




Водещ доклад на Групата на Световната банка
ПРОМЕНЯЩАТА СЕ ПРИРОДА НА РАБОТАТА

Водещ доклад на Групата на Световната банка
ПРОМЕНЯЩАТА СЕ ПРИРОДА НА РАБОТАТА





Водещ доклад на Групата на Световната банка

ДОКЛАД ЗА СВЕТОВНОТО РАЗВИТИЕ 2019

ПРОМЕНЯЩАТА 
СЕ ПРИРОДА 
НА РАБОТАТА

2019
ИК „Колибри“

Водещ доклад на Групата на Световната банка

ДОК Д ЗА СВЕТОВНОТО РАЗВИТИЕ 2019

ПРОМЕНЯЩАТА 
СЕ ПРИРОДА 
НА РАБОТАТА

Превела от английски
Вера Асенова 



© 2019 International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank
1818 H Street NW, Washington, DC 20433
Telephone: 202-473-1000; Internet: www.worldbank.org
Some rights reserved
1 2 3 4   21 20 19 18
This work is a product of the staff of The World Bank with external contributions. The findings, 
interpretations, and conclusions expressed in this work do not necessarily reflect the views of The World 
Bank, its Board of Executive Directors, or the governments they represent. The World Bank does not 
guarantee the accuracy of the data included in this work. The boundaries, colors, denominations, and other 
information shown on any map in this work do not imply any judgment on the part of The World Bank 
concerning the legal status of any territory or the endorsement or acceptance of such boundaries. 
Nothing herein shall constitute or be considered to be a limitation upon or waiver of the privileges and 
immunities of The World Bank, all of which are specifically reserved.
Rights and Permissions

This work is available under the Creative Commons Attribution 3.0 IGO license (CC BY 3.0 IGO)  
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo. Under the Creative Commons Attribution license, you 
are free to copy, distribute, transmit, and adapt this work, including for commercial purposes, under the 
following conditions:
Attribution—Please cite the work as follows: World Bank. 2019. World Development Report 2019: The 
Changing Nature of Work. Washington, DC: World Bank. License: Creative Commons Attribution CC BY 
3.0 IGO
Translations—If you create a translation of this work, please add the following disclaimer along with the 
attribution: This translation was not created by The World Bank and should not be considered an official 
World Bank translation. The World Bank shall not be liable for any content or error in this translation.
Adaptations—If you create an adaptation of this work, please add the following disclaimer along with the 
attribution: This is an adaptation of an original work by The World Bank. Views and opinions expressed in 
the adaptation are the sole responsibility of the author or authors of the adaptation and are not endorsed by 
the World Bank.
Third-party content—The World Bank does not necessarily own each component of the content contained 
within the work. The World Bank therefore does not warrant that the use of any third-party-owned individual 
component or part contained in the work will not infringe on the rights of those third parties. The risk of claims 
resulting from such infringement rests solely with you. If you wish to re-use a component of the work, it is your 
responsibility to determine whether permission is needed for that re-use and to obtain permission from the 
copyright owner. Examples of components can include, but are not limited to, tables, figures, or images. 
All queries on rights and licenses should be addressed to World Bank Publications, The World Bank Group, 
1818 H Street NW, Washington, DC 20433, USA; e-mail:pubrights@worldbank.org.
Cover art: Diego Rivera, The Making of a Fresco Showing the Building of a City, 1931, fresco, 271 by 
357 inches, gift of William Gerstle. Image Copyright © San Francisco Art Institute. Used with permission; 
further permission required for reuse. 
Cover design: Weight Creative, Vancouver, British Columbia, Canada.
Interior design: Debra Naylor, Naylor Design, Inc., Washington, DC.



Съдържание

Резюме  .....................................................................................................  7
Промени в природата на работата  .............................................................  13
Какво могат да направят правителствата?  ................................................  18
Как е организиран този доклад  ...................................................................  21

1. Променящата се природа на работата  ..................................  27
Технологиите създават работни места  ......................................................  30
Как се променя работата  ............................................................................  34
Елементарен модел на променящата се работа  .........................................  41

2. Променящата се природа на фирмите  ...................................  51
Фирмите суперзвезди  ..................................................................................  54
Конкурентни пазари  ....................................................................................  58
Избягване на данъци  ...................................................................................  61

3. Изграждане на човешки капитал  ..............................................  69
Защо правителствата трябва да се намесват  .............................................  73
Защо измерванията помагат  .......................................................................  75
Проектът човешки капитал  .........................................................................  78

4. Учене през целия живот  .............................................................  93
Учене в ранното детство  .............................................................................  98
Висше образование  ...................................................................................  103
Ученето в зряла възраст извън работното място ....................................  109

5. Възвръщаемост на труда  ........................................................  121
Сива икономика  .........................................................................................  124
Работещи жени  ..........................................................................................  127
Работа в селското стопанство  ..................................................................  132

6. Засилване на социалната защита  ..........................................  141
Социална защита  .......................................................................................  144
Социално осигуряване  ..............................................................................  151
Трудови разпоредби  ..................................................................................  155



6    l   ДОКЛАД ЗА СВЕТОВНОТО РАЗВИТИЕ 2019

7. Идеи за социално включване  ....................................................  165
Глобален „Нов курс“  .................................................................................  167
Създаване на нов обществен договор  ......................................................  170
Финансиране на социалното включване  ..................................................  175



Резюме



Никога не е имало време, когато човечеството да не се е страхувало 
от това докъде може да доведе талантът му за иновации. През ХІХ 
век Карл Маркс се притесняваше, че „машините не просто действат 

като превъзхождащ конкурент на работника, във всеки момент са на път 
да го направят излишен. Но те са и най-мощното оръжие за потискане на 
стачките“.1 Джон Мейнард Кейнс предупреди през 1930 г. за повсеместна 
безработица, произтичаща от технологиите.2 И въпреки това иноваци-
ите са трансформирали стандарта на живот. Средната продължителност на 
живота се е повишила; основните здравни грижи и образование са широко 
достъпни; и повечето хора виждат, че доходите им нарастват.

Според едно скорошно проучване на „Евробарометър“ три четвърти 
от гражданите на Европейския съюз, световната суперсила в категорията 
„начин на живот“, вярват, че работното място печели от технологиите. 
Две трети от тях твърдят, че технологиите ще бъдат от полза за общество-
то и ще подобрят качеството им на живот още повече (фигура O.1).

Въпреки този оптимизъм, опасенията за бъдещето остават. Хо-
рата, живеещи в напредналите икономики, са загрижени от голямото 
въздействие на технологиите върху заетостта. Те поддържат мнението, 
че нарастващото неравенство, съчетано с появата на „гиг икономиката“ 
(в която фирмите се договарят с независими работници за краткосрочни 
ангажименти), насърчава „състезание към дъното“ при условията на труд.

Този тревожен сценарий обаче е в крайна сметка неосновате-
лен. Вярно е, че в някои развити икономики и страни със средни до-
ходи производствени работни места отстъпват на автоматизацията. 
Работниците, които извършват рутинни задачи, които са „кодифици-
руеми“, са най-уязвими към замяна. И все пак технологиите предоста-
вят възможности за създаване на нови работни места, повишаване на 
производителността и предоставяне на ефективни обществени услуги. 
Чрез иновации технологията генерира нови сектори и нови задачи.

Някои характеристики на настоящата вълна на технологичния 
прогрес са забележителни. Цифровите технологии позволяват на фирми-
те да се увеличават или намаляват бързо, размивайки границите на 
фирмите и оспорвайки традиционните модели на производство. Новите 
бизнес модели – фирми за цифрови платформи – се развиват от местни 
стартиращи предприятия до глобални бегемоти*, често с малко служите-
ли или материални активи (фигура O.2). Тази нова индустриална органи-
зация поставя въпроси за политиките в областта на неприкосновеността 
на личния живот, конкуренцията и данъчното облагане. Способността на 

* Мултинационални монополни компании. – Б. пр.
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правителствата да събират приходи е ограничена от виртуалната приро-
да на производствените активи.

ФИГУРА O.1. Респондентите смятат, че технологиите подобря-
ват европейската икономика, общество и качество на живот
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Източник: екип на Доклада за световното развитие (ДСР) 2019, базиран на Специален 
Евробарометър 460, „Нагласи към въздействието на цифровизацията и автоматизация-
та върху ежедневния живот“, въпрос 1, Европейска комисия, 2017.

Възходът на платформените пазари позволява ефектите на техно-
логиите да достигнат до повече хора по-бързо от всякога. Физическите 
лица и фирмите се нуждаят само от широколентова връзка за търговия 
със стоки и услуги на онлайн платформи. Този мащаб от виртуалност 
носи икономически възможности за милиони хора, които не живеят в 
индустриализирани страни или дори в индустриални зони.3 Променящо-
то се търсене на умения достига до същите хора. Автоматизацията пови-
шава премията за когнитивни умения от висок порядък в напредналите и 
нововъзникващите икономики.

Инвестирането в човешки капитал е задължително, ако иска-
те да се възползвате максимално от тази развиваща се икономическа 
възможност. Три вида умения са все по-важни на трудовите пазари: усъ-
вършенствани когнитивни умения като комплексно решаване на пробле-
ми, социално-поведенчески умения като работа в екип и комбинации от 
умения, които предполагат адаптивност, като например умение за ра-
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ционално разсъждаване и самоналагане на ефективност. Изграждането 
на тези умения изисква силни основи на човешкия капитал и учене през 
целия живот.

ФИГУРА O.2. Последните технологични постижения ускоряват 
растежа на фирмите
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Източник: екип на Доклада за световното развитие (ДСР) 2019, базиран на годишните 
доклади на Walmart; Statista.com; IKEA.com; NetEase.com.

Така основите на човешкия капитал, създадени в ранна детска 
възраст, стават по-важни. Въпреки това правителствата в развиващи-
те се страни не отдават нужното значение на ранното детско разви-
тие, а резултатите за човешкия капитал от основното образование са 
под оптималните. Новият индекс на човешкия капитал на Световната 
банка, представен за първи път в това проучване, подчертава връзката 
между инвестициите в здравеопазването и образованието и производи-
телността на бъдещите работници. Например изкачването от 25-и на 
75-ия перцентил на индекса води до допълнителен годишен ръст от 1,4%
в продължение на 50 години.

Създаването на официални работни места е най-добрата политика, 
според програмата за достойни условия на труд на Международната 
организация на труда, за пълно възползване от предимствата на техноло-
гичните промени. В много от развиващите се страни повечето работни-
ци продължават да работят на места с ниска производителност на труда, 
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често в сивия сектор с ограничен достъп до технологии. Липсата на ка-
чествени работни места в частния сектор оставя талантливи млади хора 
с ограничен достъп до наемане на работа на заплата. Висококвалифици-
раните висшисти в момента съставляват почти 30% от безработните в 
Близкия изток и Северна Африка. По-добрите възможности за обучение 
на възрастни дават възможност на онези, които са напуснали училище, 
да се преквалифицират в съответствие с променящите се изисквания на 
пазара на труда.

Необходими са и инвестиции в инфраструктура. Най-очевидни са 
инвестициите в достъп до интернет за хора в развиващите се страни, 
които остават несвързани. Също толкова важни са повече инвестиции в 
пътната, пристанищната и общинската инфраструктура, на които фирми-
те, правителствата и индивидите разчитат, за да използват технологиите 
в пълния им потенциал.

Приспособяването към следващата вълна от работни места изисква 
социална защита. Осем от 10 души в развиващите се страни не получа-
ват социално подпомагане, а 6 от 10 души работят в сивия сектор, без 
осигуряване.

Дори и в развитите икономики застрахователният модел, базиран на 
работната заплата, е все по-атакуван от работните споразумения извън 
стандартните трудови договори. Какви са новите начини на защита за 
хората? Социален минимум, който осигурява подкрепа независимо от 
заетостта. Този модел, включващ задължително и доброволно социално 
осигуряване, може да достигне до много повече хора.

Социалната защита може да бъде засилена чрез разширяване на 
цялостния обхват, което дава предимство на най-нуждаещите се хора 
в обществото. Поставянето на здравните работници в общността на 
държавни заплати е стъпка в правилната посока. Безусловен базов доход 
е друга възможност, но тя е неизпитана и фискално непосилна за ново-
възникващите икономики. Засилените системи за социално подпомагане 
и застраховане биха намалили тежестта на управлението на риска върху 
трудовото законодателство. Тъй като хората стават по-добре защитени 
чрез такива системи, регулирането на труда би могло, където е уместно, 
да бъде по-балансирано, за да се улесни движението между различни 
работни места.

За да могат обществата да се възползват от потенциала, кой-
то технологиите предлагат, те ще се нуждаят от нов социален дого-
вор, съсредоточен върху по-големи инвестиции в човешки капитал и 
постепенно осигурявайки универсална социална защита (фигура O.3). 
Въпреки това социалното включване изисква фискално пространство, 
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а много развиващи се страни не разполагат с финанси поради не-
адекватни данъчни основи, големи неформални сектори и неефективно 
администриране.

И все пак има много възможности за подобрение – например чрез 
по-добро събиране на данъци върху имуществото в градските общини 
или въвеждане на акциз върху захарта или тютюна. Последните също 
биха имали преки ползи за здравето. Налагането на косвени данъци, 
реформирането на субсидиите и намаляването на избягването на да-
нъци от глобалните корпорации, особено сред новите платформи, са 
други възможни източници на финансиране. Всъщност традиционна-
та структура на световния данъчен ред предоставя възможности на 
мултинационалните корпорации за ерозия на данъчната основа или 
пренасочване на печалбата, т.е. някои фирми разпределят повече пе-
чалба към свои свързани фирми, регистрирани в страни с нулев или 
много нисък данък печалба, без значение колко малко бизнес се пра-
ви там. Според някои оценки средно 50% от общия доход на мулти-
националните компании се отчита в юрисдикции с ефективна данъчна 
ставка под 5%.4

ФИГУРА O.3. В отговор на променящата се природа на работата

Цел

Ефекти на  
технологиите

Променящи се  
условия

Нови бизнес  
модели

Публични политики:
управляват посоката и ефектите  

на промяна

Инвестиране в 
човешки капитал

Засилване на  
социална защита

Мобилизиране  
на печалбата

Ефективно предоставяне на услуги, справедливо данъчно облагане, глас

Подготвени хора, конкурентни пазари, нов социален договор

Политики

Социално  
включване

Източник: екип на Доклада за световното развитие (ДСР) 2019.
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Развиващите се икономики преживяват технологичен преход, кой-
то води до промяна в природата на работата. Каквото и да е бъдеще-
то, инвестициите в човешкия капитал са политики без негативи, които 
подготвят хората за предстоящите предизвикателства.

Промени в природата на работата

Няколко стилизирани факти оформят дискусията за променящата се 
природа на работата. Само някои от тях обаче са точни в контекста на 
развиващите се икономики.

Първо, технологиите размиват границите на фирмата, както е видно 
от възхода на платформените пазари. Използвайки дигитални техноло-
гии, предприемачите създават глобални фирми, използващи платформи, 
които се различават от традиционния производствен процес, при който 
съставните ресурси се предоставят в единия край, а продукцията – в дру-
гия. Компаниите платформи често генерират стойност чрез създаване на 
мрежов ефект, който свързва клиентите, производителите и доставчи-
ците, като същевременно улеснява взаимодействията в многостранен 
модел.

В сравнение с традиционните компании, цифровите платформи се 
увеличават по-бързо и с по-ниски разходи. Шведската компания IKEA, 
основана през 1943 г., изчаква почти 30 години, преди да започне да 
се разширява в Европа. След повече от седем десетилетия тя постигна 
глобални годишни приходи от продажби от 42 млрд. долара. Използ-
вайки дигитални технологии, китайският конгломерат „Alibaba“ успя да 
достигне до 1 милион потребители за две години и да натрупа повече от 
9 милиона онлайн търговци и годишни продажби от 700 млрд. долара за 
15 години. Междувременно платформените предприятия се увеличават 
във всяка страна – като Flipkart в Индия и Jumia в Нигерия. В свето-
вен мащаб интегрираните виртуални пазари поставят нови политически 
предизвикателства в областта на неприкосновеността на личния живот, 
конкуренцията и данъчното облагане.

Второ, технологиите променят уменията, необходими за работа. 
Търсенето на по-елементарни умения, които могат да бъдат заменени 
от технологиите, намалява. В същото време нараства търсенето на ви-
соки когнитивни умения, социално-поведенчески умения и комбинации 
от умения, свързани с по-голяма адаптивност. Вече очевиден в разви-
тите страни, този модел започва да се появява и в някои развиващи се 
страни. В Боливия делът на заетостта в професии с висока квалифика-
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ция се е увеличил с 8 процентни пункта от 2000 до 2014 г. В Етиопия 
това увеличение е 13 процентни пункта. Тези промени се проявяват не 
само чрез нови работни места, които заменят старите работни места, 
но и чрез променящите се характеристики на уменията, необходими за 
съществуващите работни места.

ФИГУРА O.4. Индустриалните работни места намаляват на Запад и 
се увеличават на Изток, но съвкупната работна сила се увеличава 
по целия свят.
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а. Промишлена заетост б. Съвкупна работна сила

Източник: екип на Доклада за световното развитие (ДСР) 2019, базиран на Индикатори-
те за световно развитие на Световната банка (база данни).

Бележка: „Изгряваща Източна Азия“ включва Камбоджа, Индонезия, Лаоската народна де-
мократична република, Монголия, Мианмар, Филипините, Тайланд и Виетнам.

Трето, идеята, че роботите ще заменят работниците, е болезнена. 
Въпреки това заплахата за работните места от технологиите е преуве-
личена – и историята многократно е преподавала този урок. Данните 
за глобалните работни места в промишлеността просто не потвържда-
ват тези опасения. Развитите икономики свиха работните места в про-
мишлеността, но нарастването на индустриалния сектор в Източна Азия 
компенсира и надхвърля тази загуба (фигура O.4).
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Намаляването на заетостта в промишлеността в много икономи-
ки с високи доходи през последните две десетилетия е добре проучена 
тенденция. Португалия, Сингапур и Испания са сред страните, в които 
делът на индустриалната заетост е спаднал с 10%, или повече от 1991 г. 
насам. Тази промяна отразява промяната в заетостта от производството 
към услугите. От друга страна, делът на заетостта в промишлеността, 
предимно производството, остава стабилен в останалия свят. В страните 
с ниски доходи делът на общата работна сила, работеща в промишле-
ността от 1991 до 2017 г., е постоянен, около 10%. Положението беше 
стабилно и в страните със средни към високи доходи – около 23%. 
Страните с ниски към средни доходи преживяват увеличение на дела 
на работната сила в промишления сектор през същия период, от 16% 
през 1991 г. до 19% през 2017 г. Това увеличение може да произтича от 
взаимодействието на отворената търговия и нарастващите доходи, което 
генерира повече търсене на стоки, услуги и технологии.

В някои развиващи се страни делът на индустриалната заетост като 
цяло нараства. Например във Виетнам той се е увеличил от 9% през 
1991 г. на 25% през 2017 г. В Лаоската народнодемократична република 
делът на индустриалната заетост се е увеличил от 3% на 10% през съ-
щия период. Тези страни подобриха човешкия си капитал, като привля-
коха на пазара на труда висококвалифицирани млади работници, които, 
заедно с новите технологии, модернизират производството. В резултат 
на това промишлената заетост в Източна Азия продължава да нараства, 
докато в други развиващи се икономики тя е стабилна.

Две сили увеличават търсенето на промишлени продукти и следова-
телно търсенето на работна ръка в промишления сектор. От една страна, 
намаляващите разходи за свързаност водят до износ на по-капиталоемки 
стоки от развитите икономики и износ на по-трудоемки стоки от разви-
ващите се икономики. От друга страна, нарастващите доходи увеличават 
потреблението на съществуващи продукти и търсенето на нови.

Четвърто, в много развиващи се страни голям брой работници оста-
ват на нископроизводителни работни места, често във фирми, работещи 
в сивия сектор, чийто достъп до технологии е ограничен. Делът на сивия 
сектор остава висок през последните две десетилетия въпреки подобре-
нията в регулаторната среда за бизнеса (фигура O.5). Всъщност делът 
на нерегистрираните работници достига 90% в някои нововъзникващи 
икономики. Като цяло около две трети от работната сила в тези иконо-
мики е неформална. Сенчестата икономика остава изключително устой-
чива независимо от икономическия растеж или променящия се характер 
на работата. Например в Перу, въпреки цялото внимание, фокусирано
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ФИГУРА O.5. Неформалната заетост е устойчива в повечето разви-
ващи се икономики въпреки подобренията в регулаторната среда
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Източници: екип на Доклада за световното развитие (ДСР) 2019, използващ данните от 
проучването на домакинствата и работната сила от Международния набор от данни на 
Световната банка за разпределение на доходите (панел а); Djankov et al. (2002 г.); Показа-
тели на Световната банка „Doing Business“ (панел б).

Бележка: Панел а представя последните налични оценки на дела на неформалната заетост 
в нововъзникващите икономики. В извадката лицето се идентифицира като неформален
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върху проблема, сивият трудов пазар остава непроменен на около 75% 
през последните 30 години. В Африка на юг от Сахара неформалната 
заетост остана средно около 75% от общата заетост между 2000 г. и 
2016 г. В Южна Азия тя се увеличи от средно 50% през 2000 г. до 60% 
през периода 2010–2016 г. Преодоляването на неформалната заетост и 
липсата на социална закрила за работниците продължават да са най-на-
лежащите проблеми на нововъзникващите икономики.

Пето, технологиите, особено социалните медии, влияят върху 
възприемането на нарастващото неравенство в много страни. Хората 
винаги се стремят към по-високо качество на живот и участие в ико-
номическия растеж, който виждат около себе си. Повишеният достъп, 
чрез социалните медии и други цифрови комуникации, до информация за 
различни, често разнопосочни начини на живот и възможности само за-
силва това чувство. Там, където аспирациите са свързани с възможности, 
има добри условия за приобщаващ, устойчив икономически растеж. Но 
ако има неравенство на възможностите или несъответствие между на-
личните работни места и уменията, чувството на неудовлетвореност 
може да доведе до миграция или фрагментация на обществото. Бежанс-
ката криза в Европа, изтласканите от войната имигранти от Сирийската 
арабска република и Арабската пролет са забележителни прояви на това 
възприятие.

Тази представа обаче не се потвърждава от данните за неравенс-
твото в доходите в развиващите се страни. Неравенството в повечето 
нововъзникващи икономики е намаляло или остава непроменено през 
последното десетилетие. От 2007 до 2015 г. 37 от 41 от тези икономики 
са претърпели спад или нулева промяна в неравенството, измерено чрез 
коефициента на Джини. Четирите развиващи се икономики, в които не-
равенството се повиши, са Армения, България, Камерун и Турция. В 
Руската федерация между 2007 и 2015 г. коефициентът на неравенство 
Джини намалява от 42 на 38. Между 2008 и 2015 г. делът на доходите 
на най-богатите 10% от населението (на база на доходите преди данъчно 
облагане) спада от 52 на 46%. Делът на заетостта в малките фирми на-
раства през този период, което подобрява заплатите спрямо тези на го-
лемите фирми.

И все пак не е повод за празнуване това, че неравенството в доходи-
те, въпреки възприятията, не се увеличава – още по-малко, като се има 

работник, ако това лице няма договор, социално осигуряване и здравна застраховка и не е 
член на синдикат. Извадката в панел а се състои от 68 нововъзникващи икономики, всички 
класифицирани като икономики с ниски и средни доходи. Панел б показва очакваното време 
и разходи за започване на бизнес в 103 нововъзникващи икономики.
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предвид, че 2 милиарда души работят в сивата икономика, където много 
от тях не ползват никаква защита. Социалното осигуряване практически 
не съществува в страните с ниски доходи и дори в страните със средни 
към високи доходи то достига само до 28% от най-бедните хора.

Какво могат да направят правителствата?

Анализът предлага области, в които правителствата могат да действат:
● Инвестиране в човешкия капитал, особено в образованието в 

ранна детска възраст, за развитие на когнитивни и социално-по-
веденчески умения от висок порядък в допълнение към основните 
умения.

● Засилване на социалната защита. За постигането на тази цел в ня-
кои нововъзникващи икономики е необходимо да се въведе стаби-
лен гарантиран социален минимум и засилено социално осигуря-
ване в комбинация с реформи на правилата на пазара на труда.

● Създаване на фискално пространство за публично финансиране на 
развитието на човешкия капитал и социалната защита. Данъците 
върху имуществото в големите градове, акцизните данъци върху 
захарта или тютюна и въглеродните данъци са някои от начините 
за увеличаване на правителствените приходи. Друга цел е да се 
елиминират методите за избягване на данъци, които много фирми 
използват, за да увеличат печалбите си. Правителствата могат да 
оптимизират своята данъчна политика и да подобрят данъчната 
администрация, за да увеличат приходите, без да прибягват до 
увеличаване на данъчните ставки.

Най-значителните инвестиции, които хората, фирмите и правителствата 
могат да направят при променящия се характер на работата, са в увелича-
ването на човешкия капитал. За икономическото оцеляване е необходи-
мо основно ниво на човешкия капитал, като грамотност и математическа 
грамотност. Нарастващата роля на технологиите в живота и бизнеса 
означава, че всички видове работни места (включително тези с ниско 
ниво на умения) изискват по-развити когнитивни умения. Ролята на чо-
вешкия капитал също се засилва поради нарастващото търсене на со-
циално-поведенчески умения. Работа, която разчита на междуличностно 
взаимодействие, няма да бъде лесно заменена от машини. Въпреки това, 
за да успееш в тези работни места, социално-поведенческите умения, 
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придобити в ранните години и оформени през целия живот, трябва да 
бъдат много добри. Човешкият капитал е от голямо значение, защото в 
днешно време ползата от адаптивността е много висока.

Налични решения има. Например, за да се подготвят за променящата 
се природа на работата, страните трябва да увеличат инвестициите си 
в ранното детско развитие. Това е един от най-ефективните начини за 
изграждане на ценни умения за бъдещите пазари на труда. Държавите 
могат също да увеличат човешкия капитал, като гарантират, че ходенето 
на училище води до учене. Важни корекции в уменията, в отговор на 
изискванията на променящата се природа на работата, вероятно се на-
мират и извън задължителното образование и регистрираните работни 
места. Например държавите могат да използват по-ефективно висшето 
образование и обучението на възрастни.

Една от причините, поради които правителствата не инвестират в чо-
вешкия капитал, е липсата на политически стимули. Публично достъпни-
те данни за това дали здравните и образователните системи генерират 
човешки капитал са малко. Тази празнина пречи на разработването 
на ефективни решения, стремежа към подобряване и способността на 
гражданите да търсят отговорност от своите правителства. Проектът за 
човешки капитал на Световната банка, описан в това проучване, е насо-
чен към справяне с недостатъците на политическите стимули и има за 
цел да даде тласък за инвестиции в човешки капитал.

Системите за социално подпомагане и застраховане следва също да 
бъдат адаптирани към променящата се природа на работата. Концепция-
та за прогресивен универсализъм би могла да бъде водещ принцип при 
покриването на повече хора, особено в сивата икономика. Когато со-
циалната защита е налична, гъвкавото регулиране на труда улеснява 
трансформацията на работата.

Сегашният социален договор е нарушен в повечето нововъзникващи 
икономики и изглежда все по-остарял в някои развити икономики. Нов 
социален договор трябва да включва инвестиране в човешки капитал, за 
да се създадат повече възможности за работниците да намерят по-добри 
работни места. Това ще подобри перспективите за работа на новороде-
ните или учениците.

Как правителствата ще осигурят допълнителните ресурси, необхо-
дими за инвестиране в човешки капитал и за насърчаване на социалното 
включване? Делът на данъчните приходи в страните с ниски доходи е по-
ловината от този на страните с високи доходи (фигура О.6). Инвестициите 
в човешки капитал, основна социална сигурност (включително здравни-
те работници в някои развиващи се страни) и продуктивни възможности 
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за младите хора вероятно 
ще имат фискални разходи 
от 6–8% от брутния вътре-
шен продукт (БВП). Това е 
амбициозна цел. Увелича-
ването на данъчните при-
ходи обаче трябва да върви 
ръка за ръка с подобряване-
то на обществените услуги, 
които се предоставят. Ако 
това не стане, увеличаване-
то на данъчните ставки само 
ще предизвика обществено 
недоволство.

Повечето от необхо-
димите фискални ресурси 
вероятно ще дойдат от 
усъвършенстване на капа-
цитета на данъчната адми-
нистрация и промените в по-
литиките, особено данъците 
върху добавената стойност, 

и чрез разширяване на данъчната основа. Страните от Африка на юг от 
Сахара могат да увеличат средно с 3 до 5% от БВП своите допълнителни 
приходи чрез реформи, които подобряват ефективността на сегашните 
данъчни системи.5 Премахване на данъчните облекчения и приближа-
ване към единна данъчна ставка за данъка върху добавената стойност 
може да повиши допълнително приходите. В Коста Рика и Уругвай тези 
приходи биха възлезли на над 3% от БВП.

Други данъци и спестявания също могат да допринесат към фи-
нансирането на човешкия капитал. Саудитска Арабия въведе акцизи 
през 2017  г.: 50% за безалкохолни напитки и 100% за енергийни на-
питки, тютюн и тютюневи изделия. Изчислено е, че ефективна нацио-
нална политика за ценообразуване на въглерода би генерирала приходи 
над 6% от БВП в Китай, Ислямска република Иран, Русия и Саудитска 
Арабия.6 Данъците върху недвижимите имоти биха могли да привлекат 
още 3% от БВП в страните със средни доходи и 1% в бедните страни.7

Необходимо е да се ограничат и схемите за избягване и укриване на 
данъци от страна на фирмите и отделните лица. Четири от пет компании от 
„Fortune 500“ управляват едно или повече дъщерни дружества в страни, 

ФИГУРА O.6. Данъчните приходи са по-
ниски в развиващите се страни
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които широко възприемат така наречените „данъчни убежища“ като пре-
ференциални корпоративни данъчни режими. В резултат на това оценките 
сочат, че правителствата по света могат да пропуснат 100–240 млрд. до-
лара годишни приходи, което се равнява на 4–10% от общите приходи от 
корпоративен данък. Все по-дигиталният характер на бизнеса създава сам 
по себе си повече възможности за избягване на данъци. Генерирането на 
приходи от нови видове активи, като потребителски данни, прави все по-
неясно как или къде се създава стойност за данъчни цели.

Как е организиран този доклад

Първата глава от това проучване разглежда въздействието на техно-
логиите върху работните места. В някои сектори роботите заменят ра-
ботниците. В други сектори роботите увеличават производителността 
на работниците. В трети сектори технологиите създават работни места, 
тъй като оформят търсенето на нови стоки и услуги. Тези разнородни 
ефекти на технологиите правят икономическите прогнози за загуба на 
работни места, предизвикани от технологиите, практически безполезни. 
Прогнозите създават прекомерна сензация от влиянието на технологии-
те и предизвикват страхове, особено сред работниците със средно ниво 
на умения на рутинните работни места.

Технологиите обаче променят търсенето на умения. От 2001 г. на-
сам делът на заетостта в професии, изискващи предимно нерутинни, 
когнитивни и социално-поведенчески умения, се е увеличил от 19 на 
23% в развиващите се икономики и от 33 на 41% в развитите иконо-
мики. В тези икономики нарастват и печалбите на база на тези умения, 
както и базирани на комбинации от различни видове умения. Но темпото 
на иновациите ще определи дали ще се появят нови сектори и задачи, 
които да компенсират залеза на старите сектори и рутинните задачи с 
намаляването на технологичните разходи. Междувременно дали цената 
на труда остава ниска спрямо капитала в развиващите се икономики, ще 
определи дали фирмите ще решат да автоматизират производството, или 
да се преместят на друго място. Глава 1 представя модел на променяща-
та се природа на работата.

Една от характеристиките на настоящата вълна на технологичния 
прогрес е, че тя направи границите на фирмите по-пропускливи и ускори 
появата на фирми „суперзвезди“. Такива фирми оказват благоприятно 
въздействие върху търсенето на работна ръка чрез увеличаване на 
производството и заетостта. Тези фирми също са големи полета за 
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интеграция на млади, иновативни фирми, където малките предприятия 
често се възползват от свързаността си с по-големи пазари. Но големи-
те фирми, особено фирмите в цифровата икономика, представляват и 
рискове. Законите често не успяват да се справят с предизвикателствата 
на нови форми на бизнес в цифровата икономика. Антитръстовите зако-
нови рамки също трябва да се приспособят към влиянието на мрежови-
те ефекти върху конкуренцията. Данъчните системи в много отношения 
вече не отговарят на своите цели особено добре. Глава 2 разглежда как 
технологичната промяна влияе върху природата на фирмата.

На икономическо ниво човешкият капитал е положително свързан 
с общото ниво на въвеждане на напредналите технологии. Фирмите с 
по-висок дял на образованите работници са по-добри в иновациите. От 
фирмите с по-богат човешки капитал се извлича повече икономическа 
възвръщаемост от новите технологии. Обратно, когато технологичните 
размествания са посрещнати с неадекватен човешки капитал, съществу-
ващият социален ред може да бъде подкопан. Глава 3 разглежда връзка-
та между натрупването на човешки капитал и бъдещето на работата, 
като разглежда по-отблизо защо правителствата трябва да инвестират в 
човешки капитал и защо те често не успяват да го направят.

Глава 3 представя и новия проект за човешки капитал на Световната 
банка. За да се гарантира ефективното разработване и изпълнение на 
политиките, са необходими повече информация и по-добро измерване 
на базовия човешки капитал, дори когато е налице пълно желание да 
се инвестира в човешки капитал. Проектът има три компонента: глоба-
лен бенчмарк – индексът на човешкия капитал; програма за измерване и 
изследвания с цел информиране на политическите действия; и програма 
за подкрепа на националните стратегии за ускоряване на инвестициите 
в човешки капитал.

Индексът се измерва по отношение на размера на човешкия капитал, 
който дете, родено през 2018 г., може да очаква да достигне до края на 
средното училище, като се вземат предвид рисковете от лошо здраве и 
лошо образование, които преобладават в страната, в която детето е роде-
но през същата година. С други думи, той измерва производителността 
на следващото поколение работници по отношение на еталон за пълно 
образование и пълно здраве. Например в много образователни системи 
една година на образование дава само малка част от обучението, което е 
възможно (фигура О.7). Глава 3 представя сравненията между страните 
за 157 икономики в световен мащаб.

Част от непрекъснатото приспособяване на уменията се случва 
извън формалното образование и официалните работни места. Но къде? 
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Глава 4 отговаря на този 
въпрос, като проучва 
три области – ранното 
детство, висшето обра-
зование и обучението за 
възрастни извън работни-
те места, – където хората 
придобиват специфични 
умения, необходими за 
новата природа на труда.

Инвестициите в 
ранна детска възраст, 
включително в областта 
на храненето, здравето, 
защитата и образование-
то, поставят здрави осно-
ви за бъдещото придо-
биване на когнитивни и 
социално-поведенчески 
умения от по-висок по-
рядък. От пренаталния 
период до 5-годишна 
възраст способността на 
мозъка да се учи от опи-
та е най-висока. Хората, 
които придобиват таки-
ва умения в ранна детска възраст, са по-устойчиви на несигурността 
по-късно в живота си. Висшето образование е друга възможност за 
хората да придобият общи когнитивни умения от по-висок порядък – 
като например решаване на комплексни проблеми, критично мислене 
и усъвършенствана комуникация, – които са толкова важни за проме-
нящия се характер на работата, но не могат да бъдат придобити само 
чрез обучение.

Що се отнася до работниците в настоящата работна сила, особено 
тези, които не могат да се върнат в училище или в университета, отго-
ворът на предизвиканите от технологиите смущения на пазара на труда 
трябва да включва преквалификацията и повишаването на квалифика-
цията на тези, които са извън училище или на неофициална работа. Но 
програмите за обучение на възрастни твърде рядко правят това правилно. 
Възрастните са изправени пред различни ограничения, които намаляват 

ФИГУРА O.7. Ученето варира в различни-
те нововъзникващи икономики
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ефективността на традиционните подходи към ученето. Необходими са 
по-добра диагностика и оценка на програмите за обучение на възрастни, 
като и по-добро проектиране и предоставяне на тези програми. Глава 4 
разглежда по-подробно тези въпроси.

Работата е следващото място, на което се натрупва човешки капитал 
след училището. Глава 5 оценява колко успешни са икономиките за гене-
рирането на човешки капитал на работното място. Развитите икономики 
имат по-висока възвръщаемост от развиващите се икономики. Работник 
в нововъзникваща икономика е по-вероятно да се озове на ръчна работа, 
която се състои главно от физически задачи, от работник в напреднала 
икономика. Една допълнителна година работа в когнитивните професии 
увеличава заплатата с 3%, докато при ръчните професии – с 2%. Ра-
ботата осигурява място за продължително придобиване на умения след 
училище, но такива възможности са сравнително редки в развиващите 
се икономики.

Правителствата могат да повишат възвръщаемостта на труда чрез 
създаване на официални работни места за бедните. Те могат да направят 
това чрез насърчаване на благоприятна среда за бизнеса, инвестиране в 
обучение за предприемачество за възрастни и увеличаване на достъпа 
до технологии. Участието на жените в работната сила се изплаща зна-
чително по-ниско, отколкото при мъжете – с други думи, жените при-
добиват значително по-малко човешки капитал, отколкото мъжете на 
своята работа. За да преодолеят тази разлика, правителствата могат да 
полагат усилия за премахване на ограниченията по отношение на вида 
или естеството на работата, която е достъпна за жените, и да премахнат 
законите, които ограничават правата на жените. Работниците в селски-
те райони са изправени пред сходни предизвикателства, когато става 
въпрос за натрупване на човешки капитал след училище. Съществува 
известна възможност за подобряване на възвръщаемостта на труда, като 
се пренасочва трудът от селата към градовете. Въпреки това в селските 
райони технологиите могат да бъдат използвани за повишаване на дохо-
дите от труд чрез увеличаване на селскостопанската производителност.

Несигурните пазари на труда изискват засилване на социалната за-
щита. Тази тема е разгледана в глава 6. Традиционните разпоредби за со-
циална защита, базирани на постоянна работна заплата, ясни дефиниции 
на работодателите и служителите и фиксирана пенсионна възраст, ста-
ват все по-остарели. В развиващите се страни, където сивата икономика 
е норма, този модел се оказва в голяма степен стремеж.

Разходите за социално подпомагане следва да бъдат допълнени със 
застраховка, която не зависи изцяло от официалната заплата. Целта 
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на този подход е да се разшири обхватът, като се даде предимство на 
най-бедните хора. Тъй като хората стават по-добре защитени чрез за-
силено социално подпомагане и застраховане, регулирането на труда 
би могло, където е уместно, да се пребалансира, за да се улесни транс-
формацията на труда.

Промените в естеството на работата, съчетани с нарастващите стре-
межи, правят засилването на социалното включване задължително. За 
да постигне това, социалният договор трябва да постави в центъра си 
равенството на възможностите. Глава 7 разглежда потенциалните еле-
менти на социален договор, които включват инвестиране в ранен стадий 
на човешки капитал, данъчно облагане на фирмите, разширяване на со-
циалната защита и увеличаване на продуктивните възможности за мла-
дите хора.

За да се постигне социално включване, някои правителства на но-
вовъзникващи икономики ще трябва да измислят начини за увеличава-
не на приходите. Глава 7 описва как правителствата могат да създадат 
фискално пространство чрез комбинация от допълнителни приходи на 
база съществуващи и нови източници на финансиране. Потенциалните 
източници на приходи са данъците върху добавената стойност, акцизите 
и данъците върху въглеродните емисии; данъчно облагане на платформе-
ните компании, равно с това на другите фирми; и преразглеждане на 
енергийните субсидии.
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ГЛАВА 1
Променящата се природа 
на работата 



Още от самото си създаване роботите са предназначени да заместят 
хората на работното им място. Всъщност Карел Чапек, чешкият 
писател, изобретил думата „робот“ през 1920 г., използва чешка-

та дума за работа, robota, за да покаже ясно за какво ще бъдат използ-
вани тези машини. През изминалия век машини заместиха работници в 
много дейности. Но като краен резултат технологиите създадоха повече 
работни места, отколкото отнеха. Технологиите доведоха до по-висока 
производителност на труда в много сектори, като намалиха търсенето на 
работници за рутинни дейности. Но в същото време те отвориха врати 
за нови сфери, невъобразими преди извън света на научната фантастика.

С напредването на технологиите фирмите усвояват нови 
производствени методи, пазарите се разширяват, а обществата се разви-
ват. Фирмите разчитат на нови технологии, за да използват по-добре 
капитала си, за да преодолеят информационни бариери, за да изведат 
процеси извън фирмата и за да иновират. Новите технологии позволяват 
по-ефективно управление на фирмените процеси: те наемат работници 
на едно място, за да произвеждат части, на друго, за да сглобяват, и на 
трето, за да продават. В същото време потребителите се радват на по-го-
лямо разнообразие от продукти на по-ниски цени.

В съвременната икономика пазарните възможности се увеличават 
за всички участници. Някои фирми платформи1 създават нови пазарни 
пространства, за да продават стоки и услуги. Дори малки фирми са гло-
бални. И растат по-бързо. Фирмите, които продават на eBay в Чили, 
Йордания, Перу и Южна Африка, са по-млади от фирмите на офлайн па-
зарите.2 В Китай стартъп компании доминират на платформата Alibaba3. 
Обществата печелят от технологиите, които увеличават възможностите 
за получаване на определени услуги и възможностите на гражданите да 
държат политиците си отговорни.

Работниците, фирмите и правителствата натрупват нови сравни-
телни предимства в променящите се условия. Например поради това, че 
първи въведоха 3-D технологиите, датските фирми циментираха лидерс-
ката си позиция на световния пазар на апарати за слухово протезиране в 
началото на ХХІ век.4 Индийското правителство инвестира в технически 
университети из цялата страна и в резултат Индия стана световен лидер 
във високотехнологичните сектори. Като се интегрираха в световните 
вериги на добавена стойност, виетнамските работници развиха своите 
чуждоезикови умения, с което натрупаха допълнителен човешки капи-
тал, който им позволява да се разширят на други пазари.

Независимо от възможностите все пак има все още и сътресения. 
Особено намаляващата цена на машините поставя в риск работниците на 
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нискоквалифицирани работни места, които са заети с рутинни дейности. 
Това са работните места, които най-лесно се поддават на автоматизация. 
Изместените работници е вероятно да се конкурират с (други) нискоква-
лифицирани работници за работни места с ниски заплати. Дори когато 
се създават нови работни места, смяната на средствата за производство 
е допълнителен разход и често е невъзможна.

Получаващото се изместване на работници създава напрежение, 
също както и в миналото. През 1589 г. английската кралица Елизабет I 
e била притеснена, когато свещеникът Уилям Лий подал заявление за 
кралски патент за плетачна машина. „Помислете все пак какво това 
изобретение ще причини на горките ми поданици – обърнала внимание 
тя. – Със сигурност ще ги съсипе, като ги лиши от работа.“5 През 80-те 
години на ХІХ век династията Цин ожесточено се противопоставяла на 
строежа на железопътни линии в Китай с аргумента, че загубата на ра-
ботни места за носачите на багаж може да доведе до обществени безре-
дици.6 По-рано през ХІХ век лудитите повреждали машините, за да за-
щитят работните си места в Англия, независимо от общия икономически 
подем, задвижен от парната енергия.

Страховете от роботизирани работни места преобладават в диску-
сиите за бъдещето на работата. Тези страхове са най-осезаеми в про-
мишления сектор. Спадът в промишлената заетост в някои страни с висо-
ки доходи през последните две десетилетия е вече установена тенденция. 
Република Корея, Сингапур, Испания и Обединеното кралство са сред 
страните, в които делът на заетостта в промишлеността спадна с повече 
от 10 процентни пункта. Но тази тенденция отразява основно премина-
ване на заетите от производствения сектор в сектора на услугите, докато 
техните икономики растат. Точно обратното, милиони работни места в 
промишлеността се създадоха в развиващите се страни след 80-те годи-
ни на ХХ век. Всъщност делът на заетостта в промишлеността се е уве-
личил значително в някои възникващи пазари като Камбоджа и Виетнам. 
Като цяло делът на промишлена заетост в развиващите се страни се е 
запазил стабилен независимо от многото предвиждания за загуба на ра-
ботни места, причинена от технологиите.

Имайки това предвид, технологиите разстройват търсенето на уме-
ния. В глобален план възвръщаемостта на частните инвестиции в обра-
зование – около 9% годишно – е висока независимо от разширяващото 
се предлагане на квалифициран труд. Възвръщаемостта на универси-
тетско образование е почти 15% на година. Лицата с по-напреднали уме-
ния имат повече възможности да се възползват от развитието на техно-
логиите, за да се адаптират към променящата се природа на работата. 
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Например възвръщаемостта от начално образование в Индия се повиши 
по време на т.нар. Зелена революция от 60-те и 70-те години на ХХ век, 
при която повече образовани фермери въведоха нови технологии.

Технологиите имат потенциал да подобряват жизнения стандарт, 
но техните ефекти не се проявяват равномерно по цялото земно кълбо. 
Процесът на създаване на работни места обхваща цялото общество – 
а не само шепа избрани – само когато правилата на играта са честни. 
Работниците в някои сектори печелят доста добре от технологичния 
прогрес, докато други в други сектори са изместени и трябва да модерни-
зират уменията си, за да оцелеят. Платформените технологии създават 
огромно богатство, но го поставят в ръцете само на няколко души.

Независимо от технологичния прогрес устойчивостта на сивата ико-
номика продължава да бъде едно от основните предизвикателства пред 
възникващите икономики. Неформалната заетост все още е повече от 
70% в Африка на юг от Сахара и повече от 50% в Латинска Америка. В 
Индия сивият сектор е все още около 90% независимо от бързия иконо-
мически растеж и въвеждане на технологии. Както заплатите, така и про-
дуктивността са значително по-ниски в сивия сектор. Нерегистрираните 
работници нямат нито здравни осигуровки, нито социална защита. Техно-
логиите могат да попречат на Африка и Южна Азия да се индустриализи-
рат по начин, който насочва работниците към формалния сектор.

В контекста на формалната и неформалната заетост на работниците на 
прогреса трябва да се даде нова оценка от гледна точка на променящата се 
природа на работата. Икономическият растеж зависи от натрупването на 
човешки капитал и инфраструктура, които отговарят на нуждите от образо-
вание, здраве и бизнес. Засилената социална защита, която се прилага неза-
висимо от формата на трудовия договор, също е назряла за преосмисляне.

Технологиите създават работни места

„Те са винаги любезни, винаги продават повече, никога не взимат отпуск, 
никога не закъсняват, срещу тях никога няма дела за подхлъзване и па-
дане или за възрастова, полова или расова дискриминация“, казва Анд-
рю Пъздер, по това време главен изпълнителен директор на „Hardee’s 
Food Systems Inc.“, верига ресторанти, базирани в Тенеси. Той говори 
за замяната на работници с машини.7 Подобни изказвания дават повод на 
работниците да се притесняват.

Навечерието на икономиката без работници повдига опасения, за-
щото задачи, изпълнявани обичайно от хора, се поемат – или са заплаше-
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ни да бъдат поети – от роботи, особено от такива, снабдени с изкуствен 
интелект. Броят на роботите, заети по целия свят, се повишава бързо. 
До 2019 г. 1,4 милиона нови промишлени роботи ще влязат в действие, с 
което ще повишат общото ниво до 2,6 милиона в световен мащаб.8 Гъсто-
тата на роботи на един работник през 2018 г. е най-висока в Германия, 
Корея и Сингапур. Независимо от това във всички тези страни, въпреки 
силната употреба на роботи, нивата на заетост остават високи.

Младите работници са по-засегнати от автоматизация, отколкото 
възрастните работници. Въпреки че въвеждането на роботи няма осо-
бен нетен ефект върху заетостта в Германия, то намалява наемането на 
навлизащи на пазара млади работници.9 Поради това ефектите на авто-
матизацията могат да бъдат различни в страни със застаряващо населе-
ние в сравнение със страни с младо население, които очакват голям брой 
нови работници, навлизащи на трудовия им пазар.

Да, роботите изместват работниците, но далеч не е ясно до каква сте-
пен. Изчислено е, че като цяло технологичните промени, които изместват 
рутинни дейности, са създали повече от 23 милиона работни места в 
цяла Европа от 1999 до 2016 г., или почти половината от целия ръст на за-
етостта за същия период. Скорошни данни за европейските страни сочат, 
че въпреки че технологиите може да изместват работниците на някои 
работни места, като цяло те повишават търсенето на труд.10 Например, 
вместо да се наемат традиционните кредитни специалисти, „JD Finance“, 
водеща платформа за финансови технологии в Китай, създаде повече 
от 3000 работни места за управление на риска и анализ на данни, за да 
засили алгоритмите си за дигитализиране на кредитирането.

Технологичният прогрес води директно до създаване на работни 
места в технологичния сектор. Хората използват все повече смартфони, 
таблети и други преносими електронни устройства, за да работят, да си 
организират финансите, да обезопасят и затоплят домовете си и за да се 
забавляват. Работници създават различните онлайн интерфейси, които 
задвижват този ръст. С бързата промяна на интересите на потребителите 
има повече възможности за хората да търсят възможности за работа в 
производството на мобилни приложения и дизайна на виртуална реалност.

Технологиите също са създали условия за отваряне на работни места 
чрез работа онлайн или чрез включване в т.нар. „гиг пазар“. „Andela“, 
американска компания, която специализира в обучение на софтуерни 
инженери, е основала бизнес модела си върху дигитализирането на 
Африка. Обучила е 20 000 програмисти по целия африкански континент, 
като използва за това безплатни онлайн средства за обучение. Веднъж 
обучени, програмистите започват работа директно в „Andela“ или се 
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присъединяват към други фирми, клиенти на „Andela“ по света. Целта 
на компанията е да обучи 100 000 софтуерни инженери от Африка до 
2024 г. Деветдесет процента от нейните служители са в Лагос, Нигерия, 
с допълнителни бази в Найроби, Кения, както и в Кампала, Уганда.

Технологиите повишават достъпността на пазарите, като осигуряват 
възможност за създаването на нови, ефективни вериги на добавена стой-
ност. В Гана „Farmerline“ е онлайн платформа, която комуникира с мрежа 
от повече от 200 000 фермери на техните родни езици посредством мо-
билни телефони. Тя предоставя информация за времето и пазарните цени, 
докато събира информация за купувачите, правителствата и партньорите 
в развитието. Компанията ще се разшири, за да включи и кредитни услуги.

По време на този процес на въвеждане на технологии някои работни-
ци ще бъдат заменени с технологии. Работници, заети с рутинни зада-
чи, които могат да се „кодират“, са най-застрашени. Примерите са мно-
гобройни. Повече от две трети от роботите са заети в автомобилната, 
електро/електронната и металообработващата промишленост. Базираната 
в Китай „Foxconn Technology Group“, най-големият в света завод за сгло-
бяване на електроника, намали работната си сила с 30% при въвеждането 
на роботи в производствения процес. Когато роботите са по-евтини от 
съществуващите производствени процеси, фирмите стават по-склонни 
към преместване на производството по-близо до потребителския пазар. 
През 2017 г. технологиите за 3-D принтиране позволиха на германската 
компания „Адидас“ да основе две „скоростни фабрики“ за производство 
на обувки: едната в Ансбах, Германия, а другата в Атланта в Съедине-
ните щати, закривайки повече от 1000 работни места във Виетнам. През 
2012 г. холандската мултинационална технологична компания „Филипс“ 
прехвърли производството си от Китай обратно в Холандия.

Някои работни места в сферата на услугите също са заплашени от 
автоматизация. Компанията „Mobileye“ от Израел развива навигационни 
компоненти за безпилотни автомобили. „Baidu“, китайският технологичен 
гигант, работи съвместно с „King Long Motor Group“, Китай, за да въве-
де автономни автобуси в индустриални паркове. Финансови анализатори, 
които прекарват много от времето си в провеждане на изследвания на база 
формули, също усещат орязване на работните места: „Сбербанк“, най-го-
лямата банка в Руската федерация, разчита на изкуствен интелект, за да 
вземе 35% от решенията за отпускане на кредит, и очаква повишаване на 
тази стойност до 70% за по-малко от 5 години.11 „Роботи адвокати“ вече са 
изместили 3000 човешки служители в юридическия отдел на „Сбербанк“. 
Броят на бекофис служителите ще се свие до 1000 до 2021 г. от 59 000 
през 2011 г. „Ant Financial“, китайска фирма за финансови технологии, 
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използва големи бази данни за оценка на договори за заеми, вместо да 
назначава хиляди кредитни специалисти или юристи.

Въпреки това е невъзможно да се даде точна сума за работните 
места, които ще бъдат изместени в глобален план. Дори най-известните 
икономисти не могат да се похвалят с успех при това упражнение. През 
1930 г. Джон Мейнард Кейнс заяви, че технологиите ще въведат ера на 
свободно време и изобилие в рамките на сто години. Според неговите 
размишления всеки би трябвало да върши някаква работа, за собствено 
удовлетворение, но че три часа на ден ще са напълно достатъчни.12 Све-
тът през 2018 г. е далеч от подобен вид реалност.

Въпреки че да се изрази количествено ефектът на технологичния 
прогрес върху загубата на работни места, е все още предизвикателство 
за икономистите, опитите за изчисления са изобилни. Тези изчисления се 
движат в широки граници (фигура 1.1). За Боливия интервалът на автома-
тизация на работни места е между 2 и 41%. С други думи, някъде между 
100 000 и 2 000 000 боливийски работни места може да бъдат автоматизи-
рани през 2018 г. Интервалът е даже по-широк за напредналите икономи-
ки. В Литва от 5 до 56% от работните места са застрашени от автомати-
зация. В Япония от 6 до 55% от работните места се смятат за застрашени.

ФИГУРА 1.1. Изчисленията за процента на работни места, застра-
шени от автоматизация, варират в широки граници
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Източник: Доклад за световното развитие (ДСР) 2019 на базата на Световна банка 
(2016); Arntz, Gregory, and Zierahn (2016); David (2017); Hallward-Driemeier and Nayyar (2018).

Бележка: Числата представят най-високия и най-ниския изчислен процент на работни 
места, застрашени от автоматизация в различните икономики, където различни 
изследвания дават повече от един резултат. Едно работно място се счита за застраше-
но, ако вероятността да бъде автоматизирано надхвърля 0,7.
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Широкият диапазон на прогнозите показва колко е трудно да се 
изчисли ефектът на технологиите върху работните места. Повече-
то изчисления разчитат на вероятности за автоматизация, развити 
от експерти по ученето на машините в Университета в Оксфорд. На 
експертите е зададено да категоризират извадка от 70 професии от 
онлайн базата данни за работни места O*NET, която се използва от 
американския Департамент по труда като или изцяло податливи на 
автоматизация или не (1–0).13 Разчитайки на тези вероятности, първо-
начални изчисления поставят 47% от американските работни места под 
риск от автоматизация. Основаването на вероятностите на мнението 
на експерти е информативно, но не и определящо. Освен това да се 
използват категориите за работните места в една държава за изчисле-
ние на вероятните загуби на работни места от автоматизация другаде, 
е проблематично.

Прогнозирането на загубите на работни места не може да обхва-
не с точност темпото на усвояване на технологиите, което често е 
болезнено бавно и различно не само в различните държави, но и в 
различните фирми в рамките на една държава. Темпото на усвоява-
не на технологиите влияе на потенциала на технологиите да разру-
шават работни места. Употребата на мобилни телефони например се 
разпространи по-бързо от предходни технологии, а интернет се уста-
новява сравнително бавно в много случаи, особено сред фирми в си-
вия сектор. Ръстът на механизация в земеделието представя подобна 
картина. Устойчивите търговски бариери, относително ниската цена 
на труда в сравнение с тази на селскостопанската техника, както и не-
достатъчна информация, всичко допринася за ниските нива на меха-
низация в страните с нисък доход и в някои страни със среден доход. 
Дори за предачната машина в текстилната индустрия относително 
ниската цена на труда забави въвеждането ѝ във Франция и Индия – 
през 1790 г. Франция има едва 900 предачни машини в сравнение с 
20 000 във Великобритания.14 Надмощието на автоматизацията над 
труда продължава да варира между и в рамките на държавите, в зави-
симост от контекста.

Как се променя работата

По-лесно е да се изчисли как технологията оформя търсенето на умения 
и как променя производствения процес, отколкото да се изчисли ефектът 
ѝ върху загубата на работни места. Технологиите променят уменията, 
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които се възнаграждават на пазара на труда. Премиите се повишават за 
умения, които не могат да бъдат заместени с роботи – общи когнитивни 
умения като критическо мислене и социално-поведенчески умения като 
управление и разпознаване на емоциите и усилване на работата в екип. 
Работници, притежаващи тези умения, са по-адаптивни в пазарите на 
труда. Технологиите също разстройват производствения процес, като 
пренебрегват традиционните граници на фирмите, като разширяват гло-
балните вериги на добавена стойност и като променят географията на 
работните места. И накрая, технологиите променят начина, по който 
хората работят, като дават начало на „гиг пазара“, където организации 
наемат работници за краткосрочни ангажименти.

Технологиите разстройват търсенето на три вида умения на пазара 
на труда. Първо, търсенето на нерутинни когнитивни и социално-пове-
денчески умения изглежда, че се увеличава както в развитите, така и в 
развиващите се икономики. Второ, търсенето на рутинни, специфични 
за работното място умения намалява. И трето, ползите за комбинации от 
различни видове умения се увеличават. Тези промени се виждат не само 
при замяната на стари с нови работни места, но също и при променящия 
се профил на уменията, необходими за съществуващите работни места 
(фигура 1.2).

От 2001 г. делът на трудова заетост на позиции с интензивни 
когнитивни и социално-поведенчески умения се е увеличил от 19 до 
23% в развиващите се икономики и от 33 до 41% в развитите иконо-
мики. Във Виетнам в рамките на определена индустрия работниците, 
изпълняващи нерутинни, аналитични дейности, получават 23% повече 
от тези, изпълняващи неаналитични, неинтерактивни и неръчни дей-
ности; тези, които изпълняват задачи, свързани с човешко общуване, 
получават 13% повече.15 В Армения и Грузия премията на доходите 
за разрешаване на проблеми и усвояване на нови умения на работа е 
близо 20%.16

Роботите могат да допълнят работниците, които се занимават с не-
рутинни задачи, изискващи напреднали аналитични, междучовешки или 
ръчни умения, за които са нужни значителна сръчност – например ра-
бота в екип, управление на връзки, управление на хора и полагане на 
грижи. В тези занимания хората трябва да общуват едни с други на ба-
зата на мълчаливо знание. Производството на дизайн, на изкуство, про-
веждането на изследване, управлението на екипи, отглеждането на деца 
и почистването са доказано трудни за автоматизация задачи. Повече-
то роботи не се справят с възпроизводството на тези умения, за да са 
конкуренция на хората.
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ФИГУРА 1.2. Социално-поведенческите умения стават все по-важни 
Изисквания за работа в хотел „Хилтън“ за стажант в управленски отдел в Шанхай, Китай.

1986

•	 Отличен	характер,	желание	за	учене
•	 Години	20–26
•	 Бакалавърска	диплома	или	еквивалент
•	 Професионално	ниво	на	владеене	на	

английски
•	 Добро	здраве
•	 Да	живее	близо	до	местоположението	

на хотела

•	 Позитивно	отношение	и	добри	комуни
кационни умения

•	 Способност	за	работа	самостоятелно	и	
в екип

•	 Компетентно	ниво	на	ИТ	умения
•	 Четиригодишно	университетско	образо

вание и поне две години опит

Помощник-мениджър

Служителите фронтофис, обслужващи търговските 
марки „Хилтън“, винаги работят за нашите клиенти 
и с други членове на екипа. За успешното изпълне
ние на тази роля, трябва да притежавате следните 
умения, поведение, отношение и ценности:

•	 Предишен	опит	в	обслужваща	клиенти	индуст
рия

•	 Позитивно	отношение	и	добри	комуникационни	
умения

•	 Посветеност	на	високо	ниво	на	обслужване	на	
клиента

•	 Отличен	външен	вид
•	 Способност	за	работа	самостоятелно	и	в	екип
•	 Компетентно	ниво		на	ИТ	умения

2018

Източници: 1986: Wenhui News, August 17, 1986, http://www.sohu.com/a/194532378_99909679; 
2018: https://www.hosco.com/en/job/waldorf-astoria-shanghai-on-the-bund/management-trainee-
front-office.

Бележка: ИТ = информационни технологии.

Машините заместват хората най-лесно при рутинни задачи, кои-
то могат лесно да се кодират. Някои от тези задачи са когнитивни като 
изготвянето на счетоводни отчети и ведомости. Други са ръчни или фи-
зически, като управление на заваряващи машини, сглобяване на стоки 
или управление на мотокари. Тези задачи лесно се автоматизират. В 
Норвегия въвеждането на информационни и комуникационни техноло-
гии донесе ползи за квалифицираните работници в изпълнението на не-
рутинни, абстрактни задачи, но измести неквалифицирани работници.17

Ползите за комбинации от различни видове умения също се увели-
чават. Променящият се характер на работата изисква набор от умения, 
които подобряват адаптивността на работниците, като им позволяват 
лесно да се прехвърлят от една работа в друга. Във всички страни рабо-
тодателите неизменно посочват, че оценяват най-високо когнитивните 
(технически) умения от по-висок клас и социално-поведенческите уме-
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ния. Работодателите в Бенин, Либерия, Малави и Замбия оценяват уме-
нията за работа в екип, комуникация и решаване на проблеми като най-
важния набор от умения след техническите умения.18

Дори в рамките на дадена професия влиянието на технологиите 
върху уменията, необходими за извършване на работата, се променя – 
но невинаги в очакваната посока. В Чили въвеждането на усъвършенст-
ван компютърен софтуер за управление на клиенти и бизнес операции 
между 2007 и 2013 г. намали търсенето на работници за извършване на 
абстрактни задачи и увеличи търсенето на работници за изпълнение на 
рутинни, ръчни задачи. В резултат на това имаше преразпределение на 
заетостта от квалифицирани работници към административни, неквали-
фицирани производствени работници.19

В развитите икономики заетостта нараства най-бързо при висо-
коквалифицирани когнитивни професии и нискоквалифицирани профе-
сии, които изискват сръчност. Обратно, заетостта е намаляла за профе-
сии със средна квалификация, като оператори на машини. Това е един от 
факторите, които могат да се превърнат в растящо неравенство в разви-
тите икономики. И работниците със средно- и нискоквалифицирани уме-
ния могат да усетят спад в доходите си – първите поради автоматизация; 
вторите поради засилена конкуренция.

По-малко проучвания са проведени в нововъзникващите икономи-
ки, но някои от направените разкриват подобни изменения в заетостта. 
В европейските държави със среден доход като България и Румъния 
търсенето на работници в професии, включващи нерутинни когнитивни 
и междуличностни умения, се увеличава, а търсенето на работници в 
нерутинни ръчни професии с ниска квалификация остава стабилно.20 
Приложението на рутинни когнитивни умения също се е увеличило в 
Ботсвана, Етиопия, Монголия, Филипините и Виетнам.21 Проучванията 
отбелязват, че търсенето на нерутинни, когнитивни и междуличностни 
умения до голяма степен се увеличава много по-бързо, отколкото търсе-
нето на други умения. Висококвалифицираните работници печелят от 
технологичните промени, докато нискоквалифицираните работници, 
особено тези, които работят ръчно, изглежда, губят.

Други проучвания показват, че промените в заетостта са положи-
телни. В Аржентина въвеждането на информационни и комуникационни 
технологии в производството доведе до увеличаване на оборота на зае-
тостта: работници бяха изместени, професии бяха премахнати, създадо-
ха се нови професии и делът на неквалифицираните работници намаля. 
Въпреки това равнищата на заетост се увеличиха във всички категории 
умения.22
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Технологиите също така нарушават производствените процеси, 
разрушават традиционните граници на фирмите и разширяват глобалните 
вериги за създаване на стойност. По този начин технологиите променят 
географията на работните места. Други вълни от технологични проме-
ни са направили същото. Индустриалната революция, която механизи-
ра селскостопанското производство, автоматизираното производство и 
разширения износ, доведе до масовата миграция на труда от фермите 
към градовете. Появата на търговски пътнически самолети разшири 
туризма от местни ваканционни дестинации в Северна Европа до нови 
чуждестранни курорти в Средиземно море. Хиляди нови работни места 
бяха разкрити в нови локации.

Подобренията в трансконтиненталните комуникационни технологии, 
заедно с намаляването на транспортните разходи, разшириха глобални-
те вериги на създаване на стойност към Източна Азия. Но много други 
фактори, освен технологиите, имат значение и за аутсорсинга. През 2017 г. 
Филипините задминаха Индия по отношение на пазарния дял в бизнеса с 
колцентрове, поне отчасти поради по-ниските данъци в страната.

Междувременно технологиите позволяват създаването на клъсте-
ри на бизнеса в слабо развитите селски райони. В Китай микрофирмите 
електронни търговци на селскостопански стоки (e-tailers) започнаха да се 
появяват през 2009 г. на пазарната платформа Taobao.com. Собственост на 
„Alibaba“, това е една от най-големите онлайн платформи за търговия на 
дребно в Китай. Тези клъстери – т.нар. „Taobao Villages“ – се разпростра-
ниха бързо, от само 3 през 2009 г. до 2118 в 28 провинции през 2017 г. През 
2017 г. има вече 490 000 онлайн магазина. Въпреки че продажбите са най-
силни в традиционните стоки като облекло, мебели, обувки, куфари, кожени 
изделия и аксесоари за автомобили, продавачите диверсифицират своите 
предложения, за да включват високотехнологични стоки като дронове.

Онлайн работните платформи премахват много от географските ба-
риери, свързани с определени задачи. Бангладеш допринася с 15% за гло-
балния пазар на труда онлайн чрез своите 650 000 свободни работници.23 
„Indiez“, основана през 2016 г. в Индия, възприема подход на базата на 
екип за онлайн свободна практика. Платформата осигурява дистанционно 
разпръсната общност от таланти – предимно от Индия, Югоизточна Азия 
и Източна Европа, – която работи съвместно по технологични проекти 
за клиенти навсякъде по света. Клиентите включват веригата за пица-
рия „Domino‘s India“, както и индийския многонационален конгломерат 
„Aditya Birla Group“. „Wonderlabs“ в Индонезия следва подобен модел.

И накрая, технологиите променят начина на работа на хората и 
условията, при които работят. Вместо стандартните дългосрочни дого-
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вори, цифровите технологии създават по-краткосрочна работа, често 
чрез онлайн работни платформи. Тези така наречени „гигове“ правят 
някои видове работа по-достъпни при по-гъвкави условия. По-широкият 
достъп до цифрова инфраструктура – чрез лаптопи, таблети и смартфо-
ни – осигурява благоприятна среда, в която услугите по заявка могат да 
процъфтяват. Примерите варират от доставка на хранителни стоки и шо-
фиране до сложни задачи като счетоводство, редактиране и музикално 
производство. „Asuqu“ в Нигерия свързва творци и други експерти с 
фирми в Африка. „Crew Creion“ работи в южноафриканската филмова 
индустрия. „Tutorama“, базирана в Арабска република Египет, свързва 
студентите с местни учители. В Русия студентите работят като шофьори 
на „Yandex“ при всяка възможност извън университетските им занима-
ния. Те определят пиковите часове на различни места, за да постигнат 
най-високо ниво на обмен на пътници.

ФИГУРА 1.3. Двама от всеки трима работници във възникващите 
икономики са заети в неформалната икономика (избрани страни)
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Източник: Екип на Доклада за световното развитие 2019, използващ данни за работната 
сила на домакинствата и базата данни на Световната банка за Международното разпре-
деление на дохода.

Бележка: Фигурата показва избрани страни с най-висок процент на неформална заетост. 
Лице е идентифицирано като неформален работник, ако няма трудов договор, социално 
осигуряване и здравно осигуряване и не е член на синдикат. Резултатите са за последна-
та налична година за всяка страна, варираща от 2010 до 2016 г.
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Трудно е да се изчисли размерът на „гиг икономиката“. Там, къде-
то има данни, стойностите са все още ниски. Данните от Германия и 
Холандия показват, че само 0,4% от работната сила на тези страни е 
активна на пазара на свободно наети специалисти. В световен мащаб 
общият брой на свободно наетите работници се оценява на около 84 ми-
лиона, или по-малко от 3% от световната работна сила от 3,5 милиарда.24 
Човек, считан за работещ на свободна практика, също може да се зани-
мава и като традиционно зает. В Съединените щати например повече от 
две трети от 57,3 милиона свободни работници също имат традиционна 
работа, като използват приходи на свободна практика, за да допълнят 
доходите си.25 Най-добрата оценка е, че по-малко от 0,5% от активната 
работна сила участват в „гиг икономиката“ в световен мащаб, с по-малко 
от 0,3% в развиващите се страни.

Промените в природата на работата са в известен смисъл по-забеле-
жими в развитите икономики, където технологиите са широко навлезли, 
а трудовите пазари започват от по-ниски нива на сивия сектор. Но и 
развиващите се икономики се борят с много от тези промени в про-
дължение на десетилетия. Както бе отбелязано по-рано, сивият сектор 
продължава да заема голям дял в развиващите се икономики – до 90% в 
някои страни с ниски и средни доходи – независимо от технологичния 
прогрес. С някои изключения в Източна Европа, които трябва да отбеле-
жим, сенчестата икономика е трудно да се преодолее. В страни като Ел 
Салвадор, Мароко и Танзания само един от всеки петима работници е 
във формалния сектор. Средно двама от трима работници в развиващите 
се икономики работят неформално (фигура 1.3).

Широко разпространената сенчеста заетост предшества вълната от 
технологични промени на новото хилядолетие. Различни програми за 
намаляване на неформалността, вдъхновени от „Другият път: Икономи-
ческият отговор на тероризма“ на Ернандо де Сото (2002 г.), постигнаха 
ограничен напредък. Причината е обременяващата регулация, данъците 
и схемите за социална защита, които не дават стимули на бизнеса да 
расте.

Тъй като последните технологични разработки размиват разделе-
нието между формалната и неформалната заетост, се получава нещо 
като конвергенция в природата на работата между развитите и ново-
възникващите икономики. Пазарите на труда стават все по-гъвкави в 
развитите икономики, а сенчестата икономика е устойчива в развива-
щите се икономики. Повечето предизвикателства, пред които са изпра-
вени краткосрочните или временните работници, дори в развитите ико-
номики, са същите като тези, пред които са изправени работниците в 
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неформалния сектор. Самостоятелната заетост, нерегистрирана работа 
на надница, без писмени договори или защита, както и дейности с ниска 
производителност – това в общи линии е нормата в повечето развиващи 
се страни. Тези работници работят в регулаторна сива зона, като пове-
чето трудови закони не регламентират ясно функциите и отговорностите 
на работодателя спрямо служителя. Тази група работници често няма 
достъп до обезщетения. Няма пенсии, здравни осигуровки или осигуря-
ване при безработица, нито която и да е защита, предоставена на офи-
циално работещите.

Този тип конвергенция не беше очакваната през ХХІ век. Тради-
ционно, икономическото развитие е синоним на формализация. Това е 
видно от дизайна на системите за социална защита и трудовите разпо-
редби. Официалният трудов договор все още е най-често срещаното 
основание за защитата, осигурена от програмите за социално осигуря-
ване и от регламентите, определящи минимална работна заплата или 
изплащане на обезщетения. Промените в природата на работата, причи-
нени от технологиите, водят до тенденция на изместване на търсенето 
на социални придобивки – от насочено към работодателите до насочено 
вече директно към държавата. Тези промени повдигат въпроса доколко 
актуални са действащите трудови закони.

Елементарен модел  
на променящата се работа

Дали роботите ще превърнат старите страхове на лудитите, че маши-
ните ще заменят работниците, в реалност? Дали масовата автоматиза-
ция ще означава край на стария път на развитие чрез индустриализация, 
възприет някога от Китай, Япония и Обединеното кралство? Как може 
публичните политики да гарантират, че еволюцията на труда създава 
един по-проспериращ и по-справедлив свят?26

Високите разходи за труд в сравнение с капитала – след определени 
нива – принуждават фирмите да автоматизират производството или да 
преместват работни места в държави с по-ниски разходи (фигура 1.4). 
Това намаление на разходите се постига изрично в рамките на дадена 
фирма или имплицитно чрез конкуренция на пазара. Отчита се относи-
телната цена на труда, а не нивото на доход, тъй като страните могат да 
имат разходи за труд, които не съответстват на нивото на доходите им. 
Такъв е случаят например в държави, където ниските нива на човешки 
капитал правят работниците непродуктивни и намаляват потенциала за 
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износ, или в страни, където нормативната уредба повишава значително 
разходите за работна ръка за работодателите на светло.

Един отговор на глобализацията е по-голямото пренасочване на ра-
ботните места към градовете в развиващите се страни, като с това се 
намаляват съвкупните относителни разходи за труд (и кривата на фигура 
1.4 се измества наляво). Автоматизацията води до по-слабо търсене на 
производствени работници навсякъде (преместване на кривата надолу). 
Автоматизацията също така променя общата връзка между трудовата 
заетост и разходите за труд, тъй като тя се появява по-бързо в места 
с високи разходи за труд, ако допуснем, че стимулите за намаляване 
на разходите за труд са по-силни от други различия между различните 
производствени локации (промяна на формата на кривите на фигура 1.4 
от изкривена наляво в изкривена надясно).

Кейнс разбира, че заетостта в традиционните сектори, особе-
но земеделието, ще намалее значително през ХХ век, но не успя-
ва да предвиди експлозията от нови продукти, които работниците от 
ХХІ век ще произвеждат и консумират. Преди всичко той не успя да 

предвиди огромната иконо-
мика на услугите, която ще 
наема работници в най-бо-
гатите страни. Цифровите 
технологии позволяват на 
фирмите да автоматизират, 
да заменят труда с машините 
в производството, да внедря-
ват иновации, да разширяват 
броя на задачите и продукти-
те си. Бъдещето на работа-
та ще се определя от битка-
та между автоматизацията и 
иновациите (фигура 1.5). В 
отговор на автоматизацията 
заетостта в старите сектори 
намалява. В отговор на ино-
вациите се появяват нови 
сектори или задачи. Общото 
бъдеще на заетостта зависи 
и от двете. Тя също зависи 
от интензивността на труда и 
уменията на новите сектори 

ФИГУРА 1.4. Ефекти на автомати-
зацията и глобализацията върху 
промишлената заетост
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Източник: Glaeser 2018.

Бележка: Кривите са обратно обърнати, 
U-образни, за да изобразят емпиричната за-
кономерност, че производствената заетост 
представлява по-голям дял от заетостта в 
страните със среден доход; страните с по-висо-
ки доходи обикновено се специализират в услу-
гите; а страните с ниски доходи имат отно-
сително по-голям дял на заетост в селското 
стопанство.
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или задачи, които възникват. 
Тези сили на свой ред влияят 
върху заплатите.

През по-голямата част 
от последните 40 години чо-
вешкият капитал служи като 
щит срещу автоматизация-
та отчасти защото маши-
ните са по-малко умели да 
възпроизвеждат по-сложни 
задачи. Нискоквалифицирани-
те и средноквалифицираните 
работници са се възползвали 
по-малко от технологичните 
промени или поради по-висо-
ка възможност за автомати-
зация, или поради по-ниска 
степен на допълняемост с 
технологиите.27

Какъв е резултатът? Авто-
матизацията намали непро-
порционално търсенето на 
нискоквалифицирани работни-
ци, а иновационният процес 
обикновено е в полза на по-образованите. Големият въпрос е дали работни-
ците, изместени от автоматизацията, ще имат необходимите умения за но-
вите работни места, създадени от иновациите. Това изследване се фокусира 
върху значението на човешкия капитал за работната сила на бъдещето. И 
все пак си струва да се помни, че много иновации, като монтажните линии 
на Хенри Форд, увеличиха търсенето на по-малко квалифицирани работни-
ци, докато други, като кварцовите часовници, несъразмерно унищожиха ра-
ботните места на по-висококвалифицирани работници.

Автоматизацията и иновациите до голяма степен са неочакваните 
странични ефекти на един пробив, като появата на интернет, или са ре-
зултат от по-целенасочени инвестиции от страна на компаниите, които 
се стремят да намалят разходите си за труд или да увеличат печалбите 
си на нови пазари. Ако публичните регулации ограничат иновациите, 
заетостта е по-вероятно да спадне.

В средата на ХХ век автоматизацията под формата на съдомиялни 
машини и перални машини революционизира домакинската работа, кое-

ФИГУРА 1.5. Силите на автома-
ти зацията и глобализацията ще 
оформят бъдещето на заетостта.
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Източник: Glaeser 2018.

Бележка: Подреждането на секторите във фи-
гурата трябва да се разбира като движение 
от най-автоматичните до най-слабо автома-
тизираните, или от нискоквалифицираните и 
средноквалифицираните работни места до ви-
сококвалифицираните работни места, където 
има спад в относителното търсене на някои 
по-малко образовани работници.
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то позволи на милиони жени да работят извън дома. Жените най-често 
намираха работа в сферата на услугите, която се разшири чрез предоста-
вяне на допълнителни продукти и услуги (от кафе лате до финансово 
планиране) и чрез възможности за още по-прецизно разделение на тру-
да, в лицето на лични обучители и търговци на финансови инструменти. 
Основен въпрос за този век е дали по-голяма част от тези услуги ще 
станат търгуеми и дали работещите в сферата на услугите ще се намират 
в същия градски район, в който са техните клиенти.

Битката между иновациите и автоматизацията бушува не само в 
американските и в европейските ръждиви пояси*. Въпреки че страните 
с ниски заплати не могат да инвестират в разработването на спестяващи 
труд иновации, те внасят идеи за спестяване на труд от развитите иконо-
мики. Всъщност механизирането на селското стопанство в развиващите 
се икономики представлява най-голямата глобална промяна на работата. 
Градовете в развиващите се страни трябва да генерират изобилие от нови 
работни места, за да наемат земеделските производители, изместени от 
индустриализацията на селското стопанство. Намаляването на разходи-
те за транспорт и свързаност (т. нар. глобализация) дава възможност 
тези градски пазари на труда да се разрастват, докато свързаността се 
разпространява по-бързо от автоматизирането на производството на 
търгуеми стоки. Така че, макар че ръстът на заетостта в развиващите се 
икономики се подпомага от глобалните вериги за създаване на стойност, 
автоматизацията може да означава, че африканските държави никога 
няма да се сблъскат с масова индустриализация.

Драматичният икономически растеж, преживян от Китай, Япония, 
Корея и Виетнам, започна с плодовете на глобализацията: износът на 
производството, което се конкурираше ефективно поради ниските 
разходи за труд. Тези страни избраха да инвестират в инфраструктура, 
специални икономически зони и преди всичко в човешки капитал, като 
създадоха висококачествена работна ръка, свързана с външния свят.

Трансформацията на Шънджън, Китай, от трудоемко, нискостой-
ностно производство до висококвалифицирано, технологично 
интензивно производство илюстрира предизвикателството, пред което 
са изправени по-късно индустриализиращите се страни. Те трябва да 
се конкурират не само с капиталоемките производители на богатия За-
пад, където цената на труда е висока, но и с производителите от Азия и 

* Ръждиви пояси – деиндустриализирани райони, някога основни промишлни цент-
рове, металургични и машиностроителни производствени мощности, които след 80-те 
години на ХХ век са вече сякаш „оставени да ръждясват“ в резултат на релокация на 
производството в други региони, глобализацията, иновациите и автоматизацията. – Б. пр.



Глава 1. Променящата се природа на работата   l   45

Източна Европа, разполага-
щи с високи производствени 
технологии и средни разхо-
ди за труд. Ако силните 
глобални връзки пристигат 
твърде бавно в Африка, зна-
чи вече не може да се очаква, 
че индустриализацията е пъ-
тят към създаването на ра-
ботни места. Тази опасност 
прави още по-убедителен 
аргумента за инвестиции 
в образователна и транс-
портна инфраструктура – 
най-важните фактори за гло-
бализацията.28

Ако африканските гра-
дове поддържат настоящия 
модел, заетостта ще остане в 
сектора на неформалните услуги с ниски заплати. Промяната на модела 
зависи в значителна степен от инвестициите в човешки капитал (фигу-
ра 1.6). В този случай Африка може да се урбанизира като икономика, 
произвеждаща услуги, като се отмести моделът на приходи от износ на 
природни ресурси и земеделие.

Глобализацията увеличава възвръщаемостта на човешкия капитал 
чрез по-висока производителност на труда; някои работници участват 
в експортните индустрии, а пренасочването на работниците към тези 
отрасли увеличава търсенето на всякакъв вид труд (фигура 1.6). Тази 
положителна промяна има за цел да представи положителния опит на 
по-бедната страна, която внезапно е получила достъп до значителни 
преки чуждестранни инвестиции. Разбира се, глобализацията невинаги 
повишава производителността еднакво навсякъде.

Също така ползите от глобализацията няма да се разпределят 
равномерно. Глобализацията води до увеличаване на разликите в 
производителността на труда. Въпреки че производителността на 
земеделските стопани е ниска и сравнително хомогенна, възвръщае-
мостта от участие в глобалната икономика варира значително. Като 
инвестират усилено в повишаване на човешкия капитал на своите 
граждани, правителствата увеличават шансовете им за успех на гло-
балните пазари.

Фигура 1.6. Човешкият капитал опре-
деля продуктивността и заплатите 
във възникващите икономики
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Източник: Glaeser 2018.

Бележка: Вертикалната линия показва мини-
малното ниво на производителност, при което 
за фирмите е оптимално да наемат формално ра-
ботници, преди да се глобализират.
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Вертикалните линии на фигура 1.6 означават минималното ниво на 
производителност, при което за фирмите е оптимално да наемат работни-
ци на светло, преди да решат да се глобализират. Минималната заплата, 
необходимите обезщетения и други данъци и разпоредби гарантират, че 
неформалността е привлекателна за всички освен за най-продуктивните 
работници, преди икономиката да се развие. Ако регулациите останат 
постоянни, глобализацията и автоматизацията в много случаи ще привле-
кат повече работници в официалния сектор, като увеличат производи-
телността им. Въпреки това този формален ефект на заетостта може да 
бъде намален, ако развитието накара страните да наложат повече изиск-
вания към фирмите. Глобализацията повишава доходите, но може да не 
намали достатъчно сенчестата икономика, ако регулаторните очаквания 
се увеличат заедно с глобалните връзки. Всъщност сенчестата иконо-
мика може дори да се повиши, ако глобализацията достатъчно увеличи 
регулациите.

В заключение, тези, които правят политиките, трябва да обмислят 
управлението на риска, породен от преобладаващо неформалната ико-
номика в развиващите се страни и по-голямата несигурност, свързана с 
променящия се характер на работата. Голямото устойчиво присъствие 
на висок дял неформални услуги е предизвикателство за системите за 
управление на риска, които функционират чрез работодателите. Финанси-
рането на пенсиите и другите форми на осигуряване чрез данъци върху 
заплатите, налагани на официалните работници, е малко полезно, ако тези 
работници представляват само малък дял от работната сила. Високите 
изисквания също са пречка пред изсветляването на трудонаемането.

Това проучване подчертава важността на социалното приобщаване 
за всички работници, независимо от това как и къде работят. Прави-
телствата могат да се опитат да укрепят социалната защита и да намалят 
неравенствата чрез изисквания или субсидии за представени от рабо-
тодателя форми на подкрепа, като например минимална работна запла-
та, здравно обслужване, осигурено от работодателя, или защита срещу 
уволнение. Като алтернатива, правителствата биха могли да постигнат 
същите цели чрез пряка държавна подкрепа под формата на програми 
за социално подпомагане и субсидирани универсални социални осигу-
ровки или обществени работни места, например за здравни работници 
в общността.

И двата вида социална политика насърчават равнопоставеността. И 
двете имат разходи. От гледна точка на държавата различни комбинации 
от регулации и публична помощ генерират едно и също ниво на спра-
ведливост. Пряката публична помощ носи разходи за реализация във вид 
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на загуби и повишени данъчни ставки. Изискванията към работодате-
лите възпрепятстват наемането и биха могли, ако са твърде строги, да 
повишат неравенството, като увеличат дела на работниците, които са 
или безработни, или в сивия сектор.

Много развиващи се страни първоначално решиха да преразпреде-
лят основно чрез регулиране на пазара на труда, тъй като разходите за 
изкривяване на трудовите пазари бяха ниски и административният капа-
цитет за социални програми беше ограничен. Ако автоматизацията по-
вишава разходите за изкривяване на трудовите пазари и развитието по-
добрява ефикасността на публичния сектор, правителствата би трябвало 
да се насочат от преразпределение на база регулации към директно со-
циално подпомагане.

Бъдещият свят на работата е несигурен. Иновациите могат да изпре-
варят автоматизацията. Глобализацията може да се придвижи толкова 
бързо, че индустриализацията да позволи на Африка да порасне и да 
просперира. И все пак, предвид голямата несигурност относно бъде-
щето на заетостта, правителствата трябва да преосмислят политиките, 
които възпират създаването на работни места, и да наблегнат на поли-
тиките, които защитават уязвимите лица, като същевременно насърча-
ват заетостта.

Бележки

1. Много интернет бизнеси или услуги използват платформа или „двустранен 
пазарен модел“. Платформите срещат купувачи и продавачи или ползвате-
ли и предоставящи услуги. Виж Световна банка (2016).

2. eBay Inc. (2013).
3. Chen and Xu (2015).
4. Freund, Mulabdic, and Ruta (2018).
5. McKinley (1958).
6. Zeng (1973).
7. Taylor (2016).
8. International Federation of Robotics, Frankfurt, https://ifr.org/.
9. Dauth et al. (2017).

10. Gregory, Salomons, and Zierahn (2016).
11. TASS (2017).
12. Keynes ([1930] 1963).
13. Използван е алгоритъм за разширяване на извадката, за да се категори-

зират оставащите 632 американски категории заетост на база на техните 
задачи. Където вероятността за автоматизация е по-голяма от 0,7, тази 
професия се счита за застрашена (Frey and Osborne 2017).
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17. Akerman, Gaarder, and Mogstad (2015).
18. Arias, Santos, and Evans (2018).
19. Almeida, Fernandes, and Viollaz (2017).
20. Hardy, Keister, and Lewandowski (2018).
21. За страните от Източна Азия виж Mason, Kehayova, and Yang (2018). За 

други виж Световна банка (2016).
22. Brambrilla and Tortarolo (2018).
23. Aowsaf (2018).
24. Това е съвкупност от различни налични статистически данни: 57.3 million, 

САЩ; 2 million, Обединено кралство; 10 million, Европейски Съюз; 15 
million, Индия. Това са тези страни или региони, в които фрилансърството 
процъфтява. Сумата им с голяма вероятност представя значителен дял от 
световната самонаета работна сила.

25. Upwork (2017).
26. Този дял е на база Glaeser (2018).
27. Acemoglu and Autor (2011). В развитите икономики изместването на труда 

от автоматизация, изглежда, е концентрирано в средните нива на умения, 
което води до поляризиране на пазарите на труда. Този доклад разкрива, че 
поне засега съществуват значителни разлики между развиващите се страни 
в относителния ръст на заетост за различните професии. В много стра-
ни работните места, изискващи средно ниво на умения, продължават да 
растат по значение.

28. Образованието подобрява способността на страните да се възползват от 
глобализацията. Например успешните износители в развиващи се страни 
имат склонност да изнасят по-високо качество стоки, а високото качество 
изисква умения (Brambrilla, Lederman, and Porto 2012; Verhoogen 2008).
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ГЛАВА 2
Променящата се природа 
на фирмите



Исторически погледнато, фирмите винаги са работили в рамките на 
някакви граници. Британският икономист Роналд Коуз обяснява 
това явление в своята статия от 1937 г. „Природата на фирмите“1. 

Той стига до наблюдението, че фирмите в Детройт се разрастват само 
когато им излиза по-евтино да завършват на място допълнителни части 
от производствения процес, вместо да прибягват до свободния пазар.

През 2018 г. фирмите работят в по-широки граници. Споразуме-
нията за свободна търговия и подобрената инфраструктура намалиха 
разходите за трансгранична търговия, позволявайки трансакциите да се 
извършват там, където разходите са по-ниски.2 Новите технологии нама-
лиха разходите за комуникация. В резултат на това фирмите са по-малко 
вертикално интегрирани – мениджърите прехвърлят повече дейности на 
свободния пазар. Някои компании дори създават нови пазари. Например 
„JD.com“, втората по големина компания за електронна търговия в Ки-
тай, има повече от 170 000 онлайн търговци на своята платформа, много 
от които са в селските райони.

Границите за фирмите се разширяват постепенно. Достатъчно е само 
да сравним автомобилната компания „Форд“ от 30-те години на миналия 
век с групата на ИКЕА от 2018 г., за да наблюдаваме как стриктните 
граници се разширяват с течение на времето. Хенри Форд е притежа-
вал овцевъдните ферми, доставящи вълната за тапицерията на седалките 
на колите. Притежавал е и товарните кораби, които снабдявали с же-
лезни руди и въглища огромния производствен комплекс в Ривър Руж, 
разстлан по поречието на река Детройт. Компанията сама поддържала 
повечето дейности, свързани с производството на автомобили, тъй като 
било по-скъпо да се намери външен доставчик, способен да изработва 
специфичните авточасти.

Що се отнася до ИКЕА, вертикалната интеграция в Швеция създаде 
почва за глобализацията през 80-те и 90-те години на ХХ век. Между-
народната експанзия на ИКЕА, която е основана през 1943 г. в Шве-
ция, започва с откриването на малки магазини в Норвегия през 1963 г. 
и след това в Дания през 1969 г. Намаляването на тарифните и нета-
рифните бариери позволи на IKEA да създаде глобални вериги. С поява-
та на интернет технологията тези вериги се превърнаха в глобални мре-
жи: ИКЕА подсигурява много от своите продукти чрез онлайн търгове. 
Фирми от цял свят могат да станат част от мрежата от доставчици на 
ИКЕА.

Фирми като ИКЕА биха накарали австрийския икономист Джоузеф 
Шумпетер да се чувства горд. Капитализмът изисква „постоянния полъх 
на съзидателното разрушаване“, пише Шумпетер през 1942 г.3 Той не се 
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тревожи дали в този процес могат да бъдат загубени работни места. Тази 
тревога е за политиците.

Докато границите, в които фирмите оперират, се разширяват, делът 
на корпоративните служители намалява – в 75% от развитите страни и 
59% от развиващите се икономики в периода 1975–2012 г.4 Световната 
банка, използвайки общите дялове от „Penn World Tables“, включително 
самонаетите и правителствения сектор, изчисли спад от две трети в 76 
развиващи се страни.

Правителствата се мъчат да реагират на този спад и често обвиняват 
възхода на големите фирми, за да го обяснят. Политиците се опитват да 
създават работни места чрез финансиране на програми за развитие на 
малки и средни предприятия. Тези програми обаче рядко са икономи-
чески ефективни. Те се основават на убеждението, че малките и средни-
те предприятия създават стабилни работни места, но въпреки това до-
казателствата показват, че големите фирми представляват най-голямата 
част от стабилните работни места в много икономики.5

По-доброто решение е да се облекчат пречките за стартиращите 
фирми, за да се насърчат конкурентните пазари. Стартиращите фирми 
изискват благоприятна бизнес среда, която не фаворизира големите 
частни фирми, които вече съществуват отдавна на пазара (установе-
ните играчи), или държавни предприятия, или фирми, управлявани от 
държавни служители, техните съдружници или роднини. Малък брой 
стартиращи фирми ще станат следващите „суперзвезди“.

Технологичните промени благоприятстват най-продуктивните 
фирми във всяка индустрия, стимулирайки преразпределянето на ре-
сурсите към тях. Дигиталните технологии позволяват бързо достигане на 
мащаб. Jamalon, онлайн търговец на книги от 2010 г. в Аман, Йордания, 
успя с по-малко от 100 служители да създаде партньорства с над 3000 
арабски и 27 000 англоезични издатели, доставяйки 10 милиона заглавия 
в региона на Близкия изток. Бизнесите, базирани на платформи, се уве-
личават в цял свят, като това предоставя нови възможности за търговия 
със стоки и услуги.

Има за какво да се радваме и когато става въпрос за възхода на го-
лемите фирми. Дигиталната икономика дава възможност на фирмите 
днес да растат по-бързо от тези преди 20 години. Но има и много, което 
трябва да се приеме с повишено внимание. Първо, дигиталните пазари 
предоставят нови възможности за фирмите да задушат конкуренцията 
си. Американският икономист Шъруин Роузен, който през 1981 г. въ-
веде концепцията за „фирмите суперзвезди“, предсказа, че технологии-
те ще позволят на фирмите да разширят пазарите си или да изтласкат 
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конкуренцията по-лесно. На много пазари тази прогноза се оказа вярна. 
Технологиите позволиха на някои компании бързо да се издигнат до 
върха, като същевременно възпрепятстват останалите.

Второ, глобално интегрираните фирми, които имат „мащаб без 
маса“6, създават нови предизвикателства за данъчното облагане. Все 
по-трудно е да се определи къде е добавената стойност, когато фирми-
те създават стойност, като комбинират мрежи от потребители, идеи и 
продукция през границите. Като се възползват от международното до-
бавяне на стойност, фирмите на свой ред имат повече възможности да 
отклоняват печалбите си към юрисдикции с по-ниски данъци. Решения-
та изискват координация на глобално ниво. Междувременно държавите 
биха могли да предприемат едностранни стъпки чрез разширяване на 
режимите за данък добавена стойност или създаване на нови данъци за 
дигиталната икономика. Но е трудно да се събират данъци върху немате-
риални активи, като например данни за потребителите. По-традиционни-
те схеми за избягване на данъчно облагане, чрез трансферно ценообра-
зуване, също са по-лесни в дигиталната икономика.

Фирмите суперзвезди

Големите фирми доминират глобалната икономика: изчислява се, че 10% 
от световните компании генерират 80% от всички печалби. Фирмите су-
перзвезди оформят износа на една държава. Едно проучване в 32 разви-
ващи се страни показва средно, че петте най-големи износители в една 
държава съставляват една трета от целия ѝ износ, почти половината от 
растежа в износа и една трета от растежа от диверсификация на износа.7

Растежът е особено силен в пазарите, които минават през ускорен 
технологичен напредък. Намаляването на търговските бариери също 
така насърчава фирмите да растат чрез увеличаване на достъпа до нови 
вносни суровини.8 Най-горният 1 процент от износителите в богатите 
страни представляват по-голям дял от износа – средно 55% – от тези в 
по-бедните страни (фигура 2.1).

Големите фирми имат благоприятен ефект върху икономическия 
растеж. Те ускоряват растежа в развиващите се икономики, като извли-
чат ресурси от селското стопанство. Големите фирми са на предните ли-
нии в приемането на нови технологии. Те увеличават общата произво-
дителност, като повишават вътрешните си възможности, за да станат 
по-ефективни, и изтласкват непродуктивните фирми. И постигат иконо-
мии от мащаба, които намаляват цените за крайния потребител.
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ФИГУРА 2.1. Горният 1% от износителите представляват по-го-
лям дял от износа в богатите страни, отколкото в по-бедните 
страни
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Източник: Екип на Доклада за световното развитие (ДСР) 2019, спрямо Exporter Dynamics 
Database, версия 2.0, описана от Фернандес, Фройнд и Пиерола (2016).

Бележка: Износът на нефт (въглеводороди като нефт, петрол, природен газ и въглища) 
се изключва от изчислението. БВП = брутен вътрешен продукт; ППП = паритет на поку-
пателната способност.

Големите фирми отчитат повечето официални работни места в една 
икономика. През последните години фирмите с повече от 100 служители 
представляват 60% от общия дял на заетостта в Малайзия, Мианмар и 
Виетнам. В Камбоджа те съставляват 70%. Тази ситуация се проявява и 
в други региони: големите фирми представляват 53% от общата заетост 
в Аржентина, 46% в Боливия, 62% в Доминиканската република и 54% 
в Еквадор.9 В Сърбия работещите в топ 1% от производствените фирми 
представляват средно една четвърт от общата заетост; първите 5% 
съставляват почти половината от общата работна сила.10 Положението е 
сходно в Румъния. Фирмите суперзвезди обикновено наемат най-много 
работници, защото тези фирми генерират най-голяма производителност, 
дори да са с по-малка трудоемкост от средностатистическата фирма.11

Значението на големите фирми за стимулирането на икономическия 
растеж не е нещо ново. Но появата на дигиталните платформи промени 
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начина, по който това явление се разгръща. Дигиталните платформи за-
менят търговските центрове, моловете, свързват купувачите с различни 
търговски марки, създават ефективност за марките и генерират прихо-
ди за собствениците на платформи. Данните, събрани чрез платформи, 
също се използват за подобряване на ефективността на фирмата, по-
някога на пазари, различни от тези, в които данните са били събирани 
първоначално. „JD Finance“, финансова компания, която е част от ки-
тайската група „JD.com“, включва данни за трансакциите, които получа-
ва от своите клиенти онлайн, в своя модел за оценка на кредити.

Бизнесите, базирани на платформи, са във възход във всяка страна. 
Нека вземем за пример VIPKID, водеща китайска компания за онлайн 
образование, създадена през 2013 г., която свързва 200 000 ученици 
в Китай с 30 000 учители в Северна Америка за виртуални, индиви-
дуални курсове по английски език. „Jumia“, създадена през 2012 г., е 
нигерийска компания за електронна търговия, която вече е стъпила в 23 
африкански страни, като доставя електроника, хранителни стоки и мода. 
„Flipkart“ в Индия улеснява продажбите на потребителска електроника 
между доставчици и клиенти. Тя функционира като пазар, нарушавайки 
границите за фирмите, както първоначално се описват от Роналд Коуз.

Както вече отбелязахме, дигиталните платформи позволяват бързо 
развитие в мащаба. Изобилстват примерите за стартиращи фирми, 
изградени около платформи, които достигат милиарди долари. В Ки-
тай електронният гигант „JD.com“ стартира като бизнес за търговия на 
дребно в малък щанд на пазара за електроника в Жонгуанкун в Пекин. 
През юли 2018 г. платформата JD има 320 милиона активни потребите-
ли. „Ant Financial“, част от групата „Alibaba“, е най-високо оценената 
фирма за финансови технологии в света. Фирмата се изстреля само за 
няколко години поради напредъка в изкуствения интелект. „Ant“ използ-
ва големи данни за отпускане на заеми за по-малко от 1 секунда от мо-
мента на кандидатстване. Техният модел за онлайн кредитиране „3–1–0“ 
включва 3-минутен процес на кандидатстване, 1 секунда време за обра-
ботка, с 0 операции, които се извършват на ръка. От 2014 г. насам пове-
че от 4 милиона малки китайски фирми са получили заеми.

Дигиталните платформи създават моментални бизнес възможности за 
предприемачите, като по този начин създават работни места. От 2009 г. 
насам много клъстери на селски микроелектронни търговци са започна-
ли да продават на Taobao.com Marketplace, откъдето се създава „Taobao 
Villages“ в Китай. Тези търговци произвеждат потребителски стоки, селс-
костопански продукти и занаятчийски произведения въз основа на свои-
те компетенции. „Taobao Villages“ са създали повече от 1,3 милиона ра-
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ботни места за млади хора, които са мигрирали в градовете, привличайки 
ги обратно по родните им места, за да започнат свои собствени начинания. 
За да се развива този вид електронна търговия, трябва да има надеждна 
интернет връзка и високо наличие на смартфони.

Платформите разширяват възможностите за работа. През 2018 г. 
в няколко страни повечето работни места са в сектора на услугите: де-
лът им в общата заетост е над 70% в Аржентина, Саудитска Арабия и 
Уругвай и над 80% в Хонконг, Израел и Йордания. Разпространението 
на платформите позволява на работещите на свободна практика да имат 
едновременно достъп до множество платформи при ниски начални разхо-
ди. Потребителите също така са по-склонни да използват онлайн услу-
ги, защото им се доверяват, разчитайки на сертифицирането на марката, 
дигитализиран социален капитал и валидиране от трети страни и други 
потребители. Потребителското доверие позволява на платформите да се 
разширяват бързо и в други бизнес линии. „Grab“, базираната в Сингапур 
платформа за транспорт и споделено пътуване, в крайна сметка завладя 
95% от пазара в Югоизточна Азия, преди да се разшири, за да предлага 
допълнителни услуги, вариращи от поръчки за храна до платежни систе-
ми. „GrabPay“ разширява възможностите за електронно плащане за около 
две трети от хората в региона, които нямат банкови сметки.

Някои платформи разширяват предлагането на труд чрез увеличаване 
на възможностите за нови видове гъвкава работа, които допълват тради-
ционните форми на заетост в „гиг икономиката“, или така наречените епи-
зодични ангажименти. В повечето платформи работниците сами задават 
работните часове, удобни за тях. Същевременно допълнителният доход 
намалява колебанията в доходите на заработващите второстепенния до-
ход в едно домакинство. Гъвкавостта, присъща на платформената работа, 
дава възможност на повече жени да се включат в работната сила. Но тези 
характеристики размиват границата между официална и случайна заетост. 
Въпреки че в някои случаи гъвкавостта е от полза, тя също така предизвиква 
опасения относно нестабилността на доходите и защитите, свързани със 
стандартните взаимоотношения между работодател и служител, включи-
телно пенсионни планове, здравно осигуряване и платен отпуск.

И накрая, дигиталните платформи дават достъп на фирмите до 
неизползвания физически и човешки капацитет, превръщайки неактивния 
капитал в активен. Например платформите за превоз на пътници осигу-
ряват възможност на хората да рекламират свободното си време и сво-
бодните места в автомобила си – било то луксозно превозно средство, 
мотопед или авторикша – за генериране на доходи. Уебсайтовете за 
работа на свободна практика позволяват на безработните компютърни 
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програмисти, намиращи се в отдалечени части на света, да покажат своя 
опит, за да намерят работа с компании в чужбина.

Възходът на фирмата, основана на дигитална платформа – коя-
то действа глобално, съществува основно в „облака“ и често генерира 
доход чрез капитала на другите, – отбелязва промяна в потенциалната 
природа на фирмите въобще. Повечето регулаторни механизми все още 
не са адаптирани към тези промени. Платформените фирми често ра-
ботят в регулаторни сиви зони, но минималните стандарти за качество, 
предпазливост и безопасност, наред с другите цели, все пак трябва да се 
поддържат от дигиталния бизнес. Защитата на личните данни са в центъ-
ра на регулаторната дискусия поради голямото количество натрупани и 
използвани за печалба данни от бизнеса с платформите. Могат да бъдат 
намесени и други закони, засягащи стопанската дейност, като зониране-
то. Например, въпреки че „Airbnb“ често пренасочва туризма встрани 
от градските центрове и оказва положително въздействие върху местния 
бизнес, локациите на „Airbnb“ често не подлежат на същите изисквания 
за градските зони или лицензи, както другите търговски помещения. И 
все пак „Airbnb“ може да засегне съседите, които не споделят ползите 
от доходите от наем.

Регулаторната рамка става важна, ако платформите предизвикват 
„надпревара към дъното“ в условията на труд. В Индонезия шофьори с 
„Go-Jek“ и „Grab“ проведоха големи демонстрации в началото на 2018 г., 
изисквайки увеличение на техните тарифи. В отговор индонезийското пра-
вителство измени своите закони, за да изисква такива фирми да се регистри-
рат като транспортни компании, да спазват изискванията за безопасност и 
да налагат минимална цена. В началото на 2018 г. египетските съдилища 
отнеха лицензите на компаниите „Uber“ и „Careem“ в отговор на искания от 
таксиметровите шофьори. Малко след това, през май 2018 г., египетското 
правителство прие закон за регулиране на компаниите за „резервиране на 
автомобил с шофьор“, който позволява на „Uber“ и „Careem“ да се върнат 
на пътя и да се конкурират с традиционните таксита.

Конкурентни пазари

Физическото присъствие вече не е необходимо условие за правенето на 
бизнес на даден пазар, особено в дигиталната икономика, където нема-
териалните продукти могат да се възпроизвеждат с малко или никакви 
разходи. Разширените граници създават възможности за растеж на 
фирмите, но често се увеличава и рискът от концентрация на пазара. 
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Антиконкурентно поведение е по-трудно за идентифициране в диги-
талната икономика. Мрежовите ефекти често са от полза за тези, които 
са възприели технологиите отрано, което улеснява появата на монополи.

Повече стартиращи предприятия означава повече конкуренция. Ако 
бизнес условията са правилни, е по-вероятно някои стартиращи фирми 
да се развиват бурно, като създават работни места. Изправени пред нова 
конкуренция, по-малко продуктивните фирми – стига да не са държавни 
или политически свързани – излизат от пазара.12

Създаването на по-добра бизнес среда позволява на по-успешните 
фирми да се развиват естествено. Докладът „Правене на бизнес“ на Све-
товната банка определя основните регулаторни изисквания за растеж на 
частните инициативи. Тези данни са използвани от изследователите, за 
да проучат вредните последици от обременяващата регулация. Равнища-
та на бедност са по-ниски в държавите, които имат регулаторни рамки, 
благоприятни за бизнеса.13

Страните с благоприятна за бизнеса среда също имат по-голяма 
активност при стартиращите предприятия и създаването на нови ра-
ботни места. Когато Мексико опрости регистрирането на бизнес, броят 
на новите предприятия се увеличи с 5%, а заетостта по трудови договори 
се увеличи с 2,2%.14 По-високите разходи за започване на бизнес също 
така могат да доведат до по-ниска обща производителност: при липса на 
конкуренция фирмите, които вече са на пазара, ще продължат да функ-
ционират независимо от нивата на производителност.

Конкурентните пазари и ефективната търговия изискват базова 
инфраструктура – пътища, мостове, пристанища и летища. По-ниските 
транспортни разходи, както и опростените, по-евтини процеси за грани-
чен контрол увеличават износа. Логистичната инфраструктура улеснява 
онлайн търговията с недигитални продукти.

Широколентовият интернет достъп е предпоставка за бизнеса в диги-
талната ера – все пак много фирми зависят частично или дори изцяло от 
интернет. Не е достатъчен само достъпът до мобилни телефони; широко-
лентовите технологии намаляват още повече транзакционните разходи на 
отдалечените пазари, в които липсва транспортна инфраструктура. Тези, 
които живеят в района на Близкия изток и Северна Африка, са с едни от 
най-лошите услуги. Въпреки че този регион може да се похвали с повече 
от 120 абонамента за мобилни телефони на 100 жители (едно от най-висо-
ките нива в света), той има по-малко от 10 абонамента за широколентов 
достъп на 100 жители и честотната лента на абонат е ограничена. В крайна 
сметка това означава, че въпреки че гражданите на тези страни са активни 
в социалните мрежи, дигиталните финанси почти не присъстват.



60    l   ДОКЛАД ЗА СВЕТОВНОТО РАЗВИТИЕ 2019

Технологията позволява на фирмите да изострят конкурентното си 
предимство, като направят операциите си по-ефективни и като им дава 
възможност да създават нови начини за правене на бизнес. „Teleroute“, 
белгийска платформа, използва алгоритъм, който свързва спедиторите и 
превозвачите в Европа, като намалява празните курсове с до 25%. По-
добрената свързаност също така дава възможност на стартиращите фирми 
да получат необходимите технически познания чрез онлайн платформи за 
свободна търговия. „Upwork“, американска платформа от 2015 г., свърз-
ва 5 милиона предприятия с повече от 12 милиона свободни работници. 
Четвъртата им най-голяма общност от доставчици на труд е в Украйна. 
В някакъв предишен момент стартиращите фирми имаха нужда от цент-
рове за данни, системи от информационни технологии, персонализиран 
софтуер и инфраструктура за поддръжка на потребителите, за да се конку-
рират с големите конгломерати. В дигиталната ера предприемачите по це-
лия свят имат достъп до тези услуги чрез интернет.

Един от аспектите 
на дигиталната иконо-
мика е, че създава нови 
предизвикателства за 
конкурентното право, 
сливанията и придоби-
ванията и защитата на 
потребителите. Възхо-
дът на платформените 
фирми повдига въпроси, 
свързани с пазарната 
сила (фигура 2.2). Мре-
жовите ефекти, свързани 
с някои онлайн продукти, 
често водят до значи-
телни ползи за започна-
лите отрано, което води 
до концентрация на паза-
ра и улеснява появата на 
монополи. През 2017  г. 
„Safaricom“, най-голе-
мият мобилен оператор в 
Кения, с 80% от пазара, 
пусна „M-Pesa“, първата 
мобилна парична систе-

ФИГУРА 2.2. Платформените фирми до-
минират над своите офлайн конкуренти 
през 2018 г.
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Източници: Екип на Доклада за световното развитие 
(ДСР) 2019, основавайки се на данни от Safaricom; KCB 
Bank Group; Airbnb; Marriott International Inc.; Financial Times.
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ма в страната. Година по-късно „M-Pesa“ притежаваше същия пазарен 
дял в мобилните пари.

Платформените фирми понякога изключват конкурентите, като на-
лагат по-високи такси за свързването на други мрежи. Когато Зимбабве 
наложи оперативна съвместимост и споделяне на инфраструктура сред 
операторите на електронни пари, броят на абонатите се увеличи с 15%. 
В Перу регулаторът на телекомуникациите принуди най-големите кому-
никационни мрежи да предлагат услуги за съобщения на банки, които 
също се разрастват в електронните пари.

Като цяло дигиталната икономика поставя предизвикателства пред 
политиците. Много компании за дигитални платформи оперират на съ-
седни, многостранни пазари, групирайки или поне свързвайки различни 
видове услуги. Появява се нов вид пазарна сила, когато фирмите пре-
доставят безплатни услуги от едната страна на пазара в замяна на потре-
бителски данни и след това си осигуряват приходи от тези данни от дру-
гата страна на пазара. Антитръстовите правила и разследвания трябва 
да се приспособят към тези нови ситуации и да използват нови начини 
за анализ.

Избягване на данъци

Сега, когато дейностите на фирмите надхвърлят физическите граници 
и физическите активи, вече е по-лесно да се прехвърлят печалбите към 
юрисдикции с по-ниски данъци (данъчно планиране и избягване на да-
нъци). В резултат на това милиарди долари корпоративни печалби мина-
ват, без да се облагат, всяка година. Международната данъчна система 
би имала полза от актуализация; как да се облагат предприятията в гло-
бализираната дигитална икономика и как да се разпределя стойността, са 
все въпроси, които са в процес на разискване.

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие 
(ОИСР) изчислява, че приходи от 100–240 млрд. долара се губят всяка 
година от ерозия на данъчната основа и прехвърляне на печалбата от 
страна на мултинационалните компании.15 Тази сума е равна на 4–10% 
от глобалните приходи от корпоративен данък. Друга оценка показва, 
че мултинационалните компании прехвърлят близо 40% от печалбата 
си в данъчните убежища, което води до загуба на 12% от приходите 
от корпоративни данъци в световен мащаб.16 Тези загуби обаче не са 
еднакви за отделните държави. Австралия, Бразилия, Франция, Индия, 
Япония, Мексико и САЩ, както и голяма част от Африка са сред стра-
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ните, за които се смята, че са най-засегнати от прехвърлянето на пе-
чалбата.17

Многобройни вратички могат да бъдат намерени в данъчните зако-
ни, много от тях създадени чрез корпоративно лобиране, което позво-
лява на компаниите да намалят данъчната си тежест. Тези вратички мо-
гат да бъдат използвани от корпорациите, за да увеличат приспаданите 
от данъците си суми и да прехвърлят печалби другаде, понякога към 
юрисдикции с ниски или нулеви корпоративни данъчни ставки – така 
наречените данъчни убежища или инвестиционни хъбове. Това явление 
не е нито ново, нито незаконно, но е по-лесно в дигиталната икономика. 
През 2016 г. почти 60% от компаниите от „Форчън 500“ са имали поне 
един филиал, установен в Бермудските острови или Каймановите остро-
ви, като и двете места имат 0% данък върху корпоративните приходи. 
Изтеклите в края на 2017 г. „Парадайз пейпърс“ разкриват много приме-
ри за избягване и укриване на данъци в световен мащаб.18

Проблемът е, че настоящите правила се основават както на източни-
ка, така и на резидента. Източникът е свързан с обосновка, основана 
на географското местоположение на дейностите, генериращи приходи 
(идеята е „къде се създава стойност“, свързана с физическото присъствие 
на труд или капитал). Резидентът се отнася до това къде е основното 
местонахождение на дружеството, получаващо дохода, обикновено въз 
основа на мястото, където дружеството е учредено или се управлява, 
според връзката на собственика с държавата (пребиваване, местоживее-
не или физическо присъствие). Страните източници имат основно да-
нъчно право върху приходите от продажби. Резидентните страни обла-
гат приходите на мултинационалните компании от парични инвестиции.

На практика, според преобладаващите правила, мултинационалните 
предприятия плащат данъци в страните, в които поставят своите филиа-
ли и дейности. Фирмите организират свои собствени вътрешни транс-
гранични производствени структури между филиалите, като деклари-
рат различни печалби за различните филиали, като в някои случаи те 
изглеждат независими от директната стойност, генерирана от всеки фи-
лиал. Често е трудно да се определи кога тези структури са легитимни 
и кога са създадени главно за да се избегне плащането на данъци в 
юрисдикциите с по-високи ставки.

Тъй като имат много възможности да избегнат плащането на данъци, 
не е изненадващо, че фирмите го правят. Всъщност с времето печалби-
те са станали по-чувствителни към международните данъчни разлики, 
което означава, че фирмите се справят все по-добре с това да избягват 
данъците. Някои фирми се занимават с тенденциозно ценообразу-
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ване, като налагат по-ниски цени за износ от страни с високи данъци 
към страни с ниски данъци, или по-високи цени за суровини, идващи 
от държави с ниски данъци. Стратегическото местоположение на инте-
лектуалната собственост, международното прехвърляне на дълга чрез 
вътрешнофирмени заеми, използването на данъчни спогодби с трети 
страни и отложеното плащане на данъци са други механизми, използва-
ни за избягване на данъците. Ефективните корпоративни данъчни ставки 
имат решаващо влияние върху местоположението на филиалите. Разли-
ка в данъчната ставка с 1 процентен пункт между две юрисдикции на-
малява обявените печалби преди данъчно облагане на един филиал с 1 
процент.19 Изчислява се, че данъчните спогодби са намалили данъчните 
приходи в Африка с около 8,5% за страните, които са подписали договор 
с инвестиционен хъб.20

Дигиталната икономика поставя нови предизвикателства. 
Виртуалното естество на този бизнес прави още по-лесно изместването 
на дейности към юрисдикции с ниски данъци. Предоставянето на стоки и 
услуги от чужбина без физическо присъствие в страните, в които се на-
мират потребителите, се изплъзва от традиционния корпоративен данък. 
Дигиталните фирми могат да генерират печалба от нематериални активи, 
като например (чуждестранни) потребителски данни. В резултат на това 
е трудно да се определи точно къде се създава стойност.

През 2016 г. ОИСР публикува образец за събиране на данъка върху 
добавената стойност от чуждестранни доставчици на дигитални стоки и 
услуги. Оттогава повече от 50 държави приеха препоръчителните насо-
ки за налагане на данък върху директните продажби на потребители на 
услуги и нематериални активи от чуждестранни доставчици. Неотдавна, 
в началото на 2018 г., работната група на ОИСР за дигиталната иконо-
мика (включваща над 110 страни и юрисдикции) публикува междинен 
доклад за данъчните предизвикателства, произтичащи от дигитализация-
та, и се ангажира до 2020 г. да осигури дългосрочно решение, основано 
на консенсус.

Европейският съюз начислява данък добавена стойност за доставчи-
ците на телекомуникации, радиоразпръскване и електронни услуги, не-
зависимо от мащаба, от януари 2015 г. Нерезидентните бизнеси са за-
дължени да начисляват на данъчно задълженото лице таксата, прилагана 
в страната на клиента, премахвайки конкурентното предимство, което 
имат дигитални компании, разположени в държави с ниски ставки за 
данък добавена стойност. Този нов данък върху добавената стойност е 
генерирал повече от 3 милиарда евро за Европейския съюз. Австралия 
възприе подобен подход през юли 2017 г. Сингапур обяви в бюджета 
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си за февруари 2018 г., че от януари 2020 г. ще се налага данък върху 
стоките и услугите за вносните услуги, включително дигитални услуги 
като стрийминг на музика и филми. Други развити икономики с непреки 
данъци за дигиталната икономика са Япония, Република Корея, Нова Зе-
ландия, Норвегия, Руската федерация и Южна Африка.

По-малко е направеното до момента в развиващите се икономики, къ-
дето допълнителните данъчни приходи са най-необходими. През 2017 г. 
Сърбия и Тайван (Китай) приеха модели, които разшириха режимите 
си за облагане с данък върху добавената стойност, за да покрият диги-
талните доставчици. През 2018 г. Аржентина и Турция направиха също-
то. Китай, Малайзия и Тайланд са сред страните, които преразглеждат 
своите данъчни закони, за да разширят събирането на печалби от диги-
тален бизнес.

Като алтернатива, правителствата биха могли да въведат нов отделен 
данък върху чуждестранните доставчици на дигитални услуги. Такъв да-
нък би свършил по-добра работа, насочена директно към чуждестранни-
те доставчици, а не към местните потребители. Това би предотвратило 
противоречие със съществуващите споразумения за избягване на двой-
ното данъчно облагане, като се отдели от основната система за облагане 
на приходите. Може да се твърди, че един отделен данък ще изравни 
условията между местните и чуждестранните доставчици на дигитални 
услуги. Що се отнася до данъка върху добавената стойност, събирането 
на този вид данък се подобрява чрез регистър на доставчиците на диги-
тални услуги, които не са граждани на съответната държава.

През 2016 г. правителството на Индия въведе изравнителна такса 
от 6% върху приходите от онлайн реклама, изплащани от индийските 
компании на нерезидентни компании за електронна търговия. През март 
2018 г. Европейската комисия предложи данък върху брутните приходи 
от дигитални дейности, в които потребителите играят основна роля в 
създаването на стойност. Данъкът ще се прилага за приходите от про-
дажба на онлайн рекламно пространство, посредническите дейности, 
които позволяват на потребителите да взаимодействат и продават стоки 
и услуги, и продажбата на данни. Комисията изчисли, че 3-процентов 
данък би могъл да донесе 5 милиарда евро годишно. Страните членки на 
ЕС все още не са постигнали консенсус дали да приемат данъка.

Заедно с приемането на нови мерки за данъчно облагане на диги-
талния бизнес международната общност предприема и стъпки за справя-
не с ерозията на данъчната основа и преместването на печалбата, както и 
други схеми за избягване на данъчно облагане както от дигиталния, така 
и от традиционния бизнес. Глобалният форум за прозрачност и обмен на 
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информация за данъчни цели обединява почти 150 юрисдикции за при-
лагане на международно приетите стандарти за прозрачност и обмен на 
информация за данъчни цели. Освен това инициативата за „Препоръки 
за справяне с ерозията на данъчната основа и преместването на печалба-
та“, стартирана от страните от ОИСР и страните от Г-20 през 2013 г., 
обединява повече от 115 страни, за да се намали избягването на данъци. 
Групата договори подробен пакет от мерки за намаляване на премества-
нето на печалбата, като постави по-голям акцент върху принципа на 
източника. Акцентирането на принципа на източника по-добре отразява 
зависимостта между мястото на облагаемата печалба и местоположе-
нието на създаването на стойност и подобрява информацията, с която 
разполагат данъчните органи.

В допълнение към тези инициативи, други стъпки за укрепване на 
данъчната администрация включват разширяване на определението за 
„постоянна обект“, за да се вземе под внимание фактът, че компании-
те могат да извършват значителен бизнес в дадена страна, без да имат 
кой знае какво физическо присъствие; засилване на правилата против 
трансферното ценообразуване и против избягване на данъчното обла-
гане, както и повишаване на одитния капацитет от страна на развива-
щите се икономики; приемане на някои аспекти от обща консолидирана 
основа за облагане с корпоративен данък; и целенасочени мерки против 
избягване на данъчно облагане като по-строго контролирани правила за 
чуждестранните корпорации.

Правителствата предприемат и едностранни стъпки. Във Великобри-
тания влязоха в сила нови правила за борба с отклоняването на данъци 
през 2015 г., които позволяват на фирмите да плащат данъци предвари-
телно. Правилата имат за цел да стимулират по-голямо съответствие с 
режима на корпоративния данък върху приходите. Австралия прие по-
добни правила през 2016 г. Междувременно тези страни вече разполагат 
с капацитет против трансферното ценообразуване и сложни пакети от 
мерки против избягване на данъчно облагане. Контекстът при разви-
ващите се икономики обаче е доста по-различен. Техният капацитет за 
справяне с рисковете при трансферното ценообразуване е нисък, така че 
законодателството против избягване на данъчното облагане може да не е 
ефективно. Тези страни биха могли да се справят по-добре с избягването 
на данъци чрез интегрирането на по-механични и целенасочени антиди-
версионни норми в своите системи за корпоративно данъчно облагане. 
Някои минимални критерии, предвидени в закона, могат да доведат до 
прилагането на такова правило. Някои държави също така налагат мини-
мален данък върху оборота.
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Нарастващото обществено недоволство от практиките за избягва-
не на данъчно облагане от страна на мултинационалните компании въ-
зобнови дискусиите за по-основни промени на международната данъчна 
система. Глобалното въвеждане на обща консолидирана основа за обла-
гане с корпоративен данък е една от възможностите, която предизвиква 
голям интерес сред някои политици, въпреки че предизвикателствата, 
свързани с постигането на глобално споразумение и прилагането му, го 
правят малко вероятно. Такава система би разделила данъчната основа 
между юрисдикциите според местоположението, в което се осъществя-
ват дейностите по източника. Правителствата трябва да се договорят за 
формула за разпределяне на печалби, обикновено въз основа на мате-
риални активи, като например обема на продажбите на трети страни, 
активите, заплатите или броя на служителите във всяка юрисдикция. 
Тази система се използва вътрешно в страни като Канада и Швейцария 
за разпределяне на приходите между провинциите и кантоните. Въпреки 
че глобалната консолидирана основа за облагане с корпоративен данък 
би премахнала съществуващите стимули за преместване на печалбата 
към юрисдикции с по-нисък данък, то би създало стимули за други мето-
ди за изместване на печалбата.

Друг вариант е данъкът по крайна точка на паричните потоци (или 
данъкът, коригиран на границата), който е подобен на консолидираната 
основа, базиран изключително и само на обема на продажбите, но да-
нъчната основа не се консолидира. Вместо това правителствата облагат 
нетните приходи от продажби в мястото на пребиваване на купувача.

Международната общност продължава да предприема мерки за 
смекчаване на слабостите в корпоративния данък в световен мащаб. 
Направен е значителен напредък при адаптирането на данъчните систе-
ми към новото естество на фирмите, особено за фирмите, базирани на 
платформи, но остава още много работа.
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ГЛАВА 3
Изграждане на  
човешки капитал



Светът е по-здрав и по-образован от всякога. През 1980 г. само 5 
от 10 деца на средно-училищна възраст в страни с ниски доходи 
са били записани в училище. До 2015 г. има повишение на 8 от 

10. През 1980 г. само 84 от 100 деца достигат своя пети рожден ден, в 
сравнение с 94 от 100 през 2018 г. Дете, родено в развиващия се свят 
през 1980 г., има очаквана продължителност на живота 52 години. През 
2018 тя е 65 години.

Но много въпроси остават неразрешени. Продължителността на 
живота в развиващия се свят все още изостава далеч зад тази в бога-
тите страни, като например Република Корея, където едно момиче, ро-
дено през 2018 г., може да очаква да живее повече от 85 години. Почти 
една четвърт от децата под 5-годишна възраст са недохранени. На мно-
го места работната памет и изпълнителните функции (като продължи-
телно внимание например) при бедните деца започват да изостават още 
на 6-месечна възраст.1 В световен мащаб повече от 260 милиона деца 
и младежи не ходят на училище. Същевременно почти 60% от децата 
от началните училища в развиващите се страни не успяват да достигнат 
минималните знания в обучението.

Човешкият капитал се състои от знанията, уменията и здравето, 
които хората натрупват през живота си, което им позволява да реали-
зират своя потенциал като продуктивни членове на обществото. Това 
има огромна полза на ниво индивид, общество и държава. Това е било 
вярно през ХVІІІ век, когато шотландският икономист Адам Смит пише: 
„Придобиването на… талантите по време на… образование, обучение 
или чиракуване е реален разход, който представлява вложен капитал в 
дадено лице. Тези таланти са част от неговото благосъстояние и същото 
важи за благосъстоянието на обществото“.2 Това продължава да бъде 
вярно и през 2018 г.

На ниво индивид една допълнителна година в училище генерира 
по-високи доходи в повечето случаи. Тази разлика в доходите е голя-
ма в страните с ниски и средни доходи, особено за жените. И все пак 
какво успяват да научат децата е по-важно от това колко дълго са стоя-
ли в училище. В САЩ заместването на един нискоквалифициран учител 
в класната стая на началното училище със средноквалифициран учител 
увеличава общия доход през живота на учениците в класната стая с 
250 000 щатски долара.3

Въпреки по-голямото предлагане на образовани работници възвръ-
щаемостта от инвестициите в образование се е увеличила от 2000 г. 
насам.4 Възвръщаемостта от образованието е особено висока, кога-
то технологиите се променят. Хората с по-висок човешки капитал се 
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адаптират по-бързо към технологичните промени. Наистина, бъдещият 
успех на работника зависи от работата с машини, без да има страх от 
тях. В Мексико ползите от повишаването на производителността на тру-
да, произтичащи от Северноамериканското споразумение за свободна 
търговия (NAFTA) от 1994 г., са основно сред по-квалифицираните ра-
ботници.

Развитието на социално-поведенческите умения, като например 
способност за работа в екип, емпатия, разрешаване на конфликти и 
направляване на взаимоотношенията, увеличава човешкия капитал на 
индивида. Глобализираните и автоматизирани икономики поставят 
по-висока стойност върху човешките способности, които не могат да 
бъдат напълно имитирани от машините. Способности като постоянство 
в трудни ситуации имат икономически ползи, които често са толкова го-
леми, колкото тези, свързани с когнитивните умения.

Здравето е важен компонент на човешкия капитал. Хората са по-про-
дуктивни, когато са по-здрави. В Нигерия програма за тестване и ле-
чение на малария увеличи доходите на работниците с 10% само за 
няколко седмици.5 Изследване в Кения показа, че обезпаразитяване-
то в детска възраст намалява отсъствията от училище, като в също-
то време повишава заплатите в зряла възраст с до 20% – и всичко 
това благодарение на хапче, което струва 25 цента за производство 
и доставка.6

От ранна детска възраст елементите, които изграждат човешкия ка-
питал, се допълват взаимно. Правилното хранене в утробата и в ранното 
детство подобрява физическото и психическото благосъстояние на де-
цата. Доказателства от Великобритания разкриват, че учениците, които 
са имали по-здравословен начин на хранене, значително са увеличили 
постиженията си по английски език и в научните дисциплини.7 В съ-
щото време едно многоезично проучване в Югоизточна Азия устано-
ви, че както бедните, така и затлъстелите деца имат по-ниски резултати 
на тестовете за интелигентност в сравнение с децата със здравословно 
тегло.8 В Индия въвеждането на математически игри за децата в преду-
чилищна възраст генерира трайни подобрения в интуитивните им спо-
собности.9

Предимствата на човешкия капитал надхвърлят личните ползи, като 
се разпростират и върху другите и преминават границите на поколения-
та.10 Обезпаразитяването на едно дете намалява рисковете за другите 
деца да се заразяват, което на свой ред поставя тези деца в по-добра 
позиция за обучение и по-високи заплати в бъдеще.11 Образованието на 
майката, чрез по-добра пренатална грижа, подобрява здравето на бебе-



72    l   ДОКЛАД ЗА СВЕТОВНОТО РАЗВИТИЕ 2019

то. В Пакистан децата, чиито майки имат дори една година образование, 
прекарват по един час повече на ден в учене вкъщи.12

Тази индивидуална възвръщаемост на човешкия капитал допринася 
за големи ползи за икономиките – държавите стават по-богати, когато 
се натрупва повече човешки капитал. Човешкият капитал допълва мате-
риалния капитал в производствения процес и има важен принос за техно-
логичните иновации и дългосрочния растеж. В резултат на това между 
10 и 30% от разликите между брутния вътрешен продукт (БВП) на гла-
ва от населението се дължат на разликите в човешкия капитал между 
отделните държави.13 Този процент може да бъде дори по-висок, кога-
то се вземе предвид качеството на образованието или взаимодействие-
то между работници с различни умения. И не бива да се пренебрегва 
фактът, че генерирайки по-високи доходи, човешкият капитал ускорява 
демографския преход и намалява бедността.

В дългосрочен план човешкият капитал е от значение за обществата. 
В средата на 70-те години Нигерия въведе универсално начално образо-
вание, изпращайки голяма част от децата в началното училище, където 
иначе нямаше да отидат. Години по-късно членовете на това поколение 
се оказват по-ангажирани в политическия живот. Те обръщат по-голя-
мо внимание на новините, разговарят със своите колеги за политика, 
присъстват на срещи в общността и гласуват по-често от тези, които не 
са ходили в начално училище. Младите участници в Програмата за на-
ционална доброволческа служба в Ливан, програма за междуобщностни 
меки умения, показват по-високи нива на обща толерантност. Както е 
казала някога Мария Кюри: „Няма как да се надявате да изградите по-до-
бър свят, без да подобрите личността“.

Човешкият капитал също така насърчава социалния капитал. 
Проучванията обикновено установяват, че по-образованите хора се до-
веряват повече на другите. Изследванията показват, че голямата вълна 
от задължителни реформи в училищата, които се осъществяват в Европа 
в средата на ХХ век, е направила хората по-толерантни към имигранти-
те, отколкото преди.14 Социалният капитал от своя страна се свързва 
с по-висок икономически растеж.15 Обратно, липсата на защита за чо-
вешкия капитал подкопава социалното сближаване.

Човешкият капитал е едно от първите неща, които страдат, когато 
нещата започнат да се разпадат. Войните често предотвратяват реали-
зирането на потенциала на цели поколения. Например между 2011 и 
2017 г. близо 4 милиона сирийски деца са напуснали училище заради 
гражданската война. Много от тях вероятно никога няма да компенсират 
тези загубени години (фигура 3.1).
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Защо правителствата трябва да се намесват

Хората и семействата често не могат да си позволят разходите за придоби-
ване на човешки капитал. Дори когато инвестициите в човешки капитал са 
достъпни, индивидуалните решения могат да бъдат формирани при усло-
вия на липсваща или ограничена информация поради преобладаващите 
социални норми. Също така отделните хора по-трудно виждат социалните 
ползи от образованието си за 
другите. Поради тези причини 
правителствата играят важна 
роля в насърчаването на при-
добиване на човешки капитал.

Много семейства в не-
равностойно положение искат 
да инвестират в по-добро здра-
ве и образование за своите 
деца, но не могат да си позво-
лят това. Доказателството се 
вижда от начина, по който 
семействата харчат парите си 
веднага след като бюджетни-
те ограничения са дори леко 
отпуснати. В Сиера Леоне 
само три до четири месеца след 
въвеждането на обществена 
програма за работа, която уве-
личава доходите, участващите 
семейства значително увели-
чават разходите си за здравни 
услуги, особено за децата.16

Дори когато образование-
то е безплатно, разходите за 
транспорт и училищни при-
надлежности, заедно с изгубе-
ните доходи, докато едно дете 
е в училище, вместо да работи, 
правят образованието прека-
лено скъпо. Много бедни селс-
ки семейства не могат да си 
позволят времето, необходимо 

ФИГУРА 3.1. В Сирийската арабска 
република броят на децата извън 
училище заради войната се е пови-
шил между 2011 и 2017 г.
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Източник: Екип на Доклада за световното раз-
витие (ДСР) 2019.

Бележка: Броят на децата извън училище 
между 2011 и 2017 г. се основава на изчисления 
за действителния спад в записванията в учили-
ще в сравнение с предвоенните тенденции и на 
предполагаемото влияние от войната върху за-
писването на учениците. Сценарият от 2018 г. 
нататък изследва дългосрочните последици от 
тези тенденции, като се приема, че записва-
нията в училищата постепенно се връщат към 
предвоенните тенденции и се коригират с дина-
миката на населението с потоците от бежанци 
навътре и навън (ако те са подобни на тези след 
предишни международни конфликти). Подобни 
предположения се правят и за вътрешно разселе-
ните лица, но с по-високи нива на завръщане през 
първите няколко години след края на войната.
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да пътуват до най-близкото училище или медицинско заведение. В Нигер 
по време на дъждовния сезон само 24% от населението живеят в рамките 
на един час пеша от най-близкия медицински център.17

В такива случаи правителствените интервенции могат да създадат го-
ляма промяна. Програмите за парични трансфери са подобрили здравето 
и образованието на милиони деца в страни с ниски и средни доходи дори 
когато са осигурени само частични субсидии за разходите за училище. 
Програмата за условно плащане на пари в брой, „Шомбхоб“, стартирана 
в Бангладеш, намалява недохранването при децата на възраст между 10 
и 22 месеца и обучава майките за ползите от кърменето.18 Ефектът от 
тези програми се усеща с течение на времето. Двегодишната условна 
програма за парични трансфери в Малави, насочена към подрастващи 
момичета и млади жени, води до голямо увеличение на образователно-
то равнище и устойчиво намаляване на общия брой на ражданията при 
момичета, които са били извън училище в началото на програмата. Тези 
ползи продължават и след края на програмата.19

Програмите могат да подобрят стимулите за хората да инвестират в 
човешки капитал, като посочват дългосрочните предимства или предоста-
вят механизми за ангажиране с добрите решения. Младите хора може и 
да не искат да останат в училище или да се грижат за здравето си, защото 
нямат самоконтрол или не оценяват напълно ползите от образованието 
и доброто здраве.20 Въпреки това, когато получават информация за чо-
вешкия капитал, това има големи ефекти върху тяхното поведение. Във 
Филипините на младите хора бе предложена програма за доброволен анга-
жимент, при която парите, които са вложили в спестовна сметка, им се 
връщат само ако преминат успешно тест за отказване от тютюнопушене-
то. Програмата доведе до значително намаляване на тютюнопушенето.21

Инвестициите в човешки капитал генерират и значителна социална 
възвръщаемост, но за родителите често е трудно да определят тези 
ползи количествено, да не говорим колко е трудно да се прецени това 
при вземането на решения. Когато решават да обезпаразитят децата 
си, родителите може и да не обмислят факта, че така и за другите деца 
има по-малка вероятност да бъдат заразени. Родителите, които реша-
ват да изучат децата си в предучилищна възраст, може и да не мислят 
за по-широките бъдещи обществени ползи, като например по-ниската 
степен на престъпност и задържане под стража, които са свързани с 
програмите за развитие в ранното детство. Изследването от 2010 г. на 
„Пери Прискул“, висококачествена програма за деца на възраст между 
3 и 5 години, разработена през 60-те години на миналия век в Мичиган, 
САЩ, оценява възвръщаемост за обществото, която надхвърля частна-
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та възвръщаемост от около 7–12 долара за всеки инвестиран долар.22 
Без правителствени интервенции семействата може и да не се решат да 
инвестират достатъчно в тези видове програми.

Осигуряването на достъп до качествено образование помага да се 
наваксат пропуските в ранна възраст в познавателните и социално-по-
веденческите умения. До 3-годишна възраст децата от семейства с 
ниски доходи са чували с 30 милиона думи по-малко, отколкото техни-
те по-заможни връстници. Когато децата се превръщат в тийнейджъри, 
интервенциите за наваксване на тези пропуски стават все по-скъпи. До-
казателствата показват, че за правителствата, които искат да инвестират 
разумно в човешки капитал, няма по-добра възможност от инвестирането 
през първите хиляда дни от живота на детето. Без подобни интервенции в 
началото на живота е по-вероятно да се стигне до спирала от нарастващо 
неравенство: последващите публични инвестиции в образованието и здра-
веопазването стават по-полезни за хората, които са имали по-добър старт.

Правителствените действия за подпомагане на инвестициите в човешки 
капитал не се изчерпват само с разходите за здравеопазване, образование 
и програмите за социална закрила. В Непал инвестициите в канализация 
допринасят значително за предотвратяване на анемията.23 Програмите за 
жилищно настаняване подобряват резултатите за образованието и пазара 
на труда на най-необлагодетелстваните, като променят нивото на общува-
не с връстниците, с които взаимодействат. Колкото по-отрано децата са 
заобиколени с по-добри съседи, толкова по-силни са ефектите.

Защо измерванията помагат

Правителствата играят жизненоважна роля в изграждането на човешкия 
капитал, като предоставят здравеопазване, образование и финансиране, 
за да осигурят справедлив достъп до възможности, и като регулират, 
лицензират и контролират качеството на частните доставчици. И все пак 
те често не се справят достатъчно добре. Повечето правителства отделят 
значителна част от своите бюджети за образование и здравеопазване, но 
обществените услуги често са с твърде ниско качество, за да могат да ге-
нерират човешки капитал. Понякога тези услуги не успяват да постигнат 
резултат само при бедните. Понякога те не успяват при всички – и бога-
тите просто намират алтернатива на обществената система.

Недостатъците и ниското качество могат да се окажат упорити пробле-
ми поради две причини. Първо, преследването на добри политики невина-
ги се изплаща в политическо отношение. Второ, бюрокрацията може да 
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няма нужния капацитет или стимули за превръщането на добрите поли-
тики в ефективни програми. Ако общественото здраве не е политическа 
тема, преди да се е стигнало до здравна криза, политиците нямат доста-
тъчно основание да се подготвят за бъдещи пандемии. Дори когато поли-
тиците и гласоподавателите са на едно мнение за значението на проблема, 
те може да не са съгласни относно възможните решения. Рядко хората са 
доволни, когато се финансират програми за обществено здравеопазване 
чрез увеличаване на данъците или чрез отклоняване на средства от по-ви-
димите разходи като инфраструктура или публични субсидии.

Правителството на Нигерия срещна сериозна съпротива през 2012 г., 
когато се опита да отмени субсидиите за гориво, за да изхарчи повече за 
здравните услуги за майките и децата. Медиите се съсредоточиха върху 
отмяната на субсидиите, което се възприе негативно, и не обърнаха вни-
мание на крайно необходимото увеличаване на първичната здравна по-
мощ. Така субсидията беше възстановена поради обществени протести. 
Такава реакция на предложените промени се случва в някои страни, защо-
то са силни организираните интереси, които биха загубили от реформите. 
В други случаи това се случва поради слаб социален договор: гражданите 
не вярват на правителството си и затова се колебаят да плащат данъци, за-
щото се тревожат, че те ще бъдат неправилно изразходвани. В резултат на 
това правителствата предпочитат да изразходват повече за политически 
видимите аспекти на човешкия капитал, като например изграждането на 
училища и болници, но много по-малко върху нематериалните аспекти – 
като качеството и компетентността на учителите и здравните работници. 
Когато политиците са в режим на избирателна кампания, те често обе-
щават нови училища или болници, но рядко обсъждат реалните нива на 
образованието или степента на изоставане.

Тъй като икономическата възвръщаемост от инвестициите в човешки 
капитал може да се забави с години, политиците са по-склонни да мислят 
за краткосрочни начини да лустросат репутацията си. Въпреки че хората 
с основно образование печелят повече от хората без образование, това 
се усеща чак 10–15 години след като тези инвестиции са направени. Това 
е още по-вярно, когато става дума за инвестиции в образование в ранна 
детска възраст. В Ямайка въвеждането на психо-социална стимулация 
при прохождащите увеличава приходите им с 25%, но тези ефекти се 
материализират едва 20 години по-късно.24

Една илюстрация за това как техническата и политическата сложност 
могат да попречат на интервенциите в човешкия капитал е в областта 
на ранното детство. Учените обикновено са единодушни, че инвести-
циите в децата имат висока възвръщаемост. Има обаче пречки, които 
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затрудняват мащабното внедряване на такива инвестиции. Първо, както 
вече беше отбелязано, отнема много време, докато обществото може да 
се възползва от тези инвестиции. Второ, услугите трябва да се предоста-
вят по синергичен начин за много кратък период от време в рамките на 
жизнения цикъл на дадено лице. Трето, предоставянето на инвестиции 
в ранна детска възраст зависи от твърде много правителствени отдели. 
И все пак опитът на страни като Бразилия, Чили и Колумбия разкрива, 
че широкомащабните политики за развитие в ранното детство са осъ-
ществими. Една от програмите, създадена през 2006 г. в Чили, „Crece 
Contigo“ („Чили расте с теб“), може да послужи като отправна точка 
за държавите със среден доход, които желаят да инвестират в децата 
в широк мащаб. Чилийската програма за развитие в ранното детство 
интегрира услугите за здравеопазване, образование и социална защита 
на малките деца, съчетавайки различни универсални и целеви програми. 
Подробните оценки увеличават търсенето на политически ангажименти.

Бюрокрациите, натоварени с прилагането на политики за изгражда-
не на човешки капитал, често нямат капацитет или стимул да го напра-
вят ефективно. Проучванията на Световната банка за „Индикатори за 
предоставяне на услуги“, проведени в седем страни в Африка на юг от 
Сахара (които представляват близо 40% от населението на континента), 
установиха, че средно 3 от 10 учители на четвърти клас не са усвои-
ли езиковата учебна програма, която преподават. За радост, 94% от ке-
нийските учители са я усвоили. Изследванията очертават също толкова 
смесена картина за здравните заведения: около 80% от кенийските ле-
кари могат правилно да диагностицират основни състояния, като нео-
натална асфиксия например, докато по-малко от 50% от нигерийските 
лекари имат тези способности.

По-доброто измерване на резултатите хвърля светлина върху поли-
тическите и бюрократичните провали, които водят до лошо качество на 
предоставяните социални услуги. Информацията е важна първа стъпка 
към насърчаване на гражданите да изискват повече от своите лиде-
ри и доставчици на услуги. В Уганда пускането на докладни карти за 
ефективността на местните здравни заведения активизира обществото за 
искания за реформи в предоставянето на услуги. Този натиск доведе на 
свой ред до устойчиви подобрения в здравните резултати, включително 
намаляване на смъртността при деца под 5 години.

По-добрите измервания също така повишават осведомеността на по-
литиците относно значението на инвестирането в човешки капитал, като 
по този начин се създава инерция за действие. „Twaveza“, организация от 
Танзания, стартира проучване за оценка на основната писмена грамотност 
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и нивото на математическите умения на децата. Плачевните резултати, 
публикувани през 2011 г., показаха, че само 3 от 10 ученици в трети клас 
са усвоили материала по математика за втори клас, а още по-малко могат да 
четат на ниво втори клас. „Индикаторите за предоставяне на услуги“ на Све-
товната банка, публикувани горе-долу по същото време, засвидетелстваха 
ниските нива на компетентност на учителите и високите нива на отсъствия 
в Танзания. Заедно, тези резултати доведоха до силен обществен протест и 
въвеждането на инициативата „Големи резултати за Танзания сега“ – пра-
вителствени усилия за проследяване и подобряване на ниските нива на обу-
чение. Тази инициатива вече показва осезаеми резултати.

Допълнителната информация е необходима и за разработването и 
осигуряването на икономически ефективни политики дори когато пра-
вителството е напълно готово да инвестира в човешки капитал. Както 
Перу, така и Виетнам прилагат амбициозни политики за подобряване на 
човешкия капитал. Но само едно цялостно измерване на факторите, кои-
то допринасят за индивидуалното обучение, може да хвърли светлина 
върху причините за различията между тези две страни. След като бъдат 
установени пропуските, трябва да бъдат разработени и приведени в ма-
щаб политики, които са ефективни от гледна точка на разходите.

Проектът човешки капитал

Достоверното измерване на резултатите в областта на образованието и 
здравеопазването повишава значението на човешкия капитал на местно, 
национално и глобално равнище. Измерването стимулира търсене на по-
литически интервенции за изграждане на човешки капитал в страни, където 
правителствата не вършат достатъчно. Доброто измерване е от съществено 
значение за подготовката на изследвания и анализи, за да се разработват 
политики, които подобряват човешкия капитал, по един информиран начин.

С тази цел Световната банка стартира проекта за човешки капитал – 
програма за застъпничество, измерване и аналитична работа за повиша-
ване на осведомеността и увеличаване на търсенето на интервенции за 
изграждане на човешки капитал. Проектът се състои от три компонента: 
(1) метричен критерий между различните държави – индекс на човешкия 
капитал, (2) програма за измерване и изследване с цел информираност 
при политическите действия и (3) програма за подкрепа на държавните 
стратегии за ускоряване на инвестициите в човешки капитал.

Първата стъпка в проекта е международен индекс за сравнение на 
определени компоненти на човешкия капитал в различните страни.25 Но-
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вият индекс измерва размера на човешкия капитал, който детето, родено 
през 2018 г., може да очаква да достигне до 18-годишна възраст с оглед 
на рисковете като лошо образование и лошо здраве, присъщи за страна-
та, в която е родено. Индексът има за цел да подчертае как подобренията 
в сегашните резултати в областта на образованието и здравеопазване-
то оформят производителността на следващото поколение работници: 
приема се, че децата, родени през дадена година, търпят настоящите 
образователни възможности и рискове за здравето през следващите 18 
години. Акцентът върху резултатите – а не върху разходите или регула-
циите – насочва вниманието към ефектите, които са от решаващо значе-
ние. Също така индексът на човешкия капитал може да стане от значение 
за политиците, които разработват и прилагат интервенции за подобрява-
не на тези резултати в средносрочен план.

Индексът следва траекторията от раждане до зрялост на дете, родено 
през дадена година. В най-бедните страни съществува значителен риск 
детето дори да не оцелее до своя пети рожден ден. Дори да достигне учи-
лищна възраст, съществува и допълнителен риск да не започне училище, 
да не говорим за завършване на пълния цикъл на образование през класо-
вете до 12-и, което е норма в богатите страни. Времето, което прекарва в 
училище, може и да не доведе до поетапно добиване на знания, защото за-
виси и от нивото на учителите и училището, както и от подкрепата, която 
получава от семейството си. След като достига 18-годишна възраст, един 
млад човек носи трайните последици от лошото здраве и хранене, които 
ограничават физическите и когнитивните му способности като възрастен.

Индексът на човешкия капитал измерва крайните етапи в тази 
траектория по отношение на последиците им за производителността 
на следващото поколение работници. Като има три компонента: (1) 
измервател за това дали децата оцеляват от раждането до училищната 
възраст (5 години); (2) измервател за очакваните години училище, ко-
ригирани за качеството, което съчетава информация за количеството и 
качеството на образованието (фигура 3.2, панел a); и (3) два по-общи 
измервателя за изоставане в здравословното състояние (фигура 3.2, па-
нел b) и степента на оцеляване при възрастните.

Оцеляването до 5-годишна възраст се измерва, като се използват 
процентите на смъртност под 5 спрямо Междуведомствената група за 
оценка на смъртността при децата на ООН. Почти всички деца оцеляват 
от раждането до училищна възраст в богатите страни. Но в най-бедните 
страни 1 на всеки 10 деца не виждат своя пети рожден ден. Смъртта на 
тези деца не е просто трагедия, а и загуба на човешки капитал, който 
никога няма да се реализира.
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ФИГУРА 3.2. Ученето и изоставането са два компонента от 
индекса на човешкия капитал
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Източници: Хармонизираните резултати от теста са взети от Патринос и Ангрист 
(2018); данните за изоставането са от Съвместната база данни за измерване на не-
дохранването при децата на УНИЦЕФ – Световната здравна организация – Световна 
банка, допълнена с данни, предоставени от екипите на страните от Световната банка.

Бележка: БВП = брутен вътрешен продукт; ППС = паритет на покупателната способност.

Количеството на образованието се измерва като броя на годините 
в училище, които детето може да очаква да получи до 18-годишния си 
рожден ден, като се има предвид преобладаващият модел на записва-
не в различните класове и с презумпцията, че започва предучилищна 
на 4. Най-добрият възможен резултат възниква, когато децата изкарват 
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14 години в училище – до 18-годишна възраст. Високите проценти на 
записване в цялата училищна система довеждат много богати страни в 
близост до 14-годишната референтна стойност. Но в най-бедните страни 
децата могат да очакват да завършат само половината от това.

Групата на Световната банка и нейните партньори разработват нова 
всеобхватна база данни с резултати от международни тестове за пости-
женията сред учениците, обхващащи около 160 икономики, за да се пре-
цени какво научават децата. Базата данни хармонизира резултатите от 
международните и регионалните програми за изпитване, така че те да 
са сравними. За първи път ученето е измеримо в почти всички страни, 
използвайки един и същ критерий.

Разликите в наученото са драматични. Тестовите резултати ва-
рират от около 600 в държавите с най-добри резултати до около 300 
в тези с най-лошите резултати. За да разгледаме тези цифри в перс-
пектива, приблизително 400 точки съответстват на критерия за ми-
нимална професионална квалификация, определен от Програмата за 
международно оценяване на учениците (PISA), най-голямата между-
народна програма за тестване. По-малко от половината от ученици-
те в развиващите се страни отговарят на този стандарт, в сравнение 
с 86% от учениците в развитите икономики. В Сингапур 98% от 
учениците достигат международния критерий за основни знания в 
средното училище; в Южна Африка само 26% от учениците отгова-
рят на този стандарт. Реално всички студенти в средното училище в 
Сингапур са подготвени за следващо ниво в образованието си или да 
започнат работа, докато почти три четвърти от младите хора в Южна 
Африка не са.

По отношение на здравеопазването няма единен пряко измерен и 
широкодостъпен показател, подобно на „години в училище“ за образо-
ванието. При отсъствието на такава мярка два компонента за цялостната 
здравна среда съставляват тази част на индекса: степента на оцелява-
не при възрастните и степента на изоставане при децата под 5-годишна 
възраст. Нивата на оцеляване при възрастните се използват като 
„прокси“ за диапазона на нефаталните здравни проблеми, които едно 
дете, родено в дадена година, е вероятно да преживее като възрастен, 
ако сегашните условия продължат да преобладават и в бъдеще. Изоста-
ването измерва дела на децата, които са необичайно малки за тяхната 
възраст. Той е широко приет като „прокси“ за здравословната среда в 
бебешка и ранна детска възраст и обобщава рисковете за доброто здра-
ве, които децата могат да изпитат в ранните години – с важни последици 
за здравето и благополучието им в зряла възраст.
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Така описаните образователни и здравни компоненти на човешкия 
капитал безспорно имат съществена стойност, но тя е и несъмнено 
трудна за количествено определяне. Затова е предизвикателство да се 
комбинират компонентите в единен индекс, който да отразява в доста-
тъчна степен техния принос към човешкия капитал. Много съществу-
ващи индекси на човешкия капитал и човешкото развитие прибягват до 
произволно събиране на компоненти. Обратно, компонентите на този 
индекс се обобщават, като първо се превръщат в мерки за техния съотве-
тен принос към производителността на работниците спрямо референтна-
та стойност, съответстваща на пълно образование и пълно здраве. Този 
подход следва литературата за отчитане на развитието.26 Размерът на 
приноса на образованието и здравеопазването към производителността 
на работниците е заложен в обширната микроиконометрична литература 
за оценка на възвръщаемостта на образованието и здравето.

Тъй като индексът на човешкия капитал се измерва по отношение на 
производителността на следващото поколение работници спрямо пока-
зателя за пълно образование и пълно здраве, единиците на индекса имат 
естествена интерпретация: стойността на „х“ за дадена страна означава, 
че производителността като бъдещ работник на дете, родено през дадена 
година в тази държава, е част „х“ от това, което би могло да бъде при 
референтната стойност (таблица 3.1). Тази бъдеща производителност се 
дели на приноса на трите компонента на индекса, като всеки от тях се 
изразява и като производителност спрямо референтната стойност. След 
това трите компонента се умножават, за да се достигне общият индекс.

Различията в човешкия капитал имат големи последици за произво-
дителността на следващото поколение работници. Например в страна 
около 25-ия перцентил от разпределението на всеки от компонентите 
дете, родено през 2018 г., ще бъде само 43% толкова производително, 
колкото дете в условията на референтната стойност за пълно образова-
ние и здраве.

Индексът, поради своите компоненти, може да бъде свързан по ясен 
начин със сценарии за бъдещ доход на глава от населението и растеж. 
Представете си сценарий без изменение, при който очакваните години 
в училище, коригирани за качество на образованието, заедно с нивото 
на здравеопазването, измерено в индекса за дадена година, продължават 
да съществуват и в бъдеще. С течение на времето новите участници в 
работната сила с образование и здравеопазване на ниво от настоящото 
статукво заместват сегашните членове на работната сила, докато накрая 
цялата работна сила на бъдещето има очакваните години в училище, 
адаптирани към нивото на качеството на образованието, заедно с ниво-
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то на здравеопазването, измерено в индекса на човешкия капитал. След 
това е възможно да сравните този сценарий с такъв, в който цялата бъ-
деща работна сила се е възползвала от пълно образование и се радва на 
пълно здраве.

ТАБЛИЦА 3.1. Измерване на продуктивността му като бъдещ ра-
ботник за дете, родено през 2018 г.
Максимална продуктивност = 1

Страна в
25ия 

перцентил
50ия 

перцентил
75ия 

перцентил
Компонент За компонент Х има стойност...
Компонент 1: оцеляване

1 Вероятност да оцелее до 5 г. 0,95 0,98 0,99
A Принос към производителността 0,95 0,98 0,99

Компонент 2: училище
Очаквани години в училище 9,5 11,8 13,1
Резултати от тестове (от общо около 600) 375 424 503

2 Коригирани за качество години в училище 5,7 8,0 10,5
B Принос към производителността 0,51 0,62 0,76

Компонент 3: здраве
3 Дял на децата без забавяне в развитието 0,68 0,78 0,89
4 Степен на оцеляване при възрастните 0,79 0,86 0,91
C Принос към производителносттаa 0,88 0,92 0,95

Съвкупен индекс на човешкия капиталb 0,43 0,56 0,72

Източник: екип на Доклада за световното развитие (ДСР) 2019.

Бележка: „Принос към производителността“ измерва доколко всеки компонент на индекса, 
както и общият индекс допринасят за очакваната бъдеща производителност на дете, ро-
дено през 2018 г., в сравнение с тавана на пълно образование и пълно здраве. Стойността 
„х“ означава, че производителността е само част „х“ от това, което би било при ниво 
на пълно образование и пълно здраве. Изчисленията за приноса към производителността 
се основават на микроикономически показания за възвръщаемостта на образованието и 
здравето. „Коригирани за качество години в училище“ се равнява на резултата от теста 
на страната, сравнен с най-добрия резултат от теста в световен мащаб, умножен по 
очакваните години в училище за страната.

а. С се изчислява като средно геометричното на приноса на 3 и 4 към производителността.
b. A × B × C.

В дългосрочен план БВП на глава от населението в този сценарий 
е по-висок от този в сценария без изменение по два канала: преките 
ефекти от по-високата производителност на работниците и косвените 
последици, отразяващи по-големите инвестиции във физически капи-
тал, предизвикани от по-продуктивните работници. Съчетавайки тези 
ефекти, една страна с индексна оценка от „x“ в дългосрочен план ще има 
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БВП на глава от населението в сценария със статуквото, който е само 
малка част от това, което би могло да бъде при пълно образование и 
пълно здраве. Така например една страна с индекс от x = 0,5 би имала в 
дългосрочен план доходи на глава от населението два пъти по-високи от 
тези при статуквото, ако нейните граждани се радват на пълно образо-
вание и пълно здраве. Какво означава това от гледна точка на средните 
годишни темпове на растеж, зависи от периода от време. Ако 50 годи-
ни – или около две поколения – се изискват, за да се реализират тези сце-
нарии, тогава удвояването на бъдещия доход на глава от населението в 
сравнение със статуквото съответства на приблизително 1,4 процентни 
пункта допълнителен ръст годишно.

Индексът измерва размера на човешкия капитал, който средноста-
тистическото дете, родено през 2018 г., се очаква да постигне (фигура 
3.3). Средните стойности обаче крият много вариации. Повечето от 
компонентите на индекса могат да бъдат разделени по пол за пове-
чето страни, така че да се наблюдават различията в перспективите 
на момчетата и момичетата отделно. Въпреки че не е възможно да 
се направи това систематично за голям набор от държави, там, къде-
то данните са по-богати, могат да бъдат илюстрирани и разликите в 
компонентите на индекса между регионите и социалноикономически-
те групи.

Индексът на човешкия капитал, представен в таблица 3.2, е първото 
издание. Подобно на всички упражнения по сравнителен анализ между 
държавите, той има както ограничения, така и възможности за подобре-
ние и разширяване в следващите версии. Компонентите на индекса, като 
изоставането и резултатите от тестовете, се измерват само рядко в ня-
кои страни и изобщо не се измерват в други. Данните за резултатите от 
тестовете се извличат от международни програми за тестване, при които 
възрастта на участниците в теста и обхванатите теми варират. Резулта-
тите от тестовете може да не отразяват точно качеството на цялата обра-
зователна система на дадена страна, доколкото извадката от положилите 
даден тест може да не е представителна за всички ученици в населението 
на дадена страна. Все още не са налице надеждни измерватели за ка-
чеството на висшето образование, независимо от значението му за чо-
вешкия капитал в един бързо променящ се свят. Данните за процентите 
на записване, необходими за изчисление на очакваните учебни години, 
често имат много пропуски и се отчитат със значително закъснение. Со-
циално-поведенческите умения не се следят пряко. Процентът на оце-
ляване при възрастните не е точно определен в държави, в които тези 
регистри са непълни или несъществуващи.
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ФИГУРА 3.3 Индексът на човешкия капитал, 2018 г.
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Малта

Сърбия

Виетнам

България

Обединени 
Арабски  
Емирства

Люксембург

Руска федерация

Израел
САЩ

Германия

Ирландия

Хонконг, САР, Китай

Сингапур

Корея, Реп.

Япония

Лог реален БВП на глава от населението (ППС)

Източник: екип на Доклада за световното развитие (ДСР) 2019.

Бележка: Индексът на човешкия капитал варира между 0 и 1. Индексът се измерва от 
гледна точка на производителността на следващото поколение работници спрямо пока-
зателя за пълно образование и пълно здраве. Една икономика, в която средният работник 
постига пълен здравен и пълен образователен потенциал, ще има стойност от 1 в индекса. 
БВП = брутен вътрешен продукт; ППС = паритет на покупателната способност.
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ТАБЛИЦА 3.2. Индексът на човешкия капитал (ИЧК), 2018 г.
Ранг Икономика ИЧК	оценка Ранг Икономика ИЧК	оценка Ранг Икономика ИЧК	оценка
157 Чад 0.29 104 Египет, Арабска реп. 0.49 51 Монголия 0.63
156 Южен Судан 0.30 103 Хондурас 0.49 50 Украйна 0.65
155 Нигер 0.32 102 Непал 0.49 49 Обединени арабски 

емирства
0.66

154 Мали 0.32 101 Доминиканска 
република

0.49 48 Виетнам 0.67

153 Либерия 0.32 100 Камбоджа 0.49 47 Бахрейн 0.67
152 Нигерия 0.34 99 Гвиана 0.49 46 Китай 0.67
151 Сиера Леоне 0.35 98 Мароко 0.50 45 Чили 0.67
150 Мавритания 0.35 97 Ел Салвадор 0.50 44 България 0.68
149 Кот д’Ивоар 0.35 96 Тунис 0.51 43 Сейшели 0.68
148 Мозамбик 0.36 95 Тонга 0.51 42 Гърция 0.68
147 Ангола 0.36 94 Кения 0.52 41 Люксембург 0.69
146 Конго, Дем. реп. 0.37 93 Алжир 0.52 40 Словакия 0.69
145 Йемен, реп. 0.37 92 Никарагуа 0.53 39 Малта 0.70
144 Буркина Фасо 0.37 91 Панама 0.53 38 Унгария 0.70
143 Лесото 0.37 90 Парагвай 0.53 37 Литва 0.71
142 Руанда 0.37 89 Таджикистан 0.53 36 Хърватска 0.72
141 Гвинея 0.37 88 Македония, БЮР 0.53 35 Латвия 0.72
140 Мадагаскар 0.37 87 Индонезия 0.53 34 Руска федерация 0.73
139 Судан 0.38 86 Ливан 0.54 33 Исландия 0.74
138 Бурунди 0.38 85 Ямайка 0.54 32 Испания 0.74
137 Уганда 0.38 84 Филипини 0.55 31 Казахстан 0.75
136 Папуа Нова Гвинея 0.38 83 Тувалу 0.55 30 Полша 0.75
135 Етиопия 0.38 82 Западен бряг и Газа 0.55 29 Естония 0.75
134 Пакистан 0.39 81 Бразилия 0.56 28 Кипър 0.75
133 Афганистан 0.39 80 Косово 0.56 27 Сърбия 0.76
132 Камерун 0.39 79 Йордания 0.56 26 Белгия 0.76
131 Замбия 0.40 78 Армения 0.57 25 Макао, САР Китай 0.76
130 Гамбия 0.40 77 Кувейт 0.58 24 САЩ 0.76
129 Ирак 0.40 76 Киргизка република 0.58 23 Израел 0.76
128 Танзания 0.40 75 Молдова 0.58 22 Франция 0.76
127 Бенин 0.41 74 Шри Ланка 0.58 21 Нова Зеландия 0.77
126 Южна Африка 0.41 73 Саудитска Арабия 0.58 20 Швейцария 0.77
125 Малави 0.41 72 Перу 0.59 19 Италия 0.77
124 Есватини 0.41 71 Иран, Ислямска реп. 0.59 18 Норвегия 0.77
123 Коморски острови 0.41 70 Колумбия 0.59 17 Дания 0.77
122 Того 0.41 69 Азербайджан 0.60 16 Португалия 0.78
121 Сенегал 0.42 68 Уругвай 0.60 15 Обединено кралство 0.78
120 Конго, Реп. 0.42 67 Румъния 0.60 14 Чешка	република 0.78
119 Ботсвана 0.42 66 Еквадор 0.60 13 Словения 0.79
118 Източен Тимор 0.43 65 Тайланд 0.60 12 Австрия 0.79
117 Намибия 0.43 64 Мексико 0.61 11 Германия 0.79
116 Гана 0.44 63 Аржентина 0.61 10 Канада 0.80
115 Индия 0.44 62 Тринидад и Тобаго 0.61 9 Холандия 0.80
114 Зимбабве 0.44 61 Грузия 0.61 8 Швеция 0.80
113 Соломонови острови 0.44 60 Катар 0.61 7 Австралия 0.80
112 Хаити 0.45 59 Черна	гора 0.62 6 Ирландия 0.81
111 Лаос, НДР 0.45 58 Босна и Херцеговина 0.62 5 Финландия 0.81
110 Габон 0.45 57 Коста Рика 0.62 4 Хонконг, САР Китай 0.82
109 Гватемала 0.46 56 Албания 0.62 3 Япония 0.84
108 Вануату 0.47 55 Малайзия 0.62 2 Реп. Корея 0.84
107 Мианмар 0.47 54 Оман 0.62 1 Сингапур 0.88
106 Бангладеш 0.48 53 Турция 0.63
105 Кирибати 0.48 52 Мавриций 0.63

Източник: Екип на Доклада за световното развитие (ДСР) 2019.

Бележка: Индексът на човешкия капитал варира между 0 и 1. Индексът се измерва от 
гледна точка на производителността на следващото поколение работници спрямо пока-
зателя за пълно образование и пълно здраве. Една икономика, в която средният работник 
постига пълен здравен и пълен образователен потенциал, ще има стойност от 1.
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Една от целите на индекса на човешкия капитал е да се обърне внима-
ние на тези недостатъци в данните и да се инициират действия за тяхно-
то отстраняване. Подобряването на данните отнема време. Междувре-
менно, признавайки тези ограничения, оценките за държавите в индекса 
трябва да се тълкуват предпазливо. Макар че предоставя оценки за това 
как текущото образование и здраве оформят производителността на бъ-
дещите работници, индексът не е фино настроен измервател за сравне-
ние на малки разлики между страните. Тъй като той следи резултатите, 
той не представлява контролен списък на политическите действия. Ви-
дът и мащабът на интервенциите, необходими за изграждането на чо-
вешки капитал, не са едни и същи в отделните страни.

Въпреки че има значително подобрение в наличието на данни за 
образованието и здравните резултати, все още предстои много дълъг 
път. Например по-сложните когнитивни и социално-поведенчески уме-
ния, които не са включени в индекса, са важни фактори за индивидуална-
та производителност. Липсват и сравними данни от ранното детство, 
което е важна основа за качеството на бъдещата работна сила.

Друга задача е измерването на междинните фактори, които влияят 
върху тези резултати. Въпреки че гражданите на страни с ниски и средни 
доходи са изправени пред сходни ограничения в натрупването на чо-
вешки капитал, значимостта на тези ограничения често е специфична за 
контекста. Разбирането на най-важните ограничения е от съществено зна-
чение за определянето на приоритети в различните области на политиката.

Първата стъпка е подобряването на качеството на основните адми-
нистративни данни в образованието и здравеопазването. Само едно от 
шест правителства публикува годишни доклади за мониторинг на обра-
зованието. Само 100 страни докладват достатъчно пълни и актуални 
данни за нетните нива на записване в различните степени на обучение 
към Института за статистика на ЮНЕСКО – органът, натоварен със съ-
бирането на тези данни в международен мащаб. Мониторингът дори на 
най-основната здравна информация – раждания и смъртни случаи – е не-
достатъчен в страните с ниски и средни доходи (фигура 3.4). Скоростта 
на подобрение в тези системи е бавна. Навсякъде по света между 2000 и 
2012 г. процентът регистрирани смъртни случаи се е променил само от 36 
на 38%. Процентът на децата под 5 години, чието раждане е регистрирано, 
се е увеличил само от 58 на 65%.27 Висококачествените административни 
данни са от съществено значение за правителствата, за да разберат нужди-
те и да планират разпределението на обществените услуги.

Увеличаването на броя на държавите, в които се измерват ре-
зултатите за наученото от децата – както в училище, така и извън 
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него, – би позволило много по-добро проследяване на постижения-
та във всяка държава спрямо достъпа до училище и обучение. Това 
трябва да включва вземането на данни за обучението, които са напълно 
представителни за всички деца, а не селекция – често сред семействата 
с по-високи доходи – от тези, които остават в училище. „Докладът за 
годишното състояние на образованието“ е рядък пример за проучване, 
което предоставя годишна оценка на образователните нива на децата – 
в този случай от селските домакинства в Индия, – включително тези, 

които са извън училище.
Инициативите, кои-

то създават съпоставими 
измерватели за образование-
то в различните страни, биха 
могли да дадат отговор. Те 
ще се стремят да обединяват 
заинтересованите страни, за 
да постигнат съгласие по на-
бора от общи въпроси, кои-
то да включат в оценките на 
обучението, като по този на-
чин позволяват резултатите 
да бъдат хармонизирани за 
всички тестове. В краткосро-
чен план биха могли да се 
използват съществуващите 
платформи за данни – на-
ционални проучвания на 
домакинствата, демографс-
ки и здравни проучвания, 
измерванията на жизнените 
стандарти и индикатори за 
предоставяне на услуги, – за 
да се увеличи наличността от 
данни за резултатите от чо-
вешкия капитал по икономи-
чески ефективен начин.

Подобни усилия вече са 
налице в областта на здраве-
опазването. За да се подобри 
координацията при събира-

ФИГУРА 3.4. Регистрите на ражда-
нията и смъртните случаи остават 
непълни

Процент граждански регистрации на раждания-
та и смъртните случаи, групирани по доходи в 
държавите, 2018 г.

Ниски доходи

Ниски към  
средни доходи

Средни към  
високи доходи

Високи доходи

20 60 100
Среден процент регистрирани
Раждания Смъртни случаи  

Източник: екип на Доклада за световното разви-
тие (ДСР) 2019

Бележка: Фигурата показва приблизителни 
изчисления за обхвата на регистрацията на ражда-
нията и смъртните случаи въз основа на налични-
те данни съответно за 180 и 120 страни. Данните 
за регистрацията на ражданията се основават 
на „Годишника на ООН за демографските данни“. 
За страните с непълни системи за гражданска ре-
гистрация ражданията се смятат от подадените 
данни от страна на самите майки при проучвания 
в домакинствата. Данните за регистрирането на 
смъртните случаи се основават на изчисления на 
Световната здравна организация.
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нето на данни за здравето, през 2015 г. беше създаден Съюзът за здравни 
данни от група международни агенции, двустранни и многостранни доно-
ри, фондации и правителства. Новите технологии, като глобалната систе-
ма за позициониране (GPS) и мобилните телефони, намаляват разходи-
те за събиране на данни. „Инициативата за ефективност на първичното 
здравеопазване“, стартирана от фондацията на Бил и Мелинда Гейтс, Све-
товната банка и Световната здравна организация през 2015 г., осигурява 
международна рамка за сравнение на качеството на първичната грижа.

Втората стъпка е да се разбере по-добре многообразието на со-
циално-поведенческите и другите умения, здравето и корелацията между 
двете. Социално-поведенческите умения имат много измерения. Инициа-
тиви като изследванията на Световната банка за уменията за работоспо-
собност и производителност и Програмата за международно оценяване 
на компетенциите на възрастните от Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие се стремят да измерят тези умения в голям 
мащаб сред хората в трудоспособна възраст. Няма подобни опити за 
изследване на децата в училищна възраст, въпреки че има доказателст-
ва, че способности като упоритост и самодисциплина са от значение за 
ученето. Интервенциите, които намаляват анемията от дефицит на же-
лязо, показват, че подобряват резултатите в обучението на учениците, 
но съотношението между здравния статус и резултатите от тестовете на 
учениците все още не е количествено изразено. Въвеждането на здравни 
модули в училищните проучвания би било важна първа стъпка. Измерва-
ния с относително нисък разход, като тези на остротата на зрението и 
антропометричния статус, могат да допринесат значително за по-добро-
то разбиране на връзката между ученето и здравето.

Опитът на Виетнам илюстрира потенциалните предимства на ясното 
очертаване на пътищата за промяна. Учениците в страната се класираха 
в най-горната четвърт в съревнование със страни с най-вече средни и 
високи доходи, участвали в PISA за 2012 и 2015 г. Това представяне е 
забележително с оглед на нивото на доходите на глава от населението 
във Виетнам. Разбирането на този успех би могло да даде важни уроци 
за това как да се гарантира, че обучението води до учене.

С променящата се природа на работата, човешкият капитал става все 
по-важен. Все още съществуват значителни пропуски в човешкия капитал в 
цял свят. Тези недостатъци – които се проявяват в слабите образователни и 
здравни резултати – застрашават бъдещата производителност на работни-
ците и бъдещата конкурентоспособност на икономиките. За да разрешат 
този проблем, правителствата трябва да търсят коригиращи мерки. Но по-
ради дългото време, което е необходимо, докато инвестициите в човешки 
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капитал постигнат икономическа възвръщаемост, политическите стимули 
за инвестиции в човешки капитал често липсват. Проектът за човешки капи-
тал има за цел да създаде не само тези стимули, но и политическите насоки 
за повече и по-добри инвестиции в човешки капитал.
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Нелсън Мандела, първият президент на Южна Африка след 
апартейда, казва така: „Образованието е мощният двигател на 
личното развитие. Чрез образованието дъщерята на един селя-

нин може да стане доктор, синът на един миньор може да стане директор 
на мината, детето на земеделския работник може да стане президент на 
една велика нация. Важното е какво правим с това, което имаме, а не 
какво ни се дава наготово – това е, което отделя един човек от друг“.

Автоматизацията преоформя работното място и изискваните уме-
ния за работа. Търсенето на високи когнитивни умения1 и социално-по-
веденчески умения2 се увеличава, докато търсенето на умения за специ-
фични работни дейности намалява.3 Същевременно все повече се търси 
„адаптивност“. Тази комбинация от специфични когнитивни (критично 
мислене и способност за решаване на проблеми) и социално-пове-
денчески умения (креативност и любопитство) може да бъде полезна в 
най-различни работни места.

Доколко добре се справят различните държави с промените в търсе-
нето на работни умения, зависи от това колко бързо се променя само-
то им предлагане. Образователните системи обаче имат склонност да 
се противопоставят на промените. Значителна част от преустройството 
се случва извън задължителното образование и официалните работни 
места. Ученето в ранна детска възраст, висшето образование и обуче-
нието при възрастните извън работното място стават все по-важни за 
усвояването на уменията, които ще се изискват от бъдещите пазари на 
труда. Тази глава показва как се случва това.

Автоматизацията – и въвеждането на технологиите като цяло – 
превръща някои работни места в отживелица. Търсенето на умения, 
свързани с ремонт на домакински уреди например, намалява бързо, тъй 
като технологиите свалят цените на уредите и подобряват надеждността 
им. В същото време иновациите създават нови видове работни места. 
Всъщност голям дял от децата, постъпващи в начално училище през 
2018 г., ще работят професии, които все още не съществуват. Дори в 
страните с ниски и средни доходи много хора са заети на работни места, 
които не са съществували преди три десетилетия. Индия има близо 
4 милиона разработчици на компютърни приложения; Уганда има над 
400  000 международно сертифицирани биологични фермери; а Китай 
има 100 000 специалисти по етикетиране на данни.

Същевременно много от настоящите работни места се преобразуват 
в нови форми, което води до нови и понякога неочаквани комбинации 
от умения. През 2018 г. един маркетингов специалист спокойно може да 
бъде помолен да пише алгоритми. Един магистър по физика може да на-
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мери добра работа като трейдър във финансова индустрия. Работещите, 
които въвеждат нови умения в съответните технически области – като 
например учителите, които са добри в уеб дизайна, и анализаторите на 
риска, които владеят анализа на големи данни, – вероятно ще бъдат все 
по-търсени.

Кои умения са по-малко търсени през 2018 г.? Данните от развити-
те страни говорят за поляризация на работните места – разширяване на 
работните места с висока и ниска квалификация, съчетано с намаляване 
на работните места, които изискват средно ниво на умения. Нараства 
търсенето на работници, които могат да поемат нерутинни когнитивни 
задачи, като например висококвалифицирани научни изследвания. Това 
важи и за търсенето на работници, които могат да се справят със задачи, 
които не могат лесно да бъдат автоматизирани, като например приготвя-
нето на храна. Обратно, търсенето на работници за процедурни рутинни 
задачи, които често се изпълняват при професиите, изискващи средни 
умения, като например въвеждане на данни, намалява поради автомати-
зацията.

Но дали същият модел започва да се появява и в страните с ниски и 
средни доходи? Не съвсем. В много от развиващите се страни търсене-
то на висококвалифицирани работници нараства (фигура 4.1). Делът на 
работниците с професии с висока квалификация се е увеличил с 8 про-
центни пункта или повече в Боливия, Етиопия и Южна Африка от 2000 
до 2014 г. Но промяната в търсенето за ниско- и средноквалифицирани 
работни места е по-разнородна в различните страни. В Йордания делът 
на заетостта в работните места със средна квалификация се е увеличил 
със 7,5 процентни пункта между 2000 и 2016 г. В Бангладеш този дял е 
спаднал с почти 20 процентни пункта за същия период.4

Тази промяна в търсенето на работници за ниско- и средноквали-
фицирани работни места в развиващите се страни не е изненадваща. 
Това, което се случва в този край на спектъра на уменията, вероятно се 
ръководи от конкуриращите се сили на автоматизацията и глобализа-
цията. Степента на приемане на технологиите варира значително между 
различните развиващи се страни. В Европа и Централна Азия 26% от 
населението имат фиксирани абонаменти за широколентов интернет 
достъп през 2016 г. в сравнение с едва 2% в Южна Азия. Глобализа-
цията пренася ниско- и средноквалифицираните работни места от разви-
тите страни в някои – но не във всички – от развиващите се страни. В 
зависимост от относителната скорост, с която се разгръщат тези факто-
ри, някои развиващи се страни виждат увеличаване на работните места, 
изискващи средни умения; други виждат спад.
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ФИГУРА 4.1. В много развиващи се страни делът на заетостта на 
висококвалифицирани работни места се е увеличил
Средна годишна промяна в дела на заетостта, по професионални умения, от около 
2000 г. до около 2015 г.
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Източник: екип на Доклада за световното развитие (ДСР) 2019, на базата на Набор от 
данни за международното разпределение на доходите на Световната банка.

Бележка: Професии с висока квалификация: мениджъри, професионалисти, техници и 
свързани специалисти. Професии със средни умения: административни асистенти; ра-
ботници по продажби и услуги; работници в областта на занаятите и свързаните с 
тях професии; квалифицирани работници в селското, горското и рибното стопанство; 
оператори на съоръжения и машини и монтажници. Нискоквалифицирани професии: еле-
ментарни професии като чистачи и помощници; работници в селското, горското и рибно-
то стопанство; работници в минното дело, строителството, производството и транс-
порта; помощници за приготвяне на храна; работници по улиците и свързаните с тях 
продажби и услуги.

Създаването на квалифицирана работна сила за бъдещето се осно-
вава на нарастващото търсене за напреднали когнитивни, социално-по-
веденчески умения и адаптивност. Данни от всички страни, от ниски до 
високи доходи, показват, че през последните десетилетия работните места 
се обуславят от по-когнитивни, аналитични задачи. В Боливия и Кения по-
вече от 40% от работещите с компютри извършват сложни задачи, които 
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изискват напреднало ниво на програмиране. Всъщност нараства търсене-
то на когнитивни умения, които могат да бъдат адекватни в повече от един 
сектор и които са от по-висок порядък – като логика, критично мислене, 
комплексно решаване на проблеми и аргументиране. Във всички региони 
на света тези умения са последователно класирани сред най-ценените от 
работодателите. Анализът на пазарите на труда в Дания, Франция, Герма-
ния, Словакия, Южна Африка, Испания и Швейцария показва, че увели-
чението от едно стандартно отклонение в сложните умения за решаване 
на проблеми е свързано с 10–20% по-висока заплата.5 В Армения и Гру-
зия способността да се решават проблеми и да се усвояват нови умения 
допринася за над 20% по-високи заплати.6

Търсенето на социално-поведенчески умения също се увеличава в 
развиващите се страни. В Латинска Америка и Карибите въвеждане-
то на дигиталните технологии налага по-голямо значение върху общи-
те когнитивни умения и повишава търсенето на работници с между-
личностни умения. В Камбоджа, Салвадор, Хондурас, Лаос, Малайзия, 
Филипините и Виетнам повече от половината от фирмите съобщават за 
недостиг на работници със специфични социално-поведенчески умения, 
като например отдаденост на работата.7

Поради технологичните промени е трудно да се предвиди кои умения 
и специфични длъжности ще процъфтяват в близко бъдеще и кои ще ста-
нат морално остарели. В миналото промените в изискванията, предизвика-
ни от технологичния прогрес, са се нуждаели от векове, преди да излязат 
наяве (фигура 4.2). В дигиталната ера напредъкът в технологиите изисква 
нови умения, които сякаш трябва да бъдат придобити на следващия ден.

Способността за бърза адаптация към промените все повече се оце-
нява от пазара на труда. Тази черта е много търсена – способността да се 
реагира на неочаквани обстоятелства и бързо да се научи или да се отучи 
нещо. Тази черта изисква комбинация от определени когнитивни (кри-
тично мислене, способност за решаване на проблеми) и социално-пове-
денчески умения (любопитство, творчество). Едно проучване сред сту-
денти с технически и професионални специалности в Нигерия показва, 
че социално-поведенческите умения като самоефективност са сериозен 
знак, предсказващ бъдещата адаптивност в кариерата.8

Силните основи са важни за развитието на напредналите когни-
тивни, социално-поведенчески умения и тези, които са показател за 
адаптивността. При повечето деца те се формират през основното и 
средното образование. Но според „Доклада за световното развитие за 
2018 г.“ придобиването на основни умения, които се очаква да бъдат 
получени в училищата, липсва в много страни с нисък и среден доход.9
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Важните промени се случват все повече извън задължителното обра-
зование и официалните работни места. Развитието на уменията с про-
менящата се природа на работата е въпрос на учене през целия живот. 
Този вид обучение е особено свързан с приспособяването на уменията 
по време на демографските промени – независимо дали става въпрос 
за застаряващото население на Източна Азия и Източна Европа или на 
голямото младежко население в Африка и Южна Азия.

ФИГУРА 4.2. Степента на разпространение на технологиите се 
увеличава

Време

Производство
то на хартия 
е изобретено 
през 105 г. и е 

използвано като 
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през 1040 г. 
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в Обединеното 

кралство до 
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Поточната линия 
се появява през 

1870 г.; става 
част от масовото 

производство 
на автомобили 
на Хенри Форд 
в САЩ около 

1914 г.

Първият стартъп 
за аутсорсва
не на бизнес 

процеси (АБП) се 
появява в Индия 

през 2002 г. 
Около 2,8 млн. са 
заети в сектора 
АБП до 2012 г.

WeChat Pay  се появява 
в Китай през 2013 г.; 

неговите ползватели на 
мобилни плащания дости

гат 600 млн., а сумата 
на оборота надхвърля 

8 трилиона долара през 
2017 г.

105
(Производст во 

на хартия)

1040
(Печатане с подви

жен шрифт)
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(Механичен стан)
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(Световната 
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(Дигитален 
портфейл)

Разпространение на технологиите

Източник: екип на Доклада за световното развитие (ДСР) 2019.

Учене в ранното детство

Във Франция задължителната възраст за начално училище скоро ще 
бъде намалена от 6 на 3 години. Според президента Еманюел Макрон 
тази реформа има за цел да засили равенството и по този начин да по-
добри шансовете на децата в неравностойно положение да останат 
конкурентоспособни в образователната система.
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Най-ефективният начин за придобиване на уменията, изисквани от 
променящата се природа на работата, е да се започне отрано. Ранните 
инвестиции в храненето, здравеопазването, социалната защита и образо-
ванието поставят здрави основи за бъдещото придобиване на когнитивни 
и социално-поведенчески умения. Те също така ни правят по-устойчиви 
към неизвестното. Инвестициите в ранна детска възраст са важен начин 
за подобряване на равните възможности. Понастоящем тези инвестиции 
са недостатъчно обезпечени, особено за бедните деца в неравностойно 
положение, които биха имали най-голяма полза от тях. Приоритизирането 
на тези инвестиции би могло да се отплати значително за икономиките, 
стига да се подчертае важността както на достъпа, така и на качеството.

ФИГУРА 4.3. Способността на мозъка да се учи от опита намалява 
с възрастта

0 29 100Новородено 
и кърмаче

Ранно  
детство

Юно шество Зрялост

Способност за учене  
на мозъка

Усилия, необходими  
за създаване на знание

Източник: екип на Доклада за световното развитие (ДСР) 2019.

Архитектурата на мозъка се формира от пренаталния период до 5-го-
дишна възраст, така че това е важен етап за развитието на когнитивните 
и социално-поведенческите умения. През този период способността на 
мозъка да се учи от опита е на най-високото си ниво (фигура 4.3). Опи-
тът и ученето през този период пряко засягат постиженията по-късно 
в зряла възраст. Ако този прозорец бъде пропуснат, изграждането на 
умения става по-трудно впоследствие.
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Качествените програми за ранно детско развитие дават възможност 
на децата да се учат. Инвестициите в храненето, здравето и стимулира-
нето през първите хиляда дни от живота изграждат по-силни мозъци. 
Ангажирането на родителите и настойниците по време на тази фаза 
също има значение за развитието на езиковите умения на децата, дви-
гателните и саморегулиращите умения, както и за социалното поведе-
ние. В Колумбия излагането на психологически стимули чрез домашни 
посещения с демонстрации на игри значително подобри когнитивното 
развитие на децата на възраст 12–24 месеца.10 В Пакистан усилията на 
„Програмата за здравни работнички“, която предоставя здравни услуги 
в селските райони, допринесе за пълната имунизация при 15% повече 
от децата през 2008 спрямо 2000 г.11 Програмата постигна устойчиви 
положителни ефекти върху когнитивните способности и про-социално-
то поведение при деца до 2-годишна възраст чрез осигуряване на хра-
нителни добавки и насърчаване на майките да занимават децата си с 
интерактивни игри.

От тригодишна възраст социализацията и ранното обучение стават 
важни за подготовката на децата за успех в началното училище. Едно 
качествено предучилищно заведение укрепва изпълнителните функ-
ции на децата (като работна памет, гъвкаво мислене, самоконтрол) 
и ги извежда на по-високи образователни траектории. В Бангладеш 
децата от селските райони, които са посещавали предучилищни гру-
пи, се представят по-добре в ранното говорене, писане и математика 
в сравнение с тези, които не са.12 Една реформа за предучилищната 
подготовка в Мозамбик имаше позитивни ефекти върху социално-по-
веденческото развитие – участващите деца взаимодействат по-добре с 
другите, следвайки насоките и регулирайки емоциите си при стрес.13 
Въпреки това, за да се постигнат тези резултати, предучилищните за-
ведения трябва да отговарят на праговете за качество. В някои случаи 
нискокачествената предучилищна програма е по-лоша за развитието на 
детето, отколкото ако изобщо няма такава.14

Некачествените програми за ранно детско развитие са свързани с 
разочароващи резултати в езиковото развитие на децата, когнитивните 
умения и общителността. Проучване сред предучилищните заведения в 
бедните квартали на Найроби, Кения, разкри, че въпреки високия про-
цент на участие учебният план и педагогическият подход не са подходя-
щи за тази възраст. В програмата 3- до 6-годишните трябваше да следват 
академично ориентираното обучение и дори да се явят на изпити.15 В 
Перу, въпреки че националната програма „Wawa Wasi“ осигурява безо-
пасни детски градини в общността и питателна храна за деца на възраст 
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от 4 до 6 години в бедните райони, тя не успя да подобри езиковите 
и двигателните умения на децата поради недостатъчното обучени лица, 
които да се грижат за тях.

Инвестициите в ранна детска възраст ефективно създават умения, 
които са свързани с бъдещето на детето. Ученето е кумулативно – уме-
нията, придобити на по-ранен етап, улесняват формирането на умения в 
следващите етапи. Възвръщаемостта на ранните инвестиции е най-ви-
соката от тези, направени през жизнения цикъл, а предимствата, които 
тези инвестиции носят, нарастват с времето. Един допълнителен долар, 
инвестиран в качествени програми в ранното детство, води до възвръ-
щаемост между 6 и 17 долара.16

Програмите за ранно детско развитие подобряват и участието на 
родителите в работната сила. Много жени не работят заради времето, 
което отнемат отговорностите по отглеждането на едно дете. Във Вели-
кобритания половината от майките, които си стоят вкъщи, биха предпо-
чели да се върнат на работа, ако имат на разположение висококачестве-
ни и достъпни услуги за детска грижа. Ранните инвестиции в такива 
услуги биха облекчили техните проблеми. В Аржентина една мащабна 
строителна програма за предучилищни заведения през 90-те години се 
отрази положително на заетостта на майките. В Испания през същия пе-
риод заетостта на майките се е увеличила с 10% поради наличието на 
целодневна обществена грижа за 3-годишните деца.17

Инвестициите в ранна детска възраст увеличават и собствения капи-
тал. За децата, изложени на бедност и други неблагоприятни условия, ка-
чествените програми в ранното детство увеличават компетентността им 
като възрастни, намаляват насилието и социалното потисничество и на-
сърчават растежа на следващото поколение. В Гватемала една програма 
за хранене в ранното детско развитие за бедните семейства значително 
увеличи заплатите за тези деца, когато те достигат зряла възраст.18 В 
Ямайка ранното стимулиране на бебета и малки деца увеличи бъдещите 
им доходи с 25% – еквивалентни на тези, които са израснали в по-богати 
домакинства.19

Въпреки тяхната ефективност за оформянето на важни умения, 
инвестициите в ранна детска възраст са недостатъчни. Около 250 ми-
лиона деца под 5-годишна възраст са изложени на риск да не достигнат 
своя потенциал за развитие в страните с ниски и средни доходи поради 
изоставане или крайна бедност. В световен мащаб повече от 87 милиона 
деца на възраст под 7 години са прекарали целия си живот в райони, 
засегнати от конфликти. Те преживяват екстремни травми и токсичен 
стрес, които нарушават развитието на мозъка и подобряването на уме-
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нията им. В световен мащаб само половината от всички деца на възраст 
между 3 и 6 години имат достъп до образование преди първи клас – в 
страните с ниски доходи този дял е една пета. През 2012 г. Северна Аме-
рика и Западна Европа изразходват 8,8% от своите образователни бю-
джети за предучилищна подготовка; в Африка на юг от Сахара този дял 
е само 0,3%.

ФИГУРА 4.4. В много държави за децата с неравностоен произход 
има най-малка вероятност да посещават образователни програми 
в ранното детство
Дял на децата на възраст 3–4 години, посещаващи програми за ранно образование сред 
най-бедните 20% от домакинствата, избрани страни, около 2014 г.
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Източник: екип на Доклада за световното развитие (ДСР) 2019, на базата на данни от 
УНИЦЕФ „Проучване на мултииндикаторен клъстер“.

Децата от бедни семейства има най-малка вероятност да посе-
щават програми за ранно детско развитие (фигура 4.4). А сигурно 
те биха се възползвали най-много от такива програми. В страните с 
ниски и средни доходи приблизително 47% от най-богатите семейства 
имат достъп до програми за ранно образование, но за най-бедните се-
мейства този процент е 20.20 Селските райони са в най-неравностойно 
положение. Една извадка от 14 страни с ниски и средни доходи по-
казва, че жителите на селските райони имат по-лош достъп до програ-
ми за ранно детско развитие в сравнение с тези, живеещи в градските 
райони.21
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Налице са ефективни пътища за ранно детско развитие. На някои 
места групите за игра в общността произвеждат непрекъснато поло-
жителни резултати при ниски разходи. В Индонезия една програма за 
детски групи е повлияла положително на езиковите, социално-пове-
денческите и когнитивните умения на децата. Децата в неравностойно 
положение имат по-голяма полза от такива програми и в краткосро-
чен, и в дългосрочен план.22 В Тонга организирането на детски групи 
за деца до 5-годишна възраст значително подобрява техните умения 
за четене в ранна възраст. Моделът на Монтесори, характеризиращ 
се с класни стаи от различни възрасти, учебни дейности, подбрани 
от самите ученици, и минимум назидание, се оказа по-ефективен от 
конвенционалното образование за подобряване на изпълнителните 
функции на децата. С успешни местни адаптации, Монтесори и други 
подходи, ориентирани към детето – включително Щайнер, Реджо Еми-
лия и „Инструменти на ума“, – могат да бъдат открити при различни 
условия от Хаити до Кения.

Проучванията разкриват няколко конкретни начина за увеличава-
не на инвестициите в ранно детско развитие. Паричните трансфери, 
които подкрепят ранното детско развитие за най-бедните деца, са успе-
ли в най-различен контекст. Подобни програми са намалили изоста-
ването във Филипините и Сенегал, засилили са езиковото развитие в 
Еквадор и Мексико и са подобрили социално-поведенческите умения 
на децата в Нигер. Интегрирани подходи, които съчетават инвестиции 
в здравеопазване, хранене и стимулиране, също са много ефективни. 
Чилийската програма „Crece Contigo“ („Чили расте с теб“) интегрира 
услугите, предоставяни от здравните, образователните, социалните 
служби и службите за закрила на детето, така че първият контакт на 
детето със системата да настъпи по време на първото пренатално по-
сещение на майката.

Висше образование

Свободният университет в Тбилиси е създаден през 2007 г. чрез непра-
вителствена организация. Той вече се е утвърдил като най-успешния, 
най-търсения университет в Грузия. Този успех произтича от прозрачна-
та политика на прием (национални кандидатстудентски изпити), както и 
от конкурентната държавна програма за финансиране на отделни сту-
денти въз основа на академични постижения. Финансиране на база броя 
студенти увеличава ефективността и прозрачността на финансирането 
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на университетите, като позволява на правителството постепенно да 
намали плащането на фиксирани суми пряко към университетите. Уни-
верситетът предлага висококачествен преподавателски колектив, гъвка-
ви курсове, както и педагогика, основана на дискусията. Всяка година 
университетът привлича стотици кандидати от най-високо ниво, а пове-
че от 96% от завършилите намират работа или продължават образова-
нието си.

Интегрираните икономики, ориентирани към технологиите, все 
повече оценяват висшето образование (което се определя като всяко 
образование отвъд средното училище и включва и търговските учи-
лища и колежите). Средната лична възвръщаемост на висшето обра-
зование в световен мащаб е 16%.23 Тази възвръщаемост не е висока за 
всички. Това зависи от редица фактори, които включват качеството на 
институцията, самия студентски състав на факултетите и наличието на 
работни места впоследствие. При контролирани други фактори излиза, 
че студентите, които са посещавали най-добрите висши учебни заве-
дения в Колумбия, печелят 20% повече от тези, които не са успели да 
постигнат необходимия за университета резултат.24 Възвръщаемостта 
също варира драстично в зависимост от специализацията. В Чили 
възвръщаемостта на висшето образование варира от 4% при хумани-
тарните науки до 126% за инженерните и техническите специалности.25 
Записванията и разходите също варират значително по региони (фи-
гура 4.5).

Променящата се природа на работата прави висшето образование 
по-привлекателно по три начина. Първо, технологията и интеграцията 
повишават търсенето на общи когнитивни умения от по-висок поря-
дък – като например комплексното решаване на проблеми, критично-
то мислене и напредналите комуникативни умения, – които могат да се 
прехвърлят през различни работни места, но не могат да бъдат придо-
бити само чрез обучение. Нарастващото търсене за тези умения пови-
шава премиите на заплатите за завършилите висше образование, като 
същевременно намалява търсенето на по-малко образовани работници. 
Второ, висшето образование увеличава нуждата от учене през целия 
живот. Очаква се работниците да имат множество кариери, а не просто 
множество работни места през целия си живот. Висшето образование – 
с широката си гама от курсове и гъвкави модели на предлагане, като 
онлайн обучение и отворени университети – отговаря на това нараства-
що търсене. Трето, висшето образование – особено университетите – 
става по-привлекателно в променящия се работен свят, служейки като 
платформа за иновации.
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ФИГУРА 4.5. Брутният коефициент на записвания във висши 
учебни заведения и процентът на разходи за висше образование 
варират по региони за 2016 г.

Коефициент на записване  
за висше образование

Процент на разходите  
за висше образование

Северна Америка
84%

Европа и Централна Азия
67%

Латинска Америка  
и Карибите

48%

Източна Азия  
и Тихия океан

44%

Близкия изток и 
Северна Африка

41%

Свят
37%

Южна Азия
23%

Африка  
южно от Сахара

9%

Латинска Америка и Карибите
19%

Източна Азия и Тихия океан
17%

Близкия изток и Северна Африка
24%

Свят
22%

Южна Азия
21%

Африка  
южно от Сахара
20%

Европа и Централна Азия
23%

Северна Америка
27%

Източници: База данни на Световната банка за Индикатори на световното развитие. 
Данните за разходите за висше образование за Близкия изток и Северна Африка са от 
Световната банка (2018а).

Бележка: „Брутен коефициент на записване във висши училища“ е съотношението на 
общия брой на записаните студенти, независимо от възрастта, към населението за 
възрастовата група, която официално съответства на висше образование. „Процентни 
разходи за висше образование“ са разходите за висше образование, изразени като про-
цент от общите държавни разходи за образование.

Значението на системите за висше образование за бъдещето на ра-
ботата зависи от това доколко те работят добре на тези три фронта. Все 
по-често придобиването на умения е непрекъснат цикъл, а не крайна 
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точка на един прав път. Гъвкавостта се увеличава, като се гарантира, 
че когато студентите отворят вратата към един път, вратите към други 
пътеки не се затварят безвъзвратно. Например, когато за пръв път за-
почват висшето си образование, повечето студенти трябва да избират 
между общо образование и професионално обучение. Общото образо-
вание, като например инженерните или икономическите специалности, 
предава на студентите умения, които са приложими в различни профе-
сии и са от по-висок порядък, като повишават тяхната обща готовност за 
учене или податливост към обучение. Обратно, професионалното обра-
зование, като например програмите за медицински сестри или летищни 
работници, е пряко свързано със специфични професии. След като този 
избор бъде направен – особено ако става дума за професионално обуче-
ние, – обикновено е трудно и скъпо да се промени посоката.

Относителната възвръщаемост на общото и професионалното 
образование се променя по непредсказуеми начини и повечето иконо-
мики продължават да изискват и двете. Технологичният напредък има 
тенденцията да намалява търсенето на определени специфични за про-
фесията умения, което прави някои професионални дипломи неактуални. 
Това също така води до по-висока амортизация на уменията, специфични 
за конкретната работа, в сравнение с общите умения. Въпреки това про-
фесионалното обучение продължава да бъде цел за много хора. През 
2012 г. 63% от холандските студенти са посещавали професионално 
висше образование.26 Този дял е над 50% в Малайзия и 31% в Кения 
през 2013 г.27 Професионалното обучение отговаря на непосредствена-
та потребност от технически умения, в някои случаи позволява по-бърз 
преход между образование и работа и намалява натиска върху универси-
тетската система.

Три са факторите, които определят важността на това да има гъвка-
вост между общите и техническите специалности спрямо променяща-
та се природа на работата. Първо, комбинацията от общи и технически 
умения става по-високо ценена. Второ, дори техническите професии 
изискват все по-интензивни общи умения от по-висок порядък, което 
означава, че придобиването им трябва да бъде достъпно преди и по вре-
ме на професионалния живот. Трето, хората, обучени в тесни професи-
онални специалности, ще имат полза от придобиването на нови умения. 
Например Конго и Танзания предлагат „мостови“ програми, които дават 
възможност на завършилите професионално образование да продължат 
в университета.

Тясното сътрудничество между индустрията и професионалното 
образование също играе важна роля. В Китай „Леново“ работи с висши 
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учебни заведения, за да обучи студенти в професионални области, като 
например изчисления в облак, които включват учебни програми, на 
база практика, инструкция, ръководена от практикуващите, и професи-
онална сертификация. Попълването на информационни пропуски дава 
възможност на студентите да правят избор между различните потоци 
и после вътре в самия поток. Чили създава онлайн платформи, където 
студентите могат да получат информация за бъдещите възможности 
за наемане на работа при различна степен на образование, като има 
информация и за очакваните заплати и допълнителни курсове за опреде-
лени професии.

Системите на висшето образование не остават незасегнати от тези 
променящи се изисквания – общите и професионалните потоци често 
се пресичат. Широка гама от програми, предлагани от университетите, 
имат професионално измерение или ориентация, включително много та-
кива в областта на науката, инженерството и технологиите. Техноло-
гичните платформи правят висшето образование по-достъпно, особено 
на места със слаб достъп. Петте най-големи програми за дистанционно 
обучение са основани в страни с нисък или среден доход. Индия е 
вторият по големина потребител на масови отворени онлайн курсове 
(MOOК). XuetangX, най-големият китайски MOOК, обслужва 10 милио-
на студенти през 2018 г. В Бразилия „Veduca“ стартира първата в света 
отворена онлайн магистърска програма по бизнес администрация през 
2013 г. и предлага над 5000 курса през 2018 г. Тези курсове обещават 
гъвкаво, персонализирано образование за огромна част от населението. 
Но гарантирането на качеството е сериозно предизвикателство. Според 
едно скорошно проучване обучаващите се, които са взели курс онлайн, 
се представят по-зле от тези, които учат очи в очи. Освен съдържанието, 
много онлайн курсове не успяват да ангажират вниманието на обучава-
щия се или не успяват да осигурят нужното ниво на преподавателя.

Системите за висше образование следва да гарантират минимален 
праг на преносими когнитивни умения, които са най-добрата имуниза-
ция срещу несигурността на работното място. Но не всички системи са 
ефективни в създаването на тези умения. Университетите в Колумбия 
се различават значително по способността си да предават основни уме-
ния от по-висок порядък като критично мислене, решаване на пробле-
ми и комуникация. Проучване сред китайски студенти по инженерни и 
компютърни науки показва, че техните когнитивни умения не са се по-
добрили много през първите две години от колежа.

Включването на по-общо образование в програмите на висшистите е 
един от начините да се увеличи придобиването на преносими когнитивни 
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умения от по-висок порядък. През 2012 г. в бакалавърските програми 
в Хонконг беше добавена допълнителна година за общообразователни 
предмети, съсредоточена върху способностите за решаване на пробле-
ми, критично мислене, комуникация, лидерство и умения за учене през 
целия живот. В повечето случаи, изглежда, тази промяна ефективно на-
сърчава желани допълнителни умения при завършващите. Друг начин 
е чрез иновативна педагогика. Факултетът по архитектура и дизайн на 
околната среда в Колежа по наука и технологии, Университет на Руанда, 
насърчава стратегии, които включват отворена оценка, възможности за 
обратна връзка и прогресивна учебна програма, която балансира акаде-
мичните предизвикателства с подкрепата за студентите. Тези подходи са 
подобрили уменията за критично мислене на учащите.

Висшето образование също така изгражда преносими социално-пове-
денчески умения като работа в екип, устойчивост, самоувереност, прего-
вори и себеизразяване. В проучване сред работодателите на инженерите в 
Индия социално-поведенческите умения бяха подредени наравно със или 
дори над техническата квалификация по отношение на тяхната значимост 
при наемането на наскоро завършилите висше образование. Проучвания-
та сред работодателите в България, Грузия, Казахстан, бивша Югославия, 
Македония, Полша, Руската федерация и Украйна показват, че работода-
телите намират липсата на социално-поведенчески умения за поне толко-
ва проблематична, колкото липсата на технически умения.

Напредничавите университети намират начини зрелите хора да при-
добият социално-поведенчески умения. Холандските професионални 
колежи предлагат предприемачески курсове, насочени към подобрява-
не на некогнитивните умения като работа в екип и самочувствие. В Ту-
нис въвеждането на поток за предприемачество, което съчетава бизнес 
обучението с личен треньор, преоформи поведенческите умения на 
студентите от университетите. В Китай комбинация от съвместно обу-
чение и ролеви игри повиши възможностите за самообучение и кому-
никативните умения сред студентите по фармакология. По-доброто пре-
подаване на социално-поведенчески умения обаче изисква подходящи 
учебни програми и точно измерване, особено в контекста на страни с 
ниски доходи и селски райони.

Ролята на висшето образование като център за иновации също се 
оценява високо. Добре известни примери за успешни университетски 
иновационни клъстери могат да бъдат намерени в развитите страни – в 
САЩ това са Станфордският университет, Калифорнийският универси-
тет, Бъркли (Силициевата долина) и Харвард-Масачусетският техно-
логичен институт (Бостънския път 128); във Великобритания това е 
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„златният триъгълник“: Университетът в Кеймбридж – Университетът в 
Оксфорд – Университетският колеж в Лондон. Такива клъстери се поя-
вяват и в страните със средни доходи. Малайският университет създаде 
осем интердисциплинарни изследователски клъстера през последното 
десетилетие за устойчивост и биотехнологии. Пекинският универси-
тет изгражда „Клинична медицина плюс X“, изследователски клъстер 
за прецизна медицина, здравни данни и медицински изследвания. Като 
част от инициативата Startup India бяха създадени седем нови изследо-
вателски парка в Индийския институт по технология с цел насърчаване 
на иновациите чрез инкубация и сътрудничество между университетите 
и фирмите от частния сектор. В Мексико Паркът за изследвания и техно-
логични иновации в момента разполага с повече от 30 изследователски 
центъра, които обхващат изследвания и разработки в областта на био-
технологиите, нанотехнологиите и роботиката. Седем от центровете се 
ръководят от университети.

Два основни фактора имат значение за здравата иновационна еко-
система. Първо, приоритизирането на правилния университет за пра-
вилния сектор. Агломерационните ефекти на университетите се разли-
чават по сектори. Второ, признаването, че една здрава иновационна 
екосистема изисква благоприятна среда. Само защото съществуват 
успешни иновационни клъстери, това не означава, че има гарантирана 
формула за тяхното създаване. За сметка на това, правителствата често 
са отговорни за създаването на благоприятна среда, в която иновационни-
те клъстери процъфтяват чрез предоставяне на местна инфраструктура, 
увеличаването на разходите за научноизследователска и развойна дей-
ност, свързването на университетите с висококачествени изследователи 
и иноватори в частния сектор и облекчаването на строгите регулации на 
пазара на труда.

Ученето в зряла възраст извън работното 
място

Докато природата на работата се променя, някои работници попадат в 
пресечната точка на постоянен смут и прекъсвания в необходимите уме-
ния. Докато икономиките се стремят да осигурят човешкия капитал на 
следващото поколение, сегашното население в трудоспособна възраст 
изпитва затруднения с перспективите за работа.

Една стъпка към намаляването на тези тревоги е обучението в зряла 
възраст, насочено към осигуряване на нови или актуализирани умения 
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за трудоспособните, които не са в училище или на работно място. Този 
подход обаче се оказва по-обещаващ на теория, отколкото на практи-
ка. Лошите концепции твърде често се оказват пречка. Обучението за 
възрастни може да се подобри по три начина: по-систематична преценка 
за специфичните ограничения, пред които са изправени възрастните; пе-
дагогики, които са подходящи за начина, по който функционира мозъкът 
на възрастния; гъвкави времеви модели, които се вписват в начина на 
живот и заетостта на зрелите хора. Обучението за възрастни е важен 
канал за придобиване на умения за адаптация, за да се впише човек по-
добре в бъдещето на работата, но тези инициативи имат нужда от се-
риозно преосмисляне на ниво концепция.

Програмите за обучение на възрастни се предлагат в много различни 
форми. Този раздел се фокусира основно върху три вида, които са особено 
важни при променящите се пазари на труда: програми за ограмотяване на 
възрастни; обучения за трудова заетост; програми за предприемачество.

В световен мащаб повече от 2,1 милиарда работещи възрастни хора 
(между 15–64 години) имат ниска четивна грамотност. В Африка на юг 
от Сахара почти 61% от работниците не умеят да четат на добро ниво; 
в Латинска Америка и Карибите този дял е 44%. В Индия само 24% 
от хората на възраст 18–37 години, които са напуснали училище преди 
завършване на началното ниво, могат да четат.28 Ниското качество на 
образованието също може да доведе до слаба грамотност (фигура 4.6). 
В Боливия, Гана и Кения повече от 40% от 19–20-годишните с горна 
степен на средното образование са под основното ниво на грамотност в 
сравнение с едва 3% във Виетнам. Това е проблем. Като се има предвид 
бъдещето на работата, функционалната грамотност е умение за оце-
ляване. Икономическите и социалните разходи за неграмотността на 
възрастните в развиващите се страни се оценяват на повече от 5 ми-
лиарда щатски долара годишно.29

Дори да са придобили основна грамотност, много хора напускат 
училище твърде рано, за да процъфтяват в работата или живота си. При-
чините могат да бъдат икономически и културни ограничения, ниско ка-
чество на основното образование, или и двете. През 2014 г. процентът на 
отпадналите от ниските класове на средното образование е бил средно 
27,5 в страните с ниски доходи и 13,3 и 4,8, съответно, в страните със 
средни и високи доходи.30 За напусналите училище рано е трудно да на-
мерят работа или по-нататъшно образование без официални дипломи 
и придобити умения. Пред подобни ограничения са изправени и много 
хора в зряла възраст, които са преминали през училището, но са получи-
ли основно образование с ниско качество.
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ФИГУРА 4.6. В някои икономики голям дял от 19–20-годишните имат 
ниска грамотност, въпреки че са завършили средно образование
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Източник: екип на Доклада за световното развитие (ДСР) 2019.

Бележка: Данни за Армения, Боливия, Колумбия, Грузия, Гана, Кения, Косово, Сърбия, Украй-
на и Виетнам: Измервания на уменията (STEP) на Световната банка; данни за останалите 
икономики: набор от данни за Програма за международната оценка на компетенциите на 
възрастните (PIAAC). Висшето образование се обединява с високите класове на средното 
образование. Проучванията на STEP са представителни за градските райони. Извадката 
на PIAAC за Руската федерация не включва населението на област Москва.

В световен мащаб около 260 милиона души на възраст 15–24 години 
са извън училище и без работа. Освен икономически проблем, големите 
групи безработни са и политически риск. Понякога това води до вълна 
от емиграция, социални вълнения или политически катаклизми. Недоста-
тъчните икономически възможности за все по-образованото население 
бяха основен катализатор на Арабската пролет 2010–2011 г. Променящи-
те се демографски фактори упражняват допълнителен натиск на пазара на 
труда. Много от богатите страни се опитват да подготвят една намаляваща 
и застаряваща работна сила с нови умения за променящата се природа на 
работата, за да се поддържа икономическият растеж. Други страни с мла-
до население се борят с проблемите на нискоквалифицирана работна сила, 
затворена в капана на нископроизводителни работни места.

Програмите за обучение в зряла възраст актуализират уменията, 
обновяват и подобряват адаптивността на по-възрастните работници. 
Инициативата на Саакшар Бхарат в Индия, стартирана през 2009 г., се 
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стреми да осигури грамотност на 70 милиона възрастни. В Гана програ-
мите за ограмотяване на възрастни са дали възвръщаемост на пазара на 
труда от над 66%.31 Мексиканският национален институт за образование 
на възрастни е разработил гъвкави модули за предоставяне на образова-
телни програми, еквивалентни на основното или средното образование. 
Те имат за цел да дадат втори шанс на хората, напуснали рано учили-
ще. В рамките на Световната банка в Непал: Инициативата за заетост 
на подрастващите момичета, професионалното обучение за жени е уве-
личило заетостта извън селското стопанство със 174%.32 Програмата 
„Entra21“ в Аржентина предлага курсове и стажове за възрастни, кое-
то води до 40% по-високи доходи за участниците в нея.33 Програмата 
„Ninaweza“ в Кения предлага обучение за млади жени, живеещи в нере-
гистрирани селища в Найроби. Програмата доведе до 14% увеличение 
на вероятността за получаване на работа, по-високи доходи и по-самоу-
верени участници.34

Но много програми за обучение на възрастни не успяват да гене-
рират значим ефект. Програмите за ограмотяване често подобряват 
разпознаването на думите, но не успяват да подобрят действително-
то разбиране при четенето.35 В Нигер подобна програма за четене при 
възрастните повиши скоростта на четене, но не до необходимото ниво 
за разбиране на прочетения текст (минималната скорост, необходима за 
четене с разбиране, е една дума на всеки 1,5 секунди). Програмите за 
предприемачество често подобряват бизнес познанията, но не създават 
заетост. В Перу обучението за жени предприемачи подобри бизнеса, 
но не доведе до значително увеличение на заетостта. Професионалното 
обучение за безработните често подобрява краткосрочните доходи, но 
невинаги дългосрочната заетост. Програмата „Juventud y Empleо“ (Мла-
деж и заетост) в Доминиканската република подобри некогнитивните 
умения и официалното назначаване, но не увеличи заетостта. Профе-
сионалното обучение в Турция не оказа значително въздействие върху 
общата заетост, а положителните ефекти върху качеството на заетостта 
в дългосрочен план избледняха.

Дори сред успешните програми за обучение на възрастни разходите 
са високи. В Либерия, въпреки че младите жени с достъп до професио-
нални умения се радват на по-високи месечни доходи – с 11 щатски дола-
ра повече от контролната група, – цената на програмата е 1650 долара на 
човек.36 Това означава, че трябва да минат 12 години на устойчив ефект, 
за да се възстановят разходите от програмата. В Латинска Америка е 
необходимо дълго време за някои програми, за да постигнат положи-
телни нетни настоящи стойности, ако ползите им се запазят – например 
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седем години за ProJoven (Програма за младите хора) в Перу и 12 годи-
ни за Proyecto Joven (Проект за младите) в Аржентина.37 Обучението за 
възрастните често представлява само скъп компонент от един цялостен 
пакет, което затруднява разбирането на ефективността на програмата. 
Чилийската програма за подкрепа на микропредприемачеството стиму-
лира самостоятелната заетост с 15 процентни пункта в краткосрочен 
план, но не е ясно каква част от това се дължи на 60-часовото бизнес 
обучение и каква на капиталовата инжекция от 600 щатски долара.38

Двете основни причини за ниската ефективност са неоптималните 
концепции и неправилната диагностика. Възрастните мозъци учат по 
различен начин – и това невинаги е взето под внимание при разработва-
нето на програмите. Тъй като способността на мозъка да се учи намаля-
ва с възрастта, програмите за обучение на възрастни са изправени пред 
неизбежно предизвикателство: как се придобиват знания, когато мозъ-
кът е по-малко ефективен при ученето. Напредъкът в неврологията ни 
показва как да се справим с този фактор. Способността на възрастния 
мозък да учи е много зависима от това колко и как се използва. Програ-
мите за обучение на възрастни имат по-голям шанс за успех, ако уроци-
те са интегрирани в ежедневието на хората. В Нигер учениците, които 
са получавали информация чрез мобилните си телефони като част от 
програмата за обучение, са постигнали значително по-добри резултати 
по четене и математика.

Възрастните се сблъскват със значителен стрес при такива обуче-
ния, което компрометира техните умствени способности – и това също 
невинаги се взима под внимание при разработването на програмите. При 
възрастните емоциите постоянно се влияят от нуждите на семейството, 
грижите за децата и работата. Тези изисквания се конкурират с когни-
тивния капацитет, необходим за ученето. В Индия е установено, че зе-
меделските производители на захарна тръстика имат значително нама-
лен когнитивен капацитет, когато са по-бедни (преди жътва), отколкото 
когато са по-богати (след жътва). Създаването на емоционални сигнали, 
свързани с учебното съдържание – като поставянето на цели, – може да 
бъде ефективна стратегия при възрастните. Обаче рядко се интегрират 
поведенчески инструменти в програмите за обучение на възрастни.

Възрастните се сблъскват със специфични социално-икономически 
ограничения и, отново, те невинаги са включени в разработването на 
програми за обучение на възрастни. Възрастните имат високи алтерна-
тивни разходи, по отношение на изгубените доходи и загубеното време с 
децата си, но програмите често имат негъвкави и интензивни графици. В 
Малави участието в обучения доведе до намаляване на личните спестя-
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вания при жените в размер, почти двойно по-голям от този при мъжете. 
Разстоянията до местата за обучение и липсата на грижи за децата са 
значителни бариери за жените, които се опитват да завършат програми 
за професионално обучение в Индия. При програмите за ограмотяване 
на възрастни процентът на отказалите се често е висок, от 17% в Нигер 
до 58% в Индия.39

Ниското участие в програмите за обучение на възрастни е знак, че 
те невинаги са търсеният отговор. В програмата на Пакистан за умения 
за заетост дори сред бедните домакинства, които проявяват интерес към 
професионални умения, повече от 95% не са се записали, когато са полу-
чили ваучер. Дори когато правителството увеличи дневните стипендии 
и премести центровете за обучение в селата, записването не надвишава 
25%.40 В Гана търсенето на обучения от неофициалните бизнеси е ниско, 
защото повечето мениджъри не виждат липсата на умения като ограни-
чаващ фактор.

Трите обещаващи пътя към по-ефективни програми за обучение на 
възрастни са: по-добра диагностика и оценка; по-добра концепция; по-
добро предоставяне.

Що се отнася до по-добрата диагностика и оценка, систематичното 
събиране на данни преди разработването на дадена програма ще иденти-
фицира най-важните ограничения за целевата група. Тази информация е 
полезна и за персонализирането на уменията. Административните данни 
от мащабната Национална програма за гарантиране на заетостта в селс-
ките райони на Индия например предлагат ясна представа за местните 
пазари на труда.

Съществуват огромни възможности за усъвършенстване на 
концепциите на програмите за обучение на възрастни, използвайки 
идеи от неврологията и поведенческата икономика. Както практически-
те упражнения, така и визуалните помощни средства са ефективни при 
обучението на възрастни, защото те помагат на паметта. Включването 
на мотивационни инструменти като финансови награди, трудов опит или 
честа обратна връзка са доказан стимул. Един експеримент сред по-мла-
дите зрели хора показва, че предлагането на възнаграждения увеличава 
дългосрочните ползи от работата след обучението.

Колкото до предоставянето, гъвкавите програми за обучение на 
възрастни им позволяват да се учат, когато на тях им е удобно. В една 
ваучерна програма за професионално обучение в Кения близо 50% от 
жените посочват близостта на центъра за обучение като определящ 
фактор при избора на курс.41 Като се има предвид колко много неща се 
конкурират за времето на възрастните, програмите за обучение с кратки 
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модули, предоставяни чрез мобилни приложения, са особено обещава-
щи. Предоставянето на програми за обучение чрез мобилни телефони в 
по-голяма степен предпазва хората и от потенциална стигма.

Програмите за обучение на възрастни са по-успешни, когато са 
пряко свързани с възможности за заетост. Един популярен метод е чрез 
стажове, които свързват обучението с ежедневния опит и осигуряват 
мотивация чрез обещанието за бъдеща икономическа възвръщаемост. 
Курсовете за придобиване на умения са по-успешни, когато частният 
сектор участва в разработването на учебната програма или методите на 
обучение, или в предоставянето на часове на реално работно място чрез 
стажове. Програма „Jóvenes en Acción“ (Младежта в действие) в Ко-
лумбия съчетава теория в класната стая с обучение на работното място в 
частни компании. Вероятността за формална заетост и доходи нараства 
в краткосрочен план и се запазва в дългосрочен план. Програмата също 
така показа силни образователни ефекти, като има по-голяма вероятност 
участниците да завършат средно образование и да следват висше обра-
зование в следващите осем години. Вероятността за записване на други 
членове на техните семейства също се е увеличила.

Успехът на програмите за обучение на възрастни също може да зави-
си от разрешаването на множество ограничения едновременно. Комби-
нирането на обучение с парични средства или капитал в някои случаи е 
пряк начин за повишаване на ефективността. В Камерун 54 000 души, 
които са участвали в програма, която съчетава обучение с финансова 
помощ, намират работа.42 Комбинирането на обучението със сертифи-
кати за дадени умения, писма за препоръки или по-добра информация 
за възможностите за работа също могат да повишат ефективността, 
особено сред жените. В Уганда работниците със сертифицирани, пре-
носими умения имат по-висока заетост, по-високи доходи и по-голяма 
мобилност на пазара на труда. Програмата на Световната банка в Южна 
Африка се опитва да подобри търсенето на работа чрез споделяне, на-
помняния с текстови съобщения и планиране на действия.

Включването на „меки“ умения или социално-поведенчески умения 
в концепцията на обучението се оказва обещаващо. В Того преподава-
нето на „лична инициатива“ – нагласа за самостоятелност, иновации и 
поставяне на цели – пред неформални собственици на бизнес повиши 
печалбите на фирмите с 30% две години след програмата. Този подход 
е много по-ефективен от традиционното бизнес обучение. За работни-
ците във фабрики в Индия придобиването на умения като управление 
на времето, ефективна комуникация и финансово управление повишава 
производителността им.
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ГЛАВА 5 Възвръщаемост на труда



Ученето не приключва в училище. Хората, които преминат от учи-
лище към работа, имат възможността да продължат да натрупват 
човешки капитал, но срещат препятствия. Една от причините за 

това е, че нововъзникващите икономики имат голям неформален сектор. 
Хората, заети в този сектор, обикновено са с работни позиции с ниска 
производителност, които не предоставят възможност за натрупване на 
знания или стабилен източник на доходи. Създавайки условия за ра-
ботни места във формалния сектор, правителствата могат да предложат 
по-добри възможности за обучение и за доходи за бедните. Друга пречка 
е, че жените често са изключени от работа. Освен това в нововъзниква-
щите икономики бедните са концентрирани в селски райони и са заети в 
селскостопанския сектор. Увеличаването на тяхната производителност е 
ключово за натрупването на човешки капитал.

Един от бащите на икономиката на труда дава количествени измерения 
на това как работата и училището се отразяват върху заплащането. Преди 
Якоб Минцер да се захване с темата през 70-те, всеобщото убеждение 
на съвременниците му е, че късметът определя способността на човека, 
която от своя страна определя размера на възнагражденията. Минцер до-
казва, че разликите във възнагражденията се повлияват от инвестициите в 
човешки капитал, които нарастват през жизнения цикъл, първо в училище, 
после на работа. Ползата от такива инвестиции може да бъде измерена 
чрез увеличаването на доходите или „възвръщаемостта“ от допълнителна 
година, прекарана в училище или работа. Минцер например установява, 
че за белите мъже, заети в сфери извън селското стопанство, допълни-
телна година обучение увеличава средствата, които печелят, с 10,7%.1

Възнагражденията за трудов опит на работниците в нововъзниква-
щите икономики са по-ниски от тези на колегите им в развитите ико-
номики (фигура 5.1). В Холандия и Швеция една допълнителна година 
работа повишава заплатите с 5,5%. В Афганистан съответната стой-
ност е 0,3%. Работник в нововъзникваща икономика е по-вероятно да 
се занимава с ръчен труд от работник в развита икономика. В този вид 
дейност има по-малко възможности за учене, както и по-голям риск от 
автоматизация. Освен това в сравнение с развитите икономики разви-
ващите се икономики имат слабо образована работна сила. Развитите 
икономики често разполагат с най-модерните технологии, а работниците 
им са високообразовани, наети с официални трудови договори и имат 
достъп до широк спектър от работни места, в които има нерутинни зада-
чи, изискващи повече мисловна дейност. Това може да обясни по-висо-
ката възвръщаемост на труда в развитите икономики, отколкото в ново-
възникващите икономики.
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ФИГУРА 5.1. Страните с високи доходи имат по-голяма възвръща-
емост на трудовия стаж от тези със средни и ниски доходи
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4,3
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Южна Африка: 2,4

България: 1,8

Киргизка	република:	–1,4
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2,1

Казахстан: 1,3

Литва: 2,1

Уругвай: 
3,0
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4,0

Източник: екип на Доклада за световното развитие (ДСР) 2019, използващ данни за до-
макинствата и работната ръка от набора от данни за разпределението на доходите по 
света на Световната банка.

Бележка: Данните показват процентното увеличение на заплатите от една допълни-
телна година на потенциалния трудов стаж в 135 икономики, разделени според нивото 
на доходите. За икономиките с високи доходи средната стойност е 4,0%. Следователно 
една допълнителна година трудов стаж увеличава месечните заплати средно с 4,0% в 
икономиките с високи доходи. Във всяка група са показани страните с най-висок и най-ни-
сък процент на растежа на заплатите за допълнителна година трудов стаж. Така една 
допълнителна година професионален опит увеличава месечните заплати с 5,5% в Швеция, 
но само с 2,1% в Литва. Методологията следва модела на предишни изследвания, като 
категоризира годините опит в седем кошници (Lagakos et al., 2018). Растежът на запла-
тите се изчислява за всяка кошница спрямо кошницата „без опит“. Възвръщаемостта 
на трудовия стаж се изчислява като средна стойност от седемте кошници, като се 
използва геометрична средна стойност. Икономиките с най-висок и най-нисък процент 
на растежа на заплатите във всяка от групите доходи се класират според оценките за 
дохода и продължителността на живота на икономиката.

Сравняването на възвръщаемостта на труда между професиите, изиск-
ващи повече физическа дейност, и тези, изискващи повече когнитивни 
умения, показва, че една допълнителна година работа в когнитивните про-
фесии увеличава заплатите с 2,9%, докато при тези, в които се набляга на 
ръчен труд, тази стойност е 1,9%.2 Обикновени професии като чистачи и 
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квалифицирани селскостопански работници имат най-малка възвръщае-
мост. Високообразованите професионалисти, мениджъри и специалисти в 
областта на техническите науки имат най-висока.

След училище уменията се придобиват на работното място. Неза-
висимо от това работата е допълнение към обучението, а не замести-
тел. Различията в училищното образование по света обясняват голяма 
част от наблюдаваните разлики в заплатите. Една допълнителна година, 
прекарана в училище, води средно до същото увеличение на заплатите, 
колкото четири години работа. Един работник трябва да работи три го-
дини в Германия, пет години в Малави и осем години в Гватемала, за да 
постигне ефекта от една допълнителна година обучение върху заплатата 
си. Политиките, които повишават възвръщаемостта на труда, вероятно 
ще бъдат от по-голяма полза за хората в нововъзникващите икономики, 
тъй като много от тези работници са изключени от училищната система.

Образованите работници имат по-големи възможности за учене на 
работното място, отколкото необразованите. За всяка допълнителна го-
дина трудов стаж слабо образованите работници имат годишен растеж 
на заплатите от 2%. Обратно, работниците с високо ниво на образование 
имат годишна възвръщаемост от работа в размер на 2,4%. В резултат на 
това държавите с лоша образователна система са изправени пред двойна 
опасност. Първо, младите хора, завършили гимназия, не разполагат с 
умения за намиране на работа. Второ, дори ако си намерят работа, те 
изкарват по-малко пари и научават по-малко от по-образованите хора.

Нека вземем предвид Йордания – страна с ниска възвръщаемост 
както на образованието (5,9%), така и на опита (1,2%). Тя е под средното 
равнище на оценките по математика, наука и четене според Програмата 
за международно оценяване на учениците (PISA). Работничка, завърши-
ла средното си образование в Йордания и с една година трудов стаж, 
би изкарвала по-малко от половината от свой колега в Германия. Освен 
това, докато натрупа 30 години стаж, заплатата на германския работник 
вече ще бъде поне пет пъти по-висока от нейната.

Сива икономика

Сивата икономика преобладава в повечето нововъзникващи икономики. 
Неофициалната заетост надхвърля 70% в Африка на юг от Сахара, 60% 
е в Южна Азия и над 50% в Латинска Америка. В Кения неофициална-
та заетост възлиза на зашеметяващите 77,9% от общата заетост, едно 
от най-високите равнища на африканския континент. Почти 6 милио-
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на предприятия в неформалния сектор в Кения нямат лиценз. И в този 
сектор производителността е ниска: в развиващите се икономики не-
официалните работници имат едва 15% от производителността на офи-
циалните работници.3

Сивият сектор се променя бавно. От 1999 г. насам Индия отбе-
лязва бум в сферата на информационните технологии; тя се превърна в 
ядрена сила; счупи световния рекорд по брой сателитите, изстреляни в 
космоса с една ракета; и достигна годишен растеж от 5,6%. При все това 
размерът на неформалния сектор остава около 90%.4 Този модел не се 
наблюдава само в Индия. Сивите сектори в развиващите се икономики 
са константа. В Мадагаскар делът на неофициалните работници, заети 
не в селскостопанския сектор, се е увеличил от 74% през 2005 г. на 89% 
през 2012 година. В Никарагуа неофициалната заетост е нараснала от 
72,4% през 2005 г. на 75% през 2010 г.5

Анализите, опиращи се на базата данни за разпределение на дохо-
дите по света на Световната банка, показват, че възвръщаемостта на 
трудовия опит на работник е по-висока в официалния сектор, отколко-
то в сивия. Например една година, прекарана в сивия сектор в Кения, 
повишава доходите само с 2,7% годишно. Обратно, работниците във 
формалния сектор в Кения увеличават доходите си с 4,1% всяка година, 
което е приблизително 1,5 пъти повече от увеличението на доходите в 
неформалния сектор. Разликата е убедителна.

Неравенството в доходността от труд във формалния и неформалния 
сектор е глобално явление. В Непал възвръщаемостта на професионалния 
опит е 1,4 пъти по-висока за работниците, получаващи официално трудово 
възнаграждение, от тази на работниците без официален трудов договор. В 
Южна Африка те са 1,6 пъти по-високи в официалния сектор, отколкото 
в сивия сектор, а в Индия те са над два пъти по-високи от тези в сивия 
сектор. В развиващите се икономики средно нарастването на доходите за 
допълнителна година стаж за неформални работници е 1,4%, докато за 
получаващите официално трудово възнаграждение е 1,8%.

Милионите неофициални бизнеси, управлявани от бедни хора, е сла-
бо вероятно да направят собствениците си богати. Обикновено те нямат 
платен персонал и едва излизат на печалба. В сенегалската столица Дакар 
87% от фирмите с производителност на труда под 10 000 щатски долара на 
работник са в неформалния сектор.6 Фирмите в сивия сектор се управляват 
от необразовани собственици, обслужват потребители с ниски доходи и 
използват малко капитал. Служителите на неформално функциониращите 
фирми създават само 15% от добавената стойност на тези на официалните 
фирми.7 Освен това рядко се преместват в официалния сектор.
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Бедните успяват да направят от нищо нещо, но бизнесите, които те 
управляват, са твърде малки, за да повишат стандарта им на живот. Тези 
предприятия не осигуряват стабилен поток от приходи и оставят бедните 
уязвими на неочаквани събития. И все пак те нямат други възможности. 
Предприятията на бедните са начин да работят, когато няма налични ва-
рианти за намиране на официална работа.

Създаването на стабилни официални работни места в частния сектор 
за бедните е важна политическа цел. Стабилните работни места позволя-
ват на бедните работници да поемат ангажименти за правене на разходи. 
Работните места във фабриките драстично подобряват живота на бедни-
те.8 Подобряването на инфраструктурата в градовете и селата би могло 
да насърчи официалните фирми да се установят на места, където живеят 
бедни работници. Макар че малките неформални предприятия е слабо 
вероятно да излязат на светло и да растат, собствениците на неформални 
фирми могат да си намерят официална работа.

Страни, които налагат повече регулации върху бизнеса си, имат 
по-големи сиви икономики.9 Мексико е добър пример за това, което се 
случва, когато една страна опрости бизнес регулациите си. През май 
2002 г. Мексико започна да прилага своята Система за бързо откриване 
на бизнес. Програмата опрости процедурите за регистрация на местни 
фирми и намали средния брой дни, необходими за регистриране на 
предприятия от 30 на 2, броя на изискваните процедури от 8 на 3 и броя 
на посещенията във ведомства, необходими за регистриране на бизнеса, 
от 4 на 1. Федералната комисия за подобряване на регулирането орга-
низира реформата в координация с общинските власти, тъй като много 
процедури за регистрация на бизнеса се извършват на местно равнище 
в Мексико. Благодарение на реформите собствениците на неофициални 
фирми, които по профил са сходни с работниците в официални фирми, 
има 25% по-голяма вероятност да се преместят във формалния сектор.10 
Доказателствата сочат, че облекчаването на регулациите насърчава пре-
хода от собственост на неформални фирми към платени работни места в 
официалния сектор.

Понякога рационализирането на бизнеса трябва да се осъществява в 
тандем с други политики. В Бразилия въведената през 2009 г. Програма 
за индивидуални малки предприятия е насочена към предприемачи, кои-
то наемат на работа най-много един човек. Програмата е разработена 
така, че да намали размерите на разходите за регистрация и други разхо-
ди, съпътстващи функционирането на фирми в официалния сектор, чрез 
намаляване на данъците на месечна база и облекчаване на бюрокрация-
та. Намаляването на разходите за търговска регистрация и намаляването 
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на данъците доведе до официализиране на съществуващи неформални 
фирми. В отраслите, които отговарят на условията за данъчни облекче-
ния, се наблюдава 5% увеличение на броя на официалните фирми. На-
маляването на месечните данъци наполовина доведе до 2-процентово 
увеличение на регистрацията за предприемачи от първоначални 20%.11

Правителствата могат също така да използват технологии за нама-
ляване на сивата икономика. Въвеждането на електронна платежна ве-
домост е важен фактор за намаляване на неформалната заетост извън 
селскостопанския сектор в Перу от 75% през 2004 г. на 68% през 2012 г. 
Работодателите използват този метод, за да изпращат месечни отчети 
до Националната данъчна служба за своите работници, пенсионери, 
доставчици на услуги, персонал в обучение, външни работници и ищци. 
Електронната платежна ведомост, която стана достъпна през 2008 г., до-
веде до регистрирането на около 300 000 нови официални работни места 
през същата година и даде своя принос за икономическия растеж.12

Инвестициите в човешки капитал намаляват неформалната за-
етост. Когато младите хора имат подходящите умения, е по-вероятно 
те да получат официална работа. Програмата за обучаване на младежи 
в доминиканската столица Санто Доминго бе насоченa към младежи на 
възраст между 16 и 29 години, които не посещават училище и живеят 
в бедни квартали.13 Тя предлагаше курсове за обучение за квалифика-
ция, продължили 225 часа: 150 часа, посветени на преподаване на широк 
набор от умения за нискоквалифицирана работа като административен 
асистент, фризьор и механик, и 75 часа, посветени на подобряването на 
личностните умения на участниците (основно трудови навици и самоува-
жение). Курсовете бяха последвани от тримесечен стаж в частна компа-
ния. Оценяването на програмата показа, че инвестирането в трудовото 
обучение на млади хора оказва значително влияние върху вероятността 
за получаване на официална работа и върху доходите на пазара на труда 
в града. И тези ползи са трайни.

Работещи жени

Произведението „Създаването на стенопис, показващ изграждането на 
град“ от мексиканския художник Диего Ривера (1886–1957) беше 
избрано за корицата на това изследване. Ривера, който е комунист, 
изобразява в огромен мащаб работник, извисяващ се над банкери, архи-
текти и художници. Но сред 19-те души на стенописа има само една жена. 
Въпреки че статутът на жените в икономиката се е подобрил от времето 
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на Ривера досега, все още има значителни несъответствия между иконо-
мическите възможности, с които разполагат жените и мъжете.

Някои общества изключват жените от работа. По света 49% от же-
ните на възраст над 15 години работят, в сравнение със 75% от мъже-
те. Неравeнствата между половете са устойчиви при властовите позиции. 
Жени са главни мениджъри на по-малко от една пета от фирмите.14 Зад 
тези данни обаче се крият големи различия между страните. В Швеция 
61% от жените са официално заети. В Италия тази сума е 40%. В Индия и 
Пакистан само 25–27% от жените са на пазара на труда. Като цяло жените 
работят в икономически по-непродуктивни сектори и имат професии с по-
тенциално по-ниски възможности за обучение на работното място.

Включването на жените в официална икономическа дейност зави-
си от това дали имат еднакви права на собственост. В Древна Гърция 
жените не са можели да наследяват имущество, докато в Древен Рим са 
нямали политически права. През 1804 г. Наполеоновият кодекс поста-
новява, че съпругите са подчинени на своите бащи и съпрузи. Преди 
1870 г. омъжените жени в Обединеното кралство не са имали право да 
претендират за имущество, а пълното право върху собствеността е при-
надлежало на съпруга. Въпреки че равенството между половете се е по-
вишило по света, значителните различия продължават да съществуват.

Жените в много страни се сблъскват със специфични за дадени 
сектори правни ограничения за получаване на работни места. Шейсет 
и пет икономики ограничават правото на жените да работят в минно-
то дело; 47 налагат ограничения в производството; и 37 ограничават 
възможностите жените да работят в сферата на строителството. Освен 
това в 29 от 189-те икономики жените не могат да работят толкова часо-
ве, колкото мъжете.

Мъжете превъзхождат по численост жените във всяка професия (фи-
гура 5.2). Само около една четвърт от мениджърите са жени, а жените са 
около 39% от висококвалифицираните специалисти. Жените имат относи-
телно по-високо присъствие в някои чиновнически длъжности, в сектора 
на услугите и продажбите (44%). Най-слабо присъствие имат в професии 
като оператори на машини и монтажисти, където жените заемат само 16% 
от тези позиции. Повечето жени мениджъри в официални фирми от ново-
възникващите икономики са в сектора на търговията на дребно.

Жените обикновено са с по-ниски възнаграждения от трудов стаж 
(1,9%), отколкото мъжете (3,1%). Във Венецуела за всяка допълнителна 
година на работа заплатите на мъжете нарастват с 2,2%, в сравнение с 
едва 1,5% за жените. Разликата е още по-голяма за държави като Мали, 
където доходността за мъжете е 3,1% и само 1,6% за жените. Жена в 
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Мали ще трябва да натрупа почти две години повече опит за всяка годи-
на, която колегата ѝ от мъжки пол събира, за да получи същото увеличе-
ние на заплатата. В Дания обаче тази цифра е 5% както за мъжете, така 
и за жените.

Има много причини за тези различни възнаграждения при мъжете и 
жените. Да вземем предвид работеща двойка в Бангладеш, която възна-
мерява да зачене първото си бебе. Законите в Бангладеш не предвиждат 
платен или неплатен родителски отпуск, а на жената не се гарантира в бъ-
деще сходна работна позиция, ако напусне работа по майчинство. Кърме-
щите майки нямат право на почивки за кърмене, а законът не позволява 
гъвкаво работно време или работа на непълен работен ден. Възвръщае-
мостта в Бангладеш от трудов стаж за жените е 0,8% – почти половината 
на възвръщаемостта за мъжете. За разлика от това в Португалия, Испания 
и Швеция – всички страни с платен отпуск както за мъжете, така и за же-
ните – възвръщаемостта на трудовия опит е сходна между половете.

ФИГУРА 5.2. Мъжете превъзхождат по брой жените във всички 
трудови сектори
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По-добрата информация способства за промяната. В отговор Све-
товната банка започна проекта „Жени, бизнес и право“ през 2008 г., за 
да документира регулаторните неравенства между половете в 189 ико-
номики. Премахването на законовите ограничения за жените е влияте-
лен инструмент. Налагането на обикновени клаузи за недискриминация 
по отношение на пола при наемането на служители увеличава заетостта 
на жените в официалните фирми с 8,6%.15 Въвеждането на отпуск по ба-
щинство за насърчаване на по-справедливо разпределение на дейности-
те за отглеждане на деца между мъжете и жените увеличава средно дела 
на жените, заети в официални фирми, с 6,8 процентни пункта.16

Колкото по-голям е броят на правните ограничения, с които се 
сблъскват жените, толкова по-ниска е доходността от трудов стаж 
(фигура 5.3). В единия край на спектъра Дания, Франция, Холандия и 
Швеция имат по-малко законови ограничения, свързани с пола, и по-ви-
сока възвръщаемост на труда за жени. В Афганистан, Йордания и Йе-
мен, където жените и мъжете се третират законово по различен начин, 
възнаграждението от трудов стаж за жените е сред най-ниските. Увели-
чаването на законовите ограничения, свързани с пола, обезсърчава же-
ните да притежават и да управляват фирми.17 Със сигурност е възможно 
промените в законите да не доведат до по-висока възвръщаемост на тру-
довия опит за жените, а да е необходимо нещо друго. Въпреки това изме-
ненията в законодателството са сравнително лесни и трябва да бъдат 
естествена първа стъпка.

Страните се реформират. След промените в семейния кодекс в Де-
мократична република Конго през 2016 г. жената може да регистри-
ра бизнеса си, да открие банкова сметка, да кандидатства за заем, да 
подписва договор и да регистрира земя без разрешението на съпруга си. 
Законът на Замбия за равнопоставеност на половете от 2015 г. забра-
нява основаната на пола дискриминация в областта на заетостта. Ирак 
гарантира правото на работниците да се завърнат след отпуск по май-
чинство на сходна длъжност и със същата заплата. Китай увеличи плате-
ния си отпуск по бащинство. Афганистан забранява сексуалния тормоз 
на работа и в образованието. Шейсет и пет страни проведоха реформи в 
областта на равенството между половете между 2015 г. и 2017 г.

Реформирането на дискриминационни закони и програми, така че те 
да дадат възможност на жените, като им осигурят достъп до обучение и 
активи, подобрява тяхното благосъстояние. В Бангладеш бедните жени 
обикновено работят като прислужници или селскостопански работни-
ци, а богатите жени отглеждат добитък. Национална програма проме-
ни нещата, като предостави на бедните жени добитък, професионални 
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обучения и съвети за техните правни, социални и политически права. 
Доходите на много от жените в програмата се увеличиха, стойността на 
техния добитък се увеличи, те натрупаха бизнес активи и се увеличи ве-
роятността да притежават земя. Тези подобрения продължиха седем го-
дини след програмата.18 Подобна програма в Уганда предостави профе-
сионално обучение на тийнейджърки заедно с информация за сексуално 
и репродуктивно здраве, за да се намали делът на ранната бременност. 
Четири години след провеждането на програмата стана по-вероятно же-
ните да се заемат с дейности, генериращи доходи.19

ФИГУРА 5.3. Повече законови ограничения за жените на работа 
съответстват на по-ниски заплати
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Източници: екип на Доклада за световното развитие (ДСР) 2019, на база на Световна 
банка (2018) и проучване за домакинствата и работната сила от международната база 
данни на Световната банка за разпределението на приходите.

Бележка: Измерването на равнопоставеността на половете в правно отношение от 
проекта „Жени, бизнес и право“ на Световната банка оценява икономиките въз основа 
на това дали те третират по различен начин мъжете и жените. Колкото по-висок е ре-
зултатът, толкова по-голяма е правната равнопоставеност между половете.

През 2009 г. Либерия стартира проекта „Икономическо овластяване 
на девойките и младите жени“. Той цели да осигури на младите момичета 
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обучение в училищата, като се съсредоточи върху житейски и техни-
чески умения, които са силно търсени на пазара, и след това оказване 
на подкрепа (за назначаване на работа или за започване на нов бизнес). 
Програмата значително подобри живота на участничките: заетостта и 
доходите се увеличиха съответно с 47 и 80%; участващите жени спести-
ха 35 щатски долара повече от контролна група за период от 14 месеца; 
и тяхното самочувствие, удовлетвореност от живота и социални спо-
собности се подобриха. Домакинствата с участващи в икономическия 
живот жени подобряват продоволствената си сигурност чрез увелича-
ване на потреблението на протеини с висока хранителна стойност, като 
същевременно намаляват вероятността от недостиг на храни.20

Работа в селското стопанство

Селското стопанство остава главният икономически сектор в държавите 
с ниски доходи, особено в селските райони, макар и броят на работните 
места, които предоставя, да намалява с икономическото развитие. През 
2017 г. земеделието представляваше 68% от заетостта в икономиките с 
ниски доходи. Поради това повишаването на доходите в селското сто-
панство е ефикасен начин за намаляване на бедността21. Автоматиза-
цията и отворената търговия обаче работят против заетостта в селското 
стопанство в развиващите се страни. В същото време капиталоемкото 
селско стопанство в развитите икономики може да намали търсенето на 
внос от развиващите се икономики.

Резултатът е по-бързото урбанизиране в Африка и Южна Азия, 
където са все по-разпространени предизвикателствата, свързани с пре-
местването в градовете. От една страна, доходите могат да се повишат: в 
нововъзникващите икономики една допълнителна година трудов стаж в 
града се равнява на 2,2% увеличение на заплащането. Възвръщаемостта 
на труда в градските райони е 1,7 пъти или със 70% повече, отколкото 
в селските райони, където преобладава селското стопанство. Това отра-
зява глобална тенденция. В Индонезия и Мексико възвръщаемостта на 
труда е с 50% по-висока в градските райони, отколкото в селските райо-
ни, а в Китай, Индия и Виетнам възнагражденията са двойно по-високи 
в градовете.

От друга страна, възможностите в града могат да бъдат ограничени. 
Там работниците обикновено трябва да имат определено образование, за 
да имат достъп до повечето от добрите работни места. В няколко разви-
ващи се икономики стриктните регулации пречат на фирмите да наемат 
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по-малко продуктивни работници и това ги тласка към неформалната 
икономика.22

Ограниченията, с които се сблъскват бедните при преместването си 
в градовете, са добре установени. В Индия работниците в щата Оди-
ша изтъкват най-малко две причини, поради които не остават в града.23 
На първо място, няма жилища – най-бедните често живеят в коптори в 
блатисти райони или бедняшки квартали в непосредствена близост до 
сметища. За разлика от това селата предлагат по-отворени, по-зелени и 
тихи пространства. Второ, тези, които преместват семействата си в гра-
да, са изправени пред значителни рискове. Ако децата им се разболеят, 
здравеопазването е по-добро в града, но дали някой ще им заеме пари 
при нужда? Връзките, които се правят в селата, служат като защитни 
механизми за уязвимия живот на бедните.

За да се намали бедността, правителствата могат да се изкушат да 
преместят бедните работници от основно разчитащите на селското сто-
панство села в градовете, за да се повишат като цяло приходите за тру-
дов стаж в икономиката. Този ход обаче едва ли ще допринесе много за 
намаляване на разликата във възвръщаемостта между развиващите се и 
развитите икономики. Изследванията, проведени в Индонезия и Кения, 
установиха, че са необходими подобрения в селските райони, за да се 
намали тази разлика.24

Между оживените градове и препитаващите се от земеделие села са 
разположени вторични градове. Те играят специална роля в улесняване-
то на прехода на работниците от селата към работа извън фермите, голя-
ма част от която е все пак свързана със селското стопанство. Вторични-
те градове заемат важно пространство между селата и градовете, което 
позволява движение нагоре и надолу по веригата на стойността. Опитът 
на мигрантите от Танзания потвърждава това и подчертава ролята, която 
вторичните градове играят в улесняването на прехода от селското сто-
панство към други сектори.25 В ранните етапи на развитие разрастващи-
те се вторични градове могат да имат по-голям принос от градовете за 
облекчаване на бедността в селските райони. Но в по-късните етапи на 
развитие градовете надделяват.

С развитието на икономиките се увеличава производителността на 
селското стопанство, за разлика от производителността в неформалния 
сектор. Но предизвикателствата, пред които са изправени фермерите 
в развиващите се икономики, са много, а правителствата играят важна 
роля за повишаване на производителността. Собствениците на малки 
селски стопанства имат ограничен достъп до селскостопански сурови-
ни като торове и машини, както и до услуги, които повишават тяхната 
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производителност; те не са интегрирани във веригите за създаване на 
стойност. Развиването на веригата за създаване на стойност позволява 
на фермерите да задоволят търсенето в градовете за селскостопански 
продукти с по-висока стойност, включително млечни продукти, месо, 
плодове и зеленчуци. Намаляването на бедността е по-бързо, когато 
селското стопанство се пренасочи от отглеждането на основни култури 
към такива, които носят добавена стойност. Такава стъпка изисква пови-
шаване на производителността на суровинните култури значително над 
сегашните нива в Африка на юг от Сахара. Властите постигат напредък 
в някои области. Примери за това са програмите, които предоставят зна-
ния и инициативи, които използват цифрови технологии за увеличаване 
на достъпа до средства за производство, до крайни продукти и капита-
лови пазари.

Обучението на земеделските производители на най-добрите земе-
делски техники доказано повишава производителността. Някои проекти 
разширяват програмите за обучение или сътрудничеството за подобря-
ване на обмена на информация. Понякога това е съчетано с увеличава-
не на достъпа до финансиране или необходими за селското стопанство 
производствени ресурси като стимул за подобряване на селскостопанс-
ката производителност. Осигуряването на сътрудничество с ресурси по-
добрява връзките между агробизнесите по веригата на стойността. JD 
Finance, финансово-технологичният клон на JD.com, водеща китайска 
платформа за електронна търговия, отпуска на фермерите микрокре-
дити. Например проектът „Интегрирани полюси на растежа“ в Мада-
гаскар, по който земеделски производители бяха обучени на подобре-
ни практики за обработка на какао и умения за управление на бизнеса, 
доведе до средно увеличение на нетните приходи за бенефициентите 
от 47%. В Афганистан фермерските училища, които са част от Нацио-
налния проект за градинарство и животновъдство, утроиха доходите на 
някои участници. Те са успешни и в Източна Африка.26 Правителстве-
ните инициативи за свързване на земеделските стопани с организации 
на производители, купувачи на агробизнеси и финансови институции в 
сектора на производството на сорго в Северен Камерун дават подобни 
резултати.

Обучението в селскостопанския сектор може да се подобри. Един от 
начините е активиране на социалните връзки в селата, за насърчаване на 
взаимното обучение между колеги. Неотдавнашно проучване с участие-
то на жени фермери от селските райони в Уганда стигна до заключе-
нието, че когато бъдат насърчавани да се конкурират помежду си, това 
води до по-добри резултати в тренировъчните сесии.27 Селскостопански 
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консултантски услуги могат да бъдат подобрени чрез видеоматериали с 
ниска себестойност, които повишават знанията и участието на местните 
общности.

Механизацията в миналото не успя да се разпространи в Африка на 
юг от Сахара, а това породи скептицизъм към амбициозните прогнози за 
технологична трансформация на селското стопанство. Но благодарение 
на новите информационни и комуникационни технологии има признаци, 
че механизацията се случва. Бързите измервания позволяват на селските 
стопани да вземат по-добри решения. Дронове, изображения от спътни-
ци и сензори за почвата подобряват измерванията и наблюдението на ре-
колтата. Подробна информация дава възможност на земеделските стопа-
ни да определят колко е подходящо да се наторява и колко да се напоява.

Мобилните технологии в Кения намаляват административните 
разходи и разходите за оценка на схемите за застраховане на реколтата. 
Добър пример е приложението Kilimo Salama (което на суахили значи 
„безопасно земеделие“), което през 2014 г. стана ACRE Africa. Прода-
вачът активира застрахователната полица чрез сканиране на специфи-
чен за продукта баркод с телефон с камера, въвежда мобилния номер 
на фермера и свързва фермера с местната метеорологична станция. 
Трийсет метеорологични станции, захранвани със слънчеви батерии, 
автоматично следят времето. Фермерът получава текстово съобщение, 
потвърждаващо застрахователната полица. Плащанията на обезщете-
ния се извършват чрез платформата M-Pesa. До 2017 г. над един милион 
фермери в Кения, Руанда и Танзания са осигурени по този проект.

Земеделските производители, имащи овощни градини в провинция 
Кастамону в Турция, се налага да се борят с вредители и замръзване. 
Правителството, в сътрудничество с международни дарители, създаде 
пет малки метеорологични станции в селските райони в цялата про-
винция, заедно с 14 референтни стопанства за измерване на дъжд, темпе-
ратура и цикли на вредители. Производителите редовно се известяват 
с текстово съобщение, което им позволява да реагират при различни 
обстоятелства. Разходите намаляха драстично за производителите през 
първите две години от въвеждането на схемата. Третирането с пестици-
ди спадна с 50%.

За да могат фермерите да се възползват от повишената селскосто-
панска производителност, те се нуждаят от достъп до пазарите както в 
страната, така и в чужбина. Експортно ориентираното селско стопанс-
тво в северната и централната част на Мексико осигурява възможности 
за работа в селските стопанства за милиони селскостопански работници 
и за много други хора извън сектора, ангажирани с преработка и опа-
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коване на селскостопански продукти. „Alquería“, третата по големина 
компания за млечни продукти в Колумбия, увеличава износа – 13-те хи-
ляди дребни млекопроизводители, от които „Alquería“ произвежда суро-
во мляко, ще се облагодетелстват от увеличеното търсене в чужбина. В 
допълнение към рационализирането на процесите по износа, подобря-
ването на инфраструктурата за търговска логистика и увеличаването 
на капацитета за спазване на изискванията за безопасност на храните 
правителствата могат да улеснят износа чрез обучение на износители и 
подкрепа за маркетинг. Виетнамското правителство например работи с 
промишлени организации за провеждане на координирани маркетингови 
кампании за чай, кафе и ядки от кашу.

Когато земеделските култури накрая отидат на пазара, много от хора-
та в нововъзникващите икономики не знаят дали получават най-добрите 
цени. В Уганда TruTrade е пример за цифрова технология, която преодо-
лява тази липса на информация. TruTrade свързва дребните собственици 
с купувачите, като същевременно повишава качеството и прозрачността 
и поражда атмосфера на доверие. То използва онлайн приложения, за да 
позволи определянето на цени и да проследява движението на продукти-
те и плащанията. Фермерите получават добри цени и надежден достъп до 
пазарите. Търговците изграждат отношения като надеждни доставчици, 
като по този начин разрастват бизнеса си.

Работата е следващото място след училището, където се натрупва 
човешки капитал. По-бедните икономики имат много да наваксват, за-
щото изостават от напредналите икономики, що се отнася до възвръ-
щаемост на труда. Правителствата могат да засилят възвръщаемостта, 
като увеличат работните места във формалния сектор за бедните, като 
позволят икономическо участие на жените и като увеличат селскосто-
панската производителност в селските райони. Официалните работни 
места създават повече възможности за учене. Овластяването на жените 
ще увеличи запасите от човешки капитал в икономиката. А увеличаване-
то на селскостопанската производителност в селските райони ще осигу-
ри по-добри възможности за работа за бедните. Работните места, които 
генерират и изграждат умения, ще подготвят работниците за бъдещето.
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ГЛАВА 6
Засилване на  
социалната защита



Ото фон Бисмарк, германският канцлер в края на ХІХ век, е по-
лучил широко признание заради създаването на социалните оси-
гуровки за работещите в официалния сектор, които са били фи-

нансирани със специални данъци върху заплатите. По-малко известно 
е обаче, че този модел е бил план Б на Бисмарк. Първоначалното наме-
рение на канцлера е било да създаде пенсионна система, финансирана 
от данъци върху тютюна. Когато този план се провалил, Бисмарк при-
бягнал до допълнително финансиране въз основа на заплата.

Моделът на Бисмарк е служил добре на много страни. В редица 
развиващи се страни обаче моделът остава най-вече препоръчителен по-
ради големия размер на сивите им икономики. В резултат на това много 
работници остават без социална защита. В страните с ниски доходи от 
20% от най-бедните само 18% са били обхванати от социалното подпо-
магане, а 2% – от социалното осигуряване. Тези съотношения се уве-
личават до 77% и 28% при групите на хората с доходи, които са над 
средното равнище.

Тази глава очертава как три основни компонента на системите за со-
циална защита – гарантиран социален минимум (със социално подпома-

гане в основата си), социално 
осигуряване и регулиране на 
пазара на труда – могат да отго-
ворят на предизвикателствата 
на пазара на труда (фигура 6.1). 
Социалният минимум включва 
набор от програми за социално 
подпомагане, които осигуряват 
финансова подкрепа за голяма 
част от населението или дори 
за цялото население. Вече сти-
мулирано от загрижеността за 
равнопоставеност, разшире-
ното социално подпомагане се 
очертава като необходимост 
заради нарастващите риско-
ве на пазара на труда и зна-
чението на осигуряването на 
адекватна подкрепа, независи-
мо от това как човек участва 
на тези пазари. Водещ принцип 
за укрепване на социалното 

ФИГУРА 6.1. Социалната защита и 
регулирането на труда могат да 
отговорят на предизвикателства-
та на пазара на труда

Регулиране 
на трудовия пазар

„Поощрявано“, 
стимулирано 

и доброволно осигуряване

Задължително 
социално осигуряване

Гарантиран 
социален минимум

Източник: екип на Доклада за световното 
развитие (ДСР) 2019.
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подпомагане е прогресивният универсализъм. Целта на този подход е да 
се разшири обхватът, като се даде приоритет на най-бедните хора. Това 
разширяване отдолу нагоре е резултат от лавирането между фискалните, 
практическите и политическите компромиси, които налагат по-високи 
нива на покритие.

Социалното подпомагане трябва да бъде допълнено с вноска за со-
циално осигуряване, която не зависи изцяло от официалната работна 
заплата. Споразумение от такъв характер би осигурило основно уни-
версално покритие, субсидиране на помощите за бедните и допълне-
ние на социалното подпомагане. Задължителните вноски на базата на 
доходите също ще са необходими. Този модел би могъл да се прилага 
първоначално само за заетите в официалния сектор. По-либералният 
модел пък би могъл да доведе до по-обхватно практическо приложе-
ние. Допълнителната осигуровка може да бъде постигната чрез схеми 
за доброволно осигуряване, „поощрено“ от държавата. Опростяването 
на преразпределението на осигуровките би намалило разходите за труд. 
Тази промяна може също така да отслаби стимулите за заместване на 
работниците с роботи.

Взети заедно, разширеното покритие на социалното подпомагане и 
предоставянето на субсидирана социална осигуровка предполагат по-
силна роля на правителствата. Например желателното ниво на разходите 
за социалния минимум в развиващите се страни може в много случаи да 
бъде значително по-високо от средните разходи за социално подпома-
гане – към момента 1,5% от брутния вътрешен продукт (БВП). Прогре-
сивният универсализъм изисква постепенно разширяване в съответствие 
с преобладаващото фискално пространство.

Засилената социална помощ и осигуряването намаляват бремето на 
регулирането на труда в областта на управлението на риска. Тъй като 
хората стават по-добре защитени чрез засилена система за социално 
подпомагане и осигуряване, регулирането на труда би могло, когато 
е уместно, да стане по-гъвкаво, за да се улесни смяната на работата. 
Например подпомагането на доходите на безработните може да бъде 
осигурено чрез обезщетения при безработица, а не обезщетение при 
уволнение.

По-ниските разходи за труд подобряват адаптивността на фирмите 
към променящия се характер на работата, като същевременно насърча-
ват по-голяма заетост в официалния сектор, особено на новите участни-
ци на пазара на труда и на работниците с ниска квалификация. Заетите 
в сивия сектор също могат да бъдат по-добре защитени. Трябва обаче 
да се поддържа подходящ баланс между регулирането и създаването на 
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работни места. Допълнителна помощ за придобиването на нови умения, 
както и нови мерки, с които гласът на работниците да се чува повече, 
стават още по-важни. Ефективното представителство както на работни-
ците от официалния сектор, така и от сивия гарантира, че елементът „си-
гурност“ от „гъвкавостта“ е запазен.

Социална защита

„Всички бедни хора трябва да имат избор... дали да ги умори гладът 
постепенно в дома за социални грижи, или да ги довърши бързо навън.“ С 
тези думи романът на Чарлс Дикенс „Оливър Туист“ дава ярка предста-
ва за начина, по който работи социалното подпомагане през ХІХ век в 
Обединеното кралство. Правителството, както е записано в Законите за 
бедните от 1601 г. и 1834 г., е определило строги критерии за достъпа 
до социално подпомагане. Законите също са повлияли на това от векове 
да се мисли за социалното подпомагане. Едва преди 70 години „докла-
дът Бевъридж“, с препоръките си, залегнали в Закона за националното 
подпомагане от 1948 г., отбелязва края на ерата, описана от Дикенс.

През следващите десетилетия социалната помощ започна да се 
разпространява в развиващите се страни. Тенденциите в социална-
та помощ свидетелстват за значителен глобален напредък. Анализ, 
обхващащ 142 страни, направен включително и на базата данни на 
Световната банка за социалната закрила – Атлас на показателите 
за устойчивост и справедливост (ASPIRE), – показва, че 70% имат 
безусловни парични преводи, а 43% разчитат на парични преводи 
при определени условия. Междувременно 101 страни имат социални 
пенсии за старост.1

Развиващите се страни непрекъснато разширяват своите програми 
за социално подпомагане. Например обхватът на националната схема 
за парични преводи при определени условия в Танзания се е увели-
чил, обхващайки 0,4% от населението през 2013 г. до 10% през 2016 г. 
Равнопоставеното ниво на покритие е постигнато в Програмата за безо-
пасност на производството в Етиопия. Във Филипините около 20% от 
населението се обслужва от програмата Pantawid, а в Южна Африка – от 
Grant Support Child. Като цяло кумулативното покритие на социално-
то подпомагане е 40,1% от 5,1 млрд. души, представени в проучвания, 
включени в ASPIRE.

Социалното подпомагане работи на много нива. Емпирични 
проучвания показват, че паричните преводи се изразходват за храна, 
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здраве опазване, образование и други желани стоки. Трансферите са 
обвързани с подобрения за човешкия капитал на настоящите и бъде-
щите поколения. Систематичният преглед на 56 програми за парични 
преводи показва значителен напредък в процентите на записване в 
училище, резултати от тестове, когнитивно развитие, продоволствена 
сигурност и използване на здравни учреждения.2 В Мексико програ-
мата за преводи на пари в брой при определени условия Prospera е 
подобрила двигателните умения, когнитивното развитие и рецептивния 
език на децата на възраст от 24 до 68 месеца. В Кения броят на посеща-
ващите средни училища се е увеличил със 7% за децата в програмата 
„Сираци и уязвими деца“. Като правило повишенията на тези показате-
ли са най-големи при най-бедните, жителите на селски райони, момиче-
тата и етническите малцинства. Паричните преводи намаляват стреса 
и депресията, разширяват обхвата на умствената дейност и насърчават 
по-ангажираното родителство.3

Програмите за социално подпомагане оказват влияние и върху иму-
ществото и поминъка на домакинствата. Оценки, направени в Африка, 
установиха, че притежаваният добитък се е увеличил средно с 34%, а 
собствеността на стоки с дълготрайна употреба – с 10%.4 Програми-
те все повече влияят на начините за живот, като добавят елементи за 
повишаване на осведомеността за хранителните рискове, финансовото 
приобщаване, обучението по предприемачество и прехвърлянето на 
активи. С други думи, социалното подпомагане, особено подкрепата за 
доходите плюс интервенциите, често повишава производителността и 
устойчивостта сред заетите в неформалния сектор.

В напредналите икономики социалното подпомагане е изправено 
пред предизвикателството на ниската степен на възползване от стра-
на на бенефициентите, които отговарят на необходимите условия. В 
Европейския съюз само за около 60% от социалните помощи се подават 
молби.5 Това предизвикателство произтича от липсата на информация 
за ползите, от неразбирането на правилата за допустимост, от стигмата, 
свързана с помощта, от бюрократичните пречки и възможните разходи 
за достъп до обезщетения.

В някои страни със среден доход с висока степен на покритие по-
литиците са преценили възможността за насочване към целева група, 
като изключват богатите, вместо да избират бенефициенти от дъното. 
Този подход често се разглежда в контекста на мащабни реформи в 
областта на субсидиите за енергоносителите и храните. Политическата 
жизнеспособност на подобно предложение може след това да зависи от 
механизма, по който средната класа и различните групи по интереси мо-
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гат да се възползват от (и частично да плащат за) програмата като част 
от по-широк социален договор.

Там, където лишенията са широко разпространени, при разпре-
делението на доходите домакинствата са изправени пред сходни нива 
на потребности. Да се продължава с разпределението на благосъстоя-
нието, може да влезе в разрез с остри, донякъде произволни критерии 
за бедност, или критерии за допустимост. Например в някои страни 
със средни доходи хората, които преживяват с 6 щ. д. на ден или 
малко над линията на бедност, са изправени пред 40% вероятност да 
се върнат в бедност.6 Бедността често е динамична: в Африка една 
трета от населението са постоянно бедни, а друга трета изпадат в 
бедност.7

Тези факти подсказват необходимостта от по-широко и по-постоянно 
покритие, отколкото повечето програми за социално подпомагане по-
настоящем осигуряват. Въпреки че са желателни по-универсални подхо-
ди, специфичната форма на този социален минимум е изправена пред 
технически, бюджетни и политически предизвикателства. Универсални-
те подходи обикновено намаляват или премахват препятствията от 
раздробеността на програмата, определянето на допустимостта и со-
циалното напрежение, но те изискват значителни допълнителни ресурси. 
Разширяването на социалното подпомагане трябва да се извършва по 
същия начин, както мобилизирането на необходимите ресурси. Избо-
рът на по-обхватни или по-ограничени политики на данъчни трансфери 
има разпределителни ефекти, както и различни основи на политическа 
подкрепа.

Като част от опциите за разширяване на обхвата на тези политики 
се обсъжда безусловният базов доход (ББД – UBI). Този механизъм 
утвърждава идеята за изграждане на гарантиран социален минимум 
чрез една програма с три основни характеристики. Първо, програма-
та е насочена към всяко лице, независимо от доходите или трудовия 
статус. Второ, участниците не трябва да изпълняват никакви условия 
или да поемат реципрочни съвместни отговорности. Трето, помощта се 
предоставя под формата на пари в брой, вместо трансфери и услуги в 
натура (фигура 6.2).

ББД не е алтернатива на здравеопазването, образованието или 
други социални услуги. Програмата може да допълни настоящите 
програми за социално подпомагане и по-скоро да замени някои от 
програмите, които се стремят към подпомагане на доходите. Тя може 
да бъде разработена с различни цели – от намаляване на бедността 
до осигуряване на доходи, с които може да се преживява. Дискусията 
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тук се фокусира върху намаляването на бедността. Въпреки че ББД 
предоставя на цялото население еднакви обезщетения, парите могат 
да бъдат възстановени от богатите, например чрез прогресивен подо-
ходен данък.

ФИГУРА 6.2. Безусловен базов доход (ББД – UBI) има таргет групи, 
без условия и се плаща в брой на получателите

ТАРГЕТИРАНЕ

КРИТЕРИИ (УСЛОВИЯ)

ФОРМА

ББД

ББД

ББД

Слабо  
таргетиране По категории

Меки 
(допълващи мерки)

Почтикешови 
(ваучери)

Според апроксимиран 
доход

Средни 
(прилагат се,  

но не изключват)

Трансфери  
в натура

Според дохода

Твърди 
(условията се  

прилагат напълно)

Услуги

Без условия 
(безусловен)

Кеш

Източник: екип на Доклада за световното развитие (ДСР) 2019.

Бележка: Всяка от трите секции на фигурата включва илюстративни алтернативни ха-
рактеристики.

В началото на 2018 г. тогавашният главен икономически съветник, 
Арвинд Субраманиан, предсказа ентусиазирано: „Мога да се обзаложа... 
през следващите две години най-малко един или два [индийски] щата ще 
въведат ББД“.8 Но има малко данни за това как на практика функцио-
нира ББД. Само една държава, Монголия, е имала такава инициатива, 
обхващаща цялото население. Програмата обаче бе прилагана само две 
години (2010–2012), а след това бе отменена поради фискални ограни-
чения (когато цените на минералите се сринаха, същото се случи и със 
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схемата). Ислямска република Иран имаше подобна програма за една 
година: през 2011 г. енергийните субсидии бяха заменени с парични пре-
води за 96% от населението.

Местни варианти на ББД са налице в редица схеми за разпределе-
ние на ресурси. В САЩ постоянният фонд на Аляска има за цел да пре-
разпредели приходите от петрол между всички жители на щата. През 
2016 г. фондът разпределя около 2000 щатски долара на 660 000 жители 
на Аляска. Няколко схеми с малък обхват и експерименти се прилагат 
в момента или се проучват в Китай, Кения, Холандия, Шотландия и Съ-
единените щати. Въпреки че се наричат ББД програми, в някои случаи 
те са варианти на целеви програми.

Фискалните последици от ББД могат да бъдат значителни. Нов ана-
лиз е изчислил разходите за изпълнението на такава програма в чети-
ри европейски държави. Трансферите за ББД са били определени като 
равни на тези на съществуващите програми за парични преводи.9 Спо-
ред резултатите допълнителните разходи за ББД варират значително – 
13,8% от БВП във Финландия, 10,1% във Франция, 8,9% в Обединено-
то кралство и 3,3% в Италия. За покриване на допълнителните разходи 
бяха идентифицирани два източника на финансиране: облагане на транс-
ферите за ББД заедно с други доходи и премахване на съществуващите 
данъчни облекчения. Във Финландия и в Италия тези мерки бяха пове-
че от достатъчни за покриване на допълнителните разходи за ББД. Във 
Франция тези приходи почти компенсират разходите за такава програма. 
В Обединеното кралство данъчното облагане на паричните обезщете-
ния и премахването на данъчните облекчения не бяха достатъчни, за да 
покрият ББД.

Симулациите от развиващите се страни също сочат значителни до-
пълнителни разходи за ББД. В една малка част от нововъзникващите 
пазарни икономики ББД, определен на 25% от средния доход, ще струва 
около 3,8% от БВП.10 За сравнение, страните с ниски и средни дохо-
ди изразходват средно 1,5% от БВП за социално подпомагане. В Индия 
правителството изчислява, че квази-ББД, без горните 25%, би могъл до 
голяма степен да бъде платен чрез замяната на съществуващите схеми.11 
Въпреки че тези схеми представляват около 5% от БВП, резултатите от 
симулацията бяха оспорени.12 Други направени симулации предоставят 
допълнителни доказателства. Цената на ББД за възрастни, определена 
според средното равнище на бедност, варира от 9,6% от БВП в страните 
с ниски доходи до 3,5% от БВП в страните над среден доход. Ако сумите 
за трансфера са по-ниски – например на средното ниво на действащи-
те помощи, то разходите ще спаднат значително (но ще имат по-малко 
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въздействие). Независи-
мо дали ББД осигурява 
достатъчно средства, за 
да заличи разликата в 
бедността, или изравня-
ва настоящите нива на 
трансфер, разходите за 
схемата биха се удвои-
ли, ако са предназначени 
за цялото население, а не 
само за възрастните (фи-
гура 6.3).

ББД би могъл да 
създаде печелещи и гу-
бещи сред населението. 
Неговите ефекти ще зави-
сят от начина на финанси-
ране на програмата; дали 
съществуващите целеви 
програми ще бъдат заме-
нени и кои; от резулта-
тите от съществуващи-
те схеми; текущите данъчни структури; размера на прехвърлянията за 
ББД; и профила на хората, които го получават.

Предварителните оценки за няколко развиващи се държави, кои-
то симулират замяна на съществуващи схеми с безусловен базов до-
ход (ББД), установиха значителни разпределителни ефекти. В Не-
пал повечето хора биха спечелили от такава програма. В Индонезия 
ББД, който осигурява същата средна сума социални помощи като 
настоящите програми, би подобрил ситуацията на по-голяма част от 
населението, но около 40% от бедните биха получавали по-малко. 
При същия сценарий симулациите сочат, че ББД в Южна Африка би 
се отразил неблагоприятно на повечето възрастни и бедни. Подобни 
отрицателни последици би имал и за около 40% от възрастните хора 
в Чили.

Неизменно притеснение, свързано с ББД, е опасността от загубата 
на интерес към работа. На теория ББД има като последица само промяна 
в дохода: фактът, че помощите по програмата нямат връзка със запла-
тата или други приходи, може да наведе на мисълта, че заместващият 
ефект отсъства. Наличните данни обаче потвърждават, че ББД и другите 

ФИГУРА 6.3. Цената на безусловния ба-
зов доход се повишава с понижаването 
на нивото на доходите в страните.
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Източник: екип на ДСР 2019, използвайки Индикато-
рите за световното развитие (база данни) на Све-
товната банка и PovcalNet, както и Прогнозите за 
световното население на ООН.

Бележка: БВП = брутен вътрешен продукт
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форми на социална помощ имат ограничено влияние върху стимулите за 
труд. Изследване на „дивидентната програма“ на Аляска сочи, че няма 
влияние върху заетостта. Всъщност то установява, че заетостта на не-
пълен работен ден се е увеличила с 1,8 процентни пункта (което е равно 
на увеличение от 17% на заетостта).13 Изследване на иранската частично 
подобна програма за ББД установи, че тя не влияе върху общото предла-
гане на работна сила.14

Важно е обсъждането на това дали програма, гарантираща работни-
те места, би била по-добра алтернатива на ББД. Индийският национа-
лен закон за гарантиране на селскостопанската заетост предлага 100 дни 
работа всяка година при минимална заплата. Поддръжниците на ББД 
оспорват такъв подход на обществен труд, като настояват, че правото 
на доход трябва да предхожда правото на труд. Обратната позиция е, 
че правото на труд се основана на предпоставката, че всеки, който иска 
работа, би могъл да получи предложение за работа, което придава на 
работата социална стойност.

Подкрепящите трудовите схеми обръщат също така внимание на 
редица производителни и социално значими дейности, които могат да 
бъдат реализирани освен трудоемките задачи – като услугите, свързани 
със социалните грижи. ББД може да бъде алтернатива на заетостта по 
облагородяването, когато функцията му предимно е просто да подкрепи 
доходите. Когато се предвидят обаче по-смислени дейности, заетостта 
по облагородяването се оформя като допълнителен инструмент за тези, 
които са в състояние да работят. Идеята за „доход от участие“ е хибрид 
между безусловен базов доход и обществена заетост. Тя предвижда уни-
версални кешови трансфери, обвързани с форми на гражданска ангажи-
раност.

ББД може да повиши ефективността, намалявайки фрагментация-
та на програмите. Повечето страни действат посредством сложна мо-
зайка от програми за социално подпомагане – Бангладеш има над 100 
програми, а Индия близо 950 централно финансирани схеми, като има 
още много, осигурявани на щатско равнище. Това изобилие от програ-
ми обикновено има повече исторически или институционални корени, 
а не се базира на солидна техническа обосновка. Известна степен на 
консолидация може да е подходяща, но оптималният брой програми със 
сигурност е повече от една.

Която и форма на социално подпомагане да бъде избрана, техноло-
гиите могат да бъдат използвани за подобряване на предоставянето на 
програмите за социална защита. В Мексико се използват инструменти за 
геопространствена картография, за да се идентифицират най-уязвимите 
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райони на градовете до равнище каре от сгради. Мобилните телефонни 
данни се използват за създаването на карти на бедността в Кот д’Ивоар. 
В Бенин набор от данни, базирани на GPS, локализира домакинствата, 
които нямат адреси в градските селища. Цифровите технологии могат 
също така да окажат помощ на уязвими места. В Ливан електронни 
смарт карти осигуряват на 125 000 домакинства на сирийски бежанци 
ваучери за храна.

Технологиите повишават равнището на доверие към системите за 
лична идентификация, които са първа стъпка в предоставянето на со-
циална защита. В Африка на юг от Сахара делът на населението, което 
има данни за национална идентификация, варира от 90% в Руанда до 
под 10% в Нигерия. Технологиите също така подобряват достъпа до со-
циални регистри, които на свой ред подобряват координацията между 
различните програми. По-добрата координация води до съкращаване на 
разходите чрез намаляване на грешките при включването в програмите. 
В Пакистан социалният регистър, който включва 85% от населението 
и обхваща 70 различни програми, е допринесъл за спестяването на 248 
милиона долара. Подобен процес спести 157 милиона долара в Южна 
Африка и 13 милиона долара в Гвинея. В Аржентина свързването на 34 
бази с данни на социални програми с уникален идентификационен номер 
на бенефициентите разкри грешки при включването, свързани с правото 
на участие в социалните програми, което пък доведе до спестяването на 
143 милиона долара за период от 8 години. През 2016 г. Тайланд пре-
махна 660 000 кандидати от 8,4 милиона, като направи двойна проверка 
на базата данни, използвайки уникални идентификационни номера.

Технологиите за разплащания водят до положителни промени. В 
схемата на Гана за трудоемък благоустройствен труд дигитализацията на 
плащанията на хартия и по-широкото използване на биометрични маши-
ни сведе общото време за изплащане на надниците от четири месеца до 
една седмица. В индийския щат Чхатисгарх използването на електронни 
устройства от държавната система за разпределение на продоволствени-
те помощи доведе до намаляване на „изтичанията“ от 52% през 2005 г. 
до 9% през 2012 г.15

Социално осигуряване

През юни 2011 г., след шест години двуцифрен ръст, Етиопия въведе 
ключов закон за социалното осигуряване. За първи път задължението 
да се осигурява пенсия и помощи за хората с увреждания обхваща и 
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частните фирми. (Фирмите обаче, които работят извън обхват на конт-
рола, биха могли да не се съобразят със закона и да не осигуряват 
работниците си.) Мярката цели да разшири социалната защита и да на-
мали бедността. Последвалото повишение на разходите за труд обаче, 
наред с други фактори, накара фирмите да внедрят повече технологии. 
В резултат на това заетостта сред нискоквалифицираните работници 
спадна, задълбочавайки формално-неформалното разделение на тру-
довия пазар.

Моделът на социално осигуряване на Бисмарк, базиран на вноски 
от доходите, се основава на стабилна работа срещу заплащане, ясни 
определения за работодатели и служители, както и на фиксиран мо-
мент на пенсиониране. Основава се на събирането на определен да-
нък върху заплатите. В богатите страни тази схема бе ефективна 
за разширяване на обхвата, тъй като работниците биват постоянно 
„поглъщани“ от заводите, след това в компании във формалния 
сектор на услугите. Този подход, основаващ се на вноските, не е 
подходящ за развиващите се страни, където официалната и стабилна 
заетост не е често срещана. Всъщност, понеже правото да получаваш 
се основава на това да правиш задължителни вноски, таза форма на 
социално осигуряване изключва хората, работещи неофициално, кои-
то представляват над две трети от работната сила в развиващите се 
страни, а в Индия и Африка на юг от Сахара е всеки десети (фиг. 6.4). 
Моделът е все по-неподходящ за променящата се същност на работа-
та, при която традиционните отношения работодател-служител вече 
не са норма. Традиционният модел на финансиране на социалното 
осигуряване често оскъпява наемането на работници, както се вижда 
от опита на Етиопия, описан по-горе. Преосмислянето на този модел 
е приоритет.

Една реформирана система трябва да гарантира работниците с 
ниски доходи да имат достъп до ефективни инструменти за управле-
ние на риска. Необходима е правилната комбинация от инструменти, 
субсидирани за най-бедните, за да се покриват загуби при спиране 
на средствата за препитание, болест, инвалидност и преждевременна 
смърт. Инструменти, които подкрепят стабилните модели на потребле-
ние или благоприятстват потреблението, също са важни. Един комп-
лексен пакет от защитни мерки за постигане на тези цели би съдържал: 
първо – гарантирано минимално осигуряване със субсидирано покри-
тие при случаи на загуби, водещи до обедняване. Този инструмент би 
допълвал социалната помощ, като предоставя покриване на рисковете 
при загуби, които биха били прекалено големи, за да бъдат покрити 
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чрез трансфери. Второ – задължителните спестявания и осигурителен 
план биха позволили стабилизиране на потреблението. Накрая – па-
зарно основани „насърчени“ или чисто доброволни спестявания ще 
позволят на хората да внасят повече при желание. Елементи на този 
модел вече съществуват в много страни.

ФИГУРА 6.4. Обхватът на социалното осигуряване остава нисък в 
повечето развиващи се страни
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Източници: екип на Доклада за световното развитие (ДСР) 2019, въз основа на данните 
на Световната банка за пенсиите и Световните показатели за развитие (база данни)

Този подход, наред с гарантирания минимален доход, може да на-
мали размера и чисто данъчния елемент на задължителните вноски. До 
различна степен сегашните модели на социално осигуряване смесват 
преразпределението с функциите за споделяне на риска и изискват 
по-високи вноски, които от мнозина са възприемани като данъци върху 
труда. Размерът на преразпределението, заложен в настоящите схеми за 
социално осигуряване, е нисък в страни като Индонезия и Виетнам, но 
е съществен в страни като Китай и Филипините. Симулациите сочат, че 
една промяна, подобна на тази, предложена тук, може да намали подо-
ходния данък в страна като Филипините от 18 на 14%.

Някои страни вече се движат в тази посока. Значителното разши-
ряване на обхвата на селскостопанската пенсионна схема в Китай е 
един пример. В момента около 360 милиона работещи в неформалния 
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сектор в селските и градските райони внасят в схемата. Около 150 
милиона възрастни хора получават плащания.16 По същия начин пра-
вителството на Коста Рика покрива част от пенсионната вноска за 
самонаетите. Тайланд прави същото за работещите в неформалния 
сектор, които избират да се включат в специална пенсионна схема, 
насочена към работници с ниски доходи. Субсидиите биха могли да 
се предлагат на всички или само на бедните, или биха могли да бъ-
дат постепенно намалявани с нарастване на доходите. Здравноосигу-
рителната система на Турция работи по последния начин. Освен че 
осигурява почти универсална пенсия за навършена възраст, Тайланд 
покрива част от отчисленията за социалното осигуряване за хора в 
трудоспособна възраст в неформалния сектор. Стойността на субси-
дията зависи от равнището на субсидия, както и от това колко хора 
ще бъдат субсидирани.

В много нововъзникващи икономики задълженията за социално 
осигуряване са ограничени, тъй като обхватът е малък. В страни като 
Бангладеш, Лаоската народнодемократична република, Намибия, Со-
малия и Южна Африка пенсиите не се финансират от трудови да-
нъци, а от общи приходи. В тези случаи по-слабата обвързаност с 
подоходните данъци може би е оправдана. Значителна част би могла 
да бъде заменена с други данъци, като същевременно се разшири 
обхватът извън тези в договорните и регулираните стандартни тру-
дови правоотношения.

Освен базовото осигурително равнище вероятно е необходима 
допълнителна подкрепа за тази политика, за да се постигне адекватна 
защита. Допълнителните задължителни вноски биха позволили ста-
билизиране на потреблението, но необходимите инструменти често 
липсват в страни с неразвит капиталов и осигурителен пазар. Този 
слой би обхванал работещите в официалния сектор. Определянето 
обаче на равнището на осигуряване не е нещо незначително, тъй като 
по-високото задължително осигуряване води до по-високи данъци 
върху труда. В някои страни тези данъци вече са високи, което зася-
га заетостта в официалния сектор. Средното равнище на подоходния 
данък, който се използва за финансиране на вноските, е почти 23% 
в развитите икономики.17 В страни като Китай, Египет и Перу също 
е над 20%. Задължението може да бъде облекчено чрез намаляване 
на данъка или понижаване на тавана на доходите, подлежащи на за-
дължителни спестявания.

За да се допълнят задължителните вноски, опцията по подразби-
ране може да бъде участието в схеми за спестяване или осигурява-
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не. Някои мерки включват добавяне на „участие“ по подразбиране за 
регистрацията на бизнес и данъчните декларации за доходите. Тези 
мерки потенциално биха намалили разходите по трансакциите. Други 
подходи, които разчитат на изводи, базирани на поведението, също са 
полезни в някои случаи. В Кения на хората бяха раздадени монети със 
златист цвят и с номера за всяка седмица, за да следят седмичните си 
депозити, и това удвои нивото на спестяванията им.18 Друга форма на 
насърчаване може да включва инструменти за поемането на ангажи-
мент за следване на определен план – например хората да се съгласят 
да понесат загуба, ако не постигнат определената цел за спестявания. 
Технологиите разшириха изключително много възможните стимули. 
Наред с всичко останало те улесняват преминаването по подразби-
ране от мобилни трансакции или трансакции с кредитни карти към 
спестявания.

В ход са също така мащабни национални мерки за насърчаване – без 
значение от начина на работа на хората – на увеличаването на спестява-
нията и усилията в областта на осигуряването. Програмата KiwiSaver в 
Нова Зеландия разчита на автоматичната регистрация и предлага огра-
ничен набор възможности за инвестиции. Британската схема National 
Employment Savings Trust (NEST) работи по подобен начин. И в двете 
програми, макар че хората имат право да изтеглят спестяванията си, съ-
ществуват стимули, които ги разубеждават.

Трудови разпоредби

В много развиващи се страни трудовите разпоредби са приети по вре-
ме на колониализма. Чрез завоеванията трудовото законодателство е 
разпространено в цяла Западна Европа и в колониите в Северна и За-
падна Африка, Латинска Америка и части от Азия. Последствията на 
това движение все още се усещат в ХХІ век: страните с континентална 
правна система имат значително по-строги трудови разпоредби, 
отколкото страните с англосаксонска правна система, като поставят 
повече ограничения върху начина на взаимодействие между работода-
телите и работниците.19

По-рестриктивният подход към трудовите разпоредби не отговаря 
добре на трудовите пазари в много от развиващите се страни, тъй като 
предполага по-голям административен капацитет, отколкото имат по-
вечето правителства. Трудовите разпоредби, разработени, като са взе-
ти предвид икономиките от индустриалната епоха и в момент на слаби 
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системи на социална защита, често не успяват да защитят повечето ра-
ботници, когато работата в неформалния сектор преобладава и често е 
извън обсега на властите. Разпоредбите в повечето страни са написани, 
като се приема, че повечето работещи хора имат стабилна, платена ра-
бота на пълно работно време. В много развиващи се страни такъв тип 
работа е изключение, което се среща основно в държавния сектор или 
при висококвалифицираните работници.

Реформите би трябвало да решат три основни трудности, свърза-
ни с регулацията на трудовия пазар. Първо, тези разпоредби обхва-
щат само работещите в официалния сектор, чиято работа се следи 
от държавата. Над половината от работната сила в света обаче е в 
неформалния сектор. Второ, правителствата се опитват да напра-
вят прекалено много с трудовите разпоредби, като очакват от тях да 
функционират като заместител на социалната защита, включително 
осигурявайки минимален доход или заменяйки обезщетения за безра-
ботица. И трето, както се изтъква в „Доклада за световното развитие 
2013: работни места“, макар регулациите да се опитват да преодолеят 
недостатъците на пазара, те често намаляват динамиката в икономи-
ката, като засягат потоците на пазара на труда и увеличават времето, 
прекарано в процес на заетост и безработица. Когато разпоредбите 
са прекалено строги и изключват много работници, особено млади 
и нискоквалифицирани хора, на фирмите им е трудно да адаптират 
състава на работната си сила. Способността за адаптиране е важно 
условие за въвеждането на нови технологии и повишаването на 
производителността.20

В извадка от 60 страни преминаването от 20-и до 80-и перцентил 
при сигурността на работните места (в страните със силно върховенство 
на закона) намалява скоростта на приспособяване към шокове при зае-
тостта с една трета и понижава годишния растеж на производителността 
с 1 процентен пункт.21 Приемането на технологиите, които повишават 
производителността, се свързва негативно със строгостта на някои тру-
дови разпоредби, по-специално тези с тромави процедури за уволнение.22 

По този начин секторите, изискващи високо технологично равнище, са 
по-малки в страните с по-строги разпоредби за защита на заетостта.23 
По-строгите разпоредби се асоциират и с по-слабото влизане и излизане 
на фирмите – особено малките фирми – в отрасли, в които работната 
сила се движи по-често между работните места.24 В рамките на държави-
те също се появяват подобни доказателства.25

За да се справят с това предизвикателство, хората, очертаващи по-
литиката в тази област, ще трябва да преосмислят трудовите норми. 
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Някои страни реформират своите разпоредби, така че да подкрепят 
фирмите и работниците в приспособяването към променящия се ха-
рактер на работата. Неотдавнашните реформи в Италия се свързват 
със създаването на по-постоянни работни места.26 Стремежът към ба-
ланс между сигурността и гъвкавостта е жизненоважен. Много прави-
телства направиха пазарите си на труд по-гъвкави. Само някои от тях 
обаче правят съответните инвестиции в подкрепа при ниски доходи и 
в помощ за повторно наемане на работа, за да се върнат работници-
те отново на работа. Повишаването на гъвкавостта за предприятията 
върви ръка за ръка с по-силна социална защита, програми за посредни-
чество и подпомагане на търсенето на работа, както и начини за за-
силване на гласа на работниците. Освен основните разпоредби, като 
част от цялостен подход към социалната закрила и трудовите институ-
ции, ще бъде осигурена защита на всички работещи хора независимо 
от това как те се включват в пазара на труда. Този подход би осигурил 
допълнителна защита на много работници  – често най-уязвимите, – 
които фактически са изключени. Това би било преминаване от защита 
на някои работни места към защита на всички хора.

Разумните срокове за предизвестие за напускане и защитата срещу 
дискриминационни уволнения са важни за противопоставянето срещу 
мощта на работодателите на пазара. Когато обаче правилата за наемане-
то и освобождаването от работа във фирмите са твърде обременителни, 
те създават структурна липса на гъвкавост, която носи по-високи со-
циални разходи в условията на дезорганизация. Боливия, Оман и Боли-
варска република Венецуела не позволяват прекратяване на договори 
по икономически причини. Те ограничават основанията за уволнение до 
дисциплинарни и лични въпроси. В 32 държави работодателят се нуждае 
от одобрение от трета страна дори при отделни съкращения. В Индоне-
зия за уволнение се изисква одобрение от Съвета за уреждане на споро-
ве в индустрията. В Мексико работодателят трябва да получи одобрение 
от Трудовия съвет за помирение и арбитраж. В Шри Ланка пък работо-
дателят трябва да получи съгласието на служителя или одобрението на 
комисаря по труда.

Фирмите биха могли да получат по-голяма гъвкавост при управле-
нието на човешките си ресурси в зависимост от закона, който налага 
подходящ период на предизвестие, наличието на адекватна система за 
защита на доходите и ефективни механизми за санкциониране на диск-
риминацията. По-гъвкавите процедури за уволнение обаче трябва да 
бъдат балансирани с повишаване на защитата извън трудовия договор 
и активни мерки за намиране отново на работно място, за да се защи-
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тят хората, които губят работата си. В противен случай намаляването 
на ограниченията при вземането на решения за наемане и уволнение 
ще прехвърли на работниците неконтролируем товар от рискове. Се-
гашният подход в много страни обаче поставя твърде голяма част от 
този товар върху фирмите и недостатъчна част пряко върху държава-
та. За да се намали рискът от злоупотреби от страна на фирмите, пра-
вителствата биха могли да одитират фирмите въз основа на съпътства-
щия риск, че ще нарушат закона, и след това да наложат наказания на 
виновните.

Въпросът за предоставянето на финансова защита на работници-
те, чието препитание е прекратено, също е съзрял за ново обсъждане. 
Обезщетението при предсрочно освобождаване от работа е най-често 
срещаната форма на тази защита в повечето икономики с ниски и средни 
доходи. Това обаче е практика, останала от времето, когато правителст-
вата не са могли да предложат подкрепа на доходите при безработица. 
Някои страни имат на хартия извънредно щедра политика за изпла-
щане на обезщетения. Определеното от държавата обезщетение при 
предсрочно освобождаване от работа след 10 години непрекъсната тру-
дова дейност в Сиера Леоне е 132 седмици, за които се получава заплата, 
в Мавриций са 130 седмици, а в Бахрейн – 120 седмици.

Въпреки това обезщетението при прекратяване на трудовия договор 
е неефективен инструмент за защита на доходите, тъй като прехвърля 
рисковете на ниво фирма или отрасъл, където сътресенията и загубите 
са свързани. Служителите също са изправени пред съществения риск 
да не получават парите си, ако работодателите им имат затруднения с 
ликвидността или прекратят дейност. Засилването на ролята на обезще-
тенията за безработица, организирани на национално равнище, ще даде 
на работниците по-надеждни опции. Освен това националните вместо 
фирмените мерки биха отворили тази форма на защита за всички, неза-
висимо къде и как работят.

За да се осигури достатъчна защита, като същевременно се запа-
зят стимулите за работа, системите за обезщетения за безработица биха 
могли да разчитат на индивидуални спестявания и преразпределение. От 
спестяванията може да се тегли в случай на безработица или за преква-
лификация. Ако хората не изтеглят всичките си спестявания, остатъкът 
ще бъде на разположение при пенсиониране. Работниците, които нямат 
достатъчно спестявания, ще разчитат на гарантирания минимален до-
ход, финансиран чрез общите приходи. Чили и Йордания имат отделни 
спестовни сметки за безработица. Сингапур има отделни сметки за жи-
лище или образование.
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Внимателното изследване на защитата на заетостта през 
индустриалната ера трябва да бъде придружено от оценка на закосте-
нелите, вероятно остарели, закони за трудовите отношения. Някои 
нови форми на работа размиват разликата между това да бъдеш слу-
жител и да бъдеш „зависим“ самостоятелно зает – например шофьо-
рът на Yandex.Taxi в Москва дали е служител на Yandex.Taxi? За да 
се гарантира основният набор от току-що обсъдените защитни мерки, 
кодексите на труда трябва да дефинират по-ясно какво означава да си 
служител на сегашните пазари на труда. Това определение може да 
се основава например на степента, до която работниците определят 
условията на труд (например кога да работят). Важно е да се осигу-
ри сходство на видовете обезщетения и защита, които работниците 
получават, независимо от това колко дълго са работили за един ра-
ботодател.

И накрая укрепването на прилагането на трудовите закони и меха-
низми, за да се чуят по-силно гласовете на работниците, също е цел, 
която си заслужава. Преминаването към по-опростен основен договор 
би изисквало по-силни структури за колективно договаряне, тъй като 
в закона предварително са определени по-малко защитни мерки. Зна-
чимостта на тези структури обаче намалява: в страните с високи до-
ходи делът на работниците, обхванати от колективен трудов договор, 
е спаднал средно от 37% през 2000 г. до 32% през 2015 г. Също през 
2015 г. 24% от служителите са били членове на профсъюзи спрямо 
30% през 1985 г. В развиващите се страни, където има голям неформа-
лен сектор, профсъюзите и колективното договаряне играят ограни-
чена роля (фигура 6.5). Делът на участието в синдикати варира между 
15 и 20% от работниците в Бразилия, Молдова, Сенегал и Тунис, а в 
страни като Етиопия, Гватемала, Индонезия и Турция възлиза на по-
малко от 10% от трудещите се.

Цифровите технологии също са полезни при осигуряване на при-
лагането на трудовите закони и механизми, за да се засили гласът на 
работниците. Те намаляват разходите по прилагането на законите, като 
правят по-евтино следенето на спазването на разпоредбите. В Бразилия 
данните от „Годишния доклад за социалната информация“ се използ-
ват за следене на спазването на „Закона за стажуващите“. Схемата за 
закрила на работниците в Оман позволява мониторинг на изплащането 
на заплатите. Социалните медии също играят роля при изразяването на 
оплаквания срещу работодателите и условията на труд, оказвайки на-
тиск не само върху властите, но и върху работодателите поради риско-
вете за репутацията им.
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ФИГУРА 6.5. Равнищата на участие в синдикати са ниски и се пони-
жават в много развиващи се страни
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Източник: екип на Доклада за световното развитие (ДСР) 2019, въз основа на данните от 
избрани страни от базата данни на Световната организация на труда (ILOSTAT)

За да се справят с рисковете, свързани със сегашните и бъдещите 
пазари на труда, правителствата трябва да преосмислят системите за со-
циална защита. Социалното подпомагане следва да бъде засилено, вклю-
чително чрез гарантиран социален минимум. Потенциално този минимум 
може да бъде универсален, съобразен с условията и предпочитанията 
на страните. Идеята за прогресивния универсализъм може да ръководи 
всяко такова разрастване от долу нагоре. Социалното осигуряване ще 
играе жизненоважна роля. И все пак типичният бисмаркски модел е слаб 
или остава непостигнат в много страни особено поради широката застъ-
пеност на неформалния сектор. С увеличаването на инвестиции в со-
циалната защита един балансиран подход към регулацията на пазара на 
труда би могъл да постигне по-ефективно целите за производителност и 
равнопоставеност.
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ГЛАВА 7
Идеи за социално  
включване 



Общественият договор предвижда задълженията на държавата 
към гражданите ѝ и това, което държавата очаква в замяна. Тази 
основна концепция е еволюирала с времето. През голяма част от 

историята обществените договори са налагани със сила или със заплаха 
от сила. В наши дни устойчивостта на обществените договори зависи 
това доколко се възприема, че те са справедливи. В книгата си от 1762 г. 
„За обществения договор, или принципи на политическото право“ 
френският философ Жан-Жак Русо постулира, че всички ще бъдат сво-
бодни, защото всички се лишават от еднакъв брой права и се подчиняват 
на еднакви задължения. Това е възгледът, който тази глава възприема 
спрямо обществения договор – като политически пакет, който има за цел 
да допринесе за по-справедливо общество.

Стари и нови проблеми водят до засилване на призивите за нови 
идеи. Пукнатините в текущия обществен договор са забележими при 
дефицита на ефективни обществени услуги за повечето бедни хора. 
Междувременно променящото се естество на труда създава страхове 
от масова безработица. Тези тенденции напрягат отношенията между 
гражданите, компаниите и правителствата по света. Макар да изглежда 
някои от тези страхове да са преувеличени, наистина има основания за 
притеснение.

Технологичното развитие в дигиталната ера има заслугата за 
привнасяне на нови идеи в обществения дебат за социалното включва-
не, дефинирано като подобряване на способностите, възможностите и 
достойнството на хората, които са в най-неблагоприятно положение 
в обществото. Два елемента заслужават специално внимание. Първо, 
използвайки технологиите, правителствата имат нови начини да дости-
гат бедните, както и други хора, които нямат достъп до качествени услу-
ги или инструменти за справяне с рисковете. Много хора работят в не-
формалния сектор, полагайки труд с ниска продуктивност без достъп 
до защита, което затруднява бягството им от бедността или оставане-
то извън нея. Неформалността ограничава обхвата на системите за со-
циално осигуряване, които се основават на формални отчисления от 
възнагражденията, декларирани пред държавата.

Второ, изменящото се естество на труда предполага разходи за 
приспособяване към новата ситуация за работниците. Технологиите 
имат различни последици върху уменията и търсенето им на трудовия 
пазар. В зависимост от технологиите някои умения (и работниците, кои-
то ги имат) стават по-релевантни от други на пазара на труда. Напредна-
лите умения – като способност за разрешаване на сложни проблеми и 
критично мислене – стават по-високо ценени на трудовите пазари. Хо-
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рата с тези умения могат да работят по-ефективно с новите технологии. 
Социално-поведенческите умения като емпатия, екипна работа и разре-
шаване на конфликти също стават по-високо ценени на трудовия пазар, 
защото не могат лесно да бъдат възпроизведени от машини.

Сега е точното време да се помисли как да бъде подобрено со-
циалното включване. Политическото уреждане на някои от реформите е 
сложно заради евентуалните компромиси между например инвестиции в 
сегашното поколение работници спрямо такива в бъдещите поколения. 
За засилване на социалното включване обществените разходи трябва 
да станат по-ефективни и трябва да бъдат установени допълнителни 
източници на приходи. Стремежите, особено сред младите, се засилват, 
отчасти заради социалните медии и урбанизацията. Когато стремежите 
бъдат изпълнени, те благоприятстват възможностите и просперитета. 
Когато стремежите обаче останат незадоволени, те могат да доведат до 
недоволство и дори до безредици в някои страни.

Тази глава разглежда три въпроса. Първо, как обществото може 
да оформи нов обществен договор в контекста на висока степен на не-
формалност и променящо се естество на труда. Второ, ако на правителст-
во бъде даден мандат да подготви обществен договор, насочен към за-
силване на справедливостта в обществото, какви ще бъдат основните му 
компоненти? И трето, как може държавата да финансира евентуалните 
предложени реформи? Това упражнение представя сценарий, който по-
литиците да обмислят като част от законодателен процес и национални 
консултации.

Глобален „Нов курс“

„Има култура на неучастие, незаинтересованост, на мълчание. 
Общественият договор е скъсан“, каза през 2017 г. жител на един от 
районите, засегнати от нестабилността в Мексико1. Пукнатините в се-
гашните обществени договори вече бяха видими при събитията около 
Арабската пролет през 2010–2012 г. и отрицателната реакция срещу гло-
бализацията, която се отразява в засилването на протекционизма. В мно-
го развиващи се страни един дисфункционален обществен договор може 
да накара гражданите да отправят по-малко искания към държавата за 
подобряване на обществените услуги. Действително, някои наблюдате-
ли предполагат, че в развиващите се страни средната класа „изпраща 
децата си в частни училища, използва частно здравеопазване, прокопава 
собствени кладенци за вода и купува собствени генератори“2.
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Механизмите за осигуряване на равни възможности, които на свой 
ред да осигурят социално включване, често не оправдават очаквания-
та. Страните пренебрегват инвестициите в ранните години от живота на 
децата, особено на децата от уязвими групи от населението. В Латинс-
ка Америка общите държавни разходи на глава от населението за деца 
на възраст под 5 години са една трета от разходите за деца на възраст 
между 6 и 11 години. В Африка на юг от Сахара средно само 2% от 
бюджетите за образование на страните са насочени към предучилищно-
то образование3. Данъчните системи и системите за социална защита в 
развиващите се страни преразпределят приходите до ограничена степен. 
В някои страни това се дължи на недостатъчната прогресивност на да-
нъчното облагане; в други се дължи просто на факта, че събраните при-
ходи са твърде ниски.

Устойчиво високи нива на неформалност са признак за ерозия на 
обществения договор. Заетостта в неформалния сектор превишава 70% 
в Африка на юг от Сахара и 60% в Южна Азия. В Латинска Америка 
тя е над 50%. Неформалните работници са извън обхвата на държавата 
по отношение на осигуряването на социални услуги, силната социална 
защита и мерките за преразпределение. Хората, заети в неформалната 
икономика, избягват задълженията си към държавата, като не плащат 
данъци. В определена степен неформалността отразява липсата на дове-
рие в държавата4.

Неотдавнашни примери за практически нови обществени договори и 
техните елементи включват приемането в Дания на т. нар. „flexicurity“ – 
баланс между гарантирана заетост и гъвкав пазар на труда, който води 
началото си от ХІХ век. Тези нови обществени договори обединяват 
гъвкавост на трудовия пазар със силна социална защита и активни 
програми на трудовия пазар. Други примери включват икономическите 
реформи, въвеждащи пазарните принципи, които започват през 1978 г. 
в Китай, плана „Балцерович“ в Полша от 1989 г. и реформите „Харц“ 
в Германия през 2003 г. Може обаче да се посочи, че когато се мисли 
за обществени договори, включващи значителни реформи, свързани с 
естеството на труда, „Новият курс“ на президента на САЩ Франклин Д. 
Рузвелт е основният еталон за амбициозни цели. Препратката навежда на 
мисълта за вероятност за субсидиране на заетостта (или данъчно обла-
гане на роботите) в отговор на технологичния напредък. Тази препратка 
обаче е чисто фиктивна.

В периода на Голямата депресия от 1929–1933 г. нивото на безра-
ботицата в САЩ скача от 3% до 25%. Промишленото производство се 
свива наполовина. В отговор на бедственото състояние на икономиката 
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през 1932 г. Франклин Д. Рузвелт обещава „нов курс за американския 
народ“, приемайки президентската номинация на партията си. Неговият 
„Нов курс“ в крайна сметка се изразява в различни програми и реформи, 
които администрацията му въвежда от 1933 до 1938 г., за да изведе САЩ 
от Депресията.

„Новият курс“, макар и решителен и всеобхватен, е бил отговор на 
проблем, който се различава от тези, пред които сме изправени през 
2018  г. в контекста на неформалност в развиващите се страни или на 
изменящо се естество на труда в глобален мащаб. На първо място, докато 
депресията до голяма степен бе временен шок за американската иконо-
мика, промените в природата на работата и устойчивата неформалност 
са всичко друго, но не и временни. Някои от мерките, включени в „Но-
вия курс“ – като Федералната корпорация за застраховане на депози-
тите и Програмата за допълнителна хранителна помощ /Supplemental 
Nutrition Assistance Program/, – са насочени не само към временния шок 
на депресията, но и към постоянната необходимост да се осигури защи-
та и отвъд кризисните периоди. Най-големите програми обаче, особено 
тези, субсидиращи заетостта или възнагражденията, бяха временни, кое-
то бе обосновано предвид обстоятелствата.

Заетостта по обществени проекти може да се разшири и извън 
инфраструктурните обекти. Понастоящем някои съществени со-
циални дейности се извършват доброволно от отделни хора. Широко е 
разпространена неформалната грижа или полагането на грижи за член 
на домакинството с тежки увреждания или продължителни заболявания. 
Според неотдавнашни оценки над 2 милиона души във Великобрита-
ния получават неформална грижа. За жените има по-голяма вероятност, 
отколкото за мъжете да се сблъскат с неочаквано преминаване към по-
лагане на такава грижа. В резултат те са изправени пред затруднения да 
балансират ролята си при полагането на грижи с ангажираността на тру-
довия пазар. Освен загубения доход подобна комбинация може да има 
отрицателно социално-поведенческо въздействие върху благополучието 
на хората, които оказват неформална грижа.

Ефективната социална грижа води до нова интерпретация на ролята на 
държавата за намаляване на недоброволната безработица чрез осигурява-
не на услуги в няколко области. Сред тях са грижи за децата, грижа за хора-
та с увреждания и възрастните, психологическа подкрепа за трайно безра-
ботните, подкрепа за социални кухни и рехабилитация след наркотици и 
преживяно насилие. Примери за подобен вид дейности са програми като 
„Кинофелис“ /Kinofelis/ в Гърция и Програмата за разширени обществени 
дейности /Expanded Public Works Programme/ в Южна Африка.
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Област, в която може да се засили осигуряването на обществени 
услуги, е първичното здравеопазване, основано на общностите, което 
разширява предоставянето на превантивни и лечебни здравни услуги 
извън здравните институции до общностите и домакинствата. Преглед на 
емпирични изследвания показва, че подобен подход е ефективен при по-
добряването на храненето и имунизациите, контрола върху пневмонията 
и други заболявания като малария, както и при превенцията и лечението 
на човешкия имунодефицитен вирус (ХИВ). Обществените здравни ра-
ботници, чието обучение е по-ограничено от това на професионалните 
здравни работници, предоставят основни медицински грижи, способни 
са да правят солидни препоръки и да спечелят доверието на общността, 
в която работят.

Създаване на нов обществен договор

Равенството на възможностите играе голяма роля в изменящото се 
естество на работата. Инвестициите в ранното детско развитие могат да 
поощрят откриването на възможности. Според една оценка разширяване 
на политиките, насочени към ранно детско развитие в САЩ, би могло 
да намали неравенството със 7% и да увеличи мобилността на доходите 
между поколенията с 30%5. Равенството на възможностите също така 
означава значително засилване на социалната защита, включително со-
циалното подпомагане и осигуряване, по начини, съвместими с труда. 
Тези елементи на обществения договор са разгледани от Нобеловия лау-
реат Амартая Сен в „Развитието като свобода: политически свободи и 
прозрачност в отношенията между хората, свобода на възможностите и 
икономическа защита от унижението на бедността“6.

Освен някои основни елементи, всеки нов обществен договор ще 
трябва да бъде приспособен към контекста на съответната държава. 
Една от областите, при които определено трябва да се подходи специ-
фично във всеки отделен случай, е свързана с демографските тенденции. 
Към 2050 г. над половината от растежа на световното население ще бъде 
в Африка на юг от Сахара, където според прогнозите годишният темп на 
растеж на населението в трудоспособна възраст ще превиши 2,7%7. В 
контраст, населението на Източна Азия и Тихоокеанския регион заста-
рява – в този регион живеят над 211 милиона души на възраст над 65 го-
дини, което се равнява на 36% от световното население в тази възрасто-
ва група. Към 2040 г. населението в трудоспособна възраст в Китай, 
Република Корея и Тайланд8 ще се свие с 10–15%. Следователно стра-
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ните в Африка на юг от Сахара и Южна Азия трябва да бъдат особено 
отзивчиви към нуждите на големите групи млади хора, които ще влизат 
на трудовия пазар, за да осигурят устойчивостта на обществения дого-
вор. Обществените договори в Източна Европа и Източна Азия също ще 
трябва да създадат механизми за финансиране на защитата и грижата за 
възрастните по устойчив начин.

Общество с равенство на възможностите често е дефинирано като 
общество, което успява да даде на всички свои членове равен шанс да 
постигнат икономическо и социално благополучие. Това се случва оба-
че само ако всички членове на обществото имат достъп до известен 
гарантиран социален минимум, включително здравеопазване, образо-
вание и социална защита. Подобен минимум може да осигури основен 
човешки капитал за всички, поставяйки ги на равна основа, от която да 
преследват целите си.

Трудовият пазар цени все по-високо силно развитите когнитивни и 
социално-поведенчески умения, които допълват технологиите и правят 
работниците по-приспособими. Това означава, че неравенството ще се 
увеличи, освен ако на всеки не бъде осигурена възможност за придоби-
ване на тези умения. Всъщност, предвид променящото се естество на 
труда, липсата на образование вероятно ще бъде един от най-силните 
механизми за предаване на неравенствата от едно поколение на следва-
щото. Един нов обществен договор би трябвало да потърси начини за 
изравняване на възможностите за придобиване на умения. Най-прекият 
път да се осигури справедливост е като се подкрепя развитието в ранна 
детска възраст. Гарантирането на достъп на всяко дете до правилно хра-
нене, здравеопазване, образование и защита, особено в най-ранните го-
дини от живота му, осигурява солидна основа за развитие на уменията в 
бъдеще. Тъй като придобиването на умения е кумулативно, то най-висо-
ка е възвръщаемостта на ранните инвестиции.

Изменящата се природа на труда превръща основната грамотност 
и математически познания в умения, необходими за оцеляването. Те 
са необходими просто за справяне с житейските предизвикателства – 
да се купят лекарства, при кандидатстване за работа и за разбиране на 
предизборните обещания. Способностите за четене и боравене с числа 
също така служат като предпоставки за придобиване на напреднали уме-
ния. За твърде много деца обаче ходенето на училище не преминава в 
учене. Милиони деца от страни с ниски и средни доходи посещават учи-
лище за четири до пет години, без да придобият основна грамотност и 
математически познания. Следователно не е достатъчно да се гарантира 
достъпът до основно образование.
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Един обществен договор за развитие в ранна детска възраст в 
идеалния случай би имал три компонента. Първият компонент гаранти-
ра, че за децата ще бъдат направени най-важните инвестиции, така че 
те да са здрави, добре нахранени и поощрявани през първите си хиляда 
дни (от зачеването до навършване на 24 месеца). Това означава достъп 
на майката до пренатални здравни грижи, имунизации и хранителни до-
бавки с микроелементи, както и информация за родителите за значимостта 
на кърменето и ранното поощряване на развитието. Вторият компонент 
осигурява достъп до качествено ранно обучение през следващите хиляда 
дни на детето (от възраст 24 до 60 месеца). Това означава поне една го-
дина качествено предучилищно образование, така че детето да е готово 
за началното училище. Предучилищните програми трябва да разполагат с 
подходящи за възрастта на децата образователни програми и квалифици-
рани учители. Третият компонент е регистрация на ражданията, чрез кое-
то децата биват признавани от държавата и им се осигурява възможността 
за достъп до най-важните услуги през целия им живот. Заедно всички тези 
компоненти – пренатално здравеопазване, помощ при раждането, имуни-
зации, хранителни добавки с микроелементи, информираност на родите-
лите, качествено предучилищно образование и регистрация на раждания-
та – съставят основния пакет, насочен към ранното развитие на децата и 
образователните им нужди. По-всеобхватен пакет би включвал инвести-
ции в безопасна вода и адекватни санитарни условия. Инвестициите за 
подобряване качеството на въздуха също стават все по-важни и са в ход 
проучвания за ценово ефективни програми.

Някои страни вече се опитват да предоставят този тип обществен 
договор. При програмите за ранно детско развитие в Куба растежът 
и развитието на децата се следят редовно. В началото на всяка учебна 
година образователният сектор посочва семейства, които имат нужда 
от специфично внимание. Чилийската програма „Кресе контиго“ (Crece 
Contigo) включва програма за подкрепа на семейството, която работи със 
семейства, бременни жени и деца под четвърти клас, които се намират в 
социален и здравен риск. Перу опрости процедурата за регистрация на 
новородените, за да улесни достъпа до услуги за ранно детско развитие. 
Страната подкрепя родителите да следят растежа и здравето на децата и да 
се ангажират с ранни дейности, стимулиращи развитието им. През 2018 г. 
Франция прие закон, с който да гарантира, че всички деца имат достъп до 
предучилищно образование, започвайки от 3-годишна възраст.

Обществен договор за грамотността и математическите познания би 
гарантирал, че учениците овладяват тези умения до трети клас (до около 
10-годишна възраст). До този клас учениците би трябвало да могат да че-
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тат, за да получат достъп до училищната образователна програма. Деца, 
които до трети клас не могат да четат, са затруднени да следват темпа 
на съучениците си и в крайна сметка изостават толкова много, че вече 
не се получава никакъв процес на учене. Основните компоненти на този 
елемент биха включвали оценяване на наученото в края на трети клас, за 
да се определят децата в риск, както и помощ при четенето и смятането 
за ученици от първи до трети клас, които се нуждаят от допълнителна 
помощ. По-всеобхватен пакет би включвал осигуряване на съотношение 
на броя на учениците към учителите, което не превишава 40:1 в начални-
те класове, и осигуряване на адекватно осигуряване с учебни материали 
с цел на всеки ученик в тези класове да има по един учебник.

В подкрепа на грамотността и математическите познания до трети 
клас има налични добри модели и те са както ценово ефективни, така 
и даващи възможност за прилагане в различен мащаб дори там, къде-
то ресурсите са ограничени. В Либерия и Малави обучаване на учите-
лите как по-добре да оценяват учениците си, комбинирано с допълни-
телни материали, значително подобрява ученето в началните класове. 
В Сингапур знанията на всички ученици се проверяват в началото на 
първи клас. Деца, които не притежават необходимите ранни умения в 
грамотността, получават подкрепа чрез Програмата за подпомагане на 
ученето /Learning Support Programme/. Това са директни подходи. Те 
обучават учителите как да оценяват учениците си чрез непрекъснати, 
прости оценки на способностите им да четат, пишат, разбират и извърш-
ват основни аритметични действия. Деца, които се нуждаят от допълни-
телна подкрепа, получават целеви материали и извършват целеви дей-
ности. Тези модели са изпробвани с успех в Гана, Индия, Йордания и 
Кения. Те служат като база за точна разработка и бюджетни oценки.

Новият обществен договор би включвал също така елементи на со-
циална защита. Засилените рискове, откривани в изменящата се природа 
на работата, призовават към адаптация с цел защита на работника. Нов 
обществен договор би могъл да осигури минимален доход, комбиниран 
с базово универсално социално осигуряване, което не е свързано с това 
как и къде работят хората. Един гарантиран социален минимум би мо-
гъл да приеме множество форми, постигнати чрез поредица програми 
или чрез разширяване на индивидуалната намеса. Всяко от тези средства 
носи отделни сравнителни предимства и има фискални, политически и 
административни последици.

Страните с ниски и средни доходи постигнаха значителен напредък 
в социалното подпомагане. В Танзания разходите за условни парични 
трансфери са се увеличили десетократно между 2013 и 2016 г. Програ-
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мата в момента достига 16% от населението и поглъща 0,3% от брутния 
вътрешен продукт (БВП). Разходите за условни парични трансфери във 
Филипините са нараснали петкратно в периода 2009–2015 г.: програма-
та „Пантавид“ /Pantawid/ обхваща 20% от населението и струва 0,5% 
от БВП. Тези тенденции отразяват растежа на програми, основани на 
определени категории или възраст, като Субсидиите в подкрепа на децата 
/Child Support Grant/ в Южна Африка. Обхватът на схемата се е увели-
чил от 1 милион бенефициенти през 2001 г. до 11 милиона през 2014 г., 
поемайки съответно 0,2 и 1,2% от БВП.

Текущият опит предлага широка гама от вече изпробвани програми, 
които могат да бъдат разширени. Независимо дали са стари или нови, 
програмите трябва да следват възгледа за прогресивния универсализъм. 
Този принцип умишлено е насочен към по-високи нива на обхват, като 
същевременно се гарантира, че бедните ще бъдат облагодетелствани по-
вече и преди другите. Къде точно в процеса на разпределение на доходи-
те някой става нетен бенефициент вместо нетен вносител е избор, който 
страните и правителствата трябва да направят сами.

Системите за социално осигуряване, които обхващат пенсиите за ста-
рост и инвалидност, са основани на стандартното отношение работода-
тел-работник с ограничена пригоденост за развиващите се страни. Новите 
форми на труд отправят все по-голямо предизвикателство към този модел и 
в развитите икономики, като в резултат работещите в неформалната сфера 
често са лишени от достъп до този вид подкрепа. Системата е финансирана 
чрез данъци върху трудовите отношения, които увеличават разходите за 
наемане на работници. При предефинирането на обществените договори 
може да се обмисли да се субсидира основно ниво на социално осигурява-
не, особено за бедните. Подобна реформа би могла също така да изравни 
разходите, породени от различни фактори в производството като капитал и 
труд, като финансирането на системата поне отчасти бъде прехвърлено от 
облагането на трудовите отношения към общо данъчно облагане.

Осигуряването на икономически възможности за младите трябва да 
бъде част от обществените договори. Темпът на създаване на работни 
места за хората, които тепърва навлизат на трудовия пазар обаче, често 
е бавен. За мнозина млади хора трайно съществуващите препятствия 
пред достъпа до подходящи умения поставят бариера към намирането на 
работа. Международният опит с „продуктивното включване“ на бедни-
те и уязвими млади хора показва, че е налична широка гама програми, 
които могат да ги свържат с платената заетост и самонаети форми на 
труд. Средствата за намеса могат да включват субсидии на възнагражде-
нията, схеми за работа по обществени проекти, стипендии за предприе-
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мачество и трансфери на активи (често част от моделите за „градация“), 
коучинг, професионално обучение, стажове и различни форми на обу-
чение. Емпирично доказателство установява, че тези програми имат 
смесени резултати, като профилирането, разработката и специфичният 
контекст са факторите, които оформят ценовата им ефективност. Напри-
мер субсидии за възнагражденията могат да са подходящи в контекста 
на крайградските зони с големи промишлени паркове, докато схемите 
на „градация“ до голяма степен са разработени за селското население 
(включително трансферите на активи като домашни животни).

Финансиране на социалното включване

Социалното включване е скъпо. Симулации предполагат, че компонентите 
на натрупването на човешки капитал, включително ранното детско разви-
тие и подкрепата за грамотността и математическите познания до трети 
клас, могат да струват около 2,7% от БВП в страните с ниски доходи и 
1,2% от БВП в страните с ниски към средни доходи. Цената на по-все-
обхватен пакет за натрупване на човешки капитал се оценява на 11,5% 
от БВП в страните с ниски доходи и 2,3% в страните с ниски към средни 
доходи. Тези оценки са базирани на модел, изчисляващ пълните разходи в 
развиващите се страни, комбиниран с допускания, породени от данни. Те 
представят разходите за предоставяне на пакета за човешки капитал неза-
висимо от нивото на доходите или обхвата на съществуващите програми.

Действителните разходи могат да са по-ниски за страните, които 
изберат да надграждат вече съществуващи програми. Фигура 7.1 по-
казва оценките при три сценария: страна с ниски доходи (Мали), страна 
с ниски към средни доходи (Индонезия) и страна със средни към високи 
доходи (Колумбия).

Цената на осигуряването на гарантиран социален минимум може да 
варира според контекста и избрания начин на разработка. Базов пакет за 
социално подпомагане би струвал 9,6% от БВП в страни с ниски доходи, 
5,1% в страни с ниски към средни доходи и 3,5% в страни със средни към 
високи доходи. Тези оценки използват безусловен базов доход (ББД), 
определен на средното ниво на показателя за интензитета на бедността 
и насочен към пълнолетните граждани. По-амбициозен пакет, нагледно 
демонстриран от ББД, който достига всички, включително децата, би 
струвал 9% от БВП в страни с ниски към средни доходи и 5,2% от БВП 
в страни със средни към високи доходи. В най-бедните страни разходите 
по този пакет биха били в двуцифрени стойности9.
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ФИГУРА 7.1. Страните с ниски доходи биха плащали повече от стра-
ните с ниски към средни доходи и от страните със средни към висо-
ки доходи за избрани елементи на подновения обществен договор
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Основен обхват:
Пакет за натрупване на човешки капитал
Пакет за социално подпомагане 
(показан с примера на ББД)

Пакет за младежи  
(продуктивно включване)

По-широк обхват:
Пакет за натрупване на човешки капитал
Пакет за социално подпомагане 
(показан с примера на ББД)

Пакет за младежи  
(продуктивно включване)

Източник: екип на Доклада за световното развитие (ДСР) 2019. За пакета за натрупване 
на човешки капитал вж. Zheng and Sabarwal (2018).

Бележка: Основният пакет за развитие на човешки капитал включва (1) подкрепа за 
ранното детско развитие, включително пренатални здравни грижи, помощ при ражда-
нето, имунизации, хранителни добавки с микроелементи, разпространение на информа-
ция до родителите, регистрация на ражданията и поне една година качествено пре-
дучилищно образование за всяко дете; (2) въвеждане на оценка на наученото в края на 
трети клас, за да се откроят децата в риск; и (3) предлагане на помощ при четенето 
и смятането на ученици от първи до трети клас, които имат нужда от допълнителна 
помощ. По-обхватен пакет за развитие на човешкия капитал включва, в допълнение към 
основния пакет, следните елементи: (1) достъп до безопасна вода и подходящи сани-
тарни условия; (2) съотношение на броя ученици-учител не повече от 40:1 в началните 
класове; и (3) по учебник за всеки ученик в началните класове. Единичните разходи, спе-
цифични за отделните елементи, са извлечени чрез детайлно изучаване на релевантни 
вътрешнодържавни програми, където има такива. Като алтернатива са взети предвид 
най-новите оценки за разходите, подходящи за нивото на доходите в страната. Изчисле-
нията за бенефициентите са базирани на данни за населението от доклада на ООН за 
световното население /World Population Prospects/. Други данни на ниво отделни страни 
като брутен вътрешен продукт (БВП), достъп до безопасна вода и санитарни условия, 
както и преобладаващи нива на квалификация са извлечени от базата данни „Показате-
ли за световното развитие“ /World Development Indicators/ на Световната банка и други 
изследвания. Основният пакет за социално подпомагане включва безусловен базов до-
ход (ББД) за пълнолетните, определен на нивото на средния показател за интензитета 
на бедността. По-обхватният пакет за социално подпомагане включва ББД за цялото
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За 1 милиард младежи 
(на възраст 20–29 години) 
по света средните разходи за 
интервенция, в зависимост от 
съдържанието на пакета за 
развитие на човешкия капитал, 
биха варирали от 831 щ.д. до 
1079 щ. д. за всеки участник10. 
Общите разходи за достигане до 
уязвимите младежи, или 12,8% 
от възрастовата група11, биха 
достигнали между 2,9 и 3,8% от 
средния БВП в страните с ниски 
доходи, от 0,9 до 1,1% в страни-
те с ниски към средни доходи и 
от 0,2 до 0,3% в страните със 
средни към високи доходи.

Следователно нов общест-
вен договор би изисквал значи-
телна мобилизация на приходи 
от повечето правителства по 
света. Настоящите модели на 
данъчно облагане показват го-
леми различия, особено между 
страните с ниски, средни и ви-
соки доходи. Страните с високи 
доходи събират много по-голям 
дял от брутния си вътрешен 
продукт в данъци – особено 
преки данъци – в сравнение със страните с по-ниски доходи. За разлика от 
тях, страните с ниски и средни доходи разчитат повече на непреки данъци 
като данъци върху потреблението и търговията (фигура 7.2).

В повечето страни е възможно да бъдат мобилизирани допълнителни 
приходи. Оценки предполагат, че страните от Африка на юг от Сахара 

население, определен на средното ниво на показателя за интензитета на бедността. 
Виж глава 6 за повече детайли за изчисляването на стойността на ББД. Оценките са 
базирани на отделни страни за всяка група държави (ниски доходи, Мали; ниски към средни 
доходи, Индонезия; средни към високи доходи, Колумбия). Съответно резултатите следва 
да се разглеждат като примерни. Виж Бележка 11 в тази глава за метода за оценка на 
младежите.

ФИГУРА 7.2. Страните с високи до-
ходи събират много по-голям дял 
от брутния си вътрешен продукт 
в данъци, особено преки данъци, от 
страните с ниски доходи
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Източник: екип на Доклада за световното разви-
тие (ДСР) 2019 въз основа на базата данни за 
държавните приходи на Международния център 
за данъци и развитие /International Centre for Tax 
and Development/.

Бележка: Средна стойност по група според 
приходите. Данните са за 113 страни око-
ло 2015 г. БВП  =  брутен вътрешен продукт; 
ДДС = данък добавена стойност.
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биха могли да съберат между 3 и 5% от БВП в допълнителни приходи чрез 
комбинация от реформи, които да подобрят ефективността, да впрегнат 
нови технологии за повишаване на спазването на законодателните изиск-
вания и създаване на нови източници на данъци12.

Правителствата могат да намалят дефицитите в данъчната си политика 
и спазването на законодателните изисквания чрез редица фискални инстру-
менти (фигура 7.3), включително данък добавена стойност, акцизи, както и 
лични и корпоративни данъци и данъци върху недвижимите имоти, както и 
чрез фискални режими за добивните сектори в страни, богати на ресурси.

Данъкът добавена стойност, който често е първата линия на ре-
форми за развиващите се страни, потенциално е голям източник на при-
ходи. Някои страни обаче, като Малдивите и Мианмар, нямат данък до-
бавена стойност. Много други, особено в Африка на юг от Сахара, също 
продължават да разчитат на данъци върху продажбите. Сред тези страни 
са Ангола, Коморските острови, Гвинея-Бисау, Либерия и Сао Томе и 
Принсипи. Въвеждането на данък добавена стойност вместо общ данък 
върху продажбите избягва каскадни данъци (данъци върху данъците), 
като се облага с данък само стойността, добавена на всеки етап от вери-
гата за създаване на стойност.

От друга страна, дори ако в нововъзникващите икономики има данък 
добавена стойност, то той може да има само ограничено влияние върху 
генерирането на приходи. Недостатъчният капацитет на фискалната 
система често води до проблеми със спазването на законовите регу-
лации, свързани с порочното им прилагане. Увеличаване на праговете 
за данък добавена стойност в страни, където вече има такъв, отмяна на 
съществуващи данъчни изключения и преминаване към единна данъчна 
ставка биха могли значително да увеличат приходите, отчасти чрез 
опростяване на системата. В страни от Южна Африка и Африка на юг от 
Сахара като Лесото, Мавриций и Сенегал няма много данъчни облекче-
ния. За разлика от тях, Камерун, Малави и Замбия имат пространни спи-
съци с облекчения. В Латинска Америка, в Коста Рика, Доминиканската 
република, Хондурас и Уругвай данъчните разходи, свързани с данъка 
добавена стойност, се оценяват на над 3% от БВП пропуснати данъчни 
приходи13. Във Виетнам преминаване към единна ставка на данъка до-
бавена стойност от 10% и значително намаляване на списъка с изключе-
ния биха могли да увеличат данъчните приходи с 11%14. За компании от 
неформалния сектор е по-вероятно да плащат данък добавена стойност, 
когато той е комбиниран с мерки за насърчаване на плащанията като 
консултантски услуги, целенасочен обхват и инициативи, насърчаващи 
спазването на разпоредбите. Разширяване на обхвата на данъка добаве-
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на стойност също така би намалило изкривяванията, възникнали между 
секторите на икономиката, които плащат данъка, и тези, които не го пла-
щат. В крайна сметка подобна стъпка би засилила икономическата про-
дуктивност и би увеличила още приходите.

ФИГУРА 7.3. Най-вече за страните с ниски доходи данъкът добавена 
стойност е потенциален източник за финансиране на социалното 
включване
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Източници: екип на Доклада за световното развитие (ДСР) 2019 въз основа на базата 
данни за държавните приходи на Международния център за данъци и развитие /International 
Centre for Tax and Development/; Norregaard (2013); МВФ (2015).

Бележка: За данъка добавена стойност (ДДС) и акцизите оценките са основани на разли-
ката между средните събирани данъчни приходи като процент от брутния вътрешен 
продукт (БВП) за водещите три страни в групата по доходи и средното за всички страни 
в групата. ДДС категорията включва данъка добавена стойност и данъците върху про-
дажбите. По отношение на местните данъци вниманието е насочено към данъци върху 
недвижимите имущества. Оценките за страните със средни доходи са по Норегард (2013), 
който използва методология, подобна на следваната тук за данъка добавена стойност и 
акцизите. За страни с ниски доходи, където няма на разположение систематични данни, 
е използвана консервативна оценка от 0,5% от БВП, за да се отрази по-ниският капаци-
тет на тези страни за данъчно облагане на собствеността, тъй като пълните регистри 
са рядкост. Потенциалните данъчни приходи от подобрено спазване на законодателните 
разпоредби е извлечено от МВФ (2015 г.), който съобщава за евентуални печалби от око-
ло 15%, или около 1% от БВП, от подобреното спазване на законодателните разпоредби 
при данъка добавена стойност в Латинска Америка. Тази цифра е използвана като по-
ниска граница за евентуалните печалби от подобряване на спазването на законовите 
разпоредби в цялата данъчна система. За енергийните субсидии оценките са основани на 
набор данни на МВФ от 2015 г. на ниво отделни страни (МВФ). За разлика от данъците, 
ресурсите, набавени от елиминиране на енергийните субсидии, ще бъдат достъпни само 
за онези страни, които имат такива субсидии.
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Данъкът добавена стойност често се приема за регресивен спрямо 
дохода, защото бедните харчат по-голям дял от доходите си за потребле-
ние, отколкото богатите. Дори данъците върху потреблението да са 
регресивни, измерени като процентен дял от дохода на домакинства-
та, то те са или пропорционални, или леко прогресивни, измерени като 
процентен дял от разходите на домакинствата. Много страни изключват 
основните хранителни продукти като млякото и хляба и някои медицинс-
ки стоки от данъка добавена стойност, за да гарантират, че бедните имат 
достъп до тях на по-ниска цена. Симулации за четири страни с ниски 
и средни доходи – Етиопия, Гана, Сенегал и Замбия – показват, че ма-
кар преференциални ставки на данъка добавена стойност да намаляват 
бедността, те не са насочени ефективно към бедните домакинства. В ре-
зултат ББД, финансиран със 75% от приходите, увеличени от по-широ-
ката база за данък добавена стойност – макар и нецеленасочено, – може 
да създаде големи нетни ползи за бедните домакинства15.

Акцизите са друг сравнително достъпен източник на потенциални при-
ходи. Те са лесни за въвеждане и са съвместими с повечето данъчни систе-
ми. През 2015 г. страните от Африка на юг от Сахара са събрали по-малко 
от половината (1,4% от БВП) от акцизите, събрани в Европа. Има широки 
различия в събираемостта на акцизи из Африка на юг от Сахара, като ня-
колко страни, включително Бенин, Кот Д‘Ивоар, Мадагаскар, Мозамбик, 
Нигерия и Сиера Леоне, събират приходи от акцизи от под 1% от БВП.

Акцизите често се използват от правителствата за постигане на цели, 
насочени към обществено благополучие или устойчивост на околната 
среда, като увеличават социалната цена на негативни външни ефекти от 
потреблението на продукти като алкохол, тютюн и нездравословни храни, 
както и от замърсяващи емисии. Някои от тези данъци се разглеждат като 
регресивни, защото най-бедните семейства трябва да насочват по-голе-
ми дялове от бюджета си към тях. Това възприятие би трябвало да бъде 
претеглено спрямо по-дългосрочните ползи от тези данъци като например 
по-ниски медицински разходи и по-дълъг, по-здрав трудов живот.

Данъците върху въглеродните емисии стават все по-широко 
разпространени. Ефективни мерки за облагане на въглеродните емисии 
в национален мащаб могат да наберат значителни приходи – оценявани 
на над 6% от БВП на Китай, Ислямска република Иран, Руската фе-
дерация и Саудитска Арабия16. Проучване на водещите 20 страни еми-
тенти на въглероден диоксид установява, че средно потенциалните при-
ходи, събрани от ефективни схеми за облагане на въглеродните емисии 
в национален мащаб, биха били близо 2% от БВП17. Ако приходите от 
подобно облагане биха били използвани за намаляване на бремето от 
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по-широката данъчна система, то нетните ползи от облагането на въгле-
родните емисии биха се увеличили значително. В момента данъци върху 
въглеродните емисии има в почти всички големи икономики освен в 
Бразилия и САЩ, макар между ставките да има съществени различия18. 
Постепенно увеличаване на цените на въглеродните емисии би могло да 
смекчи краткосрочните ефекти върху производствената конкурентоспо-
собност на развиващите се икономики.

Данъците върху въглеродните емисии могат да бъдат съчетани с ели-
миниране на енергийните субсидии за потреблението. В глобален мащаб 
държавните разходи за тези субсидии достигат 333 млрд. щ. д. Фискални-
те придобивки от отмяна на енергийните субсидии могат да бъдат зна-
чителни: в много страни общото им ниво е по-високо от обществените 
разходи за социално подпомагане (страни от дясната страна на 45-граду-
совата линия във фигура 7.4). Средните разходи за енергийни субсидии 
в региона на Близкия изток и Северна Африка са три пъти по-високи от 
тези за социално подпомагане. Въпреки това премахването на енергий-
ните субсидии трябва да бъде подложено на анализ за влиянието, което 
би оказало върху бедността, особено при източниците на горива, използ-
вани най-силно от бедните домакинства, като керосина.

В допълнение към данъците върху стоки и услуги, данъците върху 
личните и корпоративни приходи могат да играят важна роля за увели-
чаването на приходите в развиващите се страни. Точно както техноло-
гиите подобряват системите за предоставяне на програми за социална 
защита, те могат да улеснят събирането на данъка върху доходите чрез 
увеличаване на броя на регистрираните данъкоплатци и социалноосигу-
рителните вноски. Ерозията на основата за корпоративния данък засяга 
много страни. Тя произтича най-вече от комбинация от изключения (да-
нъчни стимули) и „вратички“ за избягване на данъците в международна-
та корпоративна данъчна система. По-ефективен корпоративен данък би 
ограничил ерозията на основата и прехвърлянето на печалба и би ока-
зал противодействие на увеличаващата се сила на корпоративния пазар. 
Ефективните данъчни ставки биха могли да бъдат увеличени чрез опти-
мизиране на данъчните разходи и въвеждане на силни правила срещу 
избягването на данъците като контролиран режим на чуждестранните 
корпорации, ограничаване на възможността за приспадане на лихви и 
удържане на данъците при източника на дохода при плащания за услуги

Удържането на данъци при източника на дохода става по-релевант-
но със засилването на глобалното присъствие на платформи и други 
компании със значително дигитално присъствие и сравнително малко 
материални активи.
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ФИГУРА 7.4. Някои страни харчат повече за енергийни субсидии, 
отколкото за социално подпомагане
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Източници: екип на Доклада за световното развитие (ДСР) 2019, въз основа на база данни 
с оценки на ниво държави на Световната банка (2018) и МВФ (2015)

Бележка: Фигурата е изготвена на основа най-новите налични оценки. БВП = брутен 
вътрешен продукт

Друга форма на периодично данъчно облагане, която може да бъде 
използвана за по-нататъшни допълнителни средства в повечето разви-
ващи се страни, са данъци върху недвижимите имоти. Тези данъци не 
смущават трудовия пазар, натрупването на човешки капитал или инова-
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ционните решения. Данъците върху собствеността също така осигуря-
ват стабилен източник на приходи, който е по-слабо чувствителен към 
краткосрочни икономически колебания, и е трудно да бъдат заобиколе-
ни. И макар че вероятно данъците върху собствеността няма да се влеят 
във федералните схеми за социална защита (обикновено те се събират 
от местните правителства), те биха могли да финансират регионални или 
общински социални услуги или да намалят равнището на федералните 
трансфери към местните правителства. Страните с високи доходи съ-
бират средно 1,1% от БВП от данъци върху недвижимата собственост. 
В страните със средни доходи тези данъци носят около 0,4% от БВП19. 
Въпреки това данъците върху собствеността представляват неизполз-
ван потенциален източник на приходи за всички страни. Тези несъбрани 
приходи се оценяват на 0,9% от БВП в страните със средни доходи и 
на 2,9% в страните с високи доходи20. Според оценки правителствата в 
Африка на юг от Сахара пропускат приходи от 0,5 до 1% от БВП заради 
липсата на каквито и да било данъци върху собствеността или ограниче-
ното им прилагане.

Макар някои страни широко да прилагат данъци върху собстве-
ността в законодателството, данъците могат да генерират ограничени 
приходи заради недостатъчното прилагане на законите и неформалния 
сектор. Почти невъзможно е да се осигури широко прилагане на данъ-
ците върху собствеността в страни без ясни закони за собствеността 
или поземлени кадастри. Официално регистрираната земя съставлява 
под 1% от общата земя в Камерун и Руанда. Ограничената регистрация 
на земята обаче не е попречила на използването на специфични данъ-
ци върху собствеността в по-голямата част от Африка на юг от Саха-
ра. Например данъците върху собствеността могат да бъдат наложени 
върху правата за аренда, както в Замбия, или други видове ограничени 
права на собственост, като концесии в Камерун и Демократична ре-
публика Конго. Дори там обаче, където по-голямата част от собстве-
ността е обложена с данъци и е обхваната в регистри, данъчните ставки 
могат да са твърде ниски или оценката на стойността на собствеността 
да се обновява твърде рядко, за да оказва значително влияние върху 
приходите. Макар данъците върху собствеността да стават по-обичай-
ни в Африка на юг от Сахара, някои страни, включително Ботсвана, 
Есватини (по-рано Свазиленд), Лесото, Малави и Зимбабве, все още 
разчитат на еднократни плащания. Някои страни предприемат стъпки 
за разширяване на данъчната основа: Виетнам прие данък върху не-
земеделските земи през 2010 г., а Китай обмисля налагане на данък 
върху недвижимите имоти с жилищно предназначение.
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Технологията може да подобри събирането на данъци върху собстве-
ността чрез дигитализация на системите за регистрация на собстве-
ността. Ако бъде придружено от строго прилагане на законодателството, 
възприемането на нови технологии води до значително увеличаване на 
приходите. През 2010 г. нивото на събиране на данъци от градски недви-
жими имоти в Лахор, Пакистан, бе сред най-ниските в света – 0,03% от 
БВП на страната. Средното равнище за големите градове в развиващите 
се страни е 0,6%. Дигитализацията на регистрите за собствеността в Ла-
хор през 2012–2013 г. доведе до включване на 1,7 милиона нерегистри-
рани по-рано имота. В резултат общинските постъпления от данъци 
върху собствеността се увеличиха със 102%.

И накрая, някои развиващи се страни, богати на ресурси, биха могли 
да набират приходи чрез въвеждане или подобряване на режимите, при-
ложими за добивните сектори. Данъци върху природните ресурси и 
правителствени лицензионни такси за петрола, газа и минодобива биха 
могли да окажат значителен принос към покриване на нуждите от при-
ходи на много страни с нововъзникваща икономика. Влиянието на уве-
личеното производство върху държавните приходи бе оценено на около 
1% от БВП за 2011 г. в Африка на юг от Сахара (при положение, че 
правителството има дял от 50% в арендите). Потенциалът за приходи е 
дори по-голям в други страни: 27% от БВП в Мозамбик от добива на газ 
и 147% в Либерия от добив на желязна руда и петрол21.

Подготовката за и адаптацията към променящата се природа на ра-
ботата изискват силен обществен договор. Конкретните компоненти 
на такива договори могат да варират, но важното е те да осигуряват 
подходящи инвестиции в образование и социална защита. Въпреки 
това да се поддържа подновена активност в тези сектори, изисква зна-
чителни фискални ресурси. Политиците имат на разположение редица 
възможности за финансиране, използването на които би изисквало вни-
мателна техническа оценка, комбинирана с политическо лидерство както 
на национално, така и на глобално равнище.
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Технологиите подобряват начина ни на живот и 
свиват границите на бедността до все по-малка 
част от световното население, като същевременно 
заменят човешкия труд и създават нови възможнос-
ти за нови групи хора. Докладът на Световната 
банка „Променящата се природа на работата“ дава 
отговори на редица въпроси – как технологиите 
променят природата на работата днес, кои профе-
сии са най-силно заплашени от роботизация, кои 
умения правят притежателите си конкурентноспо-
собни на пазара на труда, какво могат да направят 
правителствата, за да повишат човешкия капитал в 
страните си, как да се финансират тези политики в 
зависимост от дохода на страната и как да се усили 
социалната защита за най-уязвимите в обществата 
и в света. Силният човешки капитал и ученето през 
целия живот са ключът към бързото и адекватно 
адаптиране към промените.

Високоразвитите когнитивни умения като решава-
не на сложни проблеми, рационално мислене, са-
мостоятелност и ефикасност заедно със социал-
но-поведенчески умения като способност за работа 
в екип, са най-ценните качества и умения в дигитал-
ната ера.

П
Р

О
М

ЕН
Я

Щ
А

ТА
 С

Е 
П

Р
И

Р
О

Д
А

 Н
А

 Р
А

Б
О

ТА
ТА


	Bulgarin cover 1
	Doklad_za_svetovnoto_razvitie_2019_Multiprint_Bulgarian
	Bulgarin cover 4
	Blank Page



