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СЕКТОРЪТ НА УСЛУГИТЕ В СЪЗДАВАНЕТОНА БРУТНАТА
ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ В БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА

Ас. Силвия Господинова

Въведение
Анализът на структурните изменения в икономиката удовлетворява не само

чисто познавателни интереси, но и определени практически задачи, тъй като сек-
торната и отрасловата структура на производството са тясно свързани с икономи-
ческата и социалната ефективност в страната. Усъвършенстването на структурата
на икономиката е непрекъснат процес, зависещ от промените в обективните усло-
вия, изискванията на пазара и възможностите и потребностите на обществото. За
да се управляват тези процеси целесъобразно и резултатно и да се изграждат
оптимални пропорции на национално, регионално или друго равнище, следва да
се изследва структурата на икономиката, като тя се разгледа като съвкупност от
свързани по определен начин сектори.

Поставянето на структурата на икономиката и относителния дял на отделните
сектори в основата на прираста на производството и реализирания растеж, съсре-
доточават анализа върху брутната добавена стойност (БДС), създадена в отрас-
лите на икономиката. Във връзка с това се отчитат относителните дялове на отдел-
ните икономически сектори и дейности. Те показват в рамките на общото увеличе-
ние на продукцията на кой отрасъл принадлежи решаващата роля, разкриват глав-
ните източници на растежа в текущия период и в близко бъдеще.

Целта на това изследване е да се разгледат, първо, измененията в сектор-
ната структура на икономиката в периода 1997 - 2008 година, след което и вътреш-
ната структурата на производството в сектор „Услуги”, който през последните годи-
ни заема основен дял в българската икономика и на него се възлагат надежди да
допринесе за излизане от кризата. Така ще може да се достигне и до източниците
на един или друг ефект от тези изменения. За целта е необходимо да се измери
степента на настъпилите структурни изменения от един период до друг, което ще
позволи да се очертаят основните тенденции в преструктурирането на БДС за
сметка на развитието на сектор „Услуги” през разглеждания период.

Като основен критерий за разграничаването на етапите в развитието на сфе-
рата на услугите, която заема преобладаващ дял в икономиката през последните
години, може да се използва изменението в темпа на прираста й, в зависимост от
степента на насищане на обществените потребности. Показател за това е коефи-
циентът на съотношение, според дела на секторите в БДС.1

1 Този коефициент се изчислява като отношение между относителния дял на БДС на сектор
услуги и сумата от относителните дялове на секторите селско стопанство и индустрия.
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Таблица 1

Развитие на коефициента на съотношение,
показващ дела на секторите в БДС

Източник: Изчислено по данни на НСИ: http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=10

Ако коефициентът е по-голям от две, сферата на услугите е развита на високо
равнище, ако е между едно и две, има средно равнище на развитие и ако е под
единица – ниско равнище на развитие. Засега в българската икономика след 1999
година този коефициент е между 1 и 2, т.е. има средно равнище на развитие на
услугите и този коефициент непрекъснато нараства с тенденция да се доближи до 2.

1. Промени в секторната структура на българската икономика
Последните изменения в икономическата структура на българската икономи-

ка разкриват повишената роля на сектора на услугите и относителен спад на пре-
работващия и добивния сектор.

За 2009 година добавената стойност, реализирана от всички субекти на наци-
оналната икономика, възлиза на 58 864 млн. лв. В структурата на икономиката по
сектори с най-голям дял в БДС е секторът на услугите (64,1% през 2009 г.), след-
ван от индустрията (30,3%) и аграрният сектор (5,6%).

Добавената стойност на аграрния сектор през 2009 година възлиза на 3313
млн.лв. През периода от 1997 до 2009 г. селското стопанство непрекъснато нама-
лява относителния си дял в добавената стойност (вж. табл. 2). От 26,2% през 1997
г., той намалява със 7,4% през 1998 г. и с още 7,8 пункта през периода 1999-2004
година. През 2006 година делът му е 8,6% от добавената стойност за икономика-
та, като намалението спрямо 2005 година е с 0,8 пункта.

Таблица 2

Структура на БДС по сектори на икономиката в Република България
за периода 1997 - 2009 година

Години 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Коефициент 0,848 0,988 1,212 1,273 1,326 1,445 1,451 1,488 1,577 1,5 1,597 1,646 1,782

Г О Д И Н И2
Икономически

сектори 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1. Селско и горско

стопанство 26,2 18,8 16,3 13,9 13,4 12,2 11,7 11,0 9,4 8,6 6,2 7,3 5,6

2. Индустрия 27,9 31,5 28,9 30,1 29,6 28,7 29,1 29,2 29,4 31,4 32,3 31,4 30,3

2 За сравнение, икономиката на България през 1989 г. е била индустриална и структурата й е
била следната: селско стопанство – 10,9%, индустрия – 59,4% и услуги – 29,7%
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Източник: Изчислено по данни на НСИ, „Основни макроикономически пока-
затели”, 2008, с. 40 и 71; „Основни макроикономически показатели”, 2005, с. 85;
„Статистически годишник” 2006, с. 134; „Статистически справочник” 2007, с.
209 и данни от www.nsi.bg

За 2009 година делът на селското стопанство в БДС вече е 5,6%, но незави-
симо от това, той все още е висок в сравнение с този в страните от Европейския
съюз, където в повечето случаи вече е под 3%.

Пред развитието на селското стопанство у нас има редица ограничители,
като недостатъчни инвестиции в нови технологии, раздробена собственост, про-
блеми с фондове и програми от ЕС и т.н. Освен това, намаляването на дела на
селското стопанство в БДС се дължи най-вече на бавния и неустойчив растеж в
сектора, който е резултат от бавния процес на преструктурирането му, както и на
бързия темп на развитие на националната икономика. Забележителен е спадът на
относителния дял на селското стопанство в БДС. Това се дължи, от една страна,
на преструктурирането на икономиката, а, от друга, и на ниската рентабилност на
този сектор, което демотивира стопаните да разширяват своята дейност, а също
така не привлича инвестиции в него, а оттам намалява и БДС.

Секторът на индустрията през 2006 г. създава 31,4% от БДС в икономика-
та, като това е с 2% повече, в сравнение с предходната година. С изключение на
производството и разпределението на електричество, газ и вода, където добаве-
ната стойност намалява с 4,2%, останалите икономически дейности в сектора ре-
ализират повече добавена стойност: преработващата промишленост с 11,3%, до-
бивната индустрия с 3,7%, строителството с 9,9%. Оттук секторът на индустрията
през 2009 г., заема относителен дял от 30,3% от цялата БДС за страната. Индуст-
риалният сектор увеличава относителния си дял в БДС на икономиката с 2,4% - от
27,9 през 1997 г. на 30,3% през 2009 г.

Секторът на услугите ускорява развитието си и през 2009 г. дейностите в
тази сфера реализират над 60% от добавената стойност в икономиката. Основен
принос за това има развитието на дейности със значими функции не само за сфе-
рата на услугите, но и за цялата икономическа система като транспорт, съобще-
ния, търговия, финанси, кредит и застраховки и др. Относителният дял на БДС,
реализирана от дейностите в сферата на услугите, вече е 64,1%, което е с 18,2%
повече спрямо базисната 1997 г.

Динамиката на трите икономически сектора е различна и това дава отражение
върху структурните промени в икономиката. Реален растеж бележи секторът на услу-
гите, а също така и индустрията. Причините за това са по-големите инвестиции в тези

3. Услуги 45,9 49,7 54,8 56,0 57,0 59,1 59,2 59,8 61,2 60,0 61,5 61,3 64,1
Общо БДС: 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

ИКСИ3 KS *** 0,11 0,16 0,19 0,20 0,22 0,23 0,24 0,25 0,26 0,29 0,27 0,30

3 Интегралният коефициент за структурните изменения (ИКСИ) КS се изчислява по формула от
Гатев, К. Методи за анализ на структури и структурни ефекти. УИ “Стопанство”, С., 2007, с. 48.
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два сектора, по-големият брой фирми, работещи в сектора на услугите и сравнително
благоприятната конюнктура на световните пазари преди започването на кризата.

Същността на отрасловото преструктуриране се състои в смяна на пропорци-
ите и приоритетите в икономиката. Към най-важните фактори, довели до тези изме-
нения, са променящият се начин на живот, промяната в броя на населението, нови-
те потребности на производството и потреблението и др. Освен това, деиндустриа-
лизацията и започването на кризата намаляват ролята на реалния сектор, тъй като
той разчита на износа, но традиционните външнотърговски партньори са в криза или
губят интерес към индустриалната продукция и затова той намалява, а оттам и реал-
ното производство. В резултат на всичко това, ресурсите се прехвърлят в сектора
на услугите, който, от своя страна, не е така зависим от износа, тъй като повечето от
услугите се оказват на място и затова преливането на ресурси от селското стопан-
ство и промишлеността към услугите е естествен процес. Това обяснява и цялото
преструктуриране на икономиката ни през последните десетилетия.

Таблица 3

Динамика в развитието на секторите в България,
средногодишен темп на прираст на БДС, %

Източник: Изчислено от автора на база данните от таблица 2.

Промяната в структурата на икономиката се дължи повече на темпа на спад
в индустриалния и селскостопанския сектор, а не толкова в темпа на растеж на
сектор услуги, който се развива за сметка на останалите два.

Таблица 4

Темп на прираст на БДС, спрямо предходната година по сектори

БДС 1997-2000 2000-2003 2003-2006 2006-2009 1997-2009

Селско стопанство -12,3 -2,2 -3,1 -3,0 -20,6

Индустрия +2,2 -1,0 +2,3 -1,1 +2,4

Услуги +10,1 +3,2 +0,8 +4,1 +18,2

Години Селско стопанство Индустрия Услуги

1997 35.3 -12.7 -16.9

1998 1.2 11.9 -1.8

1999 5.5 -6.8 5.9

2000 -10.3 11.1 6.4

2001 0.3 4.1 4.7
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Фиг. 1. Среден темп на растеж на относителния дял на всеки
от секторите в БДС за разглеждания период

Развитието на производството неизменно се съпътства от развитието на сфе-
рата на услугите, чиято динамика през последните години е ново явление в съвре-
менната българска икономика, обуславя структурните промени в нея и се характе-
ризира с определени специфики.

Производството на материални продукти осигурява на сферата на услугите
веществените ресурси, които са необходими за нейната дейност. От своя страна,
услугите осигуряват социалните фактори за икономическата дейност като предос-
тавят образование, здравеопазване и много други услуги. Увеличената произво-
дителност на труда позволява на обществото да изразходва все по-малко труд за
производството на стоки и все повече за предлагането на услуги, както в областта
на личното потребление, така и в сферата на производството. Услугите помагат по-
добре да се организира бита на хората, а също и за увеличаване на свободното
им време и за по-пълноценното му използване. Освен това услугите освобожда-
ват индустрията и селското стопанство от несвойствени и трудоемки дейности и
така съдействат за повишаване на тяхната ефективност.

2002 4.7 4.7 5.9

2003 -2.3 5.7 4.7

2004 2.3 4.1 5.7

2005 -9.5 4.7 8.3

2006 -1.0 7.8 7.1

2007 -29.7 14.0 7.5

Среден темп на растеж за периода4 -6% 2,7% 2,61%

-6%

2,70% 2,61%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%
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Т 


4 Изчислено на база на данни от www.stat.bg чрез средногеометричен темп на изменение.
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В сферата на услугите частният сектор бележи все по-силна тенденция към
нарастване. Създадената в него БДС през последните години значително се уве-
личава, в сравнение, например, с 1991 г., когато в частния сектор услугите са
създавали само 3,5% от БДС в икономиката ни. През 2007 г. тя вече е близо 60 на
сто (виж табл. 5).

Таблица 5

Структура на БДС, създадена в частния сектор
по сфери на икономиката (в %)

Източник: Статистически годишник, 2000 и 2006, с. 135, Статистичес-
ки годишник 2002, с. 133.

Фиг. 2. Изменение на ИКСИ, показващ промяната
в структурата на създадената БДС в частния сектор

Основен източник на стопански растеж през разглеждания период е именно
частният сектор, който осигурява над 80% от БДС и производителността в него се
повишава, докато в обществения сектор тенденцията е противоположна. Вижда-
ме, че за изследвания период ИКСИ постоянно растат, но след известен период от

Г О Д И Н И
Отрасли

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Селско

стопанство 41,1 32,5 25,9 20,6 18,5 16,4 15,5 13,8 11,5 10,7 9,8

Индустрия 15,4 19,9 21,8 27,3 29,5 29,5 31,2 31,2 32,5 33,1 33,4

Услуги 43,5 47,6 52,3 52,1 52,0 54,1 53,3 55,0 56,0 56,2 56,8

Общо: 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

ИКСИ: - 0,121 0,213 0,287 0,318 0,342 0,357 0,375 0,403 0,413 0,424

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

ИКСИ
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време те ще започнат да намаляват или ще се запазят постоянни, тъй като в
икономиката винаги има някакъв процент държавна собственост. Делът на обще-
ствения сектор у нас към 2006 г. е 18,2% и се допуска още малко неговото нама-
ляване.

Фиг. 3. Структура на БДС по форми на собственост

Данните показват, че за разглеждания период приносът на услугите в произ-
водството на БВП на страната рязко се повишава от 29,7% през 1989 г. до 45,9%
през 1997 г. и до 61,5% през 2007 г., при едновременното снижение на дела на
производството на стоки, който намалява от 70,3% през 1989 г. до 40% през 2006 г.

2. Показатели, изразяващи структурните изменения
през разглеждания период

Отрасловата структура е динамична и затова при нейното изследване е це-
лесъобразно да се приложат статистически методи, чрез които да се постигне
интегрална оценка на структурната динамика. Предлаганите в литературата изме-
рители имат своите недостатъци и не позволяват анализът да се ограничи само до
един от тях. Затова е необходимо отрасловата структура и нейната динамика да
се анализират чрез различни статистически характеристики.

Усъвършенстването на отрасловата структура на икономиката се обуславя
от необходимостта да се балансират и комплексно да се развиват отделните дей-
ности. За целта изследването на структурните изменения и тяхната динамика об-
хваща следните направления: измерване структурната динамика на БДС; оценя-
ване на стабилността и равномерността на отрасловата структура, както и сравни-
телен анализ на динамиката на структурните изменения на БДС със средно го-
дишните темпове на растеж.

Обобщена оценка за степента на изменение в икономическата структура през
дадена година, в сравнение с друга ни дава интегралният коефициент за струк-
турни изменения (ИКСИ). Намирането му се основава на разликите между отно-
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сителните дялове на отделните сектори в икономиката, които, от своя страна, отра-
зяват разликите между абсолютните обеми. ИКСИ се движи между 0 и 1, в зависи-
мост от размера на измененията в структурата (виж табл. 2 и 5 и фиг. 2).

Индексите съдържат не само измененията на относителните дялове, но и
степента на неравномерност на структурата на икономиката спрямо 1997 г. Това
има важно значение не само за правилното интерпретиране на прирастите и на
индексите на отделните относителни дялове, но и за обобщаващите показатели за
структурните изменения и за неравномерността на структурата, които ще бъдат
разгледани по-нататък.

Колкото и необходими да са прирастите и индексите на относителните дялове
при характеризиране на структурните изменения, те не дават възможност да се
направи пълна оценка на настъпилите изменения в структурата на икономиката като
цяло. Анализът е насочен не само и не главно към промените в дела на отделните
сектори, а общо към степента, към силата на структурните изменения. Една обоб-
щаваща характеристика на тези изменения е особено необходима, когато трябва
да се сравнят и оценят структурните изменения за два и повече периода.

Най-обща ориентация за размера на настъпилите разлики в относителните
дялове на отделните сектори в икономиката се получава чрез сумата на абсолют-
ните стойности на тези разлики, която се нарича индекс на различие. Този ин-
декс се използва като показател за обемните изменения в структурата на БДС
през дадена година. За нашата икономика през разглеждания период този индекс
е 17,6, а съответно за сектора на услугите – 15,95 и за индустрията – 10,2. Следо-
вателно, като цяло има изменения в структурата и в сферата на услугите те са по-
големи от тези в индустрията. Коефициентът е най-голям общо за икономиката,
тъй като в него са отразени структурните изменения и в трите сектора.

При използване на относителния размер на разликите между дяловете, се
прилага и индекс на относителната структура, изчислен като сума от абсолют-
ните стойности на относителните прирасти на дяловете. Този индекс за икономика-
та като цяло е 1,11, за сектора на индустрията е 1,37, а за сектора на услугите –
3,06.

Друг показател, илюстриращ изменението в структурата на националната
икономика е коефициентът на неравномерност. Той показва с колко структура-
та на икономиката се различава от равномерната структура. От графиката на фиг. 4
се вижда, че структурата става все по-неравномерна поради съсредоточаването
на дейността основно в сектора на услугите и намаляване дела на останалите
сектори.

Наред със структурните изменения в БДС на услугите, настъпват и измене-
ния в структурата на заетите лица. Данните за интегралния коефициент на тези
структурни изменения при базисна структура тази от 1997 г. са представени на фиг.
5. От нея се вижда, че и двата коефициента растат, но за БДС това става по-бързо,
в сравнение с ИКСИ при заетите лица, които са следствие от измененията в БДС.
Следователно, измененията в структурата на БДС са по-активни и изпреварват
структурните изменения на заетите лица и то значително.
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Фиг. 4. Коефициент на неравномерност на структурата5

Фиг. 5. Сравнение на интегралните коефициенти на структурни
изменения на БДС и заетите лица за разглеждания период

Данните за структурата позволяват да се направи извод, че трансформира-
нето на икономиката се съпровожда с интензивното нарастване на сферата на
услугите. Тя става най-важният източник за ръста в БВП, респективно БДС, през
разглеждания период и към нея се прелива все повече работна сила и ресурси от
останалите сектори, което е и световна тенденция, тъй като тя има потенциал за
развитие и разширяване на дейностите включени в нея. Главните причини за тази
доминация на сектора на услугите могат да се обособят в две групи: методически
и икономически. Към методическите причини може да се отнесе извършената
промяна в класификацията на дейностите от НСИ6. Тези промени не изменят обща-

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

Коефициент на
неравномерност

0,186 0,269 0,322 0,345 0,357 0,379 0,384 0,393 0,412 0,412 0,432 0,424 0,453

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

0

0,1

0,2

0,3

0,4

Ks БДС 0,106 0,152 0,182 0,192 0,215 0,22 0,229 0,25 0,252 0,28 0,269 0,297

Ks ЗЛ 0,021 0,049 0,057 0,093 0,092 0,114 0,123 0,129 0,129 0,135 0,142 0,148

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

5 Относно методиката за изчисляване на този коефициент вж.: Гатев, К. Методи за анализ на
структури и структурни ефекти. Университетско издателство „Стопанство”, С., 2007, с. 81.

6 Според методиката на НСИ преди 1997 г., дейностите търговия, транспорт и съобщения се
числят към производствената сфера, а след промяната те са прехвърлени към сектор „Услу-
ги”. В резултат на тази промяна сектор услуги нараства, тъй като това са основни дейности,
които заемат голям относителен дял и вече се числят към сектора на услугите, което води до
увеличаване на дела му в БВП.
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та картина на относителните дялове на основните сектори в икономиката и сек-
торът на услугите запазва своята доминация. Промяната засяга най-вече вътреш-
ноструктурните пропорции. По-важни и определящи са икономическите причини,
сред които може да се посочи процесът на деиндустриализация, причинен от загу-
бата на традиционни пазари, влошаване на международната конюнктура, засягаща
нашите експортноориентирани отрасли, а оттук и пренасочването на голяма част от
инвестициите и трудовите ресурси от индустрията към сектора на услугите.

3. Структурни промени в сектора на услугите
Структурата на сферата на услугите се свързва с равнището и развитието на

дейностите, включени в нея, а също и с връзките й с останалите икономически
сектори. Тази структура се изразява чрез дейностите, включени в нея. Количе-
ствената й характеристика се представя чрез данните за процентното отношение
на БДС на отделните дейности към БДС, създадена в сферата на услугите като
цяло. Заедно с това, когато е необходимо да се даде по-пълна и всестранна ха-
рактеристика на отрасловата структура и нейното изменение, се използват и пока-
зателите за броя на заетите лица, стойността и структурата на инвестициите в от-
делните дейности и др.

Секторът на услугите създава положителни „външни” ефекти за останалите
сектори на икономиката и за нейното цялостно развитие. Те се проявяват главно в
технологичното развитие на обслужващите дейности, подобряването на образова-
телно-квалификационната структура на персонала, рационализирането на институ-
ционалната структура, повишаването на производителността и постигането на ре-
дица социални ефекти.

Анализът на отрасловата структура на икономиката отразява нейния вътре-
шен строеж по основни макроикономически показатели, както и обективните връзки
между обособилите се сектори на икономиката. Измененията в отрасловата струк-
тура отразяват редица процеси и са верен показател за характера и скоростта на
икономическото развитие в страната. В този смисъл изучаването на отрасловите
структури и техните изменения има голямо познавателно и приложно значение. То
се определя и от ролята на отрасловата структура за развитието на обществото.
Освен това, отрасловата структура на икономиката е и важна част при анализира-
не на темповете и пропорциите на икономическото развитие и за повишаване на
ефективността на всички дейности.

По-конкретно относителният дял на отделните сектори е представен в табли-
ца 6. От нея се вижда, че с най-голям дял в създаването на БДС е дейността
„Транспорт, складиране и съобщения” – около 20%, като по-голям е приносът на
транспорта – 10,7%, а на съобщенията е 7,9%. На второ място е „Търговия, ремонт
на автомобили, лични вещи и стоки за домакинството” – 16%, „Финансовото по-
средничество” е 14,2%, „Операции с недвижими имоти и бизнес услуги” (без ус-
ловната рента) – 12% и „Държавно управление и задължително обществено осигу-
ряване” – малко над 10%. Останалите дейности от сектора заемат дял под 10%:
образование – 5,1%, здравеопазване и социални дейности – 3,7% и същият дял
се пада на „Други дейности, обслужващи обществото и личността”.
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Секторът на услугите продължава да има голям принос в растежа на БДС.
Най-голям растеж след 2004 г. се наблюдава в търговията (15%). Навлизането на
големите търговски вериги допринесе за повишаването на конкуренцията в търго-
вията на дребно и оттам за развитието на тази дейност. Финансите са другия от-
расъл от сектора на услугите, който отчита голям растеж през последните години
(около 13% средногодишно за периода 2002 - 2006 г.). Големият приток на капитал
към страната, мотивиран от високата рентабилност на инвестициите и членството
на страната в ЕС, са основни фактори за бурното развитие на финансовия пазар.

В БДС на сектор услуги се включва и условната рента на жилищата на тех-
ните обитатели. В България делът на жилищната собственост е много висок и това
оказва влияние върху размера на условната рента. Тя, обаче, няма връзка със
заетите лица и БДС, чиято структура и динамика се изследва в тази статия7. Отчи-
тането на условната рента не е основание да се подценява действителното разви-
тие на сектора на услугите и същественият му принос в създаваната БДС и в БВП
на страната.

Водещата роля на сектора на услугите в икономиката нараства не само от
факта, че се изменя отрасловата структура на БДС, но и с това, че усъвършен-
стването на вътрешноотрасловата му структура революционализира цялата отрас-
лова структура на икономиката. С постигането на относителна зрелост на структу-
рата на сектора на услугите динамиката се пренася във вътрешноотрасловите
структури на отделните дейности от сектора.

Измененията в относителния дял на БДС по икономически дейности са след-
ните:

Таблица 6

Структура на брутната добавена стойност по икономически дейности, %

Икономически дейности 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Търговия, ремонт на
автомобили, лични вещи
и стоки за домакинството

18,9 15,2 12,9 13,0 12,9 12,4 12,1 13,1 13,6 15,4 16,2 16,0

Хотели и ресторанти 3,2 4,1 4,2 3,8 3,6 3,3 3,5 3,5 4,1 4,2 4,4 4,3
Транспорт, складиране и
съобщения 16,7 16,3 18,2 20,5 22,5 23,3 23,2 22,6 22,8 20,7 19,1 18,6

Транспорт 11,8 10,6 11,3 12,5 13,0 12,5 12,1 11,8 12,1 11,4 11,3 10,7

Съобщения 4,9 5,7 6,9 8,0 9,5 10,8 11,1 10,8 10,7 9,3 7,7 7,9
Финансово
посредничество 5,8 4,2 5,2 5,3 5,5 6,0 6,5 7,5 7,7 8,5 11,4 14,2

Операции с недвижимо
имущество и бизнес
услуги

36,5 36,2 32,5 30,2 29,2 28,4 27,4 26,7 25,6 26,0 24,4 24,3

7 В дейността „Операции с недвижими имоти и бизнес услуги” добавената стойност от услов-
ната рента на собствените жилища се класифицира изцяло като опериращ излишък в състава
на сметка „Формиране на дохода” и не е свързана директно с реалното производство и
трудовата заетост. Поради тази причина добавената стойност в резултат на условната
рента се изключва при изчисляването на производителността на труда и при анализа на
структурните изменения, както за сектора на услугите, така и за икономиката като цяло.
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Източник: Структурата е изчислена по данни от Основни макроикономи-
чески показатели НСИ. С., 2007, с. 38-39 и 70-71; Статистически справочник
2008. С., НСИ, с. 209 и 213, както и Основни макроикономически показатели
2008, с. 40.

Операциите с недвижими имоти и бизнес услуги намаляват своя дял от 36,5%
през 1997 г. на 24,3% през 2008 година, търговията – съответно от 18,9 на 16% и
здравеопазването от 4,2 на 3,7%. За сметка на тези намаления нарастват дялове-
те на финансовото посредничество от 5,8 на 14,2%, на държавното управление –
от 7 на 10,1% и на транспорта и съобщенията от 16,7 на 18,6%.

Относително най-постоянен е делът в БДС на образованието, който е около
5-6% от БДС, създадена в сектор „Услуги”. При него превишението на максимал-
ната над минималната стойност е само 1,3393 пъти. Най-голямо е колебанието на
икономическата дейност „Финансово посредничество”, със съотношение между
максимална и минимална стойност от 2,7143 пъти.

Заключение
Като се отчита обстоятелството, че структурата на икономиката се формира и

изменя не изведнъж, а за по-продължителен период от време, целесъобразно е
да се разработи научнообоснована концепция за структурните изменения в стра-
ната за периода 2010-2015 г. и да се прецени накъде да се насочат усилията, в кои
приоритетни дейности. Тя следва да бъде съобразена, както с вътрешните законо-
мерности и тенденции в развитието на икономиката, така и с динамиката на по-
требностите и настоящата конюнктура.

Делът на сектора на услугите само косвено отразява качествените измене-
ния, протичащи в самия сектор. В развитите страни по света бързо расте значени-
ето на отрасъл научни изследвания, т.е. на отраслите, произвеждащи информа-
ция и нови знания. Бързото развитие на информационните технологии и средства-
та за връзка създават нови видове услуги за обработване и предаване на инфор-
мацията (използване възможностите на Интернет, мобилните телефони и т.н.), до-

в т.ч. условна рента на
жилищата, заемани от
собствениците им

29,7 29,5 24,0 21,5 20,9 19,8 19,0 17,2 15,9 15,0 13,2 12,3

Операции с недвижимо
имущество и бизнес
услуги (без условната
рента)

6,8 6,7 8,5 8,7 8,3 8,6 8,4 9,5 9,7 11,0 11,2 12,0

Държавно управление
и задължително
обществено осигуряване

7,0 9,0 12,3 12,3 11,7 11,8 12,2 11,5 11,3 11,5 11,5 10,1

Образование 5,7 7,0 7,1 7,5 7,2 6,8 6,8 6,7 6,5 6,1 5,6 5,1
Здравеопазване и
социални дейности 4,2 4,6 4,8 4,4 4,4 5,2 5,5 5,2 4,8 4,0 3,7 3,7

Други дейности,
обслужващи обществото
и личността

2,0 3,4 2,8 3,0 3,0 2,8 2,8 3,2 3,6 3,6 3,7 3,7

Общо за сектор
„Услуги”: 45,9 49,7 54,8 56,0 57,0 59,1 59,2 59,8 61,2 60,0 61,5 61,3
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като в България тази част от икономиката се разглежда в „Други дейности, об-
служващи обществото и личността” и по тази причина нейния принос трудно може
да се илюстрира.

Разширяват се и се усложняват деловите услуги – маркетингови, финансо-
ви, застрахователни и т.н., които също са услуги по събирането и обработката на
информация. Потребността на човек от нови знания (технологии) става основен
двигател на икономическия растеж в постиндустриалния стадий на развитие на
икономиките. Всичко това е трудно да бъде отразено чрез разликите в относител-
ните дялове на БДС в различните дейности от сферата на услугите, тъй като те
предполагат и качествени промени, но все пак относителните дялове ни показват
мястото на всяка една дейност и нейната роля в създаването на брутната добаве-
на стойност.

Съществуват обективни и субективни причини за нееднаквите пропорции и
темпове в развитието на отделните видове услуги. Глобализацията на услугите
оказва съществено въздействие върху общественото развитие като разширява
достъпа на потребителите до висококачествени образователни, здравни, културни
и туристически услуги и повишава качеството на живот. С международната екс-
панзия на услугите се създават условия за намаляване разрива между развити и
развиващи се страни по ключови икономически и социални показатели.

В близка перспектива именно измененията на вътрешноотрасловата структу-
ра ще влияят в най-голяма степен върху темповете на икономическо развитие на
страната и на тях следва да се обръща все по-голямо внимание, особено в усло-
вията на криза и във връзка с начините за нейното преодоляване. В същото време
не бива да се подценява значението на по-нататъшното развитие на отрасловата
структура, тъй като относително слабите структурни изменения на макроравнище
могат съществено да влияят върху насоките и темповете на обществено-икономи-
ческото развитие на страната. В този смисъл структурните изменения в икономи-
ката се разглеждат и като един от факторите на растежа в съвременната българс-
ка икономика.

Значението на тези изменения в сферата на услугите за повишаване на ефек-
тивността в националното стопанство се определя от мястото и ролята им в проце-
са на производство. Поради това, правилната оценка и умелото използване на
възможностите за ускорено развитие на отделните дейности, може активно да
съдейства за ускоряване на икономическия растеж и за повишаване на произво-
дителността на труда.

Разгледаните изменения на добавената стойност (по сектори, по дейности и
по форми на собственост) потвърждават факта, че секторът на услугите преодоля-
ва своята изостаналост от времето на централно управляваната икономика, когато
се смята, че той не създава национален доход, а само консумира и повишава
ролята си в икономическия живот на страната. Неговото развитие съществено
допринася за модернизиране структурата на БДС, дава реални индикации за пре-
структуриране на икономиката и създава предпоставки за реализирането на по-
висок икономически растеж.
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Abstract

In the article there are analyzed the changes in the sector structure of Bulgarian economy
for the period 1997 - 2008, as well as the internal structure of production in the service sector,
since that is the sector, in which a great part of the activities have an even greater development
potential. In this connection there is traced out the rate of structural changes that have taken
place in Bulgarian economy and there are outlined the main trends in the produced gross
added value in the service sector as a whole compared to the other sectors, and also the
development of that indicator for individual activities within the sector.

СЕКТОР УСЛУГ В СОЗДАНИИ ВАЛОВОЙ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ
В БОЛГАРСКОЙ ЭКОНОМИКЕ

Асс. Силвия Господинова

Резюме

В статье анализируются изменения в секторной структуре болгарской экономики
за период 1997 - 2008 год, а также внутренняя структура производства сектора „Услуги”,
поскольку именно это сектор, в котором большая часть деятельности имеет еще боль-
ший потенциал развития. В этой связи прослеживается степень наступивших структур-
ных изменений в экономике Болгарии и определяются основные тенденции в произве-
денной валовой добавленной стоимости в секторе услуг в целом по отношению к ос-
тальным секторам, а также и развитие этого показателя по отдельным видам деятель-
ности сектора.


