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ПРИОБЩАВАЩИЯТ РАСТЕЖ
В СТРАТЕГИЯ «ЕВРОПА 2020»: ОЦЕНКА
НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ

Доц. д-р Станка Жекова

Въведение

„Европа 2020” е наследник на стартиралата през 2000-та година Лисабон-
ска стратегия за развитие, целяща превръщането на Европейския съюз в най-
динамичната и конкурентоспособна икономика в света до края на 2010 г. Още в
средата на програмния период, обаче, се проявяват редица недостатъци на стра-
тегията, свързани основно с недобре структурираните й цели, неясното разпре-
деление на отговорностите и задачите и липсата на конкретен ангажимент от
страните-членки към тяхното изпълнение. Преосмислянето на стратегията през
2005 г. акцентира изцяло върху растежа и заетостта в съюза и насочва внима-
нието към засилване на партньорството между ЕС и държавите-членки. Лан-
сираните нови идеи, обаче, не успяват да се реализират, а последвалата наскоро
след това икономическа криза снижава индикаторите на растежа и заетостта и
отдалечава съюза от целите на Лисабонската стратегия. Направените анализи
налагат извода, че реализацията на поставените цели трябва да се осъществя-
ва и наблюдава не само на ниво ЕС, а и на национално равнище, и че изпълнени-
ето на целите трябва да се базира на засилено партньорство между ЕС и държа-
вите-членки. Стремежът да се коригират отчетените недостатъци на Лисабон-
ската стратегия и да се маркира пътят за икономическо, екологично и социално
развитие на съюза през следващото десетилетие намира израз в предложение-
то на Европейската комисия за създаване на нова стратегия, наречена кратко
«Европа 2020». Целта на стратегията е да се структурират ясно и последова-
телно приоритетите на развитието в съюза, да се фиксират отговорностите на
страните-членки по отношение на тези приоритети и да се изискват от тях дей-
ствия за еднакви темпове на изпълнение на поставените цели. Идеята е по този
начин да се засили процесът на европейска интеграция и да се редуцират мак-
роикономическите дисбаланси и социално-икономическата диференциация меж-
ду страните-членки на съюза.

В стратегия „Европа 2020”1 са заложени три обобщаващи приоритета на
социално-икономическото развитие на съюза до 2020 г.:

1. Интелигентен растеж, базиран на знания, иновации и високи равнища на
заетост в икономиката.

1 ec.europa.eu/europe 2020.
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2. Устойчив растеж, включващ конкурентоспособна, екологична и ресурс-
ноефективна икономика.

3. Приобщаващ растеж, осигуряващ икономическо и социално сближава-
не между страните-членки на съюза.

Трите приоритета намират количествена конкретизация в пет водещи цели,
за чието достигане са разработени седем инициативи. Общата европейска рамка
фиксира равнищата, до които се очаква да достигне съюзът по всяка от петте
цели в края на 2020 г. В границите на тази рамка всяка страна-членка определя
свои параметри на водещите европейски цели, в зависимост от изходните си
позиции при стартиране на стратегията и от националните си особености.

Акцент в общата европейска рамка за приобщаващ растеж е редукцията
на бедността и социалната изолация в съюза. Заложената в стратегията воде-
ща цел по отношение на бедността би се реализирала при благоприятно съчета-
ние на комплекс от икономически и социални фактори, чиито измерения и сте-
пен на въздействие върху бедността и социалната изолация са различни. Целта
на статията е чрез ретроспективен и регресионен анализ да се оценят възмож-
ностите за реализация на заложената в стратегията рамка по отношение на
бедността и социалната изолация и да се изведат проблемните моменти, нама-
ляващи шанса за нейното достигане.

Параметри на европейския приобщаващ растеж

Целта на изведения като приоритет на „Европа 2020“ приобщаващ растеж
е да създаде условия, осигуряващи социално-икономическо сближаване между
страните-членки на ЕС. Това означава изграждане на икономика с високо ниво
на заетост, създаване на възможности за приспособяване на хората към проме-
нящия се свят чрез инвестиции в умения и обучение, осигуряване на нарастващ
материален и социален просперитет на обществото. Две са водещите инициа-
тиви за достигане до така очертаната рамка на европейския приобщаващ рас-
теж: «Програма за нови умения и работни места» и «Европейска платформа
срещу бедността»2. Очаква се те да осигурят условия за достигане до конкре-
тизираните параметри, формулирани като три основни цели на ЕС за приобща-
ващ растеж:

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

2. По-добра успеваемост в училище чрез:
 намаляване до 10 процента на преждевременно напусналите училище;
 увеличаване до 40 процента на завършилите висше образование (или

еквивалентно такова) във възрастовия интервал 30-34 години.
3. Редуциране на бедните или застрашени от бедност и социално изключ-

ване хора с 20 милиона души.
Не е трудно да се установи, че така формулираните основни цели за при-

общаващ растеж в съюза се намират в причинно-следствена връзка. Според
2 ec.europa.eu/europe 2020.
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приетото от Съвета на Европа в Дъблин официално определение на бедността3, в
категорията на бедните попадат тези хора, семейства или групи от хора, чиито
материални, духовни, социални или културни ресурси са ограничени по начин, кой-
то ги изключва от минимално приемливия начин на живот на общността, към
която принадлежат. Редуциране на бедните или застрашени от бедност и социал-
но изключване в този смисъл означава намаляване на броя на хората, изпитващи
материални, духовни, социални или културни ограничения. Материалните ограни-
чения се детерминират от заетостта и доходите на домакинствата, а духовните,
социални или културни ограничения произтичат още и от равнището на използва-
не на образователните услуги в обществото. Може да се каже, че третата основ-
на цел за приобщаващ растеж е следствие от първите две, макар и не само от
тях. Доходите на домакинствата са свързани с равнището на икономическо раз-
витие, респективно с произведения БВП. Те зависят още от степента на развитие
и ефективността на схемите за социална защита на населението. Заетостта, про-
изведеният БВП, социалната защита и образователното равнище на населението
са водещите фактори, които могат да доведат до редуциране на бедните или
застрашени от бедност и социално изключване хора. В този смисъл възниква
въпросът: кои от тези фактори имат ключова роля и какви измерения трябва да
имат те, за да се постигне желаното редуциране на бедността и социалната изо-
лация в Европейския съюз през 2020 г. Възможност за достигане до тази част от
отговора на въпроса, свързана с ключовите фактори за редукция на бедността и
социалната изолация, ни дава многофакторният регресионен анализ на коменти-
раните по-горе причинно-следствени връзки. Специфицираният за целите на из-
следването множествен регресионен модел има следния вид:

където: yi e бедни или застрашени от бедност и социално изключване хора
(процент от цялото население) в страна i;

x i1 – реален брутен вътрешен продукт на човек от населението (в евро) в
страна i;

x i2 – процент на заетото население на възраст 20-64 г. в страна i;
x i3 – рано напускащи училище (процент на населението на възраст 18-24 г.

с основно образование) в страна i;
x i4 – процент на младежите на възраст 30-34 г. с висше образование в стра-

на i;
x i5 – разходи за социална защита (процент от БВП) в страна i;
βi – параметри на модела.
Подборът на включените в модела конкретни променливи е осъществен

на базата на представените по-горе разсъждения и при съблюдаване на две
необходими условия:

1. Да са адекватни измерители на основните фактори, влияещи върху бед-
ността и социалното изключване.

iiiiiii xxxxxy   55443322110

3 Съвет на ЕС. Решение 85/8/ЕЕС от 1984 , чл. 1, т. 2  .
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2. Да са преобладаващо в рамката на основните цели на ЕС за приобща-
ващ растеж.

Зависимата променлива „бедни или застрашени от бедност и социално
изключване» е комбиниран индикатор, включващ три компонента: равнище на
бедност, нисък интензитет на икономическа активност и равнище на материал-
ни лишения на домакинствата. Равнището на бедност се получава по отноше-
ние на националните линии на бедност на страните-членки на ЕС, които пред-
ставляват 60% от националния им медианен еквивалентен разполагаем доход.
Тъй като разполагаемият доход на домакинствата участва при определяне на
равнището на бедност, той не е включен в модела като независима променлива,
поради проявяващата се функционална връзка между двата индикатора.

Стойностите на параметрите на регресионния модел за страните-членки
на съюза, получени по информация за 2010 г., са поместени в таблица 1.

Таблица 1

Параметри на многофакторния регресионен модел

Чрез получените стандартизирани регресионни коефициенти се осигурява
съпоставимост между включените в модела независими променливи и на тази
база се оценява тяхното влияние върху зависимата. Сравнението на стандарти-
зираните коефициенти позволява извода, че бедността и социалната изолация в
ЕС се детерминират основно от произведения брутен вътрешен продукт и зае-
тостта на населението. По-малка е ролята на трансферираните към домакин-
ствата средства за социална защита, а посещаемостта на училище и високото
образователно равнище на населението влияят незначително върху редукцията
на бедността. Нещо повече, получените резултати по отношение на четвъртата
променлива са нелогични, тъй като се очаква връзката между бедността и про-
цента на хората с висше образование да е отрицателна. Експериментираните
еднофакторни регресионни модели по отношение на двете променливи, свърза-
ни с образованието, са неадекватни, което е основание за общия извод, че не
може да се търси директна връзка между процента на младите хора с висше
образование, рано напускащите училище и редукцията на бедността в ЕС. (фиг.
1 - 4 ). Двете променливи, отразяващи включването в образователната систе-
ма, са свързани по-скоро с духовните, социалните и културните ограничения,

Регресионни
коефициенти

Стойности на
bj

Стандартизирани
регресионни коефициенти

b0 64,622
b1 -0,00018 -0,33507
b2 -0,50430 -0,35699
b3 0,06378 0,06289
b4 0,15256 0,20424
b5 -0,33284 -0,23813
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които могат да бъдат изпитвани и от хора извън обсега на материалната бед-
ност, а влиянието им върху редукцията на бедността и социалната изолация е
косвено и се проявява чрез заетостта на населението.

Фиг. 1. Равнище на бедност и процент на младежите
с висше образование в страните от ЕС

Фиг. 2. Корелограма на връзката между равнище на бедност (Y)
и процент на младежите с висше образование (X2) в страните от ЕС
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Фиг. 3. Равнище на бедност и процент
на рано напускащите училище в страните от ЕС

Фиг. 4. Корелограма на връзката между равнище на бедност (Y)
и процент на рано напускащите училище (X1) в страните от ЕС

Направеният на базата на експериментирания многофакторен модел из-
вод, че бедността и социалната изолация в ЕС се детерминират основно от
произведения брутен вътрешен продукт и заетостта на населението дава осно-
вание да съсредоточим вниманието си върху тези два индикатора. Оцененият с
тяхно участие двуфакторен регресионен модел има вида:
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Стойностите на регресионните коефициенти позволяват извода, че средно
за ЕС само увеличението на реалния БВП на човек от населението с 10 000
евро води до редукция на бедността и социалната изолация с 2%, а само нара-
стването на относителния дял на заетите лица с 1% предизвиква намаление на
бедността и социалното изключване с 0,574%. В стратегия «Европа 2020» е
заложено достигане до 75% заетост на населението в съюза през 2020 г., което
означава с 6,4% по-висок дял на заетото население спрямо началната за стра-
тегията 2010 г. Заложеният параметър за заетост на населението би се реали-
зирал при средногодишен темп на нарастване на равнището на заетост в съюза
0,9%. На пръв поглед това е доста нереалистичен темп, дори и без да се вземе
под внимание неблагоприятната текуща икономическа ситуация. Ретроспек-
тивният анализ показва, че реализираният през предходния десетгодишен пери-
од – от 2000 до 2010 г. средногодишен темп на нарастване на заетостта в съюза
е 0,3%, а за периода от началото на икономическата криза (2008 г.) до 2011 г.
равнището на заетост е намалявало средногодишно с 0,6%. Сами по себе си
тези два факта налагат извода, че изведената приоритетна цел по отношение на
заетостта в съюза е трудно достижима. Има обаче и трети факт, който вероят-
но ще изиграе ключова роля за достигането или поне за доближаването до зало-
жения в стратегията параметър за заетост – това са очакваните демографски
процеси в ЕС. Докато за периода 2000-2010 г. населението в съюза на възраст
20-64 г. е нараствало средногодишно с 0,46%, според прогнозните данни до 2020
г. средногодишно то ще намалява с 0,1%. При намаляващо трудоспособно на-
селение дори и непроменящият се брой работни места би осигурил нарастване
на равнището на заетост. За достигане до заложените в стратегията 75% зае-
тост при намаляващия брой на трудоспособното население е необходимо нара-
стване на работните места до 2020 г. с 8,4%. Приблизително същото нараства-
не (7,9%) е реализирано и през предхождащия стратегията десетгодишен пери-
од – от 2000 до 2010 г. Тоест, заложената приоритетна цел по отношение на
заетостта в съюза би се реализирала основно и предимно за сметка на небла-
гоприятната демографска ситуация през десетте години, обхванати в стратеги-
ята, и доста по-малко в резултат на водещата инициатива на приобщаващия
растеж – «Програма за нови умения и работни места».

Полученият резултат от двуфакторния регресионен модел позволява изво-
да, че реализирането на предвиденото нарастване на относителния дял на зае-
тите с 6,4% може да доведе до редуциране на бедността и социалната изолация
в съюза с 3,67%. Заложеният в стратегията параметър по отношение на бедно-
стта е «редуциране на бедните или застрашени от бедност и социално изключ-
ване хора с 20 милиона души». Обвързана с очаквания брой на населението в
ЕС през 2020 г. и с броя на бедните през 2010 г., тази цифра означава, че предви-
деният в стратегията процент на бедно или застрашено от бедност и социално
изключване население през 2020 г. е 18,6 . При стойност на същия показател за
2010 г. 23,5%, заложеното като цел на стратегията намаление на дела на бедни-
те и социално изолираните до 2020 г. е с 4,9%. При положение, че 3,67% от това
намаление могат да се достигнат при реализиране на предвидената заетост на
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населението, останалите 1,23% трябва да се обвържат с нарастването на БВП.
На базата на получените чрез двуфакторния регресионен модел съотношения
установяваме, че средно за ЕС бедността ще намалее с 1,23% при увеличение
на реалния БВП на човек от населението с 6150 евро. Отнесено към стойност-
та на този индикатор през 2010 г., това представлява нарастване на БВП на
човек от населението с 26,7% до 2020 г. Тоест, необходимо е средногодишно
нарастване на БВП с 2,4%, за да се реализират свързаните с него 1,23% реду-
циране на бедността и социалната изолация в съюза. Ретроспективният пре-
глед на данните показва, обаче, че за периода 2000-2010 г. реалният БВП на
човек от населението в ЕС е нараствал средногодишно с 1,24%, което е два
пъти по-нисък темп на прираст от необходимия за осигуряване на желаната
редукция на бедността. Данните за първите три години от стратегическия пе-
риод – реални за 2011 и прогнозни за 2012 и 2013 г., се отдалечават още повече
от необходимата скорост на нарастване на БВП. За трите начални години на
десетгодишната стратегия реалният БВП в съюза е нараствал средногодишно
с 0,66%. Всичко това поставя под известно съмнение реализирането на основ-
ната цел на ЕС за приобщаващ растеж - редуциране на бедните или застрашени
от бедност и социално изключване хора с 20 милиона души.

България в общата европейска рамка за приобщаващ растеж

В рамките на стратегия „Европа 2020”, чрез Националната програма за
реформи, България фиксира свои национални цели в областта на общоевропей-
ския приобщаващ растеж4. По отношение на изведените по-горе детерминанти
на този растеж в ЕС, националните цели на страната ни се конкретизират в
достигане до 76% дял на заетото население на възраст 20-64 години и намаля-
ване на броя на живеещите в бедност с 260 000 души до 2020 г. Изведената
приоритетна цел по отношение на заетостта изглежда достижима, ако я анали-
зираме на базата на предходните тенденции и прогнозите за броя на населени-
ето на възраст 20-64 г. до 2020 г. Реализирането на 76% заетост на трудоспо-
собното население в нашата страна, при очаквания забавен темп на нарастване
на неговия брой до 2020 г., би се гарантирало със 7,8% нарастване на броя на
заетите, тоест, с приблизително осем процентово нарастване на работните ме-
ста спрямо началната за стратегията 2010 г. Този процент е реалистичен, тъй
като е бил достигнат и през предхождащия стратегията десетгодишен период
(2000-2010 г.), когато броят на заетите лица, респективно броят на работните
места е нараснал с 8,2%. Известно колебание относно достижимостта на наци-
оналната ни цел в областта на заетостта внасят данните за периода 2008 – 2011
г., през който делът на заетото население на възраст 20-64 г. в нашата страна е
намалявал средногодишно с около 3%. Тази зараждаща се за първи път след
2000-та година негативна тенденция в България е свързана с общата неблагоп-
риятна икономическа среда и донякъде е в унисон с динамиката на заетостта в
целия ЕС за посочения период. Но само донякъде, тъй като в нашата страна
4 Национална програма за реформи (2011 2015). С., април 2011.
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негативната тенденция по отношение на заетостта на населението е много по-
силно изразена. На фона на много бавното намаление и задържащото се на
същото ниво през 2010 и 2011 г. равнище на заетост в съюза, нашите 3% сред-
ногодишен темп на намаление са доста обезпокоителна цифра. Дори и да при-
емем този темп като временна тенденция, не можем уверено да твърдим, че
националната ни цел за заетост на населението е реално заявена възможнот.
Изведената като национална цел заетост в нашата страна надвишава с 1% об-
щоевропейската цел, при все по-отдалечаващи се в негативна посока стойнос-
ти на показателите за заетост у нас от общоевропейските след 2008 г. Тоест,
заедно с обединена Европа сме се запътили към една и съща в количествено
отношение цел, но вървим по националния път на устойчиво и ускорено отдале-
чаване от нея през последните години. Дали ще се реализира целта зависи от
това, кога и доколко България ще успее да компенсира отдалечаването и ще
остане ли време до края на стратегията тя да поеме по пътя на доближаване до
общоевропейското равнище на заетост.

Изведената приоритетна цел на България по отношение на бедността и
социалната изолация изисква намаляване на броя на живеещите в бедност с
260 000 души до 2020 г. Както вече беше споменато, „бедни или застрашени от
бедност и социално изключване» е комбиниран индикатор, обобщаващ три ком-
понента: равнище на бедност, нисък интензитет на икономическа активност и
равнище на материални лишения на домакинствата. Обвързването на трите
компонента отразява стремежа да се даде по-пълна характеристика на много-
аспектния феномен «бедност» и да се обхванат повече негови страни. От тази
гледна точка приоритетната европейска цел е насочена към комбинирания ин-
дикатор, докато формулировката на нашата национална цел показва, че тя е
адресирана до единия от компонентите му – равнището на бедност. Равнището
на бедност в България е сред най-високите в съюза (20,7%, при средно равни-
ще за ЕС 16,4% през 2010 г.), като по този показател след нас са само две
страни с незначително по-високо от нашето равнище на бедност – Латвия и
Румъния. България, обаче, е с най-висока стойност и стои убедително на после-
дно място в съюза по отношение на третия компонент на комбинирания индика-
тор - хора, живеещи с материални лишения. Този компонент се формира на ба-
зата на оценката на домакинствата за затрудненията, които изпитват при по-
криване на определени разходи, за ограничените им възможности за почивка и
рационално хранене, за притежаваните от тях предмети за дълготрайна употре-
ба. В нашата страна 35% от населението изпитва материални лишения, при
средна стойност за ЕС 8,1%. (стойността на показателя в Люксембург, воде-
щата в това отношение страна, е 0,5%). Естествено би било материални лише-
ния да изпитват бедните и евентуално част от небедните, намиращи се близо
до линията на бедност. Данните сочат, обаче, че 76,7% от бедните в ЕС не
изпитват материални ограничения, а за Люксембург този процент е 97,2. Бълга-
рия отново е много далеко от тези стойности. В нашата страна едва 28,4% от
бедните живеят без материални ограничения, а 57,7% от хората с материални
лишения не попадат в категорията на бедните. Като се вземе под внимание, че
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само 22% от бедните и 13% от изпитващите материални ограничения живеят в
домакинства с нисък интензитет на икономическа активност, може да се на-
прави изводът, че бедността в България не кореспондира толкова осезаемо със
заетостта, колкото с ниските доходи на населението. Те определят основната
роля на материалните лишения за формиране на високите стойности на индика-
тора за бедност и социална изолация в нашата страна. Спецификата в припок-
риването на трите компонента на комбинирания индикатор в България и тяхно-
то съотношение в страната с най-добра позиция в ЕС – Люксембург, се виждат
ясно от фигури 5 и 6.

Фиг. 5. Съотношение между равнище на бедност (AROP),
ниска заетост (LWI) и материални лишения (SMD) в България

Фиг. 6. Съотношение между равнище на бедност (AROP),
ниска заетост (LWI) и материални лишения (SMD) в Люксембург

Източник: The social dimensions of the Europe 2020 strategy; A report of the Social
Protection Committee (2011).

Коментираните по-горе факти показват, че намаляването на броя на бед-
ните с 260 000 души няма да допринесе съществено за общата визия на бедно-
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стта в нашата страна през 2020 г. Обвързана с броя на бедните и съотношени-
ето им с броя на изпитващите материални лишения през 2010 г., както и с про-
гнозния брой на населението през 2020 г., националната ни цел по отношение на
бедността означава 18,8% бедно и 31,8% изпитващо материални лишения насе-
ление през 2020 г. Тоест, равнището на бедност ще се редуцира с 2%, а живее-
щите с материални лишения ще намалеят приблизително с 3%. Със заложеното
петпроцентно общо намаление на живеещите в бедност и социална изолация, на-
шата национална цел означава движение, поддържащо наблюдаваната в начало-
то на стратегията дистанция от общоевропейските стойности на показателите за
бедност и социално изключване. Казано с други думи, националната ни цел пред-
вижда тенденция, успоредна на европейската и следователно запазваща голяма-
та разлика с европейските показатели за бедност и социална изолация, при нала-
гаща се необходимост от ускорено, намаляващо разликата развитие.

Заключение

Проведеният анализ на основните общоевропейски и национални цели за
приобщаващ растеж, формулирани като част от приоритетите на стратегия «Ев-
ропа 2020», позволява няколко обобщаващи извода:

1. Бедността и социалната изолация в ЕС се детерминират основно от
произведения брутен вътрешен продукт и равнището на заетост. Влиянието на
образователното равнище върху редукцията на бедността и социалната изола-
ция е косвено и се проявява чрез заетостта на населението.

2. Заложената приоритетна цел по отношение на заетостта в съюза може
да се реализира основно за сметка на неблагоприятната демографска ситуация
през десетте години, обхванати в стратегията, и доста по-малко в резултат на
предвидените инициативи на приобщаващия растеж.

3. Резултатите от проведения регресионен анализ и ретроспективният пре-
глед на динамиката на БВП дават основание за извода, че реализирането на
основната цел на ЕС за приобщаващ растеж - редуциране на бедните или заст-
рашени от бедност и социално изключване хора с 20 милиона души е твърде
амбициозна цел при съществуващата макроикономическа ситуация.

4. Националната приоритетна цел на България по отношение на заетостта
би била реалистична, ако страната ни успее да обърне негативната тенденция в
заетостта на населението от 2008 – 2011 г. и да компенсира навреме последици-
те от нея.

5. Въпреки, че като цяло България се вписва в общата европейска рамка
по заетост на населението, тя е водеща в съюза по процент на хората с матери-
ални лишения. Материалните ограничения, заедно с едно от най-високите рав-
нища на бедност в съюза, определят нашата страна като най-силно засегната
от бедността и социалната изолация.

6. Предвидената в националната цел на България редукция на бедните
гарантира и през 2020 г. последното ни място в ЕС по равнище на бедност и дял
на населението, живеещо с материални лишения.
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Формулираните по-горе изводи не бива да се абсолютизират, тъй като ос-
новните от тях са изведени на базата на един модел, а дори и най-добрият
модел не може да отрази напълно многообразието на процесите и сложните
взаимодействия, в които те се намират. Но той предоставя възможност за очер-
таване на общата рамка на параметрите, които гарантират в най-голяма степен
реализирането на основните цели за приобщаващ растеж в съюза. Детайлите и
нюансите вътре в тази рамка могат да я изменят в някаква степен и посока, но
не са в състояние да й придадат неочаквано различни измерения.

INCLUSIVE  GROWTH  IN  THE  EUROPE  2020  STRATEGY:
ASSESSMENT OF IMPLEMENTATION POSSIBILITIES
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Abstracts

In the article there are analyzed the parameters set in the Europe 2020 Strategy for
inclusive growth in the EU until 2020. On the basis of retrospective and regression analysis
there are assessed the implementation possibilities of these parameters and are drawn the
problematic moments, which would reduce the chances for their achievement by the end of the
strategic period. There are also analyzed the commitments of Bulgaria with respect to the
common European inclusive growth and the extent to which our national goals in this
perspective would contribute to this country’s inclusion in the anticipated process of  European
integration.

ПРИОБЩАЮЩИЙ  РОСТ  В  СТРАТЕГИИ  „ЕВРОПА 2020”:
ОЦЕНКА  ВОЗМОЖНОСТЕЙ  РЕАЛИЗАЦИИ
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Резюме

В статье проанализированы положенные в основу стратегии „Европа 2020” пара-
метры приобщающего роста в ЕС до 2020 г. На базе ретроспективного и регрессионного
анализа оцениваются возможности реализации этих параметров и определены пробле-
матические моменты, которые могли бы уменьшить возможности их достижения в конце
стратегического периода. Проанализированы также обязательства Болгарии в отноше-
нии общеевропейского приобщающего роста и степень, до которой наши национальные
цели в этом направлении могли бы способствовать подключению страны к ожидаемому
процессу европейской интеграции.


