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Цел	на	тази	статия	е	да	се	изведат	проблемите	при	прилагане	на	
метаанализ	в	икономическите	изследвания	и	да	се	предложат	на-
соки	за	тяхното	решаване.	В	тази	връзка	се	разглежда	същността	и	
се	обобщават	основните	проблеми	при	прилагането	на	метаанали-
за.	Обръща	се	специално	внимание	и	се	извеждат	специфичните	
проблеми	при	прилагане	на	метаанализа	в	областта	на	икономи-
ческите	изследвания.	Констатира	се,	че	основните	причини	за	по-
ограниченото	използване	на	метаанализа	са	съществените	разли-
чия	в	използваните	методики	и	методи	в	първичните	изследвания	
и	пристрастията	при	селектиране	на	първичните	изследвания.	За	
преодоляване	на	тези	проблеми	се	извеждат	обосновани	препоръ-
ки	за	провеждане	и	докладване	на	първични	изследвания,	използ-
ване	на	добри	практики	за	селектиране	на	първични	изследвания	
и	използване	на	рандомизирани	контролни	извадки.
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1. Въведение

Метаанализът	е	модерен	подход	към	научните	изследвания,	който	се	раз-
вива	интензивно	в	последните	няколко	десетилетия.	Подходът	е	особено	полезен	
в	случаите,	когато	проучвания	върху	същия	или	подобен	предмет	или	проблем	
представят	противоречиви	резултати	и	 е	необходимо	 те	да	бъдат	изследвани	и	
обобщени.	 Според	Britannica Academic (2021)	 метаанализът	 е	 статистически	
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подход	за	синтезиране	на	резултатите	от	отделни	първични,	независими	изслед-
вания.	Нещо	повече,	в	някои	научни	области	метаанализът	вече	е	възприет	като	
„златен	стандарт“	за	доказване	на	научни	факти	(Haidich  2010). 

Едновременно	с	това	трябва	да	се	подчертае,	че	понякога	публикуваните	ме-
таанализи	си	противоречат	и	вместо	да	изясняват	наличните	доказателства,	вна-
сят	допълнително	объркване.	Това	важи	с	голяма	сила	за	икономическите	метаа-
нализи.	Ето	защо	е	необходимо	по-добро	разбиране	на	същността	на	метаанализа	
в	икономическите	изследвания,	използваните	принципи ,	техники,	статистически	
методи,	източниците	на	грешки,	контрол	и	др.	Това	ще	помогне	за	повишаване	на	
доверието	в	метаанализа	и	утвърждаването	му	като	основен	метод	за	доказател-
ство.	Цел на тази статия е да се изведат проблемите за прилагане на метаа-
нализ в икономическите изследвания и да се предложат насоки за тяхното 
решаване. 

2. Същност и развитие на метаанализа

Обединяването	на	резултати	от	отделни	научни	изследвания	се	практикуват	
отдавна.	Още	Карл	Пирсън	(1904)	–	един	от	основоположниците	на	съвременната	
статистика,	агрегира	резултати	от	няколко	проучвания	за	тифозна	треска.	Терми-
нът	„метаанализ“	предлага	Glass (1976),	който	обобщава	опита	от	предходните	
десетилетия	на	„анализ	на	анализите“	и	въвежда	правила,	прилагани	и	досега.	
Първоначално	метаанализът	се	развива	за	обобщаване	на	първични	медицински	
изследвания.	По-късно	започва	да	се	прилага	и	за	останалите	научни	области.

Тъй	като	понякога	метаанализът	се	отъждествява	със	систематичния	анализ,	
е	 необходимо	 да	 се	 направят	 уточнения.	Според	Uman (2011)	 систематичният	
анализ	включва	предварително	определен	план	и	стратегия	за	търсене,	иденти-
фициране,	оценка	и	синтез	на	всички	съответни	изследвания	по	определена	тема.	
В	 някои	 случаи	 систематичният	 анализ	 се	 развива	 и	 включва	метаанализ	 чрез		
използване	на	статистически	техники	за	синтезиране	на	данните	от	няколко	про-
учвания	в	една	количествена	оценка	или	обобщен	ефект.	

Според	Г. Искров и др. (2018)	систематичният	обзор	представлява	съвкуп-
ност	от	стратегии	за	анализ	и	синтез	на	научноизследователската	литература	по	
даден	проблем,	като	в	същото	време	се	елиминира	или	ограничава	въздействието	
на	систематичната	грешка	при	отделните	изследвания	и	получените	от	тях	дан-
ни.	Този	инструмент	за	оценка	на	доказателствата	се	базира	на	ясно	обоснована,	
разбираема	и	повторима	методология,	имаща	за	цел	критичен	анализ,	разбиране	
и	обяснение	на	наличните	различия	в	научните	доказателства	по	конкретния	из-
следван	въпрос.	Систематичният	обзор	често	включва	в	себе	си	и	количествен	
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синтез	на	резултатите	от	отделните	еднородни	проучвания	–	метаанализ.	Мета-
анализът,	основавайки	се	на	статистически	методи,	свежда	съвкупната	система-
тична	грешка	от	отделните	резултати	до	минимум.	Следователно	може	да	се	за-
ключи,	че	метаанализът	е	количествена	детайлизация	и	по-нататъшно	развитие	
на	систематичния	анализ.

Най-общо,	 от	 статистическа	 гледна	 точка,	 метаанализът	 дава	 средно	 пре-
теглена	 величина	 от	 резултатите	 от	 отделните	 първични	изследвания.	 За	 тегла	
често	се	използват	различията,	измерени	чрез	подходяща	статистика.	В	допълне-
ние	към	оценката	на	неизвестната	обща	истина	метаанализът	има	възможност	да	
противопостави	резултатите	от	различни	изследвания	и	да	идентифицира	модели	
между	резултатите	от	проучването,	източници	на	противоречия	между	тези	ре-
зултати	или	други	значими	връзки.	Ключова	полза	от	този	подход	е	натрупването	
на	информация,	което	води	до	по-надеждна	точкова	оценка,	отколкото	е	възмож-
но	от	всяко	отделно	проучване.

За	обобщение	на	събраните	статистически	данни	могат	да	се	използват	мо-
дели	с	фиксирани	ефекти	или	модели	със	случайни	ефекти	в	зависимост	от	на-
личието	или	липсата	на	значима	хетерогенност.	Моделът	с	фиксирани	ефекти	се	
прилага	в	случаите,	при	които	се	приема,	че	всеки	индивидуален	резултат	от	из-
следването	оценява	общ	(но	неизвестен)	обединен	ефект.	Моделът	на	случайни-
те	ефекти	предполага,	че	всеки	индивидуален	резултат	от	изследването	оценява	
собствения	си	(неизвестен)	ефект,	който	има	собствено	извадково	разпределение	
със	средна	величина	и	вариация.	При	статистическото	обобщение	се	развиват	и	
използват	още	редица	варианти	на	метаанализ:	байесов	метаанализ,	кумулативен	
метаанализ,	мрежов	метаанализ,	метарегресионен	анализ	и	др.

Развитието	на	теорията	и	техниките	на	систематичния	анализ	и	метаанализа,	
дигитализацията	на	резултатите	от	отделните	изследвания,	развитието	на	мето-
дите	за	статистически	синтез	водят	до	взрив	от	метаизследвания.	За	последните	
20	години	публикациите	в	Scopus (2021),	включващи	метаанализ,	нарастват	от	3	
300	до	37	000	годишно.	Същата	тенденция	се	констатира	и	в	публикациите,	реги-
стрирани	в	Web of Science (2021).	Докато	през	2000	г.	са	регистрирани	общо	600	
публикации,	свързани	с	метаанализ,	то	през	2020	г.	този	брой	нараства	до	20	000.

Въпреки	очевидния	прогрес	приложението	на	метаанализа	е	свързано	с	ре-
дица	спорни	положения	и	противоречия,	особено	в	областта	на	икономическите	
и	социалните	науки.	Докато	в	областта	на	медицината,	фармацията,	биологията	
и	др.	се	въвеждат	и	приемат	от	всички	изследователи	еталонни	методики,	то	в	
областта	на	икономическите	и	социалните	науки,	въпреки	опитите,	еталонните	
методики	нямат	успех.	Необходим	е	внимателен	преглед	на	изследванията	в	тази	
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област	(на	проблемите	при	приложение	на	метаанализа)	и	обобщение	на	основ-
ните	препоръки	за	стандартизиране.	

3. Основни проблеми и противоречия в метаанализа

Едновременно	с	безспорната	приложимост	и	полезност	употребата	на	ме-
таанализа	е	свързана	с	редица	трудности	както	при	провеждането	му,	така	и	при	
интерпретацията	на	резултатите.	В	тази	връзка	много	автори	се	обединяват	около	
няколко	основни	момента.			

Според	Искров и др. (2018) при	 провеждане	 на	 метаанализ	 има	 няколко	
критични	момента:	стратегия	за	подбор	на	източници,	специално	внимание	вър-
ху	хетерогенността	и	избор	на	модел	(с	фиксиран	или	случаен	ефект1).	Според	
Borenstein et al.  (2009)	коректното	провеждане	на	метаанализа	изисква	стратегия	
за	търсене	на	информация	от	различни	източници,	като	се	контролира	качеството	
им.	Но	това	може	да	внесе	нова	систематична	грешка.	Авторите	отбелязват,	че	
изключването	на	изследвания,	които	правят	негативни	заключения	и	потвържда-
ват	известни	неща,	също	внася	систематично	отклонение.	В	някаква	степен,	но	
не	изцяло,	този	процес	може	да	се	контролира	чрез	специфични	статистически	
инструменти.	Например	за	контрол	на	пристрастията	се	използва	фуниевидна	ди-
аграма2,	регресионен	тест	на	Егер3,	рангов	тест	на	Бег4	и	др.

Предполага	се,	че	първичните	изследвания,	включени	в	метаанализа,	трябва	
да	използват	една	и	съща	методология.	Но	практически	това	не	се	случва.	Въпро-
сът	е	как	да	се	разграничат	систематичните	отклонения,	предизвикани	от	разлики	
в	методологията	и	естествените	случайни	отклонения.	Следователно	е	необходим	
инструментариум	за	разграничаване	на	систематичната	хетерогенност	и	случай-
ната	хетерогенност.	Brockwell и Gordon (2001)	препоръчват	за	контрол	на	хете-
рогенността	статистически	инструменти,	като	тест	на	Кокрейн5,	индексът	I2	и	др.

Haidich (2010)	подчертава	няколко	критични	момента	при	приложение	на	
метаанализа.	Хронологически	 първо	 се	 прави	 избор,	 обобщение	 от	 индивиду-
ални	данни	или	обобщение	от	агрегирани	данни.	Следващият	ключов	момент	е	
стратегията	за	търсене	на	източници.	Ключова	част	от	стратегията	е	предвари-
телното	определяне	на	критериите	за	включване	и	изключване	и	възникването	на	

1	 Използваните	при	метаанализа	термини	„модели	с	фиксиран	или	случаен	ефект“	имат	раз-
личен	смисъл	от	този,	използван	при	панелен	анализ.

2 funnel plot.
3	 Eggers	linear	regression	test.
4	 Begg's	rank	correlation	test.
5	 Cochran's	Q	statistic.
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риск	от	систематични	отклонения.	Статистическата	обработка,	която	теоретично	
е	много	добре	развита,	също	предполага	рискове	–	принцип	на	претегляне,	избор	
на	модел	(с	фиксирани	или	случайни	ефекти),	оценка	на	хетерогенността	и	др.

Обобщавайки	маркираните	трудности,	стигаме	до	извода,	че	най-често	сре-
щаният	проблем,	респективно	–	риск	за	систематично	изместване,	е	хетероген-
ността	и	нейните	източници.	В	тази	връзка	в	някои	научни	области	се	разработ-
ват	редица	инициативи,	които	определят	правилата	за	провеждане	на	метаанализ.	
Определят	се	строги	протоколи	за	начина	на	търсене	и	източници,	протоколи	за	
използвани	аналитични	и	диагностични	методи	за	оценка	на	резултатите	от	ме-
таанализа	и	др.	В	областта	на	медицинските	изследвания	най-известни	сътруд-
ничества	 са	 QUOROM6, PRISMA7 (prisma-statement.org 2021),	 CONSORT8 
(concort-statement.org 2021)  и	др.	Най-авторитетен	и	признат	от	всички	е	стан-
дартът,	определен	от	Кокрановско сътрудничество9 (cochrane.org 2021). 

Трябва	да	се	отбележи,	че	независимо	от	огромния	напредък	в	развитието	на	
метаанализа	той	не	е	безпроблемен.	Налице	са	доказателства	за	много	солидни	
метаанализи,	при	спазване	на	всички	стандарти	и	правила,	 които	всъщност	си	
противоречат	 (P. Home et. al.  2009).	Въпреки	това	метааналитичните	подходи	
имат	очевидни	ползи	за	справяне	с	ограниченията	на	размера	на	изследването,	
могат	да	включват	разнообразни	популации,	дават	възможност	за	оценка	на	нови	
хипотези	и	са	по-ценни	от	всяко	индивидуално	проучване.

4. Проблеми при приложението на метаанализа в икономическите 
и социалните изследвания

Разширяването	 на	 приложението	 на	 метаанализа	 за	 последните	 двадесет	
години	 по	 научни	 области	 става	 много	 неравномерно.	 Преобладаваща	 част	 от	
публикациите,	регистрирани	в	Scopus	и	включващи	метаанализ,	са	в	областта	на	
медицината	и	биологията.	Много	малка	част	(едва	2.8%	от	публикациите)	се	пада	
на	социалните	науки,	включително	икономиката.	Аналогично	в	Web	of	Science	
огромна	част	от	публикациите	с	метаанализ	са	в	областта	на	медицината	и	биоло-
гията.	По	критерия	„research	area“	едва	1.76%	се	падат	на	бизнес	икономиката.	По	
критерия	„Web	of	Science	Categories“	едва	1.06%	са	от	областта	на	икономиката.

Ограниченото	приложение	на	метаанализа	в	областта	на	икономиката,	и	по-
общо	в	социалните	науки,	е	свързано	не	толкова	с	липсата	на	потребност	и	ин-

6	 QUality	Of	Reporting	of	Meta-analyses.
7	 Preferred	Reporting	Items	for	Systematic	reviews	and	Meta-analyses.
8	 Consolidated	Standards	of	Reporting	Trials.
9	 Cochrane	Collaboration.
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терес,	отколкото	с	допълнителни	трудности	при	прилагането	му	и	валидация	на	
получените	резултати.		

Приложимостта	и	проблемите,	свързани	с	употребата	на	метаанализ	и	систе-
матичен	анализ,	по-общо	в	социалната	област,	са	изследвани	подробно	в	редица	
публикации	на	Световната	банка.	Според	Evans и Popova (2015) през	последните	
години	шест	 систематични	прегледа	 с	метаанализи	 са	 изследвали	интервенци-
ите,	 които	подобряват	 резултатите	 от	 обучението	 в	 страните	 с	ниски	и	 средни	
доходи.	Тези	прегледи	обаче	понякога	стигат	до	абсолютно	различни	заключения.	
След	задълбочен	анализ	на	причините	за	отклоненията	се	стига	до	извода,	че	тези	
разнопосочни	заключения	са	обусловени	от	разликите	в	извадките	от	първични	
изследвания,	включени	във	всеки	метаанализ.	От	227	проучвания	с	резултати	от	
обучение	на	ученици	и	студенти	най-убедителният	метаанализ	включва	по-малко	
от	половината	от	общите	изследвания.	Смята	се,	че	съществен	принос	в	противо-
речията	внася	и	разликата	във	вариацията.	Авторите	препоръчват	по-изчерпател-
ни	търсения	на	публикации	и	резултати,	качествен	анализ	на	тези	публикации	и	
по-ниска	агрегация	в	случаите,	когато	интервенциите	се	метрират	на	слаби	скали.

Correa et al. (2013) извършват	метаанализ	върху	37	проучвания,	публику-
вани	в	периода	2004	–	2011	г.	и	свързани	с	преките	субсидии	върху	бизнес	про-
учванията	и	развитието.	Те	установяват,	че	резултатите	от	метаанализа	са	силно	
чувствителни	към	използваните	методи	в	първичните	изследвания.	Високата	хе-
терогенност	на	чувствителността	се	обяснява	с	голямото	разнообразие	от	методо-
логии,	използвани	за	оценка	на	въздействията	и	характеристиките	на	първичните	
изследвания.

Cravo и Piza (2016)	правят	преглед	и	обобщават	40	изследвания	на	услугите	
за	подпомагане	на	малки	и	средни	предприятия	в	страните	с	ниски	и	средни	дохо-
ди.		След	като	с	помощта	на	метаанализа	доказват,	че	интервенциите	в	подкрепа	
на	бизнеса	спомагат	за	подобряване	на	ефективността,	обръщат	внимание	върху	
това,	че	не	се	получават	доказателства	колко	добре	работят	тези	мерки. Авторите	
препоръчват	да	се	въведат	стриктни	еталони	за	провеждане	на	подобни	първични	
изследвания.	

Croke et al. (2017)	правят	метаанализ	на	резултати	от	проучвания	върху	со-
циални	услуги.	Те	установяват,	че	при	този	вид	изследвания	се	подсилват	жела-
ните	резултати	и	това	се	превръща	в	значим	методологически	проблем.	Nauges 
и Whittington (2010)	 изследват	 чрез	 няколко	 метаанализа	 детерминантите	 на	
търсенето	на	вода	в	домакинствата	както	в	индустриализираните,	така	и	в	раз-
виващите	се	страни.	Те	установяват	по-малка	стабилност10	при	изследванията	на	

10	much	less	robust.
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развиващите	се	страни	в	сравнение	с	тези	в	индустриализираните	страни.	Според	
авторите	източникът	на	тези	различия	в	метаанализите	е	разликата	в	качеството	
на	първичните	изследвания	и	те	(първичните	изследвания)	трябва	да	се	стандар-
тизират.

Според Eble et al. (2016)	основен	риск	на	метаанализите	при	икономиче-
ските	изследвания	са	пристрастията.	Те	предлагат,	по	аналогия	от	метаанализи-
те	в	медицината,	да	се	използват	рандомизирани контролни	изследвания.	Чрез	
тях	може	да	се	проведе	вътрешно	валидиране	на	резултатите.	В	случаите,	когато	
резултатите	от	метаанализа	са	предназначени	за	изграждане	на	политики,	е	не-
обходимо	да	се	направи	и	качествено	външно	валидиране.	От	прегледа	на	много	
метаанализи	авторите	констатират,	че	в	областта	на	икономиката	се	съобщават	
много	малко	подробности	относно	използваните	методи,	модели,	техники	и	др.

Обобщавайки	изложеното	по-горе,	относно	рисковете	за	извършване	на	ме-
таанализи	в	областта	на	икономическите	и	социалните	изследвания,	могат	да	се	
изведат	няколко	основни	акцента:

Първо,	 качеството	на	метаанализа	 зависи	изключително	много	от	качест-
вото	на	първичните	изследвания,	техния	изключително	разнообразен	дизайн,	а	
също	и	използването	на	различни	методи.	От	своя	страна	това	предполага	голяма	
хетерогенност	и	систематично	изместване	на	ефекта,	установяван	чрез	метаана-
лиза.	

Второ,	основен	риск	за	качеството	на	самия	метаанализ	са	пристрастията	
при	подбора	на	първични	изследвания,	размера	на	извадките,	подбора	на	качест-
вени	признаци	и	др.	Всички	изследвания	сочат,	че	пристрастията	са	основен	из-
точник	на	хетерогенност	и	системно	изместване	на	установения	ефект.

5. Основни насоки за развитие на метаанализа в социалните  
и икономическите изследвания

Прилаганите	в	областта	на	медицинските	изследвания	стандарти	за	провеж-
дане	на	систематични	ревюта	и	метаанализи	водят	не	само	до	уеднаквяване	на	
обобщаващите	изследвания	и	доказателства,	но	и	до	стандартизиране	на	самите	
първични	изследвания.	Нещо	повече,	уважаваните	медицински	списания	вече	из-
искват	стандартизирано	провеждане	и	докладване	на	научни	изследвания.	Полз-
вайки	натрупания	опит,	по	същия	начин	следва	да	се	процедира	и	в	областта	на	
икономическите	и	социалните	науки.	В	интерес	на	истината	има	предложения	за	
стандартизиране	на	първичните	изследвания	и	метаанализа	в	областта	на	иконо-
миката	(Davis et al. 2014),	но	за	съжаление	тези	препоръки	не	са	получили	при-
знание	и	разпространение.	
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Обобщавайки	разгледаните	по-горе	изследвания	и	разкритите	източници	за	
систематични	 грешки,	 смятам,	 че	 евентуалната	 стандартизация	 на	 първичните	
изследвания	 в	 икономическата	 и	 социалната	 област	 трябва	 да	 се	 съсредоточат	
върху	следните	основни	моменти:	цели	и	дизайн,	методи	и	модели,	данни,	оценка	
и	надеждност.

Потребността	определя	целта и дизайна	на	дадено	изследване.	Оттук	въз-
никват	и	възможностите	за	многообразие	от	поставени	цели	и	дизайн	на	изслед-
ванията.	От	своя	страна	различните	цели	и	дизайн	създават	възможности	и	из-
точници	за	систематични	отклонения,	които	не	са	в	полза	на	метаанализите.	Този	
проблем	може	да	се	реши	преди	всичко	чрез	типизация	на	изследванията	в	иконо-
мическата	и	социалната	област.	За	целта	могат	да	се	използват	редица	утвърдени	
класификации	и	номенклатури	относно	икономическата	и	социалната	дейност	и	
да	се	определят	стандартни	теми11	с	прилежащите	им	методологии	и	методи.

Икономическата,	статистическата	и	иконометричната	теория	са	разработили	
широк	кръг	от	методи и модели	за	описание	на	изследваните	явления	и	процеси.	
Но	трябва	да	се	има	предвид,	че	различните	методи	и	модели	дават	различни	ре-
зултати.	Възниква	дилемата:	какъв	метод	или	модел	да	се	избере	за	конкретното	
изследване	–	такъв,	който	въз	основа	на	наличните	данни	технически	най-добре	
описва	даден	процес,	или	пък	винаги	да	се	използва	един	и	същи	метод	и	модел.	
Според	мен	и	предвид	изводите,	направени	по-горе,	сравнимостта	е	по-важна	от	
конкретната	статистическа	прецизност.	Следователно,	за	изследването	на	даден	
процес,	предлагам	да	се	използват	и	докладват	резултати	с	един	и	същ	метод	и	
модел.	Икономическата	теория	има	известни	постижения	в	това	отношение	и	за	
определени	процеси	изисква	използването	на	определени	модели,	например	 за	
крива	на	Филипс,	крива	на	растежа	и	др.

Критичен	 момент	 при	 провеждането	 на	 първичното	 изследване	 е	 подбо-
рът	на	статистически данни	 за	описание	на	изследвания	процес.	Тук	има	две	
възможности:	първо,	да	се	използват	данни,	произведени	по	утвърдени	стандар-
ти;	второ,	да	се	произведат	данни	за	конкретното	изследване.	За	обществото	и	
икономиката	се	произвежда	огромно	количество	данни,	създадени	по	утвърдени	
стандарти	–	Система	на	националните	сметки	на	Статистическия	департамент	на	
ООН,	Общ	стандарт	и	Специален	стандарт	за	разпространение	на	данни	на	МВФ	
и	др.	Те	обаче	не	осигуряват	сравнимо	знание	за	изследваните	процеси	и	явле-
ния.	Доказателство	за	това	са	проведените	метаанализи	от	СБ	и	констатираните	
противоречия.	При	изследвания	в	икономическата	и	социалната	област	възникват	
редица	допълнителни	рискове	при	подбора	на	статистически	данни:	използване	

11	 topic.
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на	динамични	редове	 с	 присъщите	им	 ефекти	 като	 тренд,	 сезонен	и	цикличен	
компонент	и	др.,	използване	на	цени,	валутни	курсове	и	т.н.,	които	влияят	пряко	
върху	номиналните	статистически	данни.

При	организирането	на	самостоятелни	експерименти	и	генериране	на	ста-
тистически	данни	също	възникват	редица	рискове.	Към	тях	могат	да	се	отнесат	
избор	на	извадка,	избор	на	обем	на	извадка,	избор	на	признаци	за	наблюдение	и	
др.	Известен	напредък	в	това	отношение,	специално	в	случаите	при	набиране	на	
данни	чрез	 анкетен	способ,	 са	 стандартизираните	анкети.	Към	тях	могат	да	се	
отнесат	анкетите	за	качество	на	живот	CIVIQ,	анкетите	за	образователни	услуги	
DREEM	и	др.

Както	беше	изтъкнато	по-рано,	използването	на	рандомизирани контрол-
ни групи	води	до	повишаване	на	надеждността	на	резултатите,	измерване	на	чис-
тия	ефект	от	дадено	въздействие	и	др.	За	съжаление,	в	областта	на	социалните	и	
икономическите	изследвания	рядко	има	възможност	и	рядко	се	прибягва	до	из-
ползване	на	тази	техника.	Не	на	последно	място	към	тази	група	въпроси	се	отнася	
и	надеждността на статистическите оценки. 

Обобщавайки	разгледаните	проблеми,	свързани	с	провеждането	на	първич-
ните	изследвания,	стигаме	до	извода,	че	това	е	сложен	и	комплексен	въпрос,	из-
искващ	много	усилия	за	постигане	на	съпоставимост	на	резултатите.	А	съпоста-
вимостта	на	първичните	изследвания	е	първа	крачка	към	постигане	на	качествен	
метаанализ.	

Необходимо	е	да	се	използват	добрите	практики	в	областта	на	медицината	
и	биологията.	На	първо	място	да се създаде сътрудничество за	изграждане	на	
стандарти	при	провеждане	и	докладване	на	първични	изследвания	и	метаанализи.	
Тъй	като	досегашният	академичен	опит	за	създаване	на	подобни	сътрудничества	
не	се	увенчава	с	успех,	друг	вариант	е	това	да	стане	под	ръководството	на	автори-
тетни	глобални	икономически	организации	като	Световната	банка,	Международ-
ния	валутен	фонд	и	др.	В	тази	връзка	е	необходимо	проучване	и	препоръчване	на	
стандарти	за	провеждане	на	изследвания	по	теми,	например		за	растеж,	заетост,	
безработица,	субсидиране	и	т.н.	Необходимо	е	да	се	изследват	и	препоръчат	стан-
дарти	за	подбор	на	данни:	редове	за	разпределение,	динамични	редове,	прекъс-
нати	и	непрекъснати	редове,	категорийни	и	бинарни	редове	и	др.	Препоръките	
следва	да	включват	и	използване	по	теми	на	конкретни	модели	и	методи,	начин	
на	докладване	на	резултатите	и	др.	Не	на	последно	място	това	сътрудничество	
трябва	да	включва	и	научните	списания,	изискващи	стандарти	за	изследване	и	
докладване	и	публикуващи	икономически	и	социални	изследвания.

Пристрастността	при	избор	на	първични	изследвания	е	основен	риск	при	
провеждане	на	метаанализи	в	икономическата	и	социалната	област.	Условно	рис-
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ковете	могат	да	бъдат	разделени	на	преднамерени	и	непреднамерени.	Преднаме-
рените рискове	се	изразяват	преди	всичко	в	подбор	на	първични	изследвания,	
които	подкрепят	основната	теза	на	изследователя,	избор	само	на	изследвания	с	
позитивни	резултати,	избягване	на	изследвания	със	статистически	незначими	ре-
зултати	или	отрицателни	резултати.	Възможностите	за	регулиране	на	процеса	по	
справедлив	избор	на	индивидуални	изследвания	са:	предварително	определяне	
на	 критериите	 за	 включване	и	изключване,	 стохастичен	избор	на	изследвания,	
използване	на	контролна	извадка	за	вътрешна	валидация	на	резултатите	и	др.	

Непреднамерените рискове	се	изразяват	в	подбор	на	изследвания,	прила-
гащи	различни	методологии;	подбор	на	изследвания,	които	по	същество	измерват	
различни	явления	и	процеси,	видове	извадки	и	др.	Критериите	за	включване	и	
изключване	следва	да	вземат	под	внимание				изведените	по-горе	препоръки	по	
отношение	на	индивидуалните	изследвания,	касаещи	методология,	методи,	моде-
ли	и	данни.		Идеята	е	да	се	подбират	индивидуални	изследвания,	прилагащи	една	
и	съща	или	сходна	методология,	методи,	модели,	данни.

Може	да	се	твърди,	че	непреднамерен	е	и	рискът,	възникващ	при	подбора	на	
научни	списания,	от	които	да	се	почерпи	информация	за	първичните	изследвания	
в	икономическата	и	социалната	област.	Рискът	възниква	от	различните	полити-
ки	и	цели	на	редакционните	колегии,	селектирането	на	ръкописи	за	публикации,	
начина	на	докладване	на	резултатите	и	т.н.	За	разлика	от	медицинските	изслед-
вания,	при	които	докладваните	резултати	се	приемат	относително	равностойно,	
независимо	откъде	идват,	то	при	изследванията	в	областта	на	икономиката	се	кон-
статира	селектиране	на	изследванията	по	произход	–	географски,	степен	на	ико-
номическо	развитие,	политически	и	т.н.	Например	много	слабо	са	представени	
изследвания	за	българската	икономика		в	списания	с	висока	влиятелност.	Само	
по	себе	си	това	селектиране	на	ръкописи	от	редакционните	колегии	на	списания	
с	висока	влиятелност	също	е	източник	на	систематично	отклонение.	Необходимо	
е	да	се	набележат	мерки	за	балансиране	на	извадката	от	докладвани	изследвания	
и	да	се	ограничи	систематичното	отклонение.

Процесът	на	включване	и	изключване	на	изследвания	продължава	и	на	ета-
па	„изследване на хетерогенност“.	Тук	трябва	да	се	реши	дали	да	се	използва	
модел	с	фиксиран	ефект,	или	модел	със	случаен	ефект.	Необходимо	е	да	се	оп-
ределят	правила	за	действие	в	случай	на	висока	и	много	висока	хетерогенност;	
предварително	да	се	определят	и	критерии	за	определяне	на	характера	на	хете-
рогенността:	ефекти,	причинени	от	наистина	различни	наблюдавани	процеси	и	
явления,	и	ефекти,	произтичащи	от	различни	методики,	методи	и	техники.

Най-чист	вариант	за	измерване	на	ефекта	и	преодоляване	на	голяма	част	от	
изтъкнатите	по-горе	проблеми	е	използването	на	рандомизирана контролна из-
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вадка.	Изследванията	доказват,	че	те	ограничават	пристрастията.	Докато	в	облас-
тта	на	медицината	и	биологията	рандомизираната	контролна	извадка	е	задължи-
телен	стандарт,	то	нейното	приложение	в	икономическата	и	социалната	област	
е	 ограничено.	В	 повечето	 случаи	 този	 подход	 е	 невъзможен,	 труден	 и	 скъп	 за	
приложение,	а	в	редица	случаи	–	и	неетичен.	Въпреки	това	според	Parker (2010) 
използването	на	рандомизирани	контролни	извадки	трябва	да	стане	стандарт	в	
академичните	икономически	и	социални	изследвания.	Извън	академичната	упо-
треба	този	вид	изследвания	се	препоръчват	при	определяне	на	правителствени	
политики,	както	и	решения	на	международни	институции	като	СБ	и	МВФ.

Редица	 нововъзникващи	обстоятелства	 –	 нарастване	 на	 икономическите	 и	
социалните	 изследвания,	 дигитализацията	 както	 на	 докладваните	 изследвания,	
така	и	на	самите	резултати,	съхраняването	на	изследванията	в	различни	системи	
като	Scopus,	Web	of	Science,	PubMed	и	др.	–	променят	съществено	технология-
та	 на	метаанализа	 в	 частта	 по	 събиране	 на	 първични	 резултати.	Информация-
та	е	толкова	много,	на	толкова	различни	места,	че	всеки	опит	за	добронамерено	
извличане	на	извадка	априори	е	натоварено	със	систематично	изместване.	Това	
налага	 автоматизиране	 на	 подбора	 и	 извличането	 на	 резултати,	 необходими	 за	
метаанализа.	Чрез	интелигентни	системи	за	търсене	и	извличане	на	публикации	
и	 данни	 	 се	 избягва	 основният	проблем	на	метаанализа	 –	 пристрастията	и	 су-
бективизмът.	За	целта	е	необходимо	да	се	развиват	системи	(софтуер,	данни)	с	
елементи	на	изкуствен	интелект	за	провеждане	на	анализи	в	икономическата	и	
социалната	област.	В	тази	област,	но	за	медицински	изследвания,	вече	има	опит,	
например	академичното	сътрудничество	silvi (2021).

6. Заключение

Метаанализът	е	полезен	с	това,	че	чрез	натрупването	на	информация	от	мно-
го	изследвания	се	постига	по-надеждна	оценка,	отколкото	е	възможно	от	индиви-
дуално	проучване.	Отделно	от	това	метаанализът	дава	възможност	за	изясняване	
на	източниците	на	различия	между	отделните	изследвания.	Метаанализът	търпи	
огромно	развитие	в	областта	на	медицината	и	биологията.	Нещо	повече,	в	тези	
области	той	вече	се	приема	за	златен	стандарт	и	се	изисква	за	доказване	на	факти.	
В	същото	време	в	области	като	икономика	и	социални	науки	метаанализът	трудно	
се	налага.	

Основните	причини	за	ограниченото	му	използване	в	областта	на	икономи-
ческите	и	социалните	науки	са	съществените	различия	в	прилагане	на	методики	
и	методи,	както	и	пристрастията	при	селектиране	на	първични	изследвания.	Тези	
фактори	предизвикват	много	голяма	хетерогенност,	която	не	може	или	трудно	се	
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контролира	със	стандартните	статистически	инструменти.
Изводът	е,	че	за	решаване	на	този	проблем	трябва	да	се	работи	в	две	посоки.	

Първо,	разработване	на	препоръки,	стандартизиране	на	първичните	изследвания	
и	на	начина	им	на	докладването	им.	Второ,	разработване	на	препоръки	за	про-
веждане	на	метаанализ	в	областта	на	икономическите	и	социалните	науки,	като	
се	използват	добрите	практики	от	областта	на	медицината	и	биологията.	Трето,	
да	се	подкрепи	препоръката	на	Ian	Parker	за	превръщане	на	рандомизираните	кон-
тролни	извадки	за	стандарт	в	областта	на	икономическите	и	социалните	науки.

Сравнимостта	на	първичните	изследвания	в	икономическата	и	социалната	
област	не	е	изискване	само	във	връзка	с	прилагането	на	метаанализа.	Проучвания	
се	правят	и	резултати	се	докладват,	за	да	се	сравняват.	Всяко	първично	изследване	
се	извършва,	за	да	се	сравни	с	други	първични	изследвания	или	еталони,	опре-
делени	от	икономическата	теория.	Само	по	себе	си	първичното	изследване	не	е	
особено	полезно,	ако	не	се	извърши	сравнителен	анализ.	Ето	защо	заключенията	
и	препоръките,	направени	по-горе,	се	отнасят	по	принцип	за	икономическите	и	
социалните	изследвания.

За	развитие	на	метаанализа	в	областта	на	икономическите	и	социалните	на-
уки	и	възползване	от	неговите	предимства	е	необходимо	инициатива	да	проявят	
най-заинтересованите	 страни.	В	 този	 смисъл	освен	в	чисто	 академичен	аспект	
заинтересовани	страни	по	коректното	му	прилагане	са	политици,	ефективност	на	
техните	политики,	регионални	и	световни	икономически	и	социални	институции	
като	ОИСР,	ЕС,	МБ,	МВФ	и	др.	Оттук	следва	да	се	очаква	инициативата	за	стан-
дартизиране	на	първичните	икономически	и	социални	изследвания,	респективно	
на	метаанализа.
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META-ANALYSIS AND ITS RELEVANCE IN ECONOMIC RESEARCH

Veselin HADJIEV

Abstract

The	 purpose	 of	 this	 article	 is	 to	 bring	 out	 the	 problems	 in	 applying	meta-analysis	 in	
economic	research	and	offer	guidelines	for	 their	solution.	In	 this	regard,	 the	essence	and	the	
summarize	 the	 main	 problems	 in	 the	 application	 of	 meta-analysis	 are	 considered.	 Special	
attention	is	paid	and	the	specific	problems	in	the	application	of	the	meta-analysis	in	the	field	
of	economic	research	are	brought	out.	It	was	found	that	the	main	reasons	for	the	more	limited	
use	of	meta-analysis	are	the	significant	differences	in	the	methods	used	and	methods	in	primary	
research	and	the	bias	in	the	selection	of	primary	research.	To	overcome	these	problems,	sound	
recommendations	are	made	for	conducting	and	reporting	primary	surveys,	using	good	practices	
for	selecting	primary	surveys	and	using	randomized	control	samples.
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