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ОСОБЕНОСТИ НА ПАРИЧНОТО ОСТОЙНОСТЯВАНЕ
НА ПОЛЗИТЕ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА МЕТОДА
„РАЗХОДИ – ПОЛЗИ” В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Ас. Калиопа Николова - Атанасова

Държавните разходи са основен инструмент за намеса на държавата в ико-
номиката на една страна. Известен факт е, че ресурсите в икономиката са огра-
ничени, което налага необходимостта от непрекъснат и строг контрол върху рас-
тежа на държавните разходи. Тъй като разходите са вложени в публичния сектор
е необходимо да се осигури тяхното възможно най-ефективно използване.

Голямата социална и икономическа значимост на публичните програми и
проекти налага необходимостта от оценка на тяхната ефективност. За целта ши-
роко се използва методът „разходи – ползи” (cost-benefit analysis, CBA). Най-
общо той може да бъде определен като: „икономически метод за оценка на
рационалността на дадена публична разходна програма/политика в дългос-
рочен план”.1 Анализът „разходи – ползи” представлява концептуална рамка,
прилагана към всяка оценка на обществен или частен проект, с цел определяне
до каква степен проектът е приемлив от обществена или социална гледна точка.2
Анализът на разходите и ползите се различава от еднозначната финансова оцен-
ка, тъй като отчита всички придобивки (ползи) и загуби (разходи) за социалните
субекти. Обикновено той предполага използване на счетоводни цени.3

При използване на метода „разходи – ползи” се съпоставят ползите, които
дадена държавна разходна програма или политика се очаква да създаде, с раз-
ходите, които трябва да се направят. За да се направи съпоставката, е необхо-
димо използването на еднакви мерни единици – ползите и разходите трябва да
са представени в парични единици към момента на извършване на оценката.

Икономическите критерии за анализ и оценка на държавни разходни поли-
тики4 са разработени и прилагани първоначално в частния сектор за анализ и
1 Вачков, Ст., Т. Владимирова, Ем. Спасова и др. Въведение във финансите. Издателска къща Р. И. С.,

Варна, 2009, с. 439.
2 Европейска комисия. Генерална дирекция „Регионална политика”. Ръководство за АНАЛИЗ

РАЗХОДИ – ПОЛЗИ на инвестиционни проекти. 2008, <www.eufunds.bg/document/891>.
3 Счетоводните цени са алтернативната цена на стоките, която понякога се различава от реалните

пазарни цени и от регулираните тарифи. Те следва да се използват в икономическия анализ, за да
отразят по-пълноценно реалните разходи за входящите ресурси за обществото и реалните ползи
от изходящите ресурси. Често се използват като синоним на цена в сянка (Европейска комисия.
Генерална дирекция „Регионална политика”. Ръководство за АНАЛИЗ РАЗХОДИ – ПОЛЗИ на
инвестиционни проекти. 2008, с. 275).

4 Вачков, Ст., Т. Владимирова, Ем. Спасова и др. Цит. съч., с. 440-443.
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оценка на частните инвестиционни проекти. В оценката на инвестиционните
проекти, за които се прилага техниката на дисконтирането на бъдещите парич-
ни потоци, се използват главно три критерия:

1) чиста сегашна стойност (Net Present Value, NPV);
2) вътрешна норма на възвръщаемост (Internal Rate of Return, IRR);
3) отношението между приходите и разходите по проекта (Benefit-Cost

Ratio, B/C).
Надеждността на тези критерии в оценката на инвестиционните проекти

зависи от характера на самите проекти и избора на дисконтовия процент. Нет-
ната настояща стойност служи за определяне на стойността на измерените
вече в пари бъдещи ползи или разходи, към днешна дата. Това се налага поради
необходимостта от осъвременена оценка, тъй като държавната разходна про-
грама/политика ще генерира ползи (доходи, печалби) и ще предизвиква разходи
в дългосрочен план. За да бъде съответната разходна програма икономически
изгодна, чистата настояща стойност трябва да е по-голяма или поне равна на
нула. Реализират се всички проекти, които отговарят на това условие. Този кри-
терий е в сила, ако липсва бюджетно ограничение. При наличието на конкурира-
щи се проекти и на фиксиран публичен бюджет, трябва да се класират проекти-
те по големината на стойността на NPV до изчерпване на предвидения бюд-
жет. Основният проблем при прилагане на този критерий е изборът на норма на
дисконтиране в публичния сектор (дисконтов процент, r).

Вътрешната норма на възвръщаемост е пряко свързана с предходния
критерий. Тя представлява онази норма на дисконтиране, която изравнява на-
стоящата стойност на бъдещите нетни ползи с направените първоначални раз-
ходи. С други думи, за този дисконтов процент чистата настояща стойност на
държавната разходна програма е точно равна на нула. В случай, че пазарният
лихвен процент е по-висок, NPV на проекта е отрицателна величина и съгласно
икономическите критерии, проектът би следвало да се отхвърли. Ако пазарни-
ят лихвен процент е по-нисък от вътрешната норма на възвръщаемост, про-
ектът ще се реализира с положителна NPV и би следвало да бъде приет.

Съотношението „ползи – разходи” съпоставя настоящата стойност на
бъдещите ползи, оценени в парични единици и настоящата стойност на бъдещи-
те разходи. Това съотношение показва колко е ползата, генерирана от всяка
единица държавни разходи. Колкото съотношението е по-голямо от единица,
толкова по-привлекателна за изпълнение е публичната разходна програма. Кон-
куриращите се проекти се подреждат според големината на това съотношение.
Печелят програмите, класирани с най-висока стойност на съотношението „пол-
зи – разходи”, до пълното изразходване на отпуснатия от държавата бюджет5.
5 Проектът се приема, когато съотношението „ползи – разходи” е равно най-малко на единица.

Съотношението „ползи – разходи” се използва за самостоятелни проекти (проекти, които по
принцип могат да се изпълнят едновременно), но може да доведе до погрешна класация и не може
да се използва за избор между взаимно изключващи се алтернативи (Европейска комисия. Гене-
рална дирекция „Регионална политика”. Ръководство за АНАЛИЗ РАЗХОДИ – ПОЛЗИ на инве-
стиционни проекти. 2008, с. 275, www.eufunds.bg/document/891).
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Анализът „разходи – ползи” е общотеоретична база за оценка на инвести-
ционните проекти6. Използването му в оценката на публичните проекти, обаче,
се отличава с някои характерни особености в сравнение с частните инвестици-
онни проекти:

1) Запазването и увеличаването на печалбата е основната цел на частните
инвестиции. За разлика от тях, всеки публичен проект се стреми да уве-
личи общественото благосъстояние. Това налага по-широк обхват на
анализа „разходи – ползи”. В него се включват елементи, които са пре-
небрегнати в оценките на частните проекти, като социалните ползи и
разходи, незастрахованите рискове, цената на човешкия живот и време-
то, проблема за моралния хазарт.

2) Пазарният механизъм детерминира оценката на частните проекти, фор-
мирането и разпределението на капиталовите ресурси. Той, въпреки на-
личието на някои дефекти в своето функциониране, води до тяхното ефек-
тивно инвестиране. Ресурсите за финансиране на публичните проекти
се осигуряват от бюджета, но проблемът за тяхната ефективност е също
толкова важен, колкото и за частните инвестиции. Анализът „разходи –
ползи” е инструмент за достигане на максимална ефективност в реали-
зацията на публичните проекти.

Здравеопазването е една от областите, в които е особено важно извършва-
нето на публични разходи. Това е сфера с огромна икономическа и социална
значимост, което налага стриктен и строг контрол върху ефективността на вла-
ганите в нея разходи. Методът „разходи – ползи” позволява да се направи ди-
ректно сравнение между постепенно нарастващите разходи с постепенно нара-
стващите ползи, при това в съпоставими мерни единици. Проблемът в здравна-
та сфера е свързан с отношението между вложените ресурси и получените здрав-
ни резултати. Дадена здравна интервенция ще бъде полезна за обществото, ако
стойността на вложените разходи е по-малка от стойността на получените пол-
зи. Основната трудност при прилагането на анализ „разходи – ползи” в здраве-
опазването е в оценяването на получените ползи в парични единици, като задъ-
лжително условие на метода за съпоставимост с вложените ресурси в програ-
мата или проекта.

Три са основните подходи7 при паричното остойностяване на здравните
резултати:

1) Човешки капитал – използването на здравните програми може да се
разглежда като инвестиция в личния човешки капитал.

2) Открити предпочитания – базира се на индивидуалните предпочита-
ния относно стойността на увеличение на здравния риск (реално съпос-
тавяне на здраве срещу пари).

6 Браун, С. и П. Джаксън. Икономика на публичния сектор. Адаптиран вариант под ред. на Г.
Манлиев. Пъблиш Сай Сет, С., 1998, с. 212-213.

7 Щерева, Д. Анализ разход – полза. //Здравна политика и мениджмънт, том 8, № 5, 2008, с. 42.
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3) Готовност за плащане8 (оценка на вероятните разходи) – изисква се
от анкетирани лица да посочат максимума, който са готови да заплатят
за определени здравни програми или ползи.

При измерването на периода на изплащане на първоначалната инвестиция,
стойността на произведеното „време в здраве” може да бъде окачествено от
гледна точка на възстановени хора или нараснало производство на пазара. Сле-
дователно, методът на човешкия капитал поставя монетарни тегла на „време-
то в здраве”, използвайки пазарни равнища на заплати, като стойността на про-
грамата е оценена от гледище на настоящата стойност на бъдещите доходи.
Биха могли да се разграничат две концепции за човешкия капитал:

1) като единствена база за остойностяване на подобренията на здравето;
2) като метод за оценка на част от ползите от медицинските интервенции,

посредством данни за доходите, като средна величина на остойностя-
ване единствено на промените в производителността.9

За илюстриране подхода на човешкия капитал за целите на анализа „раз-
ходи – ползи” в здравеопазването, може да се приведе пример за ваксинация
против рубеола. Резултатите от нея следва да бъдат оценени с включване на
разходите, които ще се избегнат с нейна помощ. Трябва да се отчетат не само
предотвратените медицински разходи за лечение на остра форма на рубеола и
на вродения синдром на рубеола, но също така намалената икономическа про-
изводителност, вследствие нетрудоспособност или преждевременна смърт. С
цел да се приведе намалената производителност в парично изражение, биха
могли да се изчислят средните доходи през живота и общата сума от доходи,
които биха се загубили при липса на програма за ваксинация против рубеола.

При този подход съществуват редица трудности в измерването на ползи-
те. Първо, макар, че на теория равнищата на заплатите отразяват крайната
производителност на работещите, често има несъвършенства в пазарите на
труда и равнищата на заплатите могат да отразяват и различия като дискрими-
нация по расов или полов признак. Второ, ако изследването се прави от гледна
точка на обществото, екипът, който прави анализа, трябва да отчита стойност-
та на спечеленото „време в здраве”, продадено за заплата. Това поставя значи-
ми въпроси за това как икономистите класифицират цените в сянка на непазар-
ните ресурси. Например, ако приемем, че домакиня получава някакво лечение
и след това е в състояние да се върне към домашните си задължения (като
гледане на деца), които преди това не е можела да изпълнява. Има два метода
за обвързване на това време с „цена в сянка”: (1) алтернативен разход за

8 Готовност за плащане е сумата, която потребителите са готови да заплатят за крайна стока или
услуга. Ако готовността на потребителя за плащане на дадена стока надхвърля нейната цена,
потребителят ползва рента (потребителска горница). Потребителска горница е стойността, която
потребителите получават над това, което реално заплащат (Европейска комисия. Генерална ди-
рекция „Регионална политика”. Ръководство за АНАЛИЗ РАЗХОДИ – ПОЛЗИ на инвестицион-
ни проекти. 2008, с. 272-274, <www.eufunds.bg/document/891>).

9 Драмънд, М., Б. О’Брайън, Г. Стодарт и др. Методи за икономическа оценка на здравни програ-
ми. Второ издание, Медицина и физкултура, С., 2007, с. 278-280.



9 3
Статии

време, т.е. стойността на тази дейност у дома трябва да е поне с размера на
получаваното на пазара на труда, тъй като в противен случай домакинята би
избрала да отиде да продава работния си потенциал там. От последното след-
ва, че времето трябва да бъде остойностено съгласно отказаното равнище на
заплата; (2) заместване на разходите, т.е. колко би струвало да се замени
домакинята в къщи с използване на услуги от пазара (като чистене, готвене,
гледане на деца и др.).10

По отношение на подхода за човешкия капитал, интерес представлява из-
следване, проведено в Университетска болница „Лозенец” – София.11 То обхва-
ща всички трансплантирани пациенти с чернодробна, бъбречна и сърдечна транс-
плантация за периода 2004-2007 г., както и включените в програмата на чакащи
трансплантация, които са под наблюдение в болницата през същия период. С
помощта на анализа „разходи – ползи” е било изчислено съотношението „разхо-
ди без програма/разходи с програма” при пациенти с хронична бъбречна недо-
статъчност. То възлиза на 1,26, което означава, че ползите надвишават извърше-
ните разходи 1,26 пъти. Сравнените разходи са за период от 8 години, предвид
средната преживяемост на пациентите на хемодиализа – 8 години.

Пациентите с трансплантиран бъбрек са 7 и средната им възраст е 40,14
години. През първите две години след трансплантацията те не са работоспо-
собни, но след този период, като се отчита, че са в трудоспособна възраст, те
могат да упражняват професиите си и да допринасят полза за себе си и за
обществото. Екипът, провел изследването, предлага два сценария за изчисля-
ване на потенциалните ползи:

Първи вариант – на база статистически данни за БВП12 на глава от
трудоспособното население за 2006 г. – 10 185 лв. За 6 години ползите от трудо-
ва дейност са 61 110 лв. От посоченото следва, че изчислените предварително
разходи за трансплантационната програма от 140 573 лв. намаляват на 79 463
лв. за 1 пациент. При 7 пациента с трансплантиран бъбрек разходите ще възли-
зат на 556 241 лв., докато ако тези пациенти бяха на хемодиализно лечение,
разходите биха възлезли на 1 241 856 лв. Към тези данни трябва да се добави,
че след трансплантацията качеството на живот за пациентите значително се
повишава.

Втори вариант – на база прогнозни данни, предоставени от изследващия
екип, при годишен ръст на БВП – 5,5%; ежегодно намаление на населението

1 0 Необходимо е да се има предвид, че подходът на човешкия капитал разглежда подобренията в
здравния статус като инвестиции, които пораждат бъдещи ползи в производителността. Ограни-
ченията на този подход се състоят в това, че той разглежда единствено последиците от здравео-
пазването върху икономическата продукция и пренебрегва потребителската стойност на здраве-
то, например, дори след пенсиониране животът има стойност (Европейска комисия. Генерална
дирекция „Регионална политика”. Ръководство за АНАЛИЗ РАЗХОДИ – ПОЛЗИ на инвестици-
онни проекти. 2008, с. 136, <www.eufunds.bg/document/891>).

1 1 Спасов, Л. Икономически анализ разход – полза при бъбречни и чернодробни трансплантации.
Здравен мениджмънт, том 7, № 7, 2007, с. 16-21.

1 2 Брутен вътрешен продукт.
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средно със 72 500 и намаление на дела на трудоспособното население с 0,14%
на година: за 6 години ползите от трудова дейност са 88 070 лв. При този вари-
ант разходите при трансплантация намаляват на 52 503 лв. за 1 пациент. При 7
пациента – 367 521 лв.

Подходът на откритите предпочитания (подход за риска на заплата-
та)13 разглежда връзката между специфични здравни рискове, свързани с опас-
на работа, и размера на заплащане, който хората изискват, за да приемат рабо-
тата. Този подход се основава на индивидуалните предпочитания за стойността
на увеличен (намален) здравен риск. Например, приемаме, че работата Х и
работата У са идентични с изключение на това, че работещите в служба Х
имат по-висок среден годишен риск от смъртоносни травми; има един смъртен
случай, свързан с работата, на година на всеки 10 000 работника в повече за
служба Х, в сравнение със служба У. Освен това, работниците в служба Х
получават с 800 лв. годишно повече от тези в служба У. Тогава косвената оцен-
ка на статистическия живот е 8 млн. лв. за работещите в служба У, всеки от
които е склонен да се откаже от 800 лв. годишно за 1 на 10 000 по-нисък годи-
шен риск.

Положителна страна на този подход е, че се основава на реален избор на
потребителите, съпоставяйки здраве срещу пари. Недостатъкът му е, че оце-
няваните стойности варират в широки граници и оценката зависи от конкретния
случай и е специфична за всяка работа.

Съществува и друг принцип на оценяване, който може да бъде причислен
към откритите (явните) предимства, но не се основава на индивидуалните по-
требители. Този подход е преглед на минали решения, като съдебни решения за
компенсации при травми за извличане на минималната стойност, която обще-
ството (или негови избрани членове) определя за здравните резултати. На прак-
тика, обаче, много подобни правни решения са основани реално на калкулация-
та на дисконтираните потоци от доходи на човешкия капитал. Рискът тук е, че
човек може да бъде изкушен да преразгледа предишни правителствени реше-
ния за финансиране на здравеопазването като източник на явни предимства, за
да се определят стойности в пари към съответните здравни резултати. С други
думи, съществува възможността да се използват предишни решения за бъде-
щи анализи с увереността, че някои рационални процеси са разкрили правилно
ценностите на обществото за здравните резултати при предишно решение.

При подхода на готовността за плащане (оценката на вероятните раз-
ходи) потребителите са поканени да определят колко биха били готови да пла-
тят и, във връзка с това, да жертват от гледище на други стоки и услуги за
потребление за ползите от дадена здравна програма, ако са били предложени на
пазара. От анкетираните лица се изисква да преценят вероятността от съще-
ствуване на реален пазар за определена програма или здравна полза и да откри-
ят максимума, който биха били готови да платят за подобна програма или здрав-
на полза. Разликата между стойността на максималната готовност за плащане
1 3 Драмънд, М., Б. О’Брайън, Г. Стодарт и др. Цит.съч., с. 282-291.
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и цената, която трябва да се плати на пазара, е известна като потребителски
излишък. В много случаи анализът „разходи – ползи”, базиран на оценка на
вероятните разходи (разкриването на готовността за плащане), може да бъде
замислен като опит за заместване на липсващите пазари, макар, че хипотетич-
но се прави опит за измерване на основното потребителско търсене и оценка на
непазарни социални блага, каквито са здравните програми.

Съществуват три обширни категории ползи, които произтичат от дадена
здравна програма:

1) неопределяеми ползи, каквато е оценката на подобреното здраве по съще-
ство за индивидуалния потребител на програмата;

2) избегнати бъдещи здравни разходи;
3) нараснала производителност, дължаща се на подобрен здравен статус.
Една ограничена перспектива за готовността за плащане е да бъде изпол-

звана за оценка само на онези компоненти от ползите, за които не съществуват
парични оценки от други пазарни източници. При този подход оценките на го-
товността за плащане са ограничени до даване на количествена парична оценка
на промените в здравето по същество с бъдещите спестявания за здравеопаз-
ване и производствените печалби, оценени при използване на пазарни цени.

Общата (глобална) перспектива за изпълнението на тази задача за измерва-
не е да се разбере как отделният потребител би оценил специфична здравна про-
грама в област, където частните пазари и ценовите сигнали за всички блага и
услуги са действащи. От участниците в анкетата се иска да отчетат в оценката
си бъдещите здравни разходи, които биха направили в частна пазарна обстанов-
ка, както и последиците върху доходите от труд, като резултат от заболяване или
лечение. За пример може да бъде приведена покупката на по-скъп, но по-ефекти-
вен антивирусен препарат без рецепта от аптеката. Решението на потребителя (и
готовността за плащане) ще се ръководи не само от очакваните здравни ползи, но
отчасти и от колебанията му за разходите за други лекарства, които няма да
може да си позволи, ако купи по-скъпия антивирусен препарат. В оценката могат
да бъдат включени и разходите поради отсъствие от работа при вземане на ре-
шение дали да се купи по-скъпото лекарство или не. При този елементарен при-
мер за потребителска покупка при частен пазар, готовността за плащане за ле-
карство е функция не само от здравните ползи, но и от бъдещите спестени разхо-
ди за лечение и ефектите върху доходите при отсъствие от работа. По този начин
може да се разсъждава и по отношение на вероятен пазар на здравни програми,
които се покриват от здравни застраховки или данъци.

Идеята за вероятните пазари може да бъде използвана за определяне на
парични стойности за всички аспекти на ползата, произтичаща от дадена здравна
програма, а не просто стойността на самото здраве. Тези общи и ограничени
стратегии представляват алтернативни пътища за действие, но във всички слу-
чаи голямо внимание трябва да се обърне на възможността за двойно отчитане
на някои програмни ползи. Например, когато се оценява индивидуалната готов-
ност за плащане за нов лекарствен препарат срещу високото кръвно налягане,
на участника в анкетата трябва да бъде ясно обяснено дали ще се вземат под
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внимание резултатите в доходите, дължащи се на отсъствие от работа вслед-
ствие на заболяване или на неговото лечение. Двойно изчисление ще последва,
ако отделният анкетиран отчете резултатите от доходите, отговаряйки на въпро-
сите от анкетата за готовност за плащане, но анализаторите също оценяват
свързаните с производството печалби, използвайки данни за равнището на до-
ходите (например, калкулация на човешкия капитал).

Дори ако се съсредоточим върху ограничената форма на готовността за
плащане, базирана на здравните ползи, има поне три начина, по които може да
бъде определено за оценяване дадено благо или услуга:

1) намиране на готовността за плащане за определен (сигурен) здравен
резултат (W)14;

2) намиране на готовността за плащане за лечение с неопределени (неси-
гурни) здравни резултати (W*);

3) намиране на готовността за плащане за достъп до програма за лечение,
при която бъдещото приложение и резултатите от лечението са неси-
гурни (W**).

Основната разлика между тези три дефиниции на оценени блага или услу-
ги е неопределеността. Разликата между W и W* e включването на неопреде-
леността с оглед на резултатите от дадено лечение. При W** неопределеността
се отнася, както за резултатите, така и за необходимостта от лечение (за илю-
страция виж фиг. 1).

Фиг. 1. Готовност за плащане, според степента на неопределеност

Трите W са ясно свързани и природата на взаимната връзка зависи от
рисковите предпочитания на анкетираните лица. Например, човек може да из-
мери паричната стойност на определени здравни резултати (W) и да ги умножи
по вероятността да се случат, с цел да изчисли очакваната парична стойност на
програмата за лечение.15

Важна причина за неуспеха на частния здравен пазар е наличието на т.нар.
външни ефекти. Идеята за външните фактори за потреблението в здравеопаз-
ването би могла да бъде обяснена доста сполучливо с примера за инфекциозно

Нужда от лечение, %
Вероятно излекуване,

%

100 < 100 100 < 100

W X X

W* X X

W** X X

1 4 Означението „W” идва от willingness to pay (готовност за плащане).
1 5 Драмънд, М., Б. О’Брайън, Г. Стодарт и др. Цит. съч., с. 291-297.
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заболяване, при което един човек може да е готов да плати за лечението на
друг, така, че да се намали рискът от заразяване на самия него или други хора.
Включването на външни фактори за проучванията на готовността за плащане
се състои в това, че извадковата рамка на анкетата трябва да обхване всички
лица, върху чиято полза оказва влияние внедряването на програмата. Напри-
мер, при оценката на готовността за плащане за нова програма за ваксинация
против инфекциозно заболяване, трябва да се определят извадки за проучване-
то от всички хора, които биха извлекли полза от програмата, включително ди-
ректната полза за ваксинираните и косвената полза за неваксинираните, но за
които има по-нисък риск.

Поне на теория, методът „разходи – ползи” е мощна техника за икономи-
ческа оценка на ефективността от дадена програма или проект. Успешното й
прилагане е възможно едва след като екипите, които извършват анализите, ус-
пеят да преодолеят множеството трудности, свързани с определянето на па-
рична стойност на ползите, в сравнение с разходите.

PECULIARITIES  OF  THE  MONETARY  VALUATION
OF  THE BENEFITS  WITH  THE  APPLICATION

OF  THE  COST – BENEFIT  ANALYSIS  IN  PUBLIC  HEALTH  SERVICES

Assist.  Prof.  Kaliopa  Nikolova - Atanasova

Abstract

In the article there are considered the main principles for applying the cost-benefit analysis
method for analysis and assessment of the rationality of public spending programmes in the
long-term. The emphasis is on the application of the method in public health, a sphere of high
economic and social significance. The method is useful, because there can be made a comparison
between the obtained benefits and the costs incurred by expressing those in comparable units
of measure. The approach allows the valuation of the intangible health benefits and their
conversion into cash equivalent. To that end there are presented three basic approaches to the
monetary valuation of health results: human capital; open preferences and definite preferences
regarding the willingness to pay.
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ОСОБЕННОСТИ  ДЕНЕЖНОЙ  РАСЦЕНКИ  ПРИБЫЛИ
ПРИ  ПРИМЕНЕНИИ МЕТОДА  „РАСХОДЫ – ВЫГОДА”

В  ЗДРАВООХРАНЕНИИ

Асс.  Калиопа  Николова - Атанасова

Резюме

В статье рассматриваются основные принципы применения метода „расходы –
выгода” (cost – benefit analysis) для анализа и оценки рациональности публичных расход-
ных программ в долгосрочном аспекте. Акцент ставится на применении метода в здраво-
охранении, сфере огромного экономического и социального значения. Метод полезен
тем, что можно провести сопоставление между полученной выгодой и понесенными
расходами путем их приведения к сопоставимым мерным единицам. Метод позволяет
оценку неосязаемой выгоды в здравоохранении посредством ее обозначения в денеж-
ном эквиваленте. Для этой цели представлены три базисных подхода к денежной расценке
результатов в здравоохранении: человеческий капитал, открытые предпочтения и опреде-
ленные предпочтения готовности к оплате.


