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Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита пред научно жури

от катедра „Администрация, управление и политически науки” при факултет

„Международна икономика и администрация” при ВСУ „Черноризец Храбър”

– гр. Варна.

Дисертационният труд, с обем 196 страници, се състои от увод,

изложение в три глави, заключение, списък с използвана литература.

Съдържанието на всяка от главите е разпределено в отделни параграфи, като в

края на всяка глава са направени конкретни изводи. Основният текст съдържа

6 таблици и 2 фигури. Списъкът на използваните литературни източници се

състои от 227 заглавия на български, руски и английски език.

Авторът на дисертационния труд е докторант на самостоятелна

подготовка в катедра „Администрация, управление и политически науки” към

факултет „Международна икономика и администрация” при ВСУ „Черноризец

Храбър” – гр. Варна.

Публичната защита на дисертационния труд ще се състои на открито

заседание на научното жури на 22.03.2018 г. от 13.30 часа в Заседателна зала

на ВСУ „Черноризец Храбър”.

Материалите за защита са на разположение в стая 204 във

ВСУ“Черноризец Храбър” и на интернет адрес www.vfu.bg

раздел„Докторантури”.



I ОБЩА ХАТЕКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

1. Въведение

Развитието на социално-икономическите отношения по пътя на развитие на

глобализационните процеси и установяване на съвременната икономика се съпровожда от

съществени изменения на ролята на индивида, което се изразява в трансформация както на

съдържанието, така и на структурата на взаимоотношенията на икономическите интереси.

Освен това, голямото разнообразие на начините за изследване на категорията

„индивид“, повечето от които имат интердисциплинарен характер, от една страна,

формират обширна основа за разкриване на икономическото съдържание на даденото

понятие, а от друга страна, изискват обобщение и систематизация, за да се покажат

същността на признаците и съдържанието на тази категория. Проучването в теоретико-

методологичен план на взаимоотношенията на индивида в системата на икономически

отношения и свързаните с тях икономически интереси позволява да се определи

икономическото съдържание на  категорията „индивид”, както и направленията за нейната

трансформация в условията на формиране на съвременната икономика.

2. Актуалност и значимост на темата

Актуалността и значимостта на темата на дисертационния труд се обуславя

от необходимостта от по-нататъшно изясняване на същността на понятието „индивид“

през призмата на социално-икономическото му съдържание, както и разкриването на

спецификата на съгласуваната реализация на индивидуалните икономически интереси в

условията на формиране на съвременната икономика.

Увеличаването на ролята на индивида, формирането на социални императиви на

икономическото развитие на националното стопанство не се явява прерогатив на отделна

държава, а действа като световна тенденция, отразяваща общия характер на еволюцията на

човечеството. Човешкия капитал се явява основно богатството на нациите, основа на

стабилно социално-икономическо развитие.

3. Обект и предмет на изследването

Обект на изследването е индивидът, като носител и изразител на сложна система на

икономически интереси.



Предмет на дисертационния труд са социално-икономическите отношения, които

възникват при трансформацията на икономическите интереси на индивида в съвременните

условия.

4. Изследователски проблем

Изследователският проблем произтича от предопределената по същество

ограниченост на възможността за задоволяване на обществените и индивидуалните

потребности. В условията на формиране на съвременната социално-икономическа

действителност в приоритетна се превръща потребността от реализация на икономическите

интереси на индивида, който получава системообразуваща роля. Именно индивидът

разполага с необходимите знания, умения и компетенции, формиращи човешкия капитал,

който се превръща в критичен фактор за функционирането на новите сфери на

съвременната икономика, за осигуряването на информационен, иновационно-технологичен

и дигитален прогрес.

5. Авторовата теза

Авторовата теза на дисертационния труд е, че качествените промени в

развитието на социално-икономическите отношения налагат съответна трансформация на

системата на икономически интереси на индивида, която включва в себе си сложна

съвкупност на лични икономически интереси, а също така и различни форми на

проявление на групови и обществени икономически интереси, на които индивидът е

изразител. В приоритетна цел на съвременното общество се превръща изпълнението на

определени изисквания за съгласуване на личните с обществените икономически

интереси, което би могло да се постигне чрез понижаване на остротата на проявление на

иманентни и трансцедентни противоречия, които обективно съпътстват развитието на

тези процеси.

За доказване на авторовата теза се аргументира комплекс от мерки, които

следва да послужат за решаване на важна научна, и с практическо значение за

управлението на съвременната икономика задача, а именно: откриване на

направления на занижаване на негативните влияния на иманентни и премахването на

трансцедентни противоречия при трансформацията на икономическите интереси на

индивида с оглед предизвикателствата на съвременните реалности.



6. Цел и задачи на дисертационния труд

Целта, поставена в дисертационния труд, е да се изяснят ролята и мястото на

индивида в системата на социално-икономически отношения на съвременното общество,

както и да се определят приоритетни направления за трансформация на неговите

икономически интереси в условията на съвременната икономика.

За постигането на посочената цел са поставени за решаване следните

изследователски задачи:

− Да се уточни смисловия обхват на категориите „индивид“ и „икономически интереси“,

от гледна точка на теоретичната дискусия за ролята на индивида в социално-

икономическите отношения на съвременното общество.

− Да се проучи ролята на индивида като системообразуващ субект на съвременната

икономика.

− Да се характеризира структурата на системата на икономическите интереси на

индивида.

− Да се разкрият потребностите от трансформация на системата на икономически

интереси на индивида съобразно изискванията на съвременното социално-

икономическо развитие.

− Да се идентифицират съвременни противоречия в реализацията на системата на

икономически интереси на индивида, произтичащи от обективната действителност.

− Да се разработят направления за осигуряване на трансформация на системата на

икономически интереси на индивида, адекватна на процесите на формиране на

съвременната икономика.

7. Методология на изследването

За теоретико-методологическа основа на дисертацията служат:

− Фундаментални и приложни изследвания на национални и международни

икономисти и социолози.

− Материали от научни и научно-практически конференции на различни нива,

посветени на: изучаването на различни аспекти на реализацията на икономическите

интереси в съвременните социално-икономически условия, определяне на ролята и мястото

на индивида в условията на образуване на съвременната икономика; анализ на протичащи

процеси в контекста на теорията на икономически интереси; съгласуване на

икономическите интереси на индивида на съвременния етап от развитието на обществото.



− Монографии по указаната проблематика.

Изследването се провежда на базата на системна методология, като е използван

следния инструментариум: интердисциплинарния и еволюционния подходи, общо

философски анализ, метод на сравнителния анализ и синтез, научната абстракция и

теоретичното моделиране.

Информационната база за дисертационното изследване е формирана от

информационни, аналитични и методически материали, резултати от международни

изследвания на Световната Банка и ООН, данни на Федералните служби на държавната

статистика на РФ и материали от електронни ресурси, базирани в Интернет.

8. Възприети ограничения на проблемния обхват на дисертационния труд

При разработването на дисертационния труд са възприети някои ограничения на

проблемния обхват, а именно:

− Времевият обхват на изследването съвпада с най-новите икономически и

политически реалности за развитие на съвременната икономика, като за илюстрация на

изследваните проблеми служат наличните към момента на написване на дисертацията

статистически данни за Руската икономика (основно за периода 2005 – 2015 г.).

− Глобализацията се възприема като обобщен фактор от наднационално естество,

оказващ влияние върху процесите на формиране и развитие на съвременната икономика.

− В дисертацията се признава, че върху реализацията на системата на

индивидуалните интереси на индивида на практика влияние оказват всички направления на

общественото развитие, но авторът фокусира изследователския си интерес върху някои

възможности за осъществяване на трансформация, като аргументира мерки в

икономическо, социално и институционално отношение.

ІІ. ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

Структурата и обема на дисертационния труд са определени от естеството на

поставените цели и задачи и представят авторовата логика на изложение.Дисертационният

труд е структуриран в увод, три глави, заключение, с общ обем 196 страници. В основния

текст се съдържат 6 таблици и 2 фигури. Списъкът на използваната литература наброява

227 източника -, чуждестранни и интернет източници.
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ІІІ. КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

Увод

В увода на дисертационния труд е обоснована актуалността и значимостта на

избраната тема. Формулирани са изследователският проблем и авторовата теза.

Дефинирана е целта на изследването и са посочени изследователските задачи, поставени за

нейното решаване. Определени са обектът и предметът на дисертационното изследване.

Посочени са ограниченията, възприети при провеждането на дисертационното изследване.

Уточнени са използваната теоретико-методологическа основа и информационната база за

дисертационното изследване.

В Глава първа озаглавена „Критичен анализ на теоретичната дискусия за

ролята на индивида в социално-икономическите отношения на съвременното

общество” са анализирани теоретичните виждания за същността на индивида като активен

субект на съвременните икономически отношения. Поставен е акцент на личността в ролята

на централен обект на изследване в обществените науки. Вниманието е насочено към

системните опити за изследване на категорията «икономически интерес». Проследена е

релацията между научно-техническата революция и развитието на икономиката на

знанието.

В първи параграф „Индивидът като елемент от системата на

икономическите отношения в обществото” на Глава първа се разглежда характерът на

отношенията между хората в обществото (в това число и икономическите) и мястото на

човека в социалната структура, на неговата принадлежност към тази или друга социална

страна. Автора представя ролята на индивида в различни теоретични схващания на

съвременната икономическа теория, които според него дълго време остават в сянката на

световната икономическа теория. Обосновава се, факта, че икономическата теория не

разглежда като свой предмет отделния индивид, а само индивида, като част от  системата

на обществото и преди всичко неговите икономически отношения.

Изведени и обобщени са най-важните постижения в икономическа теория на XX в.,

такива като ординалистката теория на полезността и стандартната теория на

потребителския избор (В. Парето, Е. Слуцкий, Дж. Хикс, Р. Ален), теорията за общо

икономическо равновесие и неговото състояние на Парето-оптималност (К. Эрроу, Ж.

Дебре), теорията на предпочитанията (П. Самуэльсон, Х. Хаутэккер, М. Рихтер, А. Сен),

които напълно се основават на предпоставката, че индивидът ще следва своите лични

интереси и максимизация на функцията полезност, а за фирмита – печалба.



Като ключово място в развитието на икономиката и обществото автора представя

виждането на Людвиг фон Мизес, който описва индивида с думите: «Само индивидът

мисли. Само индивидът разсъждава. Само индивидът действа».

Разкрива се характерът на отношенията между хората в обществото (в това число и

икономическите), които се дължат на мястото на човека в социалната структура, на

неговата принадлежност към тази или друга социална страна. В тази връзка е изразено

становището, че нивото на развитие на индивида определя потенциала и общественото

производство, личностното саморазвитие на членовете на общество, техният опит, знания и

способности в значителна степен предопределят вектора на движение на националната

икономика и качеството на произтичащите промени.

Ето защо, в рамките на дисертационното изследване, индивидът е определен като

персонифициран субект на икономически отношения, дейността на който е ориентирана

към реализация на икономическите интереси (непряко от противоречивото въздействие на

биологически (човек – като биологически вид) и социални (личност – като социален

субект), осъществяващи неговото собствено възпроизводство (доходи, собственост,

потребление) и свързани със социален ръст (власт, образование, престиж) чрез

преобразуване на обкръжаваща действителност (материална и виртуална).

Именно включването на индивида в системата на икономическите отношения

разкрива неговото икономическо съдържание –предвид своята вътрешна противоречивост

на биологически, социален и интелектуален субект, човекът е способен на преобразуване на

обкръжаващата действителност, която в същото време оказва влияние върху него, определя

неговата манталитетност, ценностни и морални принципи.

Особено внимание е отделено на три основни подхода към изследването на

поведението на индивида - неокласическия икономически подход, институционалният

подход и еволюционния подход. В същото време, автора признава, че сложността на

индивида едва ли може да се побере в прости поведенчески модели. Аргументирано е, че

поради многофакторността на неговото поведение се изисква развитие на

интердисциплинирния подход към проблема «човекът в икономиката». По такъв начин,

един и същ предмет – човекът и негово поведение, се изследва от различни страни,

разкриват се различни аспекти на неговата деятелност. Това позволява да се допълни

идеята за «икономическия човек», като се формира базис за намиране на причини и

първооснови на неговото социално поведение, за характера на социалното взаимодействие

с други хора в извън икономическата сфера.



Стига се до изводът, че съвременното състояние на обществото се характеризира с

това, че оказва внимание на субективния свят и уникалните възможности на всяка отделна

личност. Във връзка с това на преден план излиза проблемът за намиране и развитие на

вътрешния потенциал на човека, степента на неговата надареност, интелект и креативност.

Именно за това е необходим анализ на самоактуализацията като концепция на развитие на

човека, която предполага ефективно използване на таланта му, способностите, уменията,

навиците и другите ресурси на личностната структура във всяка индивидуално

неповторима ситуация с цел достигане на позитивен резултат.

Обобщено е, че нивото на развитие на индивида определя потенциала и

общественото производство,  личностното саморазвитие на членовете на общество, техният

опит, знания и способности в значителна степен предопределят вектора на движение на

националната икономика и качеството на произтичащите промени.

Параграф втори „Смислов обхват на понятието „икономически интереси” е

посветен на изследване в еволюционен аспект на неговата същност. Чрез анализиране на

теоретичните виждания на понятието „икономически интерес” се достига до извода, че не е

достатъчно разбирането на икономическите императиви на жизнена дейност, защото то не

дава възможност да се оценят перспективите на развитие на обществото като цяло.

Стимулирането към обогатяване на стопанския субект и самото обогатяване още не правят

обществото богато. Тук е необходимо още нещо, някакъв особен социалнокултурен фактор,

позволяващ да се координират икономическите интереси на индивидуалните икономически

субекти в икономическото пространство в процеса на негова еволюция.

В тази връзка автора разкрива класовия подход към изследване на

икономическите интереси  на К. Маркс и Ф. Енгелс. В него се разглеждат два ключови

субекта-носители на икономически интереси, а именно – собственикът на средства на

производство и непосредственият производител на материални блага, като разграничават

обществени, класови и индивидуални икономически интереси. Именно собствеността

съставлява основата на всеки икономически строй на обществото и съответствено определя

насочеността на икономическите интереси.

Автора споделя виждането, че в съвременните условия простото разделяне на

субектите на икономически интереси на собственик или не-собственик е неприложимо.

Субектите на икономическата дейност проявяват икономическите интереси, детерминирани

от различни свойства, в това число и непосредствени отношения на собственост, те имат

икономически интереси и като купувачи, и като продавачи, и като производители, и като

собственици. Като участници в стопанския процес се явяват фирми, потребители,



инвеститори и държава, които в хода на този процес правят един или друг избор. Ролята и

мястото на индивида в системата на обществено възпроизводство определят неговото

икономическо съдържание. Съответно икономическите интереси са детерминирани от

характера на възпроизводствения процес, от собствеността на средствата за производство и

работната сила.

В дисертационното изследване авторът се придържа към следното разбиране за

„икономически интереси”: Икономическите интереси са обективни мотивиращи стимули в

дейността на хората, изразяващи връзка между положението на работниците в системата на

общественото производство и техните потребности. Интересът, в този случай, представлява

фокус на създаване и усвояване на потребности. Потребностите още не отразяват

конкретни действия на човека, а само се определят съгласно интересите. Еднаквите

потребности, могат да бъдат задоволени с помощта на различни действия, на тази основа

могат да се формират различни по съдържание и характер интереси.

При определяне на икономическите интереси автора посочва, че често се

допуска смесване на понятията «интерес», «потребност» и «мотив»,като

първоизточник или външна форма на негово проявление. На повърхността на

икономическия живот интересът, явяващ се приносящ механизъм от потребности

към икономическа дейност, направляващ дейността  на индивида към това, което е

му е полезно, задоволява неговите потребности, преминава във форма за

стимулиране на човешката дейност. В някои изследвания тази характеристика  на

икономическият интерес е хипертрофирана и се третира като негова изключителна

същност. По мнение на автора, в това определение се подчертава само външната

страна на икономическата категория, а вътрешното съдържание не се разкрива,

затова не може да се смята за завършено.

Параграф трети озаглавен „Индивидът като системообразуващ субект на

съвременното социално-икономическо общество” изяснява формирането на нов тип

общество, което се постига в резултат на неговото стремително развитие през последните

години, на основа на натрупването на знания, появяването на нови технологии и тяхното

повсеместно внедряване. В резултат на това, заедно с промените във възгледите за

човешкия ресурс, а съответствено и за социално-икономическата структура на обществото

се създават допълнителни възможности за ефективно развитие на производствата.

Автора споделя становището, че в основата на съвременната икономиката стои

качествена промяна на материално-техническа база на производствената сфера,

информационно развитие, свързано с формиране на икономиката от нов тип, където



индивидът заема ключово място. Уникалността на всеки индивид става ключова ценност на

държавата, основата на социално-икономическото развитие. В дадения контекст,

съвременната икономика се проявява не просто в информатизация във всички сфери на

жизнената дейност на обществото, но и в по-високата значимост на личностни фактори на

развитие на обществото при засилване на ролята на различни форми на интеграционните

структури. Всичко това резултатира в концепцията на развитие на човешки ресурси, като в

сферата на теоретическата икономика се разработва под формата на теорията за човешкия

капитал.

Специално внимание е отделено на ролята на технологичното развитие за

разгръщането на потенциала на човешкия капитал като решаващ източник на прогреса на

съвременното общество, който се проявява в няколко насоки:

− съвременната икономика все повече зависи от развитието на модерните технологии;

− самите технологии се създават от хората с голям запас от човешки капитал, както и

внедряването на новите технологии изисква наличието на качествен човешки

капитал;

− новите технологии променят процеса на придобиването и натрупването на знанията,

най-вече чрез развитието на информационно-комуникационните технологии,

например на интерактивното дистанционно обучение, респ. участието в социално-

професионалните мрежи и обмяната на опита и идеите;

− развива се феноменът на т.нар. пазари на човешкия капитал в интернет, съдействащ

за мобилността на знанията и квалификацията и намирането на „точното“

(адекватното) им място чрез улесняване на процеса на търсенето и предлагането на

работа, което прави разделението на труда в глобализираното общество все „по-

световно“ и „по-виртуално“.

От тази гледна точка, автора извежда на преден план ролята на образованието в

контекста на теорията за човешкия капитал. Като ключов фактор за участие в новата

глобална икономика на знанието е посочено образованието и професионалното обучение,

наред с трудовата мобилност и гъвкавост. Нарастващата интернационализация на висшето

образование се третира като задължителен елемент на глобалната икономика на знанието,

от една страна, и като средство за повишаването на качеството на образованието и за

„подготовката към капитализма на ХХІ век“, зависим до голяма степен от развитието на

електронните технологии, от друга страна. Доказва се, че мястото на съвременните държави



на глобализираната икономическата сцена във все по-голяма степен зависи от техните

запаси от знания, процеса на обучението и качествата на образователната система.

Стига се до изводът, че в съвременните теории за човешкия капитал изследванията

са насочени главно към оценката на значението на взаимовръзката между човешкия

капитал, изразяващ се в натрупани знания и умения на населението като фактор за

иновационните дейности, и разходите (инвестициите) за научноизследователската и

развойна дейност като елемент на нематериалните активи на обществото, от една страна, и

приноса им за икономическия растеж, от друга страна.

В тази връзка  автора посочва, че оценката на възможностите на човешкия капитал

в една държава да усвоява и най-вече да прилага вече създадените технологични решения и

продукти до голяма степен зависи от размера на отпуснатите средства за

научноизследователската и развойна дейност. Един от ключовите моменти в този процес е

разширяването на обучението в научно-технологичните сектори на образованието с цел

придобиване на специални познавателни, аналитични, съзидателни и стимулиращи

творчеството умения, необходими за абсорбирането и/или за създаването на нови знания и

тяхното внедряване в практиката.

На базата на анализиране на теоретичните виждания за релацията между

човешкия фактор и ролята на държавата, дисертанта посочва, че инвестициите във

фундаменталната наука са от решаващо значение за просперитета на съвременното

общество, но те изискват гигантски по своя мащаб вложения, създаването на мрежа от

специализирани учебни заведения с цел осигуряването на подготвени специалисти –

„техноструктура“ по терминологията на Гълбрайт, както и наличието на утвърдени научни

школи в различни области на фундаменталното и приложното познание. Това не е по

силите на частния сектор, още повече, че подобни инвестиции често се характеризират със

забавени темпове на възвръщаемост, поради което на преден план излиза необходимостта

от целенасоченото участие на държавата в посочените процеси: „съществуват такива

продукти и услуги..., които не могат да бъдат реализирани в живота от пазара. Обществото

осъзнава, че в тези области пазарът се отказва да участва“. Създаването на

високотехнологичните типове производство, осигуряването на ресурсите и финансирането

на мащабни научно-технически проекти от страна на държавата е необходима

характеристика на новото общество, в което най-значимите човешки постижения имат

непазарен произход. Автора споделя, че тези идеи са напълно в унисон с реалностите на

икономиката на знанието на ХХІ в. и трябва да се вземат предвид при разработването на

националните стратегии за развитието на науката и необходимия за това човешки капитал.



Разграничени са използваните в теорията на човешкия капитал понятия като

„работна сила”, „човешки ресурси”, „човешки потенциал”, „човешки фактор”. С оглед на

поставената цел в дисертационния труд, авторът успешно извежда и съществуващите

значителни специфики между човешкия и  материалния капитал, което му позволява да

изясни самостоятелното значение и място на категорията човешки капитал в

икономическата теория. Според дисертанта икономическата същност на категорията

„човешки капитал” включва всички биологично притежавани, развивани в процеса на

възпитанието и придобивани в процеса на образованието и професионалното развитие

знания, умения и способности на хората (културни, интелектуални, професионални), които

се натрупват в резултат от съответни инвестиции; използват се в производителния труд;

генерират бъдещи доходи; осигуряват релацията (макар и частична) между доходите и

нормата на възвръщаемост от човешкия капитал; допринасят за повишаването на

производителността на труда и икономическия растеж на обществото.

Основните изводи от извършения критичен анализ за ролята на индивида в

социално-икономическите отношения на съвременното общество могат да се направят

следните изводи и обобщения:

 В съвременните социално-икономически условия поведението на човека се

определя от сложни въздействия на материални фактори, социални императиви и неговите

индивидуални креативни и интелектуални способности. В ключова задача на

икономическата наука в тези реалности се превръща не само оценката на обективните

социално-икономически закономерности на развитието, но и изследването на дейността на

човека. Разкриването на неговата уникална роля като активен субект на съвременните

икономически отношения, е невъзможно без отчитане на социални и биологически

атрибути от неговата жизнена дейност, без проявлението на индивидуалните му

способности и таланти.

 Икономическите интереси на индивида са проява на социално отразяване на

потребности. В този случай интересите възникват, ако са насочени към задоволяване на

потребностите и ако са разбрани като напълно ясни и конкретни цели. В този контекст,

икономическите интереси следва да се разглеждат като осъзнаване на потребностите на

субектите на стопанска дейност.

 Индивидът в условията на формиране на съвременната икономика получава

системообразуваща роля, приоритетната реализация на неговите икономически интереси

става не просто необходимо условие за  решаване на социални проблеми, но и базов фактор



за осигуряване на устойчиво развитие на националната икономиката и нейната

конкурентоспособност в световното стопанство.

 Човешкият капитал се превръща в критичен фактор за развитие за всеки

отделен индивид, за компаниите, в които той работи, и за цялото общество. Крайният

интегриран ефект от формирането и натрупването на човешки капитал има общосоциално

значение, с оглед осигуряването на информационен и иновационно-технологичен прогрес.

Глава втора „Съвременни проблеми и предизвикателства при реализацията на

икономическите интереси на индивида” се състои от три параграфа, посветени на

многофакторността на личния икономически интерес на индивида. Извършен е

обширен теоретичен и методологичен анализ за наборът от лични икономически

интереси и представен като организирана структура. Класифицирани са личните

икономически интереси в зависимост от техните присъщи признаци, времеви

критерии, степен на реализация и т.нат. От тази позиция е разгледана и

институционалната структура на световната икономика.

В първи параграф „Характеристика на структурата на системата на

икономически интереси на индивида” на Глава втора се поставя акцент на

разграничението между личните, семейните и колективните икономически интереси.

Автора представя гледната точка получила широко разпространение, в

съответствие с която същността на личния икономически интерес се разкрива от

позицията на обосноваване на характера на отношенията между личността и

общество по повод осигуряването на условията за съществуване на работника и

негово всестранно развитие. Тази гледна точка свързва спецификата на личния

икономически интерес само с възпроизводството на работна сила, което по мнение

на автора, намалява съдържанието на личните икономически интереси и не отразява

пълнотата на системата на икономически интереси на индивида.

При изследване на икономическите интереси на индивида, дисертанта отбелязва, че

интерес представляват преди всичко личните икономически интереси, но в структурата на

икономическите интереси могат да се включат и елементи на други интереси (семейни,

колективни, регионални, държавни и т.н.т.), реализацията на които способства за

задоволяване на личните потребности на индивида, при най-пълно изпълнение на неговите

лични интереси. Включването на елементи от други икономически интереси в интереса на

индивида характеризира сложна, комплексна структура на последния. В тесния смисъл

личните икономически интереси отразяват желанието на индивида, насочено към

задоволяване на спешни, жизнено важни потребности. В широкия смисъл в икономически



интереси на индивида следва да се включват елементи от други интереси, реализацията на

които разширява личните интереси, обогатява тяхното съдържание, характеризира тяхна

комплексност.

Обобщено е, че икономическият субект може да бъде представен като конгломерат

от всевъзможни индивидуални конкретни икономически интереси, които заедно образуват

интегрални икономически интереси.

В зависимост от срока на съществуване и реализация се разглеждат перспективни,

средносрочни и краткосрочни икономически интереси. Не трябва да се забравя, че във

всяко общество в допълнение към икономическите интереси съществуват демографски,

социални, екологически, правни и други интереси. Всички видове интереси в обществото и

регионите са тясно взаимосвръзвани помежду си.

В този контекст, акцент е поставен на икономическите интереси, които е

необходимо да се разглеждат като най-важно свойство на икономическия субект,

определящи възможностите за задоволяване на неговите потребности. Във връзка с

това, в най-общ план икономически интерес – това е свойство на икономически

субект, състоящ се в целева насоченост на икономическа дейност към повишаване

на степента на задоволяване на присъщи му потребности за сметка на ефективно

потребление на наличните ресурси.

Между цялото многообразие на проявления на личния икономически интерес

е откроена главната негова характеристика, основното предназначение на личния

икономически интерес – възпроизводство на индивида като икономически субект.

Към това е насочено, в крайната сметка, и функционирането на всички системи на

неговите икономически интереси.

Изяснена е същността на личния икономически интерес, която се заключава

във възпроизводството на индивида като икономически субект и самореализацията

на личността в процеса на задоволяване на  материално-духовни потребности чрез

използване на развиващи се способности и обекти на собственост.

Като присъщи признаци на личния икономически интерес се констатират:

качествено различие на негови елементи, цялостност и ограничение, наличие на

разнообразни взаимовръзки, в това число и противоречиви, на основата на които се

формира структура, осъществява се самоорганизация, функциониране, развитие и

комуникативност, отчитайки информационни знаци на външната среда.

Поради многообразието и сложността на личните икономически интереси и

техните взаимовръзки се обосновава необходимостта от постоянен мониторинг от



страната на ръководни структури на всички нива: обслужване на разнопосочни

връзки, предупреждение  за прерастване на противоречивите връзки  в конфликтни,

осигуряване на процеса на тяхно подчинение и съподчинение, отчитане на

корелации и вероятни варианти на развитие на връзки на лични икономически

интереси. Анализът и действената корекция трябва да се основават на анализа на

структури на лични икономически интереси на базата на класификация на нейните

елементи.

Идентифицирани са факторите, които присъстват в структурата на лични

икономически интереси, и е обосновано защо на даден икономически индивид са

присъщи конкретни видове на интереси, несвойствени на други индивиди. Т.е

задачата за определяне на факторите, въздействащи на формиране на определени

лични икономически интереси, се свежда до установяване на причините, които

довеждат до съответно икономическо поведение на индивида.

От особено значение за научната обосновка на проблемите на взаимовръзката

на интереси има въпроса за първичност и производност на различните видове

интереси. От гледна точка на автора, системата на колективни интереси е получена

от производни на лични и обществени интереси и се представя като множество на

интегративни интереси  на базата на пресичане на лични и обществени интереси.

Историята на възникване на интересите потвърждава, че първо са възникнали

личните и обществените интереси, противоречията между които са довели до

идентифицирането на  интереси на групи на субекти. За формирането на колективни

интереси фундаментално значение имат три фактора: колективен характер  на

икономическа дейност, частно владение на имуществото и очевидна е тенденцията

към корпоративна икономическа дейност. Колективизмът  на икономическа дейност

е производно от лични икономически интереси и действа като кооперативен способ

на техните постижения.

От тази гледна точка, автора посочва, че личният икономически интерес на

всеки индивид има характеристики, присъщи и на интересите на други индивиди.

Съчетанието на личните икономически интереси с други видове интереси се

проявява чрез общи черти, присъщи на всички видове на интереси.

Втори параграф озаглавен „Етапи в развитието на икономическите интереси

на индивида” на Глава втора проследява развитието на икономическите отношения на

обществото и съответстващата трансформация на системата на икономически



интереси на индивида. Обстойно са изследвани прединдустриалния, индустриалния

и постиндустриален етапи на икономическите интереси на индивида.

В дисертационния труд е разгледана материалната основа за развитието на системата

на световните стопански отношения, която е задълбочаващото се международно разделение

на труда. Основа на това развитие става преходът (в края на ХХ век) към нов начин на

производство, характеризиращ се с непрекъснато генериране на иновации и усвояване на

нови технологии. Ключов ресурс в развитието стават знанието, науката, човешкият

(интелектуалният) капитал. Едновременно с тези процеси в най-развитите страни се

наблюдава и преход към социално ориентиран тип на развитие. Показател за това става

разширяването на нематериалните потребности в социалните услуги, в социалното

осигуряване, в хуманизацията на труда, в участието в управлението.

Посочено е многообразието на съставни икономически субекти на

институционалната структура на световната икономика, които автора групира в две

направления:

- стопански субекти, които непосредствено осъществяват предприемаческа

дейност (транснационални корпорации - ТНК, транснационални банки - ТНБ,

транснационални институционални инвеститори – застрахователни компании,

различни пенсионни фондове и други, транснационални финансово-промишлени

групи – интегрирани ТНК и ТНБ, световните финансови центрове – Лондон,

Токио, Ню Йорк, Париж, Цюрих, Франкфурт на Майн, Сингапур, Сянган, най-

големите борси.

- съвкупност от институции, които регулират дейността на стопанските субекти

и отношенията между тях и реализират икономическата политика на отраслово,

регионално, национално, между държавно и наднационално ниво (националните

държави, различните обособени територии, регионални и местни органи на

властта, съюзи на предприемачи, търговски палати, профсъюзи, световни

икономически и финансови институции, регионални интеграционни обединения

(ЕС, НАФТА, МЕРКОСУР и др.), отраслови международни организации (ОПЕК

и др.), международни неправителствени организации.

Във връзка с това, автора изразява мнение, че интернационализацията на

стопанския живот навлиза в качествено нов етап. Процесът на нарастващото

взаимодействие между субектите на световната икономика придобива глобален характер.

Той се проявява и в основните сфери на финансово-икономическата дейност - в

ускоряващия се ръст на световната търговия и в още по-стремителното преливане на



капитали; в интензификацията на международното движение на работната сила и на

другите производствени фактори; в хипертрофираното трансгранично движение на

огромни финансови ресурси, изпреварващи значително по темпове обслужваните от тях

производство и търговия; в необходимостта от нова роля на международните организации,

управляващи тези процеси.

За постигане на дефинираните в дисертационния труд задачи, автора целенасочено

разглежда и процесът на установяване на съвременна икономика, който не засяга само

материални, но и духовни сфери на жизнената дейност на обществото, определяйки

промени на ролята на индивида в съвременното общество, разширяване на спектъра на

неговите икономически интереси по пътя на консолидация в тях на нематериални

икономически интереси и определя засилването на ролята на  индивида в развитието на

национална икономика и глобалното общество като цяло. Изразено е мнение, че

стратегията на развитие на съвременната икономика трябва да бъде основана на

приоритетите на човека, на формирането на благоприятни условия за неговото

саморазвитие, разкриване на неговите  потенциални възможности. Развитието на човешкия

капитал е  задължително условие на ефективността на икономиката, в това число, прогреса

на материално производство, който зависи в по-голямата степен от еволюция на хората,

подобряването на обществото, а не от закономерности на икономическо развитие на

материалното подобряване на производство. Усъвършенстването на качествата на

личността става залог и съдържание на стопанския прогрес, а такъв подход видимо

противоречи на традиционните икономически теории, сформирани като наука за

закономерности на производството на материални и нематериални блага, а не личности.

Откроени са актуални характеристики на индивида в съвременната икономическа

дейност, като креативност, способност към иновация, висока степен на адаптация към

променящи се производствени технологии, умението бързо да се взимат решения,

творческата надареност.

Автора откроява нови видове лични икономически интереси на творческия

индивид - автономност на дейност, вътрешна свобода, висока степен на про-

странствена мобилност. Тяхната реализация осигурява най-висша от съвременна

гледна точка продуктивност на човешки труд. В структурата на личните

икономически интереси произлиза метаморфозата: интересът към трудова дейност

престава да произтича от интереса към задоволяване на потребностите. Първо,

самата творческа дейност става първа потребност. Второ, нейната резултативност



определя статусни характеристики на индивида, които са гарант за определено ниво

на потребление.

Описана са рисковете, предизвикателствата и новите възможности от

четвъртата индустриална революция пред който се изправя индивида. Всички те водят

до формирането на нови видове лични икономически интереси. Форма на тяхната

реализация освен парични форми в различни доходи, стават специфични знания и умения,

формиращи нови компетенции. Инвестициите в човешки капитал се превръщат в още по-

критичен фактор, осигуряващ много големи възможности за самореализация на индивида,

при наличието обаче на необходимите дигитални компетенции.

Параграф трети „Потребности от трансформация на системата на

икономически интереси на индивида като детерминанта на съвременното социално-

икономическо развитие” на Глава втора представя формираните тенденции в сферата на

труда, в резултат на промяната и развитието на съвременната икономика, а именно:

− нарастващата поливалентността (многопрофилността) на наемния труд;

– усилва се автономизацията на труда, като на работника се налагат нови пълномощия

– да взема самостоятелни решения и действия;

– продължава прогресът на кооперация на труда, иницииран от политиката на

неговата хуманизация;

– по-тясно се сближават нови модели на труд с общоорганизационното развитие на

компаниите.

Освен това е посочено, че процесите на образуване на съвременната икономика се

съпровождат с изменения на обекта на собственост, преориентиране на процеса на

производството на създаване на виртуален продукт и информация, както и развитие на

индивидуална собственост.

В резултат на теоретичния анализ е установено, че образуването на съвременната

икономика се съпровожда и намира своето проявление в:

- разширяване на индивидуалната свобода в процеса на производство;

- повишаване на възможностите на хоризонталната мобилност на индивида както

чрез коефициенти за виртуализация в сферата на производство, така и чрез глобализация на

целия стопански живот в съвременното общество;

- развитие на индивидуалната собственост;

- засилване на влиянието на социалните фактори (преди всичко, образование) при

реализацията на икономическите интереси на индивида.



В същото време се подчертава водещата роля на личните икономически интереси в

условията на установяване на съвременната икономика, която се определя, преди всичко, от

особено важното значение на активна целеустремена дейност на индивидите.

Същевременно е очевидно, че без задължителната реализация на личните интереси не могат

да бъдат реализирани никакви други интереси. Колективните, регионални и държавни

интереси се реализират само  в процеса на активна целенасочена дейност на индивиди -

работници, имащи свои лични интереси и стремящи се по-пълно и по-бързо да ги

постигнат.

Доказано е, че реализацията на личните икономически интереси на индивида

се определя не само и не толкова от ефективността на реализация на правата на

собственост, а повече от индивидуалните способности на човека. Ето защо,

икономическите интереси на индивида могат да се разделят най-малко на два

основни типа, в съответствие с характерната за даден етап на развитие на

обществото система на социално неравенство - лични икономически интереси,

несвързани с потребности от самореализация и самоактуализация, и с творческата

дейност, и лични креативни икономически интереси на индивида.

Съобразно поставените задачи в дисертационния труд автора представя обобщена

система на икономически интереси на индивида, представена  на Фиг. 1



Тя в пълна степен отразява неговата роля и място в системата на икономически

отношения на обществото, разкривайки характера на неговите съставки в системата  на

общественото производство. При това, развитието на структурата на личните

икономически интереси в условията на съвременната икономика се осъществява на

основата на развитие на икономическите  отношения  на собственост и формите на

нейното проявление.

Откроени са възможностите за реализация на базовите икономически интереси са

необходим атрибут на новата икономика (I) (тя предлага такива задължителни условия на

развитие на информационно-комуникационни технологии; формиране на кумулативно

иновационни икономики, които не могат да бъдат постигнати без гарантиране на високи

обеми на инвестиране в човешки капитал и неговото развитие). По отношение на

реализация на базовите икономически интереси създава възможности за реализация на
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нематериалните икономически интереси (потребности на по-високо ниво, в  това число и в

самоактуализация, което в условията на съвременната икономика, е достатъчно условие за

реализация на материалните икономически интереси на индивид на по-високо ниво (II).

Изведен е изводът, че индивидът става не само носител на лични икономически

интереси, но е и изразител на интересите на колектива (креативният работник – като

системообразуващ субект на колектива), и като изразител на интересите на обществото (в

условията на формиране на съвременната икономика от високо ниво и качество на живот на

индивида – става условие за конкурентоспособността на националната икономика и

интензивното постепенно развитие на национално стопанство и обществените институции).

Високата степен на автономност на индивида и повишаването на възможностите за

хоризонтална мобилност на индивида повлича след себе си промени в съотношенията на

личните и колективни икономически интереси. Индивидът става изразител на интересите

на колектива и държавата само тогава, когато те съответстват на неговите лични

икономически интереси.

От представените във втора глава характеристики на структурата на системата на

икономически интереси на индивида могат да се направят следните изводи:

 Поради многообразието на икономическите субекти икономическите

интереси съществуват в цялостната система, в която се включват лични, семейни,

колективни, регионални, държавни и други интереси.

 Системата на икономически интереси на индивида включва в себе си

сложна съвкупност на лични икономически интереси на индивида, поради неговата

роля и място в системата на социално-икономически отношения в общество, а

също така и различни форми на проявление на групови и обществени

икономически интереси, на които индивидът е изразител.

 В съответствие с цивилизационния поход към изследване на

еволюцията на обществото могат да се откроят няколко основни етапа, които са

съпътствани от мащабни качествени промени в развитието на икономическите

отношения и съответстваща на тях трансформация на системата на икономически

интереси на индивида:

− за прединдустриалния етап е характерен подчинен модел на лични

интереси, базиран на личната собственост. Хармонията в обществените

отношения се постига за сметка на безусловно подчинение на личните

интереси – на интересите на семейството и държавата;



− за индустриалния етап е характерно формирането на усложнена

индивидуализирована структура на личните икономически интереси –

обусловена от установяването на институцията на частната собственост;

− за постиндустриалния етап е характерна структура на икономически

интереси на индивида, основана на внедряването в общественото

възпроизводство  на нови видове  ресурси - знания и информация,

процесът на тяхното потребление се явява едновременно и процес на

тяхното възпроизводство на ново ниво;

− в най-ново време личните икономически интереси се реализират в условията на

променена икономическа действителност – поява на нови сфери на икономиката,

нови професии и дейности, основани на дигитализацията и виртуализацията,

представляващи всеобща форма на свързаност на икономическите субекти. Това

води до усложняване и поява на нови лични икономически интереси, чиято

форма на реализация стават специфични знания и умения, формиращи нови

дигитални компетенции.

 В условията на съвременната икономика се осъществява колосално

усложняване на социално-икономическата структура на обществото - повяват се

нови сфери, отрасли, видове на производство, основен обект на социално-

икономическите отношения в широк план става натрупването на знания и информация,

преориентира се процесът на производство към създаване на виртуален продукт и

информация, развива се индивидуална собственост.

Всичко това поставя необходимостта от разширяване на индивидуалната свобода в

процеса на производството, основана на креативния характер на труда и повишаване на

възможностите за хоризонтална мобилност на индивида, осигурени за сметка на бурното

развитие на информационно-комуникационните технологии.

Това са и причините за непосредствена трансформация на системата на личните

икономически интереси. В определяща се превръща целта за реализацията на собствени

способности в направления, които се определят от всеобщата дигитализация и

виртуализация на икономическите отношения. Стремежът за получаване на

образование, за развитие на интелектуалните и творческите способности на

личността, за осигуряване на висока степен на пространствена мобилност стават нови

видове на лични икономически интереси на творческия индивид.

Глава трета „Възможности за трансформация на системата на икономически

интереси на индивида” анализира промяната на системата на икономически отношения и



възможностите за развитие на индивидите. Подчертана е ролята на държавата в развитието

и реализирането на индивидуалните икономически интереси. Представени са формите на

проява на противоречията при реализацията на индивидуалните икономически интереси-

социалното неравенство и бедността. Изведени са потенциални източници за повишаване на

благосъстоянието на населението.

В първи параграф „Съвременни противоречия в реализацията на системата

на икономически интереси на индивида” на Глава трета подробно са изследвани

предизвикателствата при трансформацията на ролята на индивида в съвременната

икономика. Проведено е теоретично изследване за противоречията при реализиране на

икономическите интереси на примера на Русия и които се отразяват и на международно

равнище.

В тази връзка е посочено, че през XXI век държавната политика на повечето страни е

насочена в по-голяма степен към развитието на човека и разширяването на

възпроизводството на човешкия капитал, а не към темповете на икономически ръст. В

резултат, основната задача на държавата е развитието на човека, неговите материални,

умствени и духовни възможности. Съответно се променят задачите и целите на развитието

на държавата, а основен фактор на възпроизводството става натрупването на знания, опит,

умения, здраве, ниво на физическо развитие и други характеристики на качеството на живота

на населението. Засилването на ролята на високите технологии и умението да се използва

човешкия капитал, създават за държавата по-големи възможности за стабилно развитие.

Промяната на системата на икономически отношения, трансформацията на ролята на

индивида в съвременната икономика води до усложняване на цялата система на

икономически и социални отношения. Това води до засилване на ролята на човешкия

капитал като доминиращ фактор, определящ социалната структура на обществото. При това

икономиката, способна ефективно да използва креативните способности на индивида и

съответствено да гарантира ефективността на използване на труда и капитала, от едната

страна, гарантира устойчив ръст на националната икономика, а от друга страна, води до

засилване на вътрешната и външната конкуренция между субектите, притежаващи тези

способности.

В дисертационното изследване съществуващите противоречия в прилагането на

икономическите интереси са разделени на два вида:



- иманентни1, отстраняването на които е невъзможно и които са присъщи на общество

на всеки етап от  развитието;

- трансцедентални2, специфични за всеки конкретни етап на социално-

икономическото развитие.

Освен това е посочено, че при съвременните условия съществуват различни форми на

проява на противоречията както на социално-икономическото развитие като цяло, така и на

реализацията на икономическите интереси на индивида.

Въз основа на проведено проучване от автора за социално-икономическите условия

в Русия е посочено, че основен фактор, определящ възпроизводство на човешкия капитал, е

здравето на обществото, високото ниво на смъртност на населението, намиращо се в пряка

зависимост от социално-икономическото развитие на страната, благосъстоянието на

населението, развитието на системата на здравеопазване, достъпността до медицинска

помощ и т.н. Доказано е, че социално-икономически промени обострят проблема за

опазване на здравето на население, което довежда до понижаване на  жизненото ниво,

влошаване на режима на хранене и неудовлетворителното състояние на медицината.

Основа за подобряване на възпроизводството на човешкия капитал автора посочва

повишаването на нивото и качеството на живота в страната, което е отражение на:

увеличаване на БВП на глава от населението, подобряване на състоянието на здравето на

нацията, ръста на нивото на образование на населението, преодоляване на демографските

проблеми, миграция, заетост.

Анализът на съвременните световни изследвания позволява да се набележат другите

най-важни фактори, определящи формирането и възпроизводството на човешкия капитал, и

темпа на социално-икономическо развитие на страната:

– професионално образование;

– ниво на развитие на наука и иновационната дейност;

– ниво на културата;

– качество на живота, в съответствие с  държавните стандарти;

– нивото на работна залата и пенсии, гарантиращи достойно качество      на живот;

– възпроизводство на физическо и психическо здраве на населението;

– предоставяне на качествена медицинска помощ;

1 Иманентно свойство -неотменимо свойство на предмета; свойство, присъщо на него от
самата  природа.

2 В случая „трансцедентно” се използва като противоположност на „иманентно”, т.е. като
трансцедентни се определят тези противоречия, които възникват на всеки конкретни етап от
развитие на обществото.



– рационални взаимоотношенията с природа;

– трудова, предприемаческа и социална активност на население;

– нравствено и ефективно държавно управление.

Обосновава се, че доходът е основен показател на благосъстоянието на населението, от

който зависи едновременното формирането на човешкия капитал (развитието на иновационното

производство) и вътрешното търсене (развитието на разширеното възпроизводство). В

условията на съвременната икономика от дохода зависи получаването на необходими блага

за задоволяване на потребностите на човека, като: имущество, образование, здравеопазване

и т.н. Съответно неравенството в доходите повлича след себе си социално неравенство,

измеримо с показателите на диференциация на доходите и концентрация на доходите по

групи от население. Трябва да се отбележи, че понастоящем съществуват много такива

статистически показатели, при това няма нито един съвършен показател или набор от

показатели, които напълно да обхванат всички страни на това явление.

Дисертанта определя съществуващата регионална диференциация в Русия по

отношение на доходите като заплаха за националната безопасност, и като фактор за

противодействие на ефективното икономическо развитие на страната.

За да бъдат преодолени тези предизвикателства автора посочва възможностите на

високия образователен потенциал на населението, престижността на образованието и

научната дейност в общество, които създават благоприятни условия за реализация на

личните икономически интереси на руските граждани.

В резултат на проведеното изследване е обобщено, че преходът към съвременната

икономика е пряко свързан със създаването на система на икономически интереси,

адекватна на съществуващи социални необходимости, което трябва да се основава на:

- предоставяне на всички членове на гражданско общество на възможности за

придобиване на знания през целият им живот, чрез непрекъснато обучение в държавни и

недържавни сектори на образование, в това число, в рамките на доброволни инициативи;

- интеграция на информационно-комуникационните технологии в разработката на

училищни програми, с цел да се осъществи  достъп до тях  на селски и градски общини,

както и да се оказва помощ при създаване на надлежащи благоприятни условия,

необходими за  внедряване на такива технологии;

- създаване на условия, позволяващи да се разшири достъпът на студенти, млади

учени и инженери от страни с преходна икономика към програми в университетите и

научните учреждения на развитите страни, за да  се стимулира обмена на опит и развитието

на потенциала с изгода за всички участници;



- разработка на планове за действия и програми в областта на образованието, с

участието на  основополагащи международни принципи, взимайки под внимание, че

образованието трябва да бъде достъпно за всички  и да се съобразява с месните условия и

потребности за развитие на човешкия потенциал на национално и локално ниво.

В параграф втори „Изисквания за адекватна реализация на икономическите

интереси на индивида” на Глава трета се представят възможностите, за да се осигури

съгласувана реализация на индивида в съвременните условия.

От тази гледна точка се прави изводът, че целта на обществото се състои не в

реализация на общия интерес, а в осигуряване на съгласуване между обществените

и личните икономически интереси. Признанието за наличие на разнообразните

интереси показва, че те не съвпадат и имат относителна самостоятелност.

Противоречивостта на структурата на личните икономически интереси е

предопределена от ограничеността на възможностите на индивида в сравнение с

неговите потребности. В резултат на това индивидът постоянно се намира в

състояние на избор. Той избира между съвременното и бъдещото потребление,

между работа под наем и откриване на свой собствен бизнес, между време за работа

и време за почивка и т.н.

За целите на анализа се констатира, че проблемите за реализацията на

икономическите интереси на индивида са в силна зависимост от модела на

държавна политика, обхващащ функциите на различни институции в политическата

сфера. Признавайки несъмнената значимост на икономическата политика на държавата,

трябва да се отбележи, че установяването на съвременната икономика протича успоредно с

процеса на глобализация, развитието на който, от една страна води към засилване на

конкуренцията между националните стопанства за креативен интелектуален капитал, а от

друга страна, поставя пред тях задача за търсене на ефективни начини и инструменти на

междудържавно сътрудничество в решаването на възникващи проблеми.

Всичко това води и до развитие на нови социални структури на общество, основани

на такива критерии, като образование, способност към разширяване на възпроизводство на

знания, здраве, опит, квалификация. Най-ценните качества в тези условия са нивото на

образование, професионализъм, обучение на работниците, техните интелектуални и

креативни способности.

Освен това,  в съвременното общество социалните фактори престават да бъдат не-

икономически, те стават елемент от единно социално-икономическо

пространство.Икономическият ръст силно зависи от социалните показатели, защото



човешкия капитал се базира, преди всичко, на индивидуалните способности и таланти, носи

ярко изразен индивидуалистичен характер, а прилагането на знания зависи от достъпността

и качеството на масовото образование, което означава, че основния елемент за социална

справедливост е необходимо условие за разширяване на възпроизводство на човешкия

капитал, а съответно и конкурентоспособността на страната.

Авторът не пропуска да отбележи, че неравенството в обществото през цялото му

историческо развитие не само не изчезва, а напротив, придобива все по-сложни и

разнообразни форми. Определена степен на диференциация на доходи и заплата е

необходима на икономиката, защото решава задачата за формиране на икономически

стимул, чрез развитие на материална заинтересованост на индивида от повишаване на

ефективността на своята производствена дейност, в основата на която лежи

непосредствената зависимост между мярата на труд и мярата на заплащането му.

Ето защо, в условията на  установяване на съвременната икономика развитието на

обществото се намира в тясна зависимост от решаване на въпросите за социалната

справедливост, като фактор за повишаване на благосъстоянието на населението.Човешкия

капитал се базира, преди всичко, на индивидуалните способности и таланти, които имат

ярко изразен индивидуалистичен характер, а прилагането на знания зависи от достъпността

и качеството на масовото образование, основните елементи на социалната справедливост са

необходимо условие за разширено възпроизводство на човешкия капитал. В дадения

контекст е съвършено очевидно, че успешното развитие на общество предполага

построяване не само на ефективна система на производство, но и на ефективна система на

разпределение на благата, в съответствие със социални принципи и етически норми на това

общество. Отношенията на разпределение оказват влияние върху сферата на производство,

така те непосредствено определят нивото и качеството на живота на населението, неговата

социална структура и социалните отношения вътре в обществото.

В параграф трети „Приоритетни направления за трансформация на системата

на икономически интереси на индивида в контекста на съвременните реалности” на

Глава трета са посочени обобщенията, резултат от дисертационното изследване посветено

на трансформацията на системата на икономически интереси на индивида в контекста на

съвременното социално-икономическо развитие.

Осигуряването на благосъстоянието на населението предполага реализация на

механизми за държавно регулиране, насочени към подобряване на материалното положение

на различни групи от населението, преди всичко чрез ефективна данъчна система.



Данъците не само са инструмент на въздействие върху икономиката, но служат и като

механизъм за обратна връзка и зависимост на държава от субектите на икономиката.

Когато икономическият ръст в условията на съществуващи разпределителни

отношения не само не способства за ръста на благосъстоянието на населението, но и

задълбочава неравенството и бедността е необходима съществена трансформация  на

данъчните механизми. Като най-неотложни мерки в това направление може да се постави

градацията на доходите в съотношение с жизнения минимум. Очевидно е, че от гледна

точка на мерките за борбата с бедността и принципа на социалната справедливост е

целесъобразно е да се включат и такива мерки, като освобождаване от данъчно облагане  на

значителна част руснаци, доходите на които са на нивото или малко по-високи от жизнения

минимум. Освен това е необходимо въвеждане на прогресивна система на данъчно

облагане, въвеждане на допълнителен данък на свръхвисоките доходи, който да позволи

сформиране на съществена добавка към доходите на държавния бюджет, както и да

гарантира нормализация на социалния климат в страната.

Подчертана е необходимостта от още по-интензивни и концентрирани усилия в

такива направления на държавната  политика, като инвестиции в човешки капитал, подем

на образованието, науката, здравеопазването, развитие на национална иновационна

система, развитие на естествените предимства и модернизация на икономиката, създаване

на равни възможности за хората.

За да се намали бедността и диференциацията на населението по ниво на доходи е

необходимо да се осъществи комплекс от мероприятия, включващи както мерки с

общоикономически характер, така и мерки непосредствено в областта на доходите и

социалната зашита на населението. Тези мерки са мащабни и са свързани с увеличаване на

обема на БВП и производството на продукция и услуги в базови отрасли на икономиката,

инвестиции в икономиката, усъвършенстване на данъчната политика, балансирано

социално-икономическото развитие на регионите, разширяване на възможностите за

заетост, повишаване на реалните доходи на населението, нивото на заплати и размера на

пенсиите, развитие на адресни форми на материална подкрепа на нуждаещи се граждани,

осигуряване на достъпност до качествени услуги в сферата на образованието,

здравеопазването, жилищно-битовото стопанство в условията на реформиране на тези

отрасли.

В дадения контекст основна задача, стояща пред държавата е не просто развитие на

социалната политика, а придаване на социална форма на икономическата политика като

цяло, подчиняването и на социални детерминанти.



На базата на обстойно проучване на наличните данни автора предлага, с цел да се

реализира пълният потенциал в Русия, провеждане на целенасочена и стратегически точна

икономическа политика, осигуряваща най-добри условия за възпроизводство на човешкия

капитал, което ще бъде ключов фактор за позициониране на страната като благоприятна

среда за жизнена дейност на своите граждани, конкурентоспособност и независимост.

Подобна ефективност на икономическата политика в съвременните условия може да бъде

получена от фактически размери на доходи, които на свой ред ще окажат положителни

социални ефекти и повишаване ръста на благосъстояние на общество.

Необходимо  условие за решаване на тази задача е развитието и оптимизацията на

социалната съставка на икономическата политика, диференциацията и индивидуализацията,

като отклик на индивидуализацията на икономика като цяло, в това число:

– създаване на благоприятни условия и възможности за интелектуално и

физическо развитие на човека;

– укоряване на развитие на сферата на услугите;

– развитие на сферите на образование, култура и здравеопазване;

– осигуряване на политическа и социална стабилност в общество;

– ускоряване на инвестициите в ръста на нивото и качеството на човешки капитал;

– формиране на действена система за осигуряване на икономика с квалифицирани

кадри;

– провеждане на ефективна политика на заетост на населението;

развитие на фундаменталните науки;

– повишаване на нивото на предприемаческа култура на населението;

– създаване и развитие в страната на ефективен информационен сектор на

икономиката.

Освен това, в рамките на развитие на социална съставка на икономическата

политика е необходимо:

– увеличаване на обема на държавни и частни инвестиции в социалната сфера и

тяхната оптимизация;

– развитие на отношения на социалното партньорство с бизнеса;

– създаване на условия за развитие на самозаетостта и частичната заетост на

малоимотните групи, хората с ограничени възможности;

– предоставяне на социални гаранции и осигуряване на задължително финансиране

на социални помощи.



Основни инструменти за реализация на социални компоненти  на държавна

икономическа политика в развитите страни се явяват:

– нормативно-договорно регулиране на заплатата;

– наличие на развити институции за задължителна и доброволна социална

застраховка;

– предоставяне от държава на  широки спектър на обществени блага.

Изведени като приоритетни са активните взаимодействия на предприемаческите

структури и органите на властта, които могат да бъдат взаимноизгодни. Например,

държавата носи отговорност за осъществяване на възложените й социални функции, на

свой ред бизнеса е определен източник на развитие и нарастване на общественото

благосъстояние. Такова взаимодействие между частния и държавния капитал носи

наименованието публично-частно партньорство, под което се разбира сътрудничество на

публичния и частния сектор с цел  реализация на проекти в областта на инфраструктурата,

внедряване на иновации и оказване на обществени услуги.

Едно от приоритетните направления на държавната политика в областта на

стабилизация на икономическото положение е развитието на селското стопанство и

селските територии. Все по-остър е проблемът за хранителна безопасност, което от своя

страна изисква формиране на цял комплекс от мерки  за подкрепа на този сектор.

С цел повишаване на конкурентоспособността на малките предприятия в сферата на

агробизнеса основни задачи пред държавната подкрепа са:

– иновационен потенциал, осигуряващ осъществяване на «зелена революция» в

областта на аграрните технологии и полагане на основите на   бъдещо динамично развитие;

– модернизация на инфраструктурата и материално-техническа база на аграрния

сектор, гарантиращ възможност от въвеждане на ефективна производствена дейност и

реализация на социални програми на село;

– възраждане на интеграционни и кооперационни връзки на пост-руското

пространство на ниво конкретни предприятия, включително и държавни, което ще позволи

на бивши съюзни републики да използват предимствата на международното разделяне на

труда и бурно протичащите процеси на глобализация, а също съвместно да противоборства

на техните възможни негативни последствия.

Друго препятствие пред икономическия ръст са изведени сивата икономика и

корупцията. С цел подобряване на механизмите за противодействие на сивата

икономика и корупцията е необходимо да бъдат решени интегрално като правови,

така и организационни, и икономически проблеми, а именно:



– усъвършенстване на националното антикорупционно законодателство в

съответствие с международните стандарти;

– преодоляване на «суровинната» насоченост на развитие руската икономика,

предоставяща широки възможности за корупционни дейности;

– максимално намаляване на обема от налични разчети между стопанските

субекти;

– изработка на механизми на финансов мониторинг, повишаване на ефективността

от анализа на негови резултати;

– разработване на система за използване на кредитни карти при всевъзможни

разчети, в това число при начисление от организациите на заплата;

– разработване на механизми на контрол за съблюдаване на принципа на

разделения на собствеността и властта;

– стимулиране на формирането на конкурентен частен сектор на икономиката;

– укрепване на институционалните основи на държавата и обществото.

Посочените мерки ще спомогнат, ако не да се премахне корупцията, то

съществено да се подкопае нейната материална основа – сивата икономика,

доколкото намаляването на наличните обороти ще застави повече предприятия да

излязат от сянката и сивите схеми, да покажат реални доходи и съответно да платят

реални данъци. Намаляването на сивата икономика означава на практика

намаляване на корупцията.

Друга актуална задача на съвременното общество е построяване на ефективна

система на международни взаимодействия в контекста на развитие на процесите на

глобализация. Развитието на съвременното световно съобщество, новата система на

междудържавни връзки и отношения изискват от държавата формиране на съвременна

икономическа политика, насочена не само към развитие на държавата като затворена

социално-икономическа система, но и на нейното самоопределение в рамките на единна

глобална система на отношения.

С оглед доказване на авторовата теза е обосновано, че осигуряването на

трансформация на икономическите интереси на индивида изисква разработка на цял

комплекс от направления и мерки, засягащи практически всички страни на

социално-икономическото развитие на съвременното общество (табл.1).



Таблица 1
Направления  за трансформация на икономическите интереси на индивида

Направления

Цели Нивелиране на негативното влияние на иманентни
противоречия

Премахване на причини за възникване на
трансцедентни противоречия

Икономически

Усъвършенстване на механизмите за преразпределение на блага
и услуги с привличане на обществени институции:
- противодействие на сивата икономика и корупция;
- намаляване на нископлатената заетост;
- формиране на международни социално-ориентирани
инвестиционни проекти с цел да изравняване на неравенството
между страните;
- разширяване на сферите на влияние на международните
обществени организации и формиране на прозрачни
междудържавни механизми на финансово осигуряване на тяхната
дейност;
- засилване на мерките за държавен контрол за тарифно-ценова
политика на естествените монополи.

Осигуряване на интензивен характер на
икономическото развитие на микро- и
макро- нивата:
- развитие на производството с висока
добавена стойност;
-финансиране на иновационни предприятия
при улеснени условия и данъчно облагане;
- допълнително инвестиране в човешки
капитал;
- данъчно стимулиране на развитие на
сферите на информационно-
комуникационните технологии, като условие
за осигуряването на равен достъп до
релевантна информация.

Социални

Формиране на направления за развитие на инструментариума за
обществено саморегулиране:
- развитие на механизмите на публично-частно партньорство и
социална отговорност на бизнеса;
- усъвършенстване на програмите за съдействие на развитието на
малки и средни предприятия;
- стимулиране на интеграционно взаимодействие на малки,
средни и големи предприятия в контекста на построяване на
иновационно-ориентиран клъстер.

Разширяване на спектъра на базови блага и
услуги, гарантирани от държавата:
-усъвършенствуване на инструментариума за
оказване на адресна социална помощ,
построена на критериална оценка на степента
на нуждаемост;
- развитие на конкурентни отношения на
пазар, оказване на социални услуги.



Институционални

Трансформация на механизмите на международно
сътрудничество в решаване на социални проблеми:
- формиране на глобални програми за развитие на селското
стопанство като основа за хранителната безопасност на
човечество и решаване на проблемите на глада;
– институционално осигуряване на достъпността на
образованието, социалните блага и услуги;
- създаване на международен инструментариум за
противоборство с корупцията.

Адаптация на съществуващите
икономически институции към целите и
задачите на развитие на новата икономика:
- формиране на единно правово поле за
регулиране на мрежата на интернет;
- стабилизация на световна финансова
система в контекста на глобализационните
тенденции;
- формиране на междунационални
институционални механизми за социална
защита.



Въз основа на представените в глава трета анализи и констатации могат да се

направят следните обобщения:

 Икономическите интереси на индивида се реализират в рамките на специфичен

комплекс на социално-икономически явления и процеси, което се съпровожда от

възникването на следните противоречия: иманентни, отстраняването на които е невъзможно

и които са присъщи на общество на всеки етап от развитието; трансцедентни, специфични  за

всеки конкретни етап на социално-икономическото развитие.

 Съгласуването на икономическите интереси на индивида със съвременните

икономически реалности изисква понижаване на остротата на проявление на иманентните и

трансцедентните противоречия,преди всичко по пътя на усъвършенстване на

институционалната основа за развитие на икономиката и адаптацията й към съществуващите

социално-икономически условия, както и за сметка на регулиране на социалните неравенства

в обществото.

 Целта на съвременното обществото се състои в изпълнението на определени

изисквания за съгласуване на обществените и личните икономически интереси,

които сами по себе си се отличават с противоречива структура, предопределена по

същество от ограничеността на възможностите за задоволяване на обществените и

индивидуалните потребности. Проблемите за реализацията на икономическите

интереси на индивида са в силна зависимост от:

− модела на държавна политика, осигуряващ съгласуваност на икономическите

интереси има държавата;

− отчитането на процесите, които съпътстват установяването на съвременната

икономика – глобализация, преориентация на производствените отношения към

създаването на информация, като резултат на разширеното възпроизводство на

знания; промяна на отношението към собствеността – работникът, притежаващ

набор от уникални интелектуални способности индивид, произвежда нови

продукти, собственик на които е самият той, като  резултат от обучението и

творческия процес; развитие на нови социални структури на обществото,

основани на критерии, като образование, професионализъм, специфични

индивидуални интелектуални и креативни способности и т.н.

 Трансформацията на икономическите интереси на индивида практически

засяга всички страни на социално-икономическото развитие на съвременното



общество, като изисква разработка на цял комплекс от мерки, насочени в следните

направления:

− икономическо – усъвършенстване на механизмите за преразпределение на блага

и услуги с привличане на обществени институции; осигуряване на интензивен

характер на икономическото развитие;

− социално –развитие на инструментариума за обществено саморегулиране,

разширяване на спектъра на базови блага и услуги, гарантирани от държавата;

− институционално – трансформация на механизмите на международно

сътрудничество в решаване на социални проблеми; адаптация на

съществуващите икономически институции към целите и задачите на развитие на

съвременната икономика.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В съвременните условия поведението на човека се определя чрез сложно

взаимодействие на материални фактори, социални императиви, и, което е особено актуално

в условията на формиране на съвременната икономика, неговите индивидуални креативни и

интелектуални способности.

В тези реалности социалните детерминанти стават все по-голяма и значима

обществена надстройка. Социокултурната среда на човека формира социалните атрибути на

неговата жизнена дейност, определяйки моралните и културни норми и ограничения. Заедно

с икономическите фактори определя неговия социален статус, като намира отражение в

институционалната и социалната структура на обществото (йерархия на статуси, обусловени

от такива фактори, като образование, собственост, престиж, власт и т.н.).

Анализите, изводите и констатациите, направени в дисертационния труд, показват,

че включването на индивида в системата на икономически отношения разкрива неговото

икономическо съдържание чрез вътрешната му противоречивост, в качеството му на

биологически, социален и интелектуален субект. Индивидът е способен да преобразува

обкръжаващата действителност и в същото време той е подвластен на нейното влияние, което

определя неговия манталитет и ценностно-нравствено устройство.

На базата на извършения теоретико-методологичен анализ индивидът е определен

като персонифициран субект на икономически отношения, дейността на който е насочена



към реализация на икономически интереси, осигуряващи неговото собствено

възпроизводство (доход, собственост, потребности) и социалния му ръст (власт,

образование, престиж) чрез преобразуване на обкръжаващата действителност (материална

и виртуална).

С оглед на това е предложен цялостен подход за характеризиране на ролята и

мястото на индивида в социално-икономическите отношения на съвременното общество,

който има следните елементи и опорни точки:

− Доказано е, че в зависимост от обекта на икономически отношения и съответно

този, с когото осъществява взаимодействие, индивидът може да бъде изразител не само на

лични, но и на обществени, колективни, и национално-държавни интереси.

− Установен и анализиран е един от най-характерните признаци за трансформация

на ролята на индивида в условията на установяване на съвременната икономика –

разширяването на индивидуалните свободи в процеса на производство и повишаване на

възможностите за хоризонтална мобилност на индивида. Креативният характер на труда,

неговият масов иновационен характер, като основа на формирането на съвременната

икономика, предопределят необходимостта от предоставяне на широк спектър на свободи в

процеса на реализация на производствената дейност и на управление в съвременните

производствени процеси, което в значителна степен носи координиращ характер,

формирайки общ вектор на развитие на производството.

− Обосновано е, че разширяването на възможностите за хоризонтална мобилност,

осигурено в това число и за сметка на развитието на информационно-комуникационните

технологии, предопределя доминиращото значение на икономическия интерес на индивида

над интересите на обществото.

− Аргументирано е, че процесът на установяване на съвременната икономика се

съпровожда с промени на обекта на собственост, преориентация на процеса на

производство и създаване на виртуални продукти и информация, което резултира в

развитие на индивидуалната собственост. Съответно самореализацията на личността е

свързана с укрепване на ролята на индивида, като носител на уникална съвкупност от

знания и умения, насочени към саморазвитие в процеса на преобразуване (далеч не винаги

материално) на обкръжаващата действителност.

Следователно, може да се твърди, че развитието на съвременните социално-

икономически отношения се съпровожда и намира своето проявление в:

− разширяване на индивидуалните свободи в процеса на производство;



− повишаване на възможностите за хоризонтална мобилност на индивида за сметка

на виртуализация на отношенията в сферата на производството, както и за сметка

на глобализацията на стопанския живот на съвременното общество като цяло;

− развитие на индивидуалната собственост;

− усилване на влиянието на социалния фактори (преди всичко образование) при

реализация на икономическите интереси на индивида.

Системата на икономически интереси на индивида в пълнастепен отразява неговата

роля и място в системата на икономически отношения на обществото, разкривайки

характера на неговото включване в системата на обществено производство. Във връзка с

това реализацията на базовите икономически интереси представлява необходим атрибут на

съвременната икономика, която предполага установяването на такива задължителни

условия, като: развитие на информационно-комуникационните технологии; формиране на

акумулативно иновационна икономика, които не могат да бъдат достигнати без осигуряване

на високи обеми на инвестиране в човешки капитал и неговото развитие. Реализацията на

базовите икономически интереси създава възможности за реализация на нематериални

икономически интереси (потребности на по-високо ниво, в  това число и от

самоактуализация), което в условията на съвременната икономика е достатъчно условие за

реализация на материалните икономически интереси на индивида от по-високо ниво.

На тази основа е развита защитаваната в дисертационния труд авторова теза.

Индивидът е не само носител на лични икономически интереси, но и изразител на интереси

на колектива (креативният работник – като системообразуващ субект на колектива), и

изразител на интереси на обществото (в условията на установяване на съвременната

икономика високото ниво и качество на живот на индивида е условие за

конкурентоспособност на националната икономика и интензивно постъпателно развитие на

цялото национално стопанство и обществените институции).Високата степен на

автономност на индивида и повишаването на възможностите за неговата хоризонтална

мобилност водят до промени в съотношенията на личните и колективните икономически

интереси, индивидът е изразител на интересите на колектива и държавата само до степен, в

която те съответстват на неговите лични икономически интереси.Съответно,развитието на

процесите на индивидуализация в съвременните условия води до трансформация на

системата на икономически интереси на индивида, което се проявява в:

− перманентна диверсификация на икономическите интереси и като следствие

разширяване на тяхната индивидуална съставка;



− запълване с икономическо съдържание на нематериалните потребности на

индивида;

− формиране на съподчинен характер на колективните и обществените

икономически интереси по отношение на индивидуалните интереси.

В съответствие с това са идентифицирани иманентни и трансцендентни

противоречия в реализацията на икономическите интереси на индивида в системата на

икономически отношения в съвременното общество, които възникват поради действието на

обективни икономически закони и динамиката в съвременните условия на социално-

икономическото развитие.

В този контекст като съществуващи иманентни противоречия, т.е. такива, които са

присъщи на веки етап на общественото развитие,се разглеждат:

− противоречие между индивидуални способности и ниво на потребности (една от

локалните форми на проява на закона за нарастващите потребности, който се основава на

факта, че икономическите потребности безгранично растат и постоянно изпреварват

икономическите възможности на обществото за тяхното задоволяване);

− социално неравенство (задължителен атрибут на общественото развитие, при

това в социалната йерархия голям брой от социалните блага винаги е притежавано от

малцинството от населението);

− бедност и мизерия (въпреки високото ниво на обществено и икономическо

развитие на световното глобално стопанство проблемите на мизерията и бедността остават

едни от най-острите);

− индивидуалните свободи и институционалните ограничавания, отстраняването

на които е невъзможно, на който да е етап от общественото развитие (институционалните

ограничения способстват за усилване на диференциацията на различните социално-правови

позиции, по този начин способстват за закрепване на съществуващия социално-

икономически строй и създадената система на социално неравенство).

Като трансцедентни противоречия, т.е.специфични за всеки  конкретен етап на

социално-икономическото развитие, се квалифицират:

− ограничаване на достъпа до информация в съчетание с различни способности за

нейното използване (по данни на Световната Банка повече 20% от възрастно население в

света  (предимно жени), не могат да пишат и четат; в Русия само 32 %  от жителите на

страната имат редовен достъп до Мрежата на Интернет; броят на персонални компютри на

100 от работници  средно по Русия съставлява само 15 бройки);



− противоречието между социалните и икономически атрибути за реализацията на

статусни икономически интереси на индивида (наличието на образование не гарантира

високото ниво на реализация на материалните икономически интереси, защото използването

на знания се определя от индивидуалните способности, а неговата липса е фактор за

закрепване в ниските социално-икономически статуси);

− международната миграция на трудовите ресурси (в условията на национална

икономика на развити и слабо развити страни не е в състояние да издържи на конкуренцията

с развитите страни в борбата за индивида, като следствие произтича отлив на трудови

ресурси от тези страни, увеличава се обема на нелегална миграция);

− несъвпадение на национално-държавни и индивидуални икономически интереси

(развитието на глобализационните процеси води към това, че реализацията на

икономическите интереси на индивида става приоритетно условие за осигуряване на

национално-държавните интереси,всеки индивид обаче се стреми към максимално пълна

реализация на собствените си интереси – съответно невисоко качество на живот води до

отлив на човешки капитал и ощетяване на интересите на държавата).

Признаването на обективния характер на съществуване на противоречия на социално-

икономическото развитие не елиминира  проблема с намирането на начини и области за

осигуряване на координирана реализация на икономическите интереси на индивида в

съвременните условия. И ако иманентните противоречия съпровождат човечеството през

целият път на негово историческо развитие, то чрез реализация на комплекс от мерки в

конкретни икономически, социални и институционални направления почти изцяло могат да

бъдат редуцирани причините за възникване на трансцендентните противоречия, с цел да се

осигури трансформация на икономическите интереси на индивида.

Реален израз на това са аргументираните в дисертацията направления за

понижаване на влиянието на иманентните противоречия, а именно:

1) подобряване на механизма за преразпределяне на блага и услуги с привличане на

обществени институции:

− противодействие на сивата икономика и корупция;

− съкращаване на ниско платената заетост;

− формиране на международни социално-ориентирани инвестиционни проекти с цел

премахване на  неравенството между страните;



− разширяване на сферите на влияние на международните обществени организации

и формиране на прозрачни междудържавни механизми за финансово осигуряване

на дейността им;

− засилване на мерките за държавен контрол за тарифно-ценовата политика на

естествените монополи.

2) формиране на направления за развитие инструментариума за обществено

саморегулиране:

− развитие на механизмите на държавно-частно партньорство и социалната

отговорност на бизнеса;

− усъвършенстване на програмите за съдействие на развитието на малкия и среден

бизнес;

− стимулиране на интеграционното взаимодействие на малки, средни и големи

предприятия в контекста на построяване на иновационно-ориентирани клъстери.

3) трансформация на механизмите на международно сътрудничество при решаване на

социалните проблеми:

− формиране на глобални програми за развитие на селското стопанство, като основа

на хранителната безопасност на човечеството и решаване на проблемите на глада;

− институционално осигуряване на достъпност на образованието, социални блага и

услуги;

− построяване на международен инструментариум за  противоборство с корупцията.

Определени са и направления за премахване на причините за възникване на

трансцендентни противоречия:

1) осигуряване на интензивния характер на икономическото развитие на микро- и

макро- нива:

− развитие на производство с висока добавъчна стойност;

− улеснено финансиране и облагане с данък на иновационни предприятия;

− целенасочено инвестиране в човешки капитал;

− данъчно стимулиране на развитието на сфери от информационно-

комуникационните технологии, като условие за осигуряване на равен достъп към

релевантна информация.

2) разширяване на спектъра на базови блага и услуги, гарантирани от държавата:

− усъвършенстване на инструментариума за оказване на адресна социална помощ,

построена на критериална оценка на степента на потребност;



− развитие на конкурентни отношения на пазара за оказване на социални услуги.

3) адаптация на съществуващите икономически институции към целите и задачите за

развитие на съвременната икономика:

− формиране на единно правово поле за регулиране на мрежата на  Интернет;

− стабилизация на световната финансова система с отчитане на глобализационните

тенденции;

− формиране на междунационални институционални механизми на социална

защита.

ІV. ПРИНОСИ В ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

Приносните резултати от дисертационния труд могат да се систематизират, както

следва:

1. На основата на анализ на съвременните разбирания за икономическото

съдържание на категорията „индивид“ е доразвито съществуващото знание и е

предложена актуализирана авторова дефиниция на това понятие.

2. Теоретично и концептуално е обоснована системообразуващата роля на

индивида, като субект на социално-икономически отношения, което отразява процеса на

формиране на съвременната икономика, намиращ израз основно в: разширяване на

индивидуалните свободи в процеса на производство и повишаване на възможностите за

хоризонталната мобилност на индивида; преоткриване на творческия характер на трудовата

дейност; развитие на индивидуалната собственост; нарастващото влияние на социалните

фактори на реализация на икономическите  интереси на индивида.

3. Изведени са авторови виждания за характера на взаимовръзките, определящи

реализацията на икономическите интереси на индивида в съвременните реалности.

Доказано е, че повишаването на индивидуалната свобода в процеса на производство води

до трансформация на системата на икономически интереси на индивида, която се проявява

в: перманентна диверсификация на икономическите интереси и разширяване на техния

индивидуализиран компонент; подчиняване на колективните и обществените

икономически интерес  на индивидуалните икономически интереси.

4. Идентифицирани са иманентни противоречия (които са присъщи на всеки етап

от общественото развитие) и трансцендентни противоречия (специфични за всеки конкретен



етап на социално-икономическото развитие) в реализацията на икономическите интереси на

индивида в съвременен контекст.

5. Аргументирани са приоритетни направления (икономически, социални,

институционални) и е предложен комплекс от мерки, насочени към понижаване на

влиянието на иманентни противоречия и редуциране на причините за възникване на

трансцендентни противоречия при трансформацията на сложната система на

икономическите интереси на индивида, реализацията на които се явява едно от

съществените условия за управлението и функционирането на  съвременната икономика.

Теоретичното значение на дисертацията се състои в доразвиване на теоретичните

виждания за индивида – като субект на икономически интереси, а също така и във

формулиране на препоръки за формиране на условия за трансформация на значението на

индивида в съвременните икономическите отношения и адекватна на тях реализация на

неговите икономически интереси.

Основни научни положения и изводи на автора могат да служат за по-нататъшно

проучване на индивидуализацията и развитието на  индивида, като елемент на системата на

икономически отношения в контекста на теорията  на икономически интереси.

Самостоятелно практическо значение имат следните резултати от дисертационното

изследване:

1) Проучването на категорията «индивид» и ролята му в съвременната

икономика би могло да намери приложение при изследване на процеси на

индивидуализация на икономиката.

2) Формулираните направления за трансформация на икономическите интереси

на индивида биха могли да намерят приложение при формирането и реализирането на

държавната социално-икономическа политика в контекста на съвременното социално-

икономическо развитие.

3) Теоретични предложения и авторови тези, формулирани и обосновани в

дисертацията, могат да намерят приложение в процеса на преподаване и обучение в

университетски курсове по икономическа теория.

V. ПУБЛИКАЦИИ, СВЪРЗАНИ С ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

1. Авторът е публикувал 8 научни разработки с общ обем 13,6 п. л. (авторският обем

– 13,6 п. л.), в това число 3 статии в списания, препоръчани от авторски права капацитет

ВАК РФ – 1,6 п. л. и една монография (авторски обем – 10 п. л.).
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