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  СЪЮЗ НА ИКОНОМИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ - СОФИЯ 

  ФАКУЛТЕТ „ИКОНОМИЧЕСКИ И 
СОЦИАЛНИ НАУКИ“ ПРИ ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“  

 
Съюз на икономистите  
в България 
Ул.”Г.С.Раковски” № 108                                             тел.: (+359 2) 987 18 47;  

София 1000                                                                    GSM : +359 87 701 1710; 
                                                              e-mail: info@bgeconomist.bg; bgeconomist.bg 
 

 
        НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „МЛАД ИКОНОМИСТ – 2017г.“  

 
          на тема: „Икономическото неравенство в 21-ви век“ 
                                            /анотация/ 
 

Икономическото неравенство е факт, който не може да се пренебрегва, а трябва 
да се анализира, оценява и изучава при търсенето на начини за неговото ограничаване, 
респективно  за овладяване на негативните му последствия. То е вид неравенство и се 
изразява в отношения на неадекватност между конкретни измерения  от икономическия 
живот на личността: собственост, доходи, потребление, според неравенството в 
доходите зависимост на достъпа на индивида до образование и здравеопазване и 
др.обществени услуги.  

Неравенството предопределя  жизнения статус на индивидите и социалните 
групи в обществото в различни аспекти: политически, икономически, социален, 
институционален, морален и т.н. Като явление то е продукт на естественото 
неравенство между отделните индивиди, свързано с тяхното наследено социално 
положение, равнище на доходите, придобито образование, натрупан опит, 
здравословни и възрастови характеристики, политическо поведение и т. н.  Проявява се 
като различия на равнищата на съпоставими икономически показатели на два субекта, 
групи от хора, по-широки общности, домакинства, региони и др. Съдържа елементи на 
социална несправедливост. Намира проявления в неравенството в доходите, 
неравенството на пазара на труда, неравенството в достъпа до образование, 
здравеопазване и други обществени услуги,  нарушаване на права на личността, 
безправие и др. социални язви като бедност, социално изключване и редица свързани с 
това негативни последици за отделната личност и за обществото като цяло.  
 Съвременната икономическа дискусия в глобален мащаб не оспорва тезата, че 
намаляването на неравенството в доходите може да стимулира икономическия растеж и 
да допринесе за социално-икономическото развитие.  В рамките на ООН, други 
официални международни организации, както и в Европейския съюз  се  подкрепя 
намаляването на неравенството.  
           Убедителни доказателства за положителното въздействие на намаляването на 
неравенството дава примерът на редица развиващи се страни, които през последните 
десетилетия отбелязват намаляване на бедността и на други форми на неравенството и 
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постигат по-високи темпове на стопански растеж в изпълнение на Целите на 
Програмата на ООН на Хилядолетието за развитие, която стартира от 2000 год. Но 
неравенството остава  дългосрочен глобален проблем. Предмет е и на последния доклад 
на Световния икономически форум в Давос от февруари, 2017 год, в който се 
подчертават рисковете от задълбочаващо се неравенство в условията на дълбоки 
структурни промени в световната икономика. 
        В българското общество неравенството  по мнението на експертите е с 
екстремални измерения и тежки последици върху обществения живот. Официалната 
информация наброява 671 милионери, като според Световната банка децилният 
коефициент на 10% от богатите спрямо 10% от бедните  в страната е 28,3,  а в 
съответствие с доклада на Програмата за развитие на ООН – 45,3 /за ЕС-8/.   Тревожно 
звучат медийните призиви за помощ (за бедни и болни, пострадали от природни 
бедствия и др.) на фона на интензивното повишаване на неравенството. 
 В изследователски план тематичните полета на икономическото неравенство са 
твърде разнообразни, тяхното съдържание – много диференцирано, фактологическите 
и обобщаващи  фокуси -  изключително интересни, насоките за „лекуване” на тази 
социална алергия – неподозиращо впечатляващи. 
 Проблемните полета на съвременното икономическо неравенство за целите на 
участниците в конкурса може да се разгледат в редица комбинации. Предлагаме 
примерна  структура на тематични направления, с придружени примерни  
конкретни теми за изследване.  
 

Неравенство   
Бедност и неравенство. 
Аритметика на неравенството.  
Неравенството – социално-икономическа асиметрия. 
Неравни жизнени шансове.  
Неравен достъп до ограничените ресурси.  
Неравенство – бедност – дискриминация.  
Неравенството,  като израз на неразвита средна класа.  
Съвременни тенденции в дела на бедните в България.  
Преразпределението  на доходите в България и равнището на неравенството. . 
 

Източници и позициониране 
Триадата „собственост – труд - доходи” в икономическото неравенство.  
Триадата „власт – политика - доходи” в икономическото неравенство.  
Икономическото неравенство като несправедливост.  
Икономическото неравенство – между богатството и бедността. 
Икономическото неравенство – израз на концентрация на богатство и доходи.  
Икономическото неравенство като несоциално разпределение на ресурсите.  
Формула на икономическото неравенство: доходност, която изпреварва ръста.  
Тайната на неравенството на доходите и др. 
  

Видове неравенство 
Имуществено икономическо неравенство.  
Подоходно икономическо неравенство. 
Регионални измерения на неравенството. 
Европейски измерения на неравенството. 
Власт и доходи. 
Политика и доходи. 
Корупция и доходи. 
Наследствена бедност. 
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Субективна бедност. 
 

Регулиране на неравенството 
Социални буфери на икономическото неравенство: нужна ли е малко повече държава?   
Домашното стопанство - катализатор на икономическото неравенство. 
Социалната политика и превенцията на неравенството. 
Участието на социалните системи в регулирането на неравенството. 
Образование и неравенство. 
Заетост и неравенство. 
Култура и неравенство.  
Медийно регулиране на неравенството. 
 

 Тенденции в развитието на неравенството 
Еволюция на икономическото неравенство при снижаващи се темпове на развитие. 
Икономическо неравенство за сметка на незамърсена природа.  
Икономическото неравенство: апендикс на корупцията.  
Икономическо неравенство: има ли политически интерес за неговото съществуване?  
 

Последствия от  мащабите на неравенството 
Европейското лидерство на България в икономическото и социалното неравенство. 
Безработицата, като потенциал на икономическото неравенство. 
Икономическото неравенство, като извор на предприемачески идеи и иновации. 
Икономическото неравенство и социалното изключване и бедността.  
Етнически белези на икономическото неравенство в България.  
Увеличено икономическо неравенство – забавено устойчиво развитие и др.  
Ограничаването на неравенството като фактор на догонващо икономическо развитие.  
 
 Организационният комитет на конкурса „Млад икономист – 2017г.”, провеждан 
под надслова „Гласът на младите за силна икономика!”  пожелава на 
всички участници - ученици, студенти, докторанти,  млади специалисти и 
предприемачи, успешна творческа работа в търсенето на нови решения в 
предизвикателствата пред икономическото неравенство в 21-ви век!  
 
                             
                                                                              Организационният комитет 
                                      
София, 19 февруари 2017г.  
 
 
 
 


