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УВОД
Процесите на развитие протичат с все по-висока степен на интензитет във
времето и пространството. В тази връзка познаването на теоретичните подходи за
локализацията на социално-икономическите дейности е важно познание, което
свободно можем да наречем локализационен анализ. Реализираните
пространствени решения на всички заинтересовани страни – публична
администрация, бизнес, работна сила и др., играят ключова роля при създаването
на регионалната ефективност на икономиката. Можем да разглеждаме процеса на
използване на Европейските фондове у нас като релокализация на капитали,
икономически дейности, енергия, население и доход. Живеем във време, в което
реализираните пространствени подходи днес ще определят възможностите за
растеж и качество на живот утре.
Монографията „Локализационни подходи за регионално развитие” е
посветена на традиционните и най-новите модели, които имат теоретичната сила и
достоверност да обясняват и прогнозират локализационните процеси във времето и
пространството. Нейната логическа теоретична рамка е организирана на принципа
на функционалната взаимозависимост. Придадена е водеща роля на връзката
между представените модели от гледна точка на средата, в която функционират, и
факторите, които фаворизират, спрямо получените резултати. Това ни позволява в
една и съща глава да анализираме автори и техните модели за организация на
пространството, при условие че те са взаимосвързани и допълващи се, без оглед на
времето на тяхното възникване. Целта на този подход е да подчертае значението на
допълняемостта и причинно-следствените връзки при изследването на
пространствените процеси в съвременното регионално развитие и социалноикономическа география.
Регионалното развитие като парадигма на научен интерес у нас се развива
най-интензивно през последните две десетилетия. Дълбоко убедени в тезата на
Люин, че „наука без теория е по същество сляпа”, считаме, че най-естественият
източник на теоретична база за развитие на регионалното развитие у нас са
изследванията на регионалната и социално-икономическата география.
В наукознанието съществуват няколко общоприети изследователски научни
подхода – исторически, генетичен, комплексен, системен и пространствен. Водещ в
развитието на географската наука винаги е бил пространственият подход, но
географията успешно се ползва и от останалите подходи в своите изследвания. В
тази връзка локализацията и локализационният подход са инвариант на
пространствения, но изследващ бъдещите възможни пространствени ефекти чрез
система от научни модели. Веднъж реализирани, локализационните решения за
дълго предопределят пространствената структура и организация на
икономическата система, както и ефективността от нейното регионално развитие.
Поради това бихме определили локализационните подходи и модели като вид
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прогностични инструменти за бъдещо пространствено развитие или за бъдещо
изменение на съществуващи пространствени обекти.
В едно по-широко схващане бихме казали, че регионалното развитие е
реализиран континуум на географските възможности във „времепространството”. Прогнозирането на тези възможности е сложен процес и е
обект на научен интерес и пресечна точка между науката икономическа география
и приложното поле на регионалното развитие.
Водещият мотив за създаването на настоящия труд е стремежът да се
представят възможностите на приложните аспекти на икономическата география и
нейния принос към регионалното развитие посредством теоретичните достижения
на локализационния анализ в пространството.
Монографията е конструирана в седем глави, като първата е посветена на
еволюцията и развитието на самата икономическа география и достигането до
идеята за регионалното икономическо развитие. От третата до петата глава се
разглеждат модели в опростена икономическа среда, като постепенно допуснатите
теоретични ограничения се премахват, добавят се допълнителни фактори и
условия, до достигане до ефекта на мултипликатора и самоорганизация в
пространството, разгледани в шеста глава. Последната, седма глава е посветена на
най-модерната рамка „Новата икономическа география”, нейните теоретични
модели и техните възможности за научно обяснение на процесите на локализация в
пространството и следователно на ефективността от процеса на регионалното
развитие.
Книгата е насочена към експертите и специалистите в публичния и частния
сектор, заети в областта на регионалното развитие и регионалната политика,
публичната администрация на национално и местно ниво, агенции и институции,
развиващи инвестиционни проекти по отношение на секторните политики, които
търсят ефективни решения за развитие на българските региони.
Изданието е полезно и за всички студенти, изучаващи регионално развитие и
политика, география, местно и регионално икономическо развитие, бизнес и
публична администрация, градско развитие и урбанизъм и др.
Изказвам благодарност към рецензентите и колегите, чиито съвети
направиха настоящия труд по-съдържателен.
Сърдечно благодаря на родителите си, които ме подкрепяха през всичките
години.

Септември, 2012

Авторът
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PREFACE
Development processes occurring with ever greater intensity in time and space. In
this context, knowledge of theoretical approaches to the localization of the socioeconomic activities is important knowledge that can be called free locational analysis.
The realized spatial resolutions of all stakeholders - public administration, business, labor
and others play a key role in the creation of regional economic performance. We can look
at the process of using EU funds in Bulgaria as relocate capital, economic activities,
energy, population and income. We live in a time in which spatial approaches
implemented today will identify opportunities for growth and quality of life tomorrow.
The book “Locational approaches for regional development” is dedicated to
traditional and the newest models, which got the theoretical authenticity in explaining
and forecasting the localizational processes in time and space. Its theoretical framework
is organized by the principle of the functional interdependence. Is given a leading role in
the relationship between the models in terms of the environment in which they operate,
and the factors which favor compared to the results obtained. This allows us in the same
chapter to analyze authors and their models for the organization of space, provided they
are interrelated and complementary, regardless of the time of their occurrence. The aim
of this approach is to highlight the importance of complementarity and causal
relationships in the study of spatial processes in contemporary regional development and
socio-economic geography.
Regional development as a paradigm of research in our country develops most
intensively during the last two decades. Deeply convinced of Lewin's thesis that "science
without theory is blind, essentially," we believe that the most natural source of theoretical
basis for the development of regional development in our research is regional and socioeconomic geography.
In scientific studies, there are several accepted scientific research approaches historical, genetic, complex, and systemic and space. Leading the development of
geographical science has always been spatial approach, but geography is successfully
used by other approaches in their research. In this context, localization and localization
approach is invariant of space, but explores possible future spatial effects through a
system of scientific models. Once implemented, locational decisions for longer determine
the spatial structure and organization of the economic system and the effectiveness of its
regional development. Therefore, we may determine the locational approaches and
models as predictive tools for future development or modification of existing spatial
objects.
In a broader concept we would say that regional development was carried
continuum of geographical features in the "space-time". The anticipation of these options
is a complex process and is the subject of scientific interest and the intersection between
the science of economic geography and the scope of regional development.
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The leading motive for the creation of this work is the desire to present the
possibilities of applied aspects of economic geography and its contribution to regional
development through theoretical achievements of locational analysis in space.
The monograph is designed into seven chapters; the first is devoted to the
evolution and development of economic geography itself and the gain of the ideas for
regional economic development. From the third to the fifth chapter are presented models
in simplified economic environment, and gradually admitted theoretical restrictions are
removed, add additional factors and conditions, to reach a multiplier effect and selforganization in space, discussed in chapter six. The last chapter seven is dedicated to the
most advanced framework "New Economic Geography", its theoretical models and their
ability to explain scientific processes of localization in space and therefore the efficiency
of the process of regional development.
The book is aimed at experts and professionals in the public and private sectors
involved in regional development and regional policy and public administration at
national and local agencies and institutions, developing investment projects in terms of
sectoral policies that seek effective solutions for of Bulgarian regions.
The issue is beneficial to all students studying regional development and politics,
geography, local and regional economic development, business and public
administration, urban development and urbanism, etc.
I express my graditude to the reviewers and colleagues whose advices made this
work more meaningful.
I cordially thank my parents who supported me over the years.

September, 2012

The author
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ГЛАВА ПЪРВА
ОТНОСНО ИКОНОМИЧЕСКАТА ГЕОГРАФИЯ И
РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
Не е толкова важно да правим нещата правилно,
по-важно е да правим правилните неща!
Питър Дракър

От своето създаване до ден-днешен икономическата география1 се
развива като най-основно и главно направление в географската наука.
Науката география има дълга история и черпи своето начало от древността.
Няма да сгрешим, ако я назовем наука майка, не само защото е дала началото
на много други науки, но защото географското знание е жизненоважно за
всеки човек. Днес икономическата география е елитарна дисциплина, с която
се занимават ограничен брой изследователи, определящи себе си като
икономгеографи. На съвременния етап от нейното развитие тази група
изследователи не е задължително да притежава академично географско
образование, но наличието му е важно предимство. Последното условие
позволява на много учени по света да работят по проблеми от сферата на
икономическата география, без да са такива по образование. Този факт силно
подкрепя нейната интердисциплинарност.
Академичната дисциплина „икономическа география” има съвсем
кратка история. Най-общо можем да определим нейната възраст на около век,
когато за първи път в Англо-американската школа и по-късно в други части
на света се заражда като отделен курс на обучение в най-елитните
университети на своето време. Необходимо е да изминат още няколко
десетилетия получилите географско образование да започнат да се
самоопределят като икономгеографи. Интересен е фактът, че икономическата
география се заражда към края на XIX в. в много по-голяма степен като
следствие от търсенията на икономистите, отколкото на географите. Целта е
да се изследват и теоретично да се обобщят основни закономерности в
икономиките на различните страни и региони по света. Главната задача е да
се разкрият съществуващите между тях връзки и взаимозависимости. В
Използването на понятието икономическа география не е в противовес на социално-икономическата. Към днешна дата
икономическите отношения са изключително усложнени и никога не са изключвали социума или, казано иначе, няма
как икономическите отношения да не бъдат и социални. Икономическата география е клон на голямата „География на
човека”, в която обществото и неговата дейност посредством пазара и основни му сили - търсене и предлагане „моделират” конкретното състояние на икономическата система в пространство-времето. Нещо повече, елементът,
който привежда икономическата система в действие е човешката дейност и решения. Последното условие ни позволява
да сващаме икономическата география като достатъчно широко научно поле, което категорично включва и социалния
компонент в развитието на икономическата система.
1
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произведение на германския географ Карл Андрее (1867), живял в
навечерието на нейното възникване, се задават въпроси, които са актуални и
до днес: Къде са произведени тези продукти?, Как произведените на едно
място стоки достигат до друго?, Чрез какви превозни средства?, Кой ги
купува? и т.н. Въпреки големите промени в науката и технологичния
напредък за последните 140 години, ние все още си задаваме въпросите,
вълнували Андрее. Тези въпроси са първопричината за постоянния и
нескончаем интерес на други научни дисциплини към предмета на
икономическата география. Много важен е фактът, че през този период от
развитието на света самите държавни правителства проявяват интерес към
нов вид знание. Голяма част от политическите среди на Великобритания,
САЩ, Франция и Германия осъзнава значението на подобна наука, имаща
възможността да обоснове политика, която да подкрепя икономиките на
техните колонии и едновременно с това да ускори икономическото им
съревнование в Европа. От началото на XX в. до края на 70-те години
икономическата география се оказва силно повлияна от почти всички други
обществени науки, заимствайки от тях теоретико-метологични постановки.
Можем обаче да твърдим, че през последните пет десетилетия настъпи
определен обрат. Икономическата география започна да „излъчва” идеи.
Причината е проста – притежава способност да изследва и вярно да
интерпретира сложния процес на глобализация. По своята природа
глобализацията е преди всичко икономгеографски феномен, а традиционните
географски концепции за пространство, потоци, централни места,
производствени региони и др. играят водеща роля за разбирането ѝ като
явление, със свойствени пространствени диспаритети, фактори и
последствия. Това е причината в наши дни да протича един уникален процес
на „преоткриване” на икономическата география от социолози, политолози,
икономисти и други учени от групата на обществените науки. Найизвестният пример в това отношение е икономистът от Масачезутския
технологичен институт (MIT) Пол Кругман, който през 2008 г. получи
Нобеловата награда по икономика за работата си върху търговията и растежа.
Иронично е, че научно творение, наречено „Нова икономическа география”,
донесе такава слава на икономистите. В една от статиите си през 1991 г.
Кругман пише: „Осъзнах че съм прекарал целия си професионален живот ...
мислейки и пишейки за икономическа география, без дори да разбера за
това” (Кругман, 1991). За жалост не всички изследователи обявяват с такава
лекота, че това, с което всъщност се занимават, е икономическа география. В
основата на последното стоят непрестанните опити предметът на
икономическата география да бъде иззет от самата нея и тя да се превърне
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във второстепенна дисциплина. Длъжници сме на проф. Кругман за това, че
нарече иновативната си теоретична рамка икономическа география,
добавяйки разграничителната дума – нова. Последното даде нов тласък в
развитието на дисциплината икономическа география. Днес можем да я
определим като основна теоретична рамка за научни дискусии на ниво
национални региони, междудържавни сравнения, Европейски съюз, световни
организации и глобализация. Тя е в основата на най-модерните концепции за
регионално развитие и политика.
Това ни дава сериозно основание да считаме, че икономическата
география в новия модерен, постиндустриален свят е наука, която има
огромен потенциал. Нейният предмет на изследване се е разпрострял върху
всички аспекти на живота, търсейки обяснения за възникналите неравновесия
и диспаритети по света, от чиито отговори зависи устойчивото развитие в
бъдещето. Несъмнено научната дисциплина икономическа география е един
своеобразен „хибрид” от търсенията и постиженията на няколко поколения
географи и учени от други обществени науки – икономисти, социолози,
философи и др. Не по-малка е ролята на точните науки математика и
иконометрия, статистика, които направиха възможно квантифицирането2 на
икономическите и социалните проблеми. Всичко това дава основание да
бъдат разграничени поне две главни оси на развитие в съвременната
икономическа география. Първата произтича от науки и процеси извън нея
(външен вектор на развитие), а втората ос на развитие е вътрешна,
изграждана от самите икономгеографи и техните изследвания (Барнс,
Шепърд, 2000).
Първата ос на развитие е резултат от процесите, започнали след 70-те
години на XX в. в световната икономика и цялото общество:
деиндустриализация,
индустриално
преструктуриране,
поява
на
информационните технологии (IT) и компютъризация на всички
производствени процеси, феминизация на пазара на труда, ограничаване на
формите на дискриминация и глобализацията. Тези явления повлияха върху
развитието на всички обществени научни направления. Но това, което е найважно за нас, е, че всички те са неразривно свързани с две категории –
конкретно място и пространство. Това не означава, че тези категории са
географски процеси или явления, но означава, че географските категории и
концепции за място и пространство са неразделна част от еволюцията на
всички общонаучни процеси. Именно в този смисъл те са обект на изследване
от икономическата география. Ако отново се върнем към идеята за
Терминът „квантификация” произтича от английската дума „quantity” – количествен, и се превежда, като
„количествено изразяване”.
2
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глобализацията и си позволим едно по-широко схващане за нея, бихме могли
да твърдим, че тя вече е съществувала по времето на втората индустриална
революция, но се отнася за ограничена обществена прослойка. За този период
от около 150 годин това, което се променя, е начинът, по който тя въздейства
на обществените системи в отделните региони на света и придобива
достъпност до широки обществени групи. Ако по онова време най-важни са
били интересите на големите морски империи и техните монополни
търговски компании, то днес главните играчи на сцената на глобализацията
са транснационалните корпорации3 (ТНК), работещи с капитал частна
собственост. От своя страна законодателната и изпълнителната власт се
избират чрез преки избори, в които участва всеки гражданин, а най-развитите
демократични общества разполагат с инструменти за граждански контрол
върху тях.
В наши дни ТНК несъмнено са основни икономгеографски институции.
Тяхната производствена, търговска, изследователска, маркетингова и пр.
политика са основани на идеята за географската диференциация и
диверсификация. Поради това техните поделения са разположени в различни
части на света, използвайки и комбинирайки по най-добрия и изгоден за
самите тях начин факторите за производство спрямо пазарна стратегия. Това
е основната причина съвременните ТНК да са по-богати от правителствата и
техните локализационни решения да предпоставят локализационните
решения на правителствата. Факт, силно изразен в развиващите се страни.
Такъв пример е и нашата страна, където намерението на която и да било ТНК
да инвестира у нас ще бъде свързано с ангажименти на най-високо
политическо ниво (инвеститор първа категория). Те могат да бъдат свързани
с изграждане на пътна и техническа инфраструктура с цел да се създадат или
усвоят нужните локализационни фактори, от които ТНК ще се ползва,
промяна в социалното законодателство, данъчното законодателство и т.н.
Гражданската война в САЩ и индустриалната революция довеждат до огромен ръст на корпорациите. Появяват се
железопътни компании, които получават значителни държавни поземлени субсидии. Банките, тежката промишленост и
юрисконсултите на корпорациите преди век и половина осъзнават, че имат нужда от повече права и власт, за да развиват
дейност. Вследствие на това инициират промени, насочени към свалянето на някои ограничения, които до този момент
традиционно са били налагани върху корпоративната форма на собственост. Изключително важна роля изиграва XIV
поправка на конституцията на САЩ, която се гласува след края на Гражданската война. Поправката има за цел да
осигури равноправие на афро-американското население. Тя гласи: Никоя власт не може да лишава лице от неговия
живот, свобода или собственост без законова процедура." Корпорациите завеждат дела по смисъла на XIV поправка с
аргумента, че юридическите лица са също равноправни лица, което означава, че не могат да бъдат лишавани от живот,
свобода или собственост. След решение на Върховния съд на САЩ се допуска юридическите лица, т.е. корпорациите, да
притежават всички права, които притежават и физическите лица. По ирония XIV поправка е гласувана, за да защити
новоосвободените роби, но се превръща в „отворена врата” за един нов тип организации. Днес едно юридическо лице
може да купува, да продава, да притежава, да извършва всички дейности, не забранени със закон, може да завежда
искове, дела, да формира печалба и т.н. т.е. има всички права, присъщи на отделния човек – физическото лице.
3
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Друга особеност на времето след 1970 г. е настъпването на края на ерата на
„Фордизма” и появата на т.нар. гъвкави производствени вериги. Трябва да
отбележим, че това не е просто технологична подмяна на един начин на
производство с друг от тейлористки конвейерни производствени линии към
къси стилизирани серии и работа в екип, а трансформация на същността на
икономическата система. Тук е мястото да отбележим, че социалистическият
начин на производство никога не достигна „пост-фордистка” фаза.
Посоченият факт до известна степен обяснява защо тази трансформация на
икономическата география не се състоя в бившите социалистически страни4.
Гъвкавите производствени системи изискваха напълно нови пространствени
решения. Те трябваше да направят възможно многократно увеличените
потоци от информация, стоки и услуги да достигнат до постоянно
увеличаващия се брой потребители, без това да мине отвъд границите на
еластичност в пространството. С други думи, да се гарантира
икономическият растеж в пространствен контекст на конролируеми
инфлационни нива. В тази нова пространствена организация
поддоставчиците на фирмите трябваше да бъдат все по-близо до своите
клиенти, за да отговарят бързо на променящото се пазарно търсене. При тези
условия корпорациите създадоха първия „корпоративен тип наука”, т.е.
специалисти, имащи за задача да провеждат изследвания, обслужващи
нуждите на фирмата, за която работят. Тя от своя страна търси начини за
пазарна реализация и поддържане на конкурентно предимство чрез
технологично и/или организационно самоусъвършенстване и саморазвитие.
Днес всички „важни” патенти са собственост на корпорации. Никой не
обучава корпорациите как да действат на пазарите, които създават,
разработват и експлоатират, т.е. те имат предимството да програмират света,
в който оперират, такъв, какъвто им е необходим. Последното отдавна не е
по силите на политиците и правителствата. Всичко това доведе до огромна
географска и пространствена промяна, където използваните знания и
технологии за комбиниране на факторите за производство играят ключова
роля и инкорпорират безценното – конкурентното предимство.
Причината за възобновения интерес към икономическата география е
нейната непрестанна интелектуална и същността промяна, което я превръща
в една от най-динамичните научни дисциплини. На практика икономическата
география изследва своите обекти „в движение”. Това само по себе си е
Считаме, че това е част от причините за неразбирането за мястото на икономическата география в системата на науките
у нас. Честа ситуация е специалисти от други обществени науки да извършват географски анализи, подменяйки смисъла
и несъобщавайки, че всъщност се занимават с география. У нас доминира икономгеографско знание от типа къде, какво,
колко и как се произвежда. Факт, който на съвременния етап принизява същността на географската наука. Както бе
отбелязано по-горе, тези въпроси се отнасят до етапа на нейното възникване.
4
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предпоставка в нея много бързо да проникват идеи и концепции от други
дисциплини. Например през 60-те години на XX в. географията преминава
през фаза на т.нар. количествена революция. По-голямата част от тази
„революция” е свързана предимно с икономгеографски изследвания,
респективно техния обект – икономическата система, тъй като се оказва найпрактичната среда за навлизането на количествените методи.
Не би било коректно и дори възможно да се определи точна година,
която да обявим за рождена на икономическата география. Причината е, че
потенциалните години или събития, свързани с нея, са много: през 1925 г.
излиза от печат за първи път списание „Икономическа география”; 1893 г. се
чете първият курс по икономическа география в университетите на Корнуел
и Пенсилвания; 1882 г. немският географ Гьотц за първи път прави
разграничение между търговска и икономическа география; 1826 г. Й. фон
Тюнен (1783 – 1850) публикува своя труд „Изолираната държава”, който
според мнозина е първия научен тезис по икономическа география.
Всъщност тези дати само маркират периода на поява на икономическата
география, чиито рамки са от края на XIX и началото на XX в. Причините за
тази поява или по-скоро отделяне в самостоятелна дисциплина са няколко. В
посочения период развитието на академизма в целия свят набира голяма
скорост. Напредъкът е особено осезаем в инженерните и обществените
науки. Освен икономическата география като университетски дисциплини и
специалности се появяват социологията и психологията. На човека и неговата
дейност е придадена централна роля. Пример в тази посока са
основоположниците на немската антропогеография Александър фон Хумболт
(1769–1859), Карл Ритер (1779–1859), Фридрих Ратцел (1844–1904) и
Фердинанд фон Рихтхофен (1833–1905), чиито учения доминират
географската наука в онзи период. Всички тези новаторски дисциплини
притежават нова форма на организация и представяне на научната
информация. В съвременната наука се обозначават с термина „дискурси”
(Barnes, 2000). Най-общо този термин означава мрежа от концепции,
становища и практики, които създават отличително ядро от ново знание.
Например един дискурс по отношение на една нова академична дисциплина
би представлявал целият набор от термини, теории, концепции, факти, данни,
таблици, фигури и др., които преподавателят предлага на своите студенти с
цел да обобщи и извлече нови знания, които ще бъдат полезни за тях.
Следователно важна особеност на дискурса е, че той създава условията за
„изобретяване” на нови начини за представяне на света, в който живеем. Това
не е просто описание или отразяване на факти. Дисциплинарните дискурси
ни спомагат да създадем нов тип мисловни конструкции за света. Например
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до края на XVII в. идеята за икономиката като нещо отделно в обществен и
научен смисъл не е съществувала. Т.е. тя е разграничена, „открита” от хората
спрямо останалите дейности в човешкото общество преди малко повече от
300 години. За да се случи това „откритие”, е била необходима практиката на
хора, които са имали мисленето, че този вид отношения (икономическите) са
нещо отделно от другите видове отношения. С други думи, практиката в
случая предхожда идеята за икономиката. Можем да посочим за такива
практики някои закони или дори икономически методи – „невидимата ръка”
на А. Смит, „сравнителното предимство” на Д. Рикардо, „закона на Сей”,
„метода на двойното счетоводство” на Л. Пачоли и др.
При подобни условия и практики се заражда идеята за икономическата
география. Нейното начало се бележи от употребата на някои ключови
термини като: „региони на производство” (Чизхолм, 1889); „оста север-юг”
(Смит, 1913); възникват нови типологии на световна регионализация,
търсещи връзка между климатичен режим и земеделските култури и др.
Резултатът е създаването на нови знания за реалността, които преди това не
са съществували. Появяват се термини като „търговско пространство”,
„пазарни центрове”, които от своя страна отразяват едно ново възприятие на
хората за околния свят, създават се нови пространствени представи за
съществуващите територии, селищата, регионите. В отговор на тези промени
възниква ново пространствено поведение и култура на хората и техните
дейности.
Основната причина за възникването на икономическата география през
този период е свързана с едно търговско явление. Наблюдава се
постепенното, но постоянно увеличение в нивата на световната търговия.
Днес по данни на редовните годишни доклади на Световната търговска
организация (СТО) нивата на световната търговия няколкократно
превишават нивата на производство в световната икономика. Началото на
този процес е поставен именно през онези години, когато колониалната
търговия и въобще търговската експанзия заемат важна роля в
междудържавните отношения. Това е причината първите систематизирани
разработки по икономическа география да са посветени на търговията и
търговските взаимоотношения, т.е. икономическата география да послужи и
обоснове търговската политика на колониалните империи. Това е нейната
първа „обществено-политическа поръчка”. Тези връзки често са обосновани
чрез природния (енваерменталистки) детерминизъм, който по онова време е
господстваща географска доктрина. Освен за обосноваване на търговските
отношения детерминизмът служи за оправдаване на политиката на
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империализма и колониализма, който по онова време е важен източник на
ресурси за западния тип развитие (Джонстън, 1980).
За развитието на икономическата география като академична
дисциплина особено значение имат разработките на британския учен
Джордж Чизхолм5 (1850–1930) (George G. Chisholm) и американеца Дж.
Ръсел Смит (1874–1966) (J. Russell Smith). Двамата независимо един от друг
публикуват последователно своите трудове, след чиято поява в англоамериканския научен свят открито и свободно се говори за нова дисциплина
– икономическа география. По темата икономическа география е писано и
преди тях, но западните автори приемат техните публикации за преломни в
развитието ѝ като академична дисциплина.
Регионалната парадигма
Забележителната поява на икономическата география в академичния
свят я оставя в първоначалния ѝ вид за много кратко време. След края на
Първата световна война (ПСВ) възникват първите условия за промяна, както
в целия свят, така и в самата нея. Следвоенното възстановяване в Европа,
Великата депресия в САЩ от 1929 – 1934 и появата на политическата карта
Джорч Г. Чизхолм е автор на първия систематизиран труд по икономическа география издаден на английски език през
1889 г. под заглавието „Наръчник по търговска география” (Handbook of commercial geography). Този труд е тържество
на фактологията. В него можете да намерите всичко, което ви интересува по отношение на световното производство на
стоки и географските условия на международната търговия. Целият труд е фокусиран върху фактите, подкрепени с
дълги статистически редици, набирани от самия него. Чизхолм е роден в Шотландия и завършва Единбургския
университет, след което се мести да живее в Лондон. През 1908 се завръща в Шотландия и става лектор по география в
същия университет, където за първи път формулира учебна програма за новата дисциплина икономическа география.
Неговите становища за икономическата география поставят основите на няколко трайни аксиоми на самата дисциплина.
Първо, важността на локалитета, т.е. факторите, свързани и произтичащи от местоположението на изследвания феномен,
както и техните взаимоотношения, определящи в крайна сметка географията на икономическите дейности и търговията.
От друга страна, авторът пише в ерата на апогея на колониалния империализъм на Великобритания, което несъмнено
оставя отпечатък върху разбиранията му за сложната система, която се опитва да разкрие и обясни разбиранията му за
целите и задачите на икономическата география.
Главния тласък за възникването на дисциплината икономическа география в САЩ идва от икономикса. В основата на
този процес стои неудовлетвореността на някой икономисти от високата степен на абстракция на икономическия анализ
(Fellmann, 1986. През посочения период икономистът Едуард ван Дюк Робинсън (1909) отбелязва: „След (немската)
историческа школа икономистите въведоха идеята за относителността на времето и мястото, необходимостта възникна
не само за исторически, но и за регионален подход към икономическите феномени, с други думи – за икономическа
история и икономическа география.”
Едно от първите места в САЩ, където се чете курс по икономическа география, е Университетът в Пенсилвания. През
1903г. университетът наема на работа като преподавател Дж. Р. Смит, който по онова време е докторант и специалист
по икономика на транспорта. Три години по-късно той основава департамент (катедра) по география и индустрия. През
1913 г. публикува своя труд „Индустриална и търговска география”. До известна степен подходът е същия като на
Чизхолм, но с редица подобрения. На база заглавието работата има две основни части, първата от които е посветена на
описание и обяснения на световното производство на стоки и търговия. В цялата работа авторът акцентира на
технологичните промени – транспортни и комуникационни, на големи масиви от факти и най-важното – утвърждава
икономическата география като основен курс на обучение. Това се случва в момент, в който цялата географска наука
получава обществено признание и се институционализира в голям брой университети в света.
5
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на Съветския съюз през 1922 г. поставят напълно нови акценти в световното
производство и търговия. Фокус на анализ от икономическата география
стават ограничени в пространствен аспект места, формирани на база редица
природни или обществени фактори, наречени региони. Следователно в този
момент е протекъл процес на уедряване на мащаба на научно наблюдение от
глобалните региони на световна търговия – предмет на работите на Чизхолм
и Смит, към изследване на ограничени по територия и ресурси, уникални
географски локалитети. Навлизането на икономическата география в
регионалната парадигма, както я наричаме днес, е събитие, на което е
отделено много широко поле в географската литература. Причините за това
произтичат дори от дефинициите за самото понятие за регион, които стават и
основание за сериозна научна полемика. Преход към регионална перспектива
на развитие се реализира скоро след публикуването на труда на Смит. Още
през 1915 – 1916 г. американският икономгеограф Рей Уитбек счита, че Смит
греши, като поставя търговията, стоките, транспорта в центъра на
изследването си, без да държи сметка за регионализма. За Уитбек акцентът
трябва да е географски: „единицата (в смисъл на обект) трябва да е
страната, а не търговската стока” (Уитбек, 1914, p. 540). За много кратко
време позицията на Уитбек става изключително популярна сред географите
по света. Дори днес бихме казали, че някои географски дисциплини все още
имат подобни търсения и поставят географската страна като основен обект на
изследване. Резултатът от подобно размишление и твърдение е появата на
регионалната перспектива, която утвърди региона като основна географска
единица на изследване. Дори самият Уитбек и неговият колега Върнън Финч
публикуват през 1924 г. икономгеографски труд, където посочват, че
икономическата география осигурява „вид знание, от което образованите
хора се нуждаят и използват”, а ключовата идея е тази за „ареалната
(пространствената) диференциация”, чиято интерпретация „изисква
обосновано свързване на различни видове факти”. Тези факти
икономическата география е набирала от икономическите сектори –
земеделие, добивна индустрия, промишленост, търговия, транспорт и т.н. С
други думи, започва процес на „запълване” на географските региони с
фактологично и функционално съдържание. Няколко десетилетия по-късно
последното стана първопричина за появата на секторализма и отраслевизма в
икономическата география. Въпреки важността си регионалната перспектива
от този период представлява събиране на факти, данни, образци, които могат
да се опишат, разкажат, картират и класифицират. Само за миг да си
припомним прекрасните географски съчинения за земите на България на
акад. Анастас Иширков, които са също от това време. Географската идея на
20
Локализационни подходи за регионално развитие, УИ „Св. Климент Охридски“

Електронно студентско копие!

Електронно студентско копие!

Електронно студентско копие!

този ранен вид регионализъм се състои във факта, че събраните данни за
различните региони могат да бъдат сравнени чрез използването на единен
подход към тях. Като резултат изпъкват географските различия по регионите,
което прави географската (пространствената) диференциация разпознаваема
от всички и става стимул за допълнителни изследвания. Казано иначе,
икономическата география постига един от своите най-големи приноси в
световното познание, като придава научно-обоснован вид на регионалните
различия и разбирането на хората за тях.
Най-голяма роля в утвърждаването на регионалната перспектива6, а
впоследствие и придаване на важна роля на икономическата география има
американският географ Ричард Хардшорн (1899–1992). Той не е първият,
който работи с регионалната перспектива, но е първият, който ѝ придава
систематичен вид. През 20-те години на XX в. основните му разработки са
посветени на историята и философията на самата дисциплина.
Най-известният труд на Хардшорн е озаглавен „Природата на
географията”, (The Nature of Geography, 1939), създаден на база идеите на
германския географ Алфред Хетнер (1859–1941). Една от главните цели на
труда на Хардшорн е да определи географска единица, която да служи за
еталон за организация и интеграция на данните и фактите, събирани до този
момент от много географи. Отговорът, който Хардшорн дава, е: Регионът.
Това е изключително „откритие” за географията, тъй като създава
възможността системно да се изследва сложността на заобикалящия ни свят.
Разбира се, появата на понятието регион предизвиква и първите трудности с
неговото дефиниране. Например регионите, които могат да бъдат определени
Някои принципи на регионализацията: Думата регион се употребява при обозначаването на територия, в която
избрани критерии, изследващи характера на търсения феномен и неговите пространствени проявления, създават
специфичен ефект спрямо териториите извън него, т.е. имат известна доза еднородност. Поради това ключовият фактор
при регионалните изследвания е изборът на съдържателни критерии.
Хагет (2001) предлага следната класификация на регионите:
1. Униформни (хомогенни) региони;
2. Нодални (Полярни) региони;
3. Планови или програмни региони.
От своя страна те могат да се поделят още на:
1. Региони, определени на база един признак;
2. Региони, определени на база няколко признака;
3. „Общи” региони (компажи) – (локалитети, области, провинции.)
Униформните региони са еднородни по отношение на показателя/те (критерия/те), който е избран за водещ при тяхното
определяне.
Нодалните региони се фокусират върху центровете и тяхната организация. Те са изключително полезни при анализа на
градски региони от типа „център – периферия”.
Едно от важните различия между униформните и нодалните региони е по отношение на техните граници. Първите имат
точно определени граници в пространството, тъй като са резултат от измерими, най-често количествени и качествени
критерии. Вторият вид региони нямат точни граници, а по-скоро намаляват действието си (подобно на гравитацията,
определим чрез районообразуващ ефект), което е функциия, пропорционална на нарастването на разстоянието от
главния центърообразуващ град. Поради това границите на този тип региони са по-скоро зони на споделено влияние,
отколкото линии в пространството.
6
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на база природните вододели, ще бъдат напълно различни с тези, които се
основават на икономическите условия. За Хардшорн икономическите
условия имат преимуществено значение и те трябва да залягат в основата при
прокарването на границите, т.е. при процеса на регионализация на страните.
Неговата перспектива за регионализация е детайлна и дори счита, че
границите между отделните ферми (синурите) трябва да служат при
прокарването на границите на регионите. В интерес на истината днес този
подход се използва при прокарването на границите между административнотериториалните единици (АТЕ) не само у нас. Разбира се, този пример е
коректен само в случаите, в които приемемаме, че АТЕ са вид униформни
региони. В границите на една община се включват всички населени места на
нейната територия и техните землища. Следователно границите между
общините се прокарват именно
по края на землищата на
населените места.
Всичко
това
кара
Хардшорн да обоснове своята
регионална перспектива на база
икономическите дейности и
условия. Това е първопричината
в споменатия труд да твърди, че
„Няма
граница
между
икономическата и регионалната
география” (Хардшорн, 1939,
334). В крайна сметка светът на
Хардшорн
се
състои
от
икономически
обосновани
региони, където всеки един от
(б)
(в)
тях е сложен комплекс от
взаимосвързани икономически
обекти и субекти.

Фиг. 1. Структура на географията (по Хардшорн, 1939)

Те могат да включват уникален набор от променливи като поземлени
ресурси и земеползване, добитък и сгради, машини и производствени методи,
както и пазарните условия като ценови нива, пазарни ниши, практически
знания и умения на заетите и др. В смисъл на региони от този тип можем да
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посочим Американския царевичен пояс, долината на р. По в Италия,
поречието на р. Рейн в Германия и др. При всеки един от тези случаи
регионалният комплекс от фактори е различен, като те си взаимодействат
вътре в региона, създавайки уникална регионална единица.
Въз основа на тези разсъждения Хардшорн предлага схема, която
обобщава вижданията му за регионалната икономическа география. Според
него географията пресича всяка систематична наука (вж. фиг. 1, а) чрез
напречна повърхнина, което поставя географията като наука, неграничеща
със систематичните науки, а пресичаща ги. Така на всяка систематична
наука съответства систематична география; на икономиката – икономическа
география, на политиката – политическа география и т.н Всички те се
фокусират в една точка – регионалната география. Също така авторът счита,
че регионите са резултат от съчетанието на уникални фактори и според него е
необходимо да се изучават по отношение на формиращите региона фактори.
На фиг. 1 т.б и т.в показват, че в регион 1 водещата факторна комбинация е
различна от тази в регион 2. Последният извод поставя под съмнение всички
унифицирани подходи за регионални изследвания (Хагет, 2001).
Според Хардшорн от регионалната перспектива следват две важни
последствия. Първо, по отношение на регионите не могат да бъдат създадени
никакви аксиоми или постулати, които да действат като географски закони,
което определя извода, че икономическата география не може да бъде точна
прогностична наука. Последното е с особено значение, тъй като в следващите
етапи от нейното развитие и най-вече след 50-те години на XX в. много
географи се опитват да я превърнат в именно такава наука. Така Хардшорн
стига до извода, че регионалният подход и всичко, свързано с него, както и
самата икономическа география, трябва да бъдат описателни. Ако
икономгеографите не могат да създадат обяснителни закони и правила, те
трябва да бъдат „заети с описанието и интерпретацията на уникални
случаи” (Хардшорн, 1939, 449). В крайна сметка откриването,
обосноваването, систематизирането и описанието на различни региони
пораждат допълнителен ефект, тъй като регионът се превръща от
изследователски прийом в обект на изследване сам по себе си.
Второто важно следствие от работата на Хардшорн е свързано с факта,
че утвърждаването на регионалната уникалност стимулира създаването на
голям брой регионални типологии и класификации, които типологизират и
самата икономическа география. Ако един регион представлява уникална
комбинация от различни икономически елементи, то за да докажем тази
уникалност, трябва да класифицираме тези елементи. След това, използвайки
конструираните типологии, да демонстрираме, че тези елементи се проявяват
23
Локализационни подходи за регионално развитие, УИ „Св. Климент Охридски“

Електронно студентско копие!

Електронно студентско копие!

Електронно студентско копие!

като различни комбинации на различните места. Трето, комплекността на
регионализма, завещан ни от Хардшорн, изисква сериозни изследвания „на
място”. На практика според него всеки „който учи география, трябва да
пътува, да посещава, да наблюдава на място, за да разбере това, което
изследва”. Това е едно от големите предимства на професионалиста
регионалист при изследването и анализирането на сложните регионални
процеси, независимо дали имат икономическа, демографска, природна или
друга пространствена основа. Двадесет години след публикуването на
„Природата на географията” през 1939 г. и нейната актуализация през 1947 г.
тя остава доминиращ тезис за същността на регионалната икономическа
география. Причините са както силните ѝ аргументи, така и важната роля на
Хардшорн в американската географска общност. Изследователската работа за
ЦРУ му дава възможността да ръководи и рецензира работите на много от
по-младите географи от този период. След 50-те години групата на
регионалистите, ученици на Хардшорн, попадат под сериозна критика на помладо поколение изследователи. В края на същото десетилетие тази група
млади учени поставя основите на т.нар. количествена революция
в
икономическата география.
„Количествената революция” в икономическата география
Следвоенното възстановяване на световната икономика предизвиква
невиждани нива на икономически растеж, международна конкуренция и ясно
осъзнаване от широки обществени групи на явлението глобален пазар на
стоки и услуги. Обемите от информация нарастват неимоверно, което
поражда необходимостта от нови подходи за нейното обработване. Това е
причината в икономическата география като наука да се наложи употребата
на изчислителни техники, заимствани от математиката и статистиката. С
други думи, едно изследване не е научно, ако в него не се прилагат
математически допускания и формулировки. Употребата на математически
уравнения и символи има своите основания в чисто научен план, като в
пълна степен тези прийоми оказват въздействие върху развитието на
икономическата география. Научните школи, възприели този вид на
създаване на икономическа география, се стремят да изчислят, измерят и
определят количествено всички феномени, изследвани до този момент
предимно чрез наблюдение и описание. В този ред на мисли терминът
„количествена революция” в икономическата география означава широка
употреба на количествени методи за анализ, заимствани от математиката,
статистиката и кибернетиката. На този етап от нейното развитие това е
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обективна необходимост. През май 1964 г. Уилям Д. Патисон7 представя в
кратък обобщен вид своите възгледи за основните направления (традиции) в
географията. Според съвременниците му това спомага много за решаването
на проблема, свързан с обхвата на предмета на изследване на географията.
Авторът определя четири географски „традиции”, консолидиращи
концепциите и направленията в географията през последния век. Те са:
„пространствена”, „изучаване на площи”, „човек – околна среда” и „наука за
Земята”. Патисон сам отбелязва, че формулирането на тези „традиции” е
компромис, породен от появата на „информационния взрив”. Той
принуждава много научни дисциплини от онова време да създават знания,
които да бъдат сравними и съпоставими с установените цели на научните
изследвания към конкретния етап на развитие, а това става чрез
универсалния език на математиката. Можем да предположим, че тази
публикация показва момента, в който приблизително настъпва връхната
точка на прехода към количествените методи на изследване в географията,
при нейните непрестанни опити за преодоляване на определението
„географията обяснява като описва”. Трябва да имаме предвид, че когато
Патисон определя „пространствената традиция” в университетските
програми по география на англо-американската школа, „количествената
революция” се застъпва в максимална степен.
Един от първите и най-ерудирани критици на регионализма на
Хардшорн е германският политически бежанец в САЩ – Фред К. Шафер
(1904–1953). През 1953 г. той предава ръкопис на статия за публикуване в
Аналите на Асоциацията на американските географи със заглавие
„Exceptionalism in Geography: A Methodological Examination”. Шафер не
доживява момента на нейното отпечатване през същата година. Статията е
явно отричане на регионализма на Хардшорн, но и призив към научната
общност от онова време за радикална промяна в научния подход в
географията. Тази промяна според него трябва да бъде насочена към
търсенето на „географски закони” като най-висша форма на научното
обобщение. Няколко години след това Хардшорн отправя контрааргументи,
но това не променя особено пробива, направен от Шафер. Статията му става
крайъгълен камък за младите икономгеографи от онова време, които за
кратко я преобразяват в модерна научна дисциплина, малко по-късно
наречена „пространствена наука”. С други думи, навлиза се в напълно нов
етап на развитие и разбиране за икономическа география, нова парадигма.

7

Pattison, William D. „Four Traditions of Geography”, Journal of Geography, 1964, 211-216.
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За да се изпълни подобна задача в методиката и методологията на
икономическата география, е било необходимо възприемането на напълно
нова логическа рамка, изследователски техники и практики. С други думи,
било е необходимо да се дефинират по нов начин предметът и обектът на
икономическата география. Изключителна роля в този процес изиграва
колега на Шафер от университета в Айова – Харолд МакКарти. Същият
автор се съгласява с тезата на Шафер, че икономическата география трябва
да излезе от описателния регионализъм и да стане „по-научна” дисциплина.
Още през 1940 г. той публикува „Географски базис на американския
икономически живот”, основан на традиционната регионална икономическа
география. Въпреки това отправната точка на неговия регионализъм е
напълно различна от тази на Хардшорн. Регионите, които МакКарти
анализира, са обект „не защото така е завещал хорологизмът на Хетнер или
защото са смятани за интегративни единици, а защото, пазарните сили са
създали икономгеографската реалност такава, каквато е” (МакКарти,
1940). Трябва да отбележим, че в неговия поглед за икономическа география
преимуществено доминират икономическите теории и логика, което по онова
време е нов елемент за икономгеографския анализ. Всъщност това е един от
първите опити за запълване на слабата икономическа основа на географския
анализ. Интересното в работата на МакКарти е въвеждането и широката
употреба на статистически методи за анализ. Според Барнс (1998) той е един
от пионерите, въвели използването на корелационния и регресионния анализ
в икономическата география още през 1956 г. Подобни статистикоматематически практики правят географския департамент на Университета в
Айова един от първите, прилагащи и преподаващи количествени методи в
икономическата география.
В САЩ възниква и втори център на количествената икономическа
география. Това е Университетът във Вашингтон, където развитието на
дисциплината се ръководи от световно известните географи Едуард Улман
(1912-1976) и Уилям Л. Гарисън (1924). Двамата изследователи имат богат
опит с математическите и статистическите изследвания. Това обстоятелство
създава възможността още през 1954 г. Гарисън да чете първия курс по
статистика за напреднали пред студенти, изучаващи икономическа
география. В този департамент се случва и нещо още по-важно. За първи път
там се използват електронноизчислителни машини за решаването на
икономгеографски задачи и проблеми. Този факт превръща икономическата
география в една от дисциплините, стоящи „на ръба на науката”, т.е.
използващи и прилагащи най-новите информационни технологии в своя
набор от изследователски методи. Това обстоятелство е достатъчно, за да
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твърдим, че вече се заражда нов тип икономическа география, алтернатива на
описателния регионализъм, развит и наложен от Хардшорн. Бихме могли да
определим този момент от развитието на дисициплината като етап на
възникване на „лабораторната” икономическа география. Благодарение на
новите
количествени
методи
(математически,
статистически,
информационни) разработките на икономическата география се изпълват с
формули, изчисления, таблици, графики, фигури, обозначени с гръцките
символи, геометрични фигури, линейни изображения и др. За тяхното
получаване се използват калкулатори, компютри и друга техника. Поголямата част от теоретичните основи навлизат от икономикса, философия на
науката, теория на математиката и други науки.
Всички тези методи позволяват икономгеографския анализ да се
преориентира към търсенето на обяснения за общите пространствени
процеси на база дълги статистически редици, далеч надхвърлящи
класификационните задачи и нужди. С други думи, икономическата
география се превръща в обществена наука, която подчертава ролята на
обществото над ролята на природата в процеса на развитие, базирайки са на
общонаучни методи с ограничаване значението на описателния подход.
Силата на двамата изследователи е толкова значима, че като първоучители на
редица техни последователи тривиално са наричани в науката
„пространствените кадети”. Някои от тях постигат забележителни резултати
и се утвърждават като водещи професори в иновативната област: Браян Бери,
Роналд Бойс, Дуейн Марбъл, Ричард Морил, Джон Нюстън, Уилям Бунге,
Майкъл Дейсей, Артър Гетис и Уалдо Тоблер.
По отношение на икономическата география във Великобритания
протичат близки процеси на развитие. Количественият „подход” във
Великобритания още от най-ранната му фаза се свързва с имената на
изключителните географи Питър Хагет8 (1933) и Ричард Чорли9 (1927–
2002). Въпреки че и двамата работят в областта на количествените методи,
името на П. Хагет е свързано повече със сферата на икономическата
Питър Хагет е изтъкнат британски географ, заслужил професор и старши изследовател в областта на урбанистичната
и регионалната география в Университета в Бристъл, където работи от 1966г. Проф. Хагет е познат в географията заради
неговите изключителни постижения и принос в развитието на обществената и икономическата география. Автор и
редактор е на повече от 30 книги в различни географски теоретични направления и проблеми. Лауреат е на много
обществени и научни награди. Пионер в прилагането на географски подход за анализ и изследване на пространственото
разпространение на зарази и заболявания. Днес това научно направление е утвърдено под наименованието медицинска
география.
9 Ричард Чорли (1927 – 2002) е физикогеограф от Университета в Кеймбридж. Един от пионерите в използването на
количествени методи в географията. На него принадлежат първите успешни практики за въвеждане на „теорията на
системите” в географските изследвания. Заслугите на проф. Чорли са свързани с факта, че той не ограничава своята
дейност само във физическата география. Под негова редакция и тази на П. Хагет, през 60те и 70-те години се издават
няколко сборника под общото заглавие „Модели в географията”. Тези сборници повлияват развитието на дисциплината
в целия свят и са преведени на много езици.
8
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география. Хагет достига до ново ниво на обобщения в областта. Според него
чрез процес на абстракция икономгеографът би могъл да конструира
идеализирана и опростена репрезентация на реалността – модел, след което
да използва статистически методи, с които да го тества и сравни с
действителния свят (Хагет, 1965). Всъщност първата група модели за
локализация, които са разгледани във втора глава, са базирани именно на
тази логическа рамка на моделиране. Всички те представляват моделиране на
действителността в т.нар. „опростена” икономическа среда, където моделът
ни фокусира върху избрани от изследователя критерии и характеристики.
Годините на 50-те са времето на възникване и на друга изключително
мощна научна дисциплина – регионалната наука. Чрез своето бързо развитие
тя катализира и ускорява развитието на икономическата география в посока
към трайното ѝ определяне като пространствена наука. По същество
възникването на регионалната наука се свързва с името на икономиста
Уолтър Айзърд10 и основаването на Асоциацията за регионална наука през
1954 г.
В тези ранни години възникват теоретична, методологична и
институционална поляризация и конкуренция между представителите на
икономическата география и регионалната наука. Трябва обаче веднага да
отбележим, че и двете дисциплини печелят от научната конкуренция.
Причината за нея се крие във факта, че и двете дисциплини си поставят за
решаване близки научни проблеми, а от там дефинират сходни предмет,
обект и задачи на изследване.
Уолтър Айзърд е изключителен учен, икономист по образование, известен като „баща” на регионалната наука. Роден
през 1919г. във Филаделфия, на 20 години Айзърд завършва Университета в Темпъл с отличие. В университета в
Харвард, където се обучава за кратко, Айзърд насочва научните си интереси в областта на локализационната теория.
През 1942 г. получава изследователска позиция в Националния борд за планиране на ресурсите на САЩ, функциониращ
във Вашингтон. Тук той написва своята дисертация в сферата на строителните цикли и развитие на транспорта. По
време на войната превежда на английски език някои от основополагащите немски локализационни теоретици. След
войната насочва усилията си в локализационната теория и регионалното развитие, като преподава и такъв курс в
Харвард. Консултира процеса на локализация на американската стоманодобивна индустрия и изготвя анализ от типа
„разходи – ползи” относно ядрената енергетика на САЩ. Айзърд успява да привлече много учени от различни области
на науката за каузата на регионалната наука, поради това той постига създаването на цяла регионална школа. След 1948
г. се създава Американската икономическа асоциация, на чиито срещи се ражда идеята за необходимостта от ново
научно направление – регионална наука. Тя се изгражда като интердисциплинарна наука, използваща иновативни
концепции, данни и техники. В резултат на тези усилия през 1954 г. се основава Асоциацията за регионална наука, чиито
президент и почетен председател е именно Айзърд. Като учен и преподавател полага огромни усилия да я популяризира
и наложи сред другите обществени науки. За тази цел за кратък период от време написва три забележителни научни
монографии: „Локализация и пространствена икономика” (Location and Space Economy, 1956); „Анализ на
индустриалните комплекси и регионално развитие” (Industrial Complex Analysis and Regional Development (1959) и
„Методи на регионалния анализ” „Methods of Regional Analysis” (1960). В тях той обоснова използването на много
иновативни количествени техники за анализ, включително широко познатия у нас „индекс на локализация”. За
определен период от живота си работи с Василий Леонтиев (1906 – 1998), където подпомага разработването на метода
„инпут – аутпут”, който у нас е известен като метод на баланса на междуотрасловите връзки. През 1963 г. в Малмьо,
Швеция, основава Общество за изследване на мира. Десет години по-късно то прераства в научно движение. От 1985 г.
Айзърд е член на секцията за икономически науки на Националната академия на науките на САЩ.
10
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„…икономгеографите са събирачите на данни за нуждите на теоретиците
по регионална наука” (Айзърд, 1954). През 60-те години на XX в.
икономическата география и регионалната наука в англо-американския свят
започват да оформят една обща мрежа от научно познание и научни
практики. Това е времето на бърз икономически възход, тъй като вече са
преодолени нивата на следвоенно възстановяване. Масово нарастват нивата
на образованост на населението, на продължителността на живота, на
свободното време, настъпват важни социални и потребителски „революции”.
Изключително много се усложнява функционирането на градовете, на
регионите и страните в пространствен аспект. Господстващата икономическа
доктрина е богатата Кейнсианска държава, докато в системата на начина на
производство доминира „Фордизмът”. Обществата в тези страни попадат в
благоприятната спирала на научния оптимизъм, съчетан с подходящо
финансиране от страна на държавни и частни институции. Огромна роля
изиграват пазарните корпоративни поръчки за научни продукти, т.е. преход
от ведомствен към корпоративен типа наука. Учените могат да се реализират
не само в държавни, но и в части лаборатории, институти и изследователски
проекти. Въвеждането на количествените методи създава представата, че
всички научни проблеми и следователно проблеми на обществото могат да
бъдат измерени, изследвани и решени, стига към тях да се приложи
подходящата методика. Както ще стане ясно по-късно, това съвсем не се
оказва така, но към онзи момент този тип научно мислене е изиграл
позитивна роля. Конверсията на икономическата география в посока към
пространствена наука не настъпва мигновено. Необходими са десетилетия и
усилията на едно поколение учени обществото да стане чувствително към
този „нов” вид наука, т.е. да започне да търси решение на проблеми, а
следователно да „чува” и „вижда” потенциалните ползи от нея. Въпреки тези
трудности комплексният резултат е раждането на нов тип знание,
конструирано на база научно обоснована пространствена реалност. Именно
през този период икономическата география навлиза в изключително широко
поле от обекти на изследвания – от земеделие и добив на суровини, през
индустрията, услугите, градското планиране, социалните услуги, търговията
и пр. Създадена е нов тип пространствена реалност, като се използват
подходящи методи и термини за нейното обосноваване. Възникват
представите за пространствената структура и организация на изследваните
феномени. Тази реалност не е най-висшата форма на организация на
икономгеографско познание или свръхпарадигма. По-скоро е поредната фаза
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към преодоляване на ограниченията в мисленето ни за пространството и за
вида икономическа география, която ни е необходима.
За рождена дата на регионалната наука в научната литература се
приема проведената през декември 1954 г. в Детройт, САЩ, първа среща на
Асоциацията по регионална наука (Regional Science Association). Айзърд
излага основните си теоретични доводи в монографията „Локализация и
пространствена икономика” (Location and Space Economy), публикувана
през 1956 г. Главната ѝ цел е да придаде пространствени отношения на
икономическия анализ, т.е. да „изведе” хипотетичното икономическо
мислене в реалното пространство. Последното е обект на изследване от
икономическата география от самото ѝ зараждане, така взаимодействието
между двете дисциплини съдържа голям научен потенциал, но и ражда
известни противоречия. До началото на 60-те години икономическата
география и регионалната наука в САЩ и Великобритания образуват единно
ядро от знания и взаимосвързани теории и хипотези. Като основни центрове
се оформят Айова, Сиатъл и Филаделфия в САЩ, както и Кеймбридж във
Великобритания. Можем да приемем тази фаза в развитието на
икономическата география като нейното първо „преоткриване” след 70
години развитие. В тази нова форма и съдържание икономическата география
и регионалната наука обхващат решаването на практически проблеми в
транспорта, устройственото планиране, както и локализирането на
дейностите от всички икономически сектори, управлението и социалните
услуги. Взети заедно, двете раждат идеята и изпълват съдържанието на
пространствената наука. Това не е някакъв конкретен момент, а по-скоро
ниво на познание, натрупано вследствие на два вектора – обществени
практики и институционален капацитет. Първата категория е средата на
приложение на пространствените теории и идеи. Втората – като катализатор
и организатор на огромната маса от нови факти, статистически редици и
новаторски изследвания, ползващи иновативни методи, представена от
изследователските институции.
През 60-те години икономическата география навлиза в състояние на
„кризисна” фаза. Разбира се това е напълно условно, но се има предвид, че
за един дълъг обособен период от време тя напуска водещото течение от
идеи. По-скоро това е етап, в който не само икономическата география, но и
цялата географска наука навлиза във фаза на трансформация. При тези свои
състояния
географският
анализ
често
представлява
сбор
от
инструментариума, методиките и постиженията на близки науки и научни
направления.
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Също така периодът съвпада с навлизането на икономическата
география в отрасловата парадигма в много страни. Отрасловата география
спомага за много по-дълбокото вникване в проблемите на регионите под
тяхната обвивка. Това направление поставя началото на вертикалния „разрез”
в регионалните изследвания, където се търсят елементите от различните
йерархични нива, както и факторите, които ги обуславят. В икономическа
географията протича процес на обособяване на отделни дисциплини –
география на населението, география на стопанските отрасли (с
допълнителна вътрешна специализация по сектори – аграрен, индустрия,
услуги), геоурбанистика и др. През този период в икономическата теория на
преден план изпъкват утопичните идеи за оптимално съчетаване на
отрасловите и териториалните структури. Значението на икономическите
райони в страните е нараснало значително. Преосмислят се традиционните
фактори за локализация поради натрупаните допълнителни познания от
изследванията на отраслов принцип. Методическият апарат се обогатява
многопосочно – от линейното програмиране до теория на игрите.
Натрупването на отраслови изследвания повишава вниманието към
някои райони, които още през този период изпъкват като „носители” на
растежа. Това става причина и в географията, и в икономиката да се появят
теориите „ядро – периферия”. Тези модели са силно фрагментирани и
условни. За развитите в икономическо отношение страни имат конкретно
значение и приложение. При по-слабо развитите държави реализирането на
такива модели се превръща в основна цел. В основата им стои редуването на
равновесно и неравновесно състояние между центъра и периферията.
Балансът, който съществува, се дължи на различните функции, които
изпълняват ядрото и неговата периферия. Ядрото формира основна част от
брутопродукцията и води района напред в развитието, но е функционално
зависимо от мобилните и немобилните фактори и ресурси на периферията.
Целта е центърът да съхрани и развие притегателната си функция, без да
изчерпи ресурсно периферията. Към тази група принадлежат теорията за
експортния базис, теорията за ендогенното развитие, които често се прилагат
към изостанали селски или периферни региони, където инвестирането е
необосновано скъпо. Това налага търсенето на дейности, базирани на
вътрешни за района ресурси, като екологично земеделие, селски туризъм,
традиционни занаяти и др. В съвременното регионално развитие на България
много общини са принудени да се развиват именно на тази идейна основа.
Към посочената група можем да причислим и теорията на Гюнар Мирдал11 за
кумулативните източници на растежа. Чрез своите публикации Мирдал силно
11

Gunnar, M. Against The Stream: Critical Essays on Economics. New York, 1975.
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повлиява на дебатите през 60-те и 70-те години на миналия век, като обръща
особено внимание на бедността в секторно изостаналите райони. Според него
в процеса на икономическо развитие центровете на растежа сами се
открояват сред периферията, като концентрират в себе си по-голямата част от
икономическата активност. Трябва да отбележим, че Мирдал е противник на
теориите на равновесието. Близка до възгледите на Мирдал е теорията на
неравновесното развитие на Хиршман12. В нея основна роля има предаването
на „икономически импулс” от развитите към по-слабо развитите отрасли.
Благодарение на неговите ранни творби, посветени на взаимовръзката между
политическа и икономическа сила, в западния свят се появяват първите
негативни реакции към плана „Маршал”. В неговата книга „Стратегия за
развитие”, излязла през 1958 г., той застава срещу приложението на
конвенционалните икономически доктрини за развитие. Вместо това
настоява, че икономическото развитие трябва да се основава на принципа
„случай-по-случай”, разкривайки местните условия и ресурси за постигане на
желаните резултати. Този подход силно се доближава до логиката на
Хардшорн. Всички документи, разработени за целите на регионалното
развитие и планиране у нас (общински планове, областни стратегии,
национална стратегия за регионално развитие и др.), в първата си част целяха
да постигнат именно този тип логически анализ.
В географията това направление се отразява от редица изследвания,
които се стремят да докажат, че изграждането на определени обекти като
инфраструктура или икономически дейности в определено селище или район
ще повлияят позитивно върху цялостното му развитие. На тази идейна основа
са едни от ранните концепции на шведския географ Торстен Хагерстранд –
дифузията на иновациите13 (изучаване на географското разпространение на
нови технологии).
През 2001 г. Хагет представя модела на Хагерстранд под формата на 12
правила, чието следване гарантира неговото правилно разбиране.
1. Допуска се, че територията, върху която се реализира дифузията, се
състои от еднородна повърхнина, разделена на малки клетки с
равномерно население, разпределено по един индивид в клетка.
2. Времевите
интервали
са
дискретни
единици
с
еднаква
продължителност. С начало на дифузията при време t0 всеки интервал
обозначава едно поколение.

12

Hirschmann, O. Albert. Exit, Voice and Loyalty: Responses to decline in firms, organizations and states, 1970.
Hirschmann, O. Albert. The Strategy of Economic Development, 1958.
13 Hägerstrand, T. Innovation diffusion as a spatial process. Translated by A. Pred. Chicago: University of Chicago Press, 1967.
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3. Клетките с надпис „източници” или „предаватели” се разполагат във
време t0. Например, ако на една клетка има първоначално такова
съобщение, това осигурява стартиране на условията за дифузията на
информацията.
4. Клетките „източници” пренасят информацията веднъж на всеки
отделен времеви период.
5. Предаването се осъществява само чрез контакт между 2 клетки. Не се
допуска никакъв тип масмедийно разпространение.
6. Вероятността другите клетки да получат информация от клетка
„източник” е зависима от дистанцията между тях.
7. Възприемането на иновацията се случва, след като съобщението е било
получено. Клетката, получаваща съобщението, във време-поколение tх
от клетката „източник” и в съответствие с правило 4 предава
съобщението, разходвайки време tх + 1.
8. Съобщенията, които са получени от клетките и вече са адаптирали
иновацията, се разглеждат като пасивни и вече нямат ефект върху
ситуацията.
9. Съобщенията, получени от клетки извън границите на изследването, се
считат за изгубени и нямат ефект върху ситуацията.
10. Във всеки времеви интервал се създава средно информационно поле
(СИП), което е центрирано около всяка клетка „източник”.
11. Локализацията на клетка в рамките на СИП, към което съобщението ще
бъде изпратено от клетката „източник”, се определя случайно.
12. Дифузията може да бъде прекратена на всеки етап. Въпреки това, след
като веднъж всяка клетка в рамките на границите на изследването е
получила съобщението, няма да има никакви допълнителни промени в
ситуацията и процесът на дифузията ще бъде завършен.
Моделът оригинално е създаден да симулира разпространението на
информацията. Неговите допълнителни приложения са разработени от Хагет
и др. и са използвани за изследване на разпространението на инфекциите
сред населението (Хагет, 2001).
Една от теориите, заемаща връхна точка в отраслевизма, е теорията за
осите и полюсите на растежа на Ж.Будвил14 (1968). Тя се основава на
предположението, че определена група специализиращи производства се
развиват като източници на растеж. Те от своя страна осигуряват значителни
междинни поръчки на другите отрасли в региона и така предизвикват
мултиплициращ се в пространството процес. Този процес формира набор от
14

Boudeville, J. L'espace et les Pôles de Croissance, 1968, Puf, Paris.
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производства (клъстъри), които са свързани с продуктови и технологични
вериги. Будвил постига висока степен на географизация на икономиката.
Последвалите голям брой публикации в тази област доказват известно
наличие на конфликт и непълноценност на получените резултати. Много
често със сложни методи се постигат резултати, които биха могли да се
получат и с по-непосредствени и не толкова формализирани методи като
математическите. Второ, природно-социалната същност на географията не
позволява формулирането чрез математиката на всички възникващи
отношения, което поражда съмнения за истинността на резултатите. Но
въпреки това тези подходи имат силна доказателствена стойност, нещо
напълно неприсъщо на описателния подход. В България също се появяват
публикации и учебници, свързани с това направление на анализ. Пример за
такива са разработките на В. Даков (1972), П. Попов (1972) и др.
Тези несъответствия налагат едно завръщане към по-традиционни
методи на географията, които да се съчетаят с количествените методи,
използвани в статистиката, социологията и икономиката. Настъпват условия
за навлизане в нов етап в развитието на икономическата география, породен
от напредъка на науката за системите и управлението – кибернетиката.
Системно-структурната парадигма в географията се възприема след средата
на 50-те години. Главни обекти на изследване стават „териториалните
социално-икономически системи и териториалните структури на
географските обекти”. До голяма степен се възраждат идеите на
регионализма, добре познати в географията, но на ново йерархично ниво
„районът-система”, изграден на свой ред от други по-малки системи.
Благодарение на въвеждането на системния подход географията преминава
към ново ниво на анализ, позволяващ съчетанието на количествени и
качествени методи. В България особено място по отношение на системноструктурния подход заемат работите на В. Даков, силно повлияни от
изследванията на американския географ Оптнер15.
Развитието на икономическата география в наши дни се свързва с
утвърждаването на информационно-проблемната парадигма. Категориите и
понятията на науката вече имат наддисциплинарно значение – общонаучно.
Примери за такива категории са – проблем, развитие, информация, прогрес и
др. Една от главните задачи пред икономическата география, формулирани
през този период, е „да разкрие поведението и развитието на икономическите
дейности в определено географско пространство”. За икономическата
география с особено значение са обобщенията на шведския географ Алън
15

Оптнер, Л. Системны анализ для решения деловых и промишленых проблем. М., 1969.
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Пред16. Той приема хипотезата за ограничената рационалност, развита в
икономиката по отношение на локализацията на икономическите агенти.
Според него не е възможно всички да разполагат с еднаква и пълна
информация. Следователно тяхното локализиране цели по-скоро намирането
на благоприятна среда, отколкото намирането на оптимум. Изгодното
локализиране зависи от способността на агентите да обработват и анализират
потоците от информация.
В началото на 90-те години на миналия век се появи ново направление,
дискутирано в научната литература чрез много модели за анализ, обединени
от общото название „New economic geography – Нова икономическа
география” (НИГ).
Тя се основава на концепцията за „икономиите от натрупванията”17, т.е.
икономии, причинени от намаляване на транспортни разходи, увеличаване на
печалби (приходи от мащаба и факторната мобилност), в опит да се обясни
концентрацията на клъстъри от фирми, работна сила и потребители. Тази
концепция добавя към предишните теории за локализация и регионално
развитие поведенческа основа или т. нар в икономиката „бихейвиористка
логика”. Емпиричните изследвания чрез този подход имат за цел да разкрият
разпространението на знания и наличието на квалифицирана работна сила.
Тези сили се разглеждат като най-потенциални за развитието на регионално
ниво. Често срещано възражение срещу НИГ е, че тя се ръководи от редица
формализирани математически и опростени предположения. Всъщност,
докато в икономическата география е възприето построяването на моделите и
обясненията да стават от горе – на долу, много икономисти предпочитат
точно формулирани модели на определени сегменти, които приемат за
решаващи. Аргументите в полза на НИГ са, че механизмът, описан в нея, е
общосъвместим с емпиричните наблюдения. Въпреки това някои критици на
модела отбелязват, че все още не са направени достатъчно сравнения с други
теории, които също изследват териториалната агломерация на основните
фактори. Характерна особеност е фактът, че концепцията за НИГ е базирана
върху модела за „монополистичната конкуренция” на „Диксит-Стиглиц”18.
НИГ предлага обяснения на значението на регионалната интеграция чрез
намаляване на разходите за бизнес, което може да доведе до устойчивост в
16

Pred, A. Behavior and location. Foundations for a geographic and dynamic location theory, 1967.
На английски „Agglomeration” означава натрупване. В българския език терминът агломерация е свързан с определена
форма на развитие на селищата. Според нас изразът „Agglomeration economies” е равнозначен на „икономии от
натрупванията”, в смисъл на териториална концентрация на икономически дейности.
18 Dixit, A. K. and J. E. Stiglitz (1977). Monopolistic Competition and Optimum Product Variety, American Economic Review,
67, 297-308.
През последните 30 години моделът на Dixit and Stiglitz (1977) за монополистичната конкуренция стана основна
аналитична рамка в много научни направления като международната търговия, икономическия растеж и развитие и
икономическата география.
17
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развитието на регионите. Чрез усилването на положителните ефекти от
разпространението на знания и опит, икономии от мащаба тази рамка
доказва, че съществуват положителни ефекти от териториалната
агломерация, следователно от съществуването на регионалните различия. В
рамките на НИГ са и изследванията, търсещи взаимоотношенията между
градската урбанизация и икономическия растеж. Подчертава се значението
на междурегионалната транспортна инфраструктура, като инструмент,
предизвикващ на определен етап икономически растеж и развитие. НИГ
моделите са анализирани в седма глава.
Модели и моделиране в икономическата география
Настоящият раздел е опит за кратък обзор на условията, в смисъл на
контекста, който прави възможен прехода на икономическата география от
пространствена наука, широко прилагаща количествени методи, към наука,
създаваща и прилагаща в анализите си модели.
Основен предмет и обект на анализ от икономическата география,
както и на икономиката, е икономическата система. Най-общо казано
икономическата система представлява организирана структура, чрез която
човекът търси начини да разположи ефективно ограничени ресурси измежду
много алтернативи съобразно своите нужди (Lloyd, Dicken, 1972).
Основните дейности в икономическата система могат да бъдат
класифицирани в три главни групи: производство, консумация и обмяна.
Можем да кажем, че важната сила, която мотивира и стимулира тези
дейности, е широкото, всеобхватно и непрестанно търсене на разнообразни
стоки и услуги от индивидите, обществените групи и икономическите агенти
(фирмите и организациите, институциите и т.н.). В отговор на търсенето
бизнесът създава и организира дейности, които да удовлетворят нуждите на
обществото чрез процесите на производство и предлагане. Въпреки това в
условията на ограничени ресурси и практически неограничен набор от
алтернативи за употреба на тези ресурси възниква необходимостта от
създаването на механизъм за определяне на рационално вземане на решение.
Кои стоки и услуги да бъдат произвеждани и предлагани от какви дейности и
за кои потребители? В така разглежданите отношения основният механизъм
за управление на икономическата система е пазарът, действащ чрез своите
ключови променливи величини – търсене, предлагане и цена.
За икономгеографа, за разлика от икономиста, критичната точка при
разглеждане на икономическата система е фактът, че търсенето и
предлагането – регулаторите на пазара и следователно на пазарната
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икономическа система – имат пространствено проявление. В този ред на
мисли можем да заключим, че за всяка конкретна стока или услуга
съществува пространствен диспаритет (неравновесие), резултат от
различните точки на търсене и предлагане на същата тази стока или услуга в
пространството. Следователно действието, което трябва възникне, за да може
тази стока или услуга да бъде консумирана, т.е. да бъде пространствено
(географски) достъпна, е преодоляването на пространство. Най-важният
физичен компонент в този случай е дължината на дистанцията. Тази гледна
точка ясно може да бъде илюстрирана от пример с производство, базирано на
силно локализирани природни ресурси, които се намират на голяма
дистанция от индустриалните региони, които са техен основен потребител.
Но същото правило може да бъде валидно и за много стоки, произвеждани от
земеделието и други сектори. Важният извод, който се налага тук, е, че всяка
икономическа дейност, независимо към кой икономически сектор
принадлежи, се явява „потребител на пространство”, без значение дали
става дума за производството на пшеница в Добруджа върху хиляди декари
обработваема земя, или за банков офис в идеалният център на София. По
подобен начин крайният потребител, а именно семействата и домакинствата,
имат нужда от пространство, където да живеят. Това пространство се
олицетворява от селищата и техните устройствени (строителни) граници,
където е разрешена интензивната употреба на пространството като ресурс,
чрез изграждането на инфраструктура, жилищни и обществени сгради и
съоръжения, които да опосредстват решаването на „вечната” транспортна
задача. Това се налага, тъй като обмяната на стоки и услуги между тези
потребители на пространство се нуждае от някаква форма на предвиждане
върху земната повърхнина. В условията и развитието на този процес
употребата на производствените ресурси пари, време, физическа енергия,
труд ще бъдат подчинени на решаването на една от основните задачи на
пазарната система – да бъдат извършени доставките и плащанията спрямо
тях.
Всичко това ни кара да заключим, че икономическата система има
пространствени измерения. Този факт е от първостепенно значение за
икономическата география. Много точно Браян Бери19 отбелязва, че „

Браян Бери – е роден през 1934г. във Великобритания. Той е водещият в света географ в областта на градскоикономическото развитие. Дълги години неговото име се свръзва с най-актуалните изследвания на системата на
централните места и приложението на множество количествени методи в географията. Автор на над 500 книги и статии,
като много от тях основолагащи в областта на икономическата география, като например „География на пазарните
центрове и разпределението на продажбите на дребно” (1967), „Последствията за хората от урбанизацията” (1973) и др.
Теоретичната връзка между циклите на Н. Кондратиев и циклите на С. Кузнец дължим на Бери, който открива, че
19
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Географската гледна точка е пространствена. ...интегриращите концепции
и процеси на географа са свързани с пространствените класификации и
разпределения, с пространствената интеграция, с пространствените
взаимодействия и организация и с пространствените процеси” (Бери, 1964).
Пространствената гледна точка е една от основните отличителни черти
между икономическата география като научно направление и икономикса.
Иначе и двете изучават и изследват една и съща система – икономическата
система. Въпреки това, ако проследим развитието на икономическата наука,
ще открием, че основните направления, теории и хипотези са слабо
ангажирани и свързани с пространството като ключова променлива. В
процеса на развитие на самата теория и методология на икономическата
география много икономисти имат значителен принос чрез своите
изследвания. Нещо повече, ранните разработки в областта на
пространствените дименсии на икономическата система и по-късно наречена
„локализационен анализ” дължим именно на тях.
Икономическата система функционира на база възприятията, навиците,
оценките и очакванията на участниците в нея. С други думи, реализираните
пространствени подходи в икономическата система са крайният продукт на
целенасочени човешки решения. Това ясно показва, че икономическата
география е поведенческа наука. За да онагледим това заключение, ще
посочим, че сега изучаващите география се запознават с реализираната
пространствена структура на селищата, на производствените единици на
първична енергия, пространствената ориентацията на инфраструктурните
съоръжения и т.н. Те например изучават къде са автомагистралите, накъде
водят, кои главни градове свързват. Къде са елементите на енергийната
инфраструктура, какъв е първичният енергоизточник и неговият дял в
системата? Накратко, това са пространствени локализационни решения на
предишните поколения, взети съобразно техните разбирания за ефективност
и приоритетност, в съответствие с тяхното реализирано „пространствовреме”. Изучавайки икономическа география, всеки човек се запознава с тези
реализирани пространствени подходи, следователно с резултатите на
човешкото поведение в пространството. Точно този факт определя важността
на разглежданата научна материя, тъй като резултатите от пространственото
поведение определят бъдещите възможности на обществото да използва
ефективно пространството, т.е. да реализира неговите силни страни. Важен
момент от този вид поведение е фактът, че реализираните пространствени
съществува взаимодействие между дългите макроикономически цикли и явления като клъстериране на иновации, които
трансформират икономическата система при определена фаза и конкретна локация.
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подходи имат голяма амплитуда и инерционен ефект в икономическия цикъл
на развитие. Това означава, че допускането на „грешки” при изграждането на
пространствената структура на икономическата система може да доведе до
загуби и пропуснати ползи, т.е. изначално да понижи ефективността от
употребата на така или иначе ограничените производствени ресурси20.
Като поведенческа наука, изследваща пространствените измерения на
икономическата система, икономическата география цели конструирането на
общи принципи и теории, които обясняват функционирането на
икономическата система в пространството. На съвременния етап от своето
развитие тя е мощна аналитична наука. Голямата „фактологичност” в
икономическата география в англо-американската школа се преодолява още
през 50-те години на XX в. Тук ще споменем само някои от причините за
това: първо, броят на икономическите агенти и взаимоотношенията, в които
те влизат помежду си, са толкова многобройни и разнообразни, че
описателният и фактологичен подход би бил напълно невъзможен и дори
безполезен. Съвсем друг е въпросът каква е текущата пространствена
организация на икономическата система, какви форми на организация е
образувала, кои са факторите и причинно-следствените обстоятелства,
довели до формирането на различните по комплексност, ефективност и
ефикасност териториални системи. Казано с други думи, успехът на
западната икономическа география и скорошното ѝ „преоткриване” от
икономистите П. Кругман, М. Фуджита, А. Винейбълс и др. в съвременното
модерно течение „нова икономическа география” не е случайност. По-скоро е
резултат от достигната фаза на икономическо пресищане – „ерата на
свръхпроизводство”, състояла се през 80-те и 90-те години на ХХ в. за
различните икономически сектори, която вече не се подчиняваше на
Например, ако България не бе загубила своите земи по Егейско море след Първата световна война, нашата
транспортна система нямаше да се развитие толкова изразено в посока „изток-запад”, т.е. направленията София – Варна
и София – Бургас. Много по-интензивни щяха да са връзките по посока на меридиана „север – юг”. С други думи,
градовете Варна и Бургас нямаше да бъдат толкова големи и важни центрове, колкото са сега, а териториите близо до
южната ни граница щяха да имат напълно различна икономическа съдба и мощни селищни центрове. Тази инерционност
е толкова силна, че днес за България е по-приоритетно да довърши автомагистрала „Тракия” до Бургас заради неговата
важна роля, отколкото чрез автомагистрала първо да свърже София със Солун например. Индикатор за преодоляване на
последното инерционно явление е предвижданията връзката между София и Солун – магистрала „Струма”, да бъде
изградена преди автомагистрала „Хемус”, София – Варна.
Друг съвременен пример, но с по-малък териториален обхват е безразборното и зле планирано строителство на хотели и
вили по зимните и морските курорти на България. Това са вид локализационни решения, които отнемат възможността
иначе добрите природни условия да бъдат използвани по-рационално. Животът на една такава сграда е 20 – 25 г. (бърза
архитектурна, морална и физическа амортизация), следователно след 20 г. ще възникне нова възможност от
реорганизация на това пространство. Разбира се, бъдещото поколение ще има нужда от нови разходи за разрушване и
ново устройствено планиране. Основната загуба е във факта, че капиталите може да бъдат инвестирани по порационален начин, което да гарантира по-висока норма на възвращаемост на капитала в самия туризъм и едновременно
да бъдат финансирани и развити и други икономически дейности. Второ, пропускат се нефинансовите ползи от опазване
на природната среда, която се явява основен притегателен фактор. Така сумарният икономически кумулативен ефект би
могъл да има много по-високи стойности от сега реализирания.
20
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теоретични постановки, проектиращи продуктов растеж. С други думи,
измени се съдържанието на термина икономически растеж, който за нас в
България, а и в много други развиващи се страни все още е ръст на БВП –
нещо, което отдавна не е първостепенна цел в развитите страни. Второ,
пътят, който изминава т. нар. западен модел на развитие, включваше бързото
възникване, матуризация (остаряване) и дифузия на нови технологии, които
непрестанно променяха условията за производство и условията на труд, с
други думи, достъпността, значимостта и стойността на производствените
фактори в пространството21.
В този ред на мисли едно научно направление, което просто
регистрира, след което последващо обяснява функционирането на
икономическата система, е напълно безполезно. За съжаление за дълги
години на тази логика доминира в развитието на икономическата география у
нас, което е причина за нейното слабо развитие.
Всичко това налага една промяна, започнала много отдавна в Западна
Европа, която насочва изследователския интерес в друга посока. Тя се опира
на допускането, че не е важно как икономическите дейности се локализират,
а защо са локализирани така, по начина по който са? (Colledge and Amadeo,
1968). За немалък период от време главна задача е намирането на общите
закономерности на начините на локализация и главните локализационни
тенденции и подходи. Впоследствие се стига до извода, че такива са трудно
доказуеми, но натрупаният опит в локализационния анализ създава
логически дискурси, които подпомагат изследователя, планиращия орган,
експерта. Това заключение е много по-ценно от самоцелното описание на
специфични променливи като например фактори и условия на производство.
Именно затова Люин се аргументира, че „наука без теория е по същество
сляпа”.
В съответствие с тази гледна точка основната част от усилията на
географите по света са посветени на откриването и конструирането на общи
теории и модели, с цел да се разбере по-добре сложната реалност и да се
предвидят, ако е възможно, бъдещите пространствени изменения.
Традицията на конструиране и използване на модели има дълга история в
икономическата география. По същество моделът е опростена репрезентация
на по-сложна реална ситуация. Моделът има няколко важни отличителни
Например София е град с големи устройствени проблеми и влошени условия на живот. Градът е доминиран от бедна
инфраструктура, лоша градска хигиена, трудна мобилност, замърсен въздух, бедни квартали, малко зони за отдих, от
панелни сгради без архитектурна стойност и влошени физични показатели. Въпреки тези условия, тук работят и живеят
най-много хора спрямо другите градове и региони. Следователно концентрацията на производствени условия и
възможността за доходи на този етап са по-силни фактори от благоприятната за обитание среда. Можем да наречем този
модел на развитие „икономика на безизходицата”. Единственият изход е трудовата емиграция извън страната.
21
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черти, което го прави много полезен в научните изследвания. Първо, моделът
ни позволява да „сведем света до човешки ръст”, което прави възможно да
изследваме чрез модели сложни пространствени ситуации. Моделирането
включва менталния процес на опростяване на действителността. Така ние се
концентрираме върху елементите, които нашите знания, възприятия и
поведение определят като най-важни променливи на средата. Т.е., в
значителна степен моделът отразява личните пространствените нагласи,
разбирания и поведение на неговия автор и има силен субективен характер. В
действителност процесът на създаването на модели е значителна част от
процеса на обучение. Типични примери в това отношение са географската
карта, глобусът и др. В процеса на своето израстване и съзряване децата
първоначално опознават света предимно чрез предмети-модели, които
наподобяват образно и знаково хора, автомобили, сгради и всичко друго в
заобикалящия ни свят. Нещо повече, моделите-играчки могат да пресъздават
образи на предмети, които все още не съществуват в реалния живот, т.е. те са
предмет на фантазия. Следователно моделите притежават свойството да
визуализират несъществуващи явления и/или процеси, т.е. съдържат
прогностичния момент на бъдещи събития.
В научен план най-общо можем да откроим две големи групи модели:
физични и ментални (умствени). Физичните модели са по-разпознаваеми от
широката аудитория и по-лесни за разбиране. Например група учени в
лабораторни условия могат да пресъздадат някои физични характеристики на
реално съществуващи природни тела и сили, като по този начин изследват
тяхното поведение в екстремни условия – турбуленция във водни тела,
силата на вятъра, възможното действие на цунами върху брега и т.н. Друга
алтернатива е да се създаде ментален математически модел на всички тези
природни тела, като техните евентуални изменения и взаимоотношения се
символизират и математизират. Независимо какъв тип модел използваме,
крайната цел е една и съща: да разширим нашите разбирания за сложни
обекти, явления и процеси. Друго важно предимство на моделите е, че чрез
тях ние се опитваме да пресъздадем най-важните атрибути на една реална
ситуация в контролирани условия. За един учен, работещ в лаборатория,
задачата е относително лека, защото той би могъл да поддържа само
определен набор от ограничени условия, докато цялото му внимание трябва
да бъде насочено към една или няколко ключови променливи, обект на
неговото изследване. За изследовател, работещ в областта на обществените
науки (икономическа география, икономика, социология, политология и др.),
тази първоначална задача е много по-сложна. Причината за това е, че той не
може да контролира действията на хората или на фирмите в пространството
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или това може да се случи в изключително редки случаи и при ограничени
условия. Вместо лабораторно да пресъздаде условията, ученият
хуманитарист по-скоро би трябвало да си представи (да прогнозира) какво би
се случило, ако определени условия се създадат и изпълнят. Това е причината
електронноизчислителните машини и количествените методи да са толкова
популярни, тъй като проверяват за кратко време хипотези, подчиняващи се
на условието ами ако, то тогава. С други думи, икономгеографът прави
някои определени, опростяващи средата, допускания. Например, ако в едно
икономгеографско изследване целта е да се открие и разбере зависимостта по
отношение на търсенето на една конкретна стока, то работата на
изследователя може да започне с проверка на хипотези чрез опростяващи
допускания. Първият вариант на тези допускания може да включва
предположението, че всички потенциални купувачи във всички региони имат
еднакви приходи, еднакъв вкус по отношение на този продукт и намерението
да похарчат идентична сума от своите доходи за покупката на този продукт.
При тези ограничителни условия големината на търсенето на тази стока ще
зависи единствено от цената, на която тя ще се предложи на пазара. С други
думи, ако цената е висока, търсените количества от стоката ще са малки.
Колкото повече цената бъде намалена, пропорционално на намалението ще
нарасне търсенето. В мига, в който разбере природата на тази зависимост,
изследователят може да започне да добавя допълнителни променливи към
своя ментален модел. Тези променливи могат да бъдат например различен
вкус у потребителите или различни приходи, т.е. процес на усложняване и
доближаване към реалните пазарни условия. Разбира се, това е само един от
начините за конструиране на ментални модели, но често употребяван в
практиката. Представените във втората глава модели са от този тип. Нещо
повече, направлението „Нова икономическа география”, което е разгледано в
последната глава на настоящата книга, има подобна ментална основа,
базирана на конкретни ограничителни допускания.
Въпреки че никой модел не може точно да представи и имитира
реалността (освен самата реалност), моделите могат да разширят нашите
разбирания по определен проблем, да ги опосредстват, като ни помогнат да
зададем правилните въпроси. Това е друго важно предимство на моделния
подход. Нещо повече, това ни позволява да се концентрираме само върху
онези характеристики на проблема, които в момента сме оценили като
решаващи. Следователно моделът ни позволява да извършим своеобразен
тест както на проблема, който се опитваме да решим, така и на модела, който
се опитваме да създадем. Например да си представим, че един архитект е
проектирал нова и модерна сграда, която възнамерява да представи пред
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потенциални инвеститори. За целта той може да създаде физичен модел
(макет) на сградата с абсолютно точна ориентация в пространството –
посоките на света, посоката на ослънчаване, другите съществуващи сгради и
съоръжения, паркове и градини, крайбрежие и др. елементи на физичната
среда. Когато инвеститорът погледне сградата, това, което ще прикове
неговото внимание, е „архитектурният ансамбъл”, на който тя се подчинява и
в който участва. На този етап никой не се интересува какъв е цветът на
плочките в баните, каква е шарката на килимите и т.н. Важните въпроси са
накъде е ориентирана сградата, има ли панорамна гледка, има ли наблизо
метро, от къде са входно-изходните терминали за хора и автомобили,
достатъчно слънчеви ли са помещенията, има ли детски парк и т.н.
Следователно този макет на сграда ни помага да зададем на този етап от
развитието на проекта правилните и което по-важно – главните въпроси.
Конструирането и тестването (верификацията) на теории и модели
изисква голяма прецизност. От своя страна прецизността изисква
включването и употребата на формалния език на математиката и нейната
сродна дисциплина статистиката. Несъмнено в желанието си за по-голяма
„научност” се достига до прекаляване и/или предоверяване в употребата на
такива техники. Това е особено валидно за първите две десетилетия след края
на Втората световна война, което предизвиква методологични дебати по
въпроса за количествените методи в икономическата география. Въпреки тях
днес анализите чрез r-стойности и t-тестове, корелационните и регресионните
уравнения и доверителните интервали са възприети като една необходимост,
като част от методическия инструментариум на самата наука география. Тези
методи са общонаучно признати и ние не се съмняваме в тяхната полезност.
Разбира се, използването само на количествени анализи не означава на всяка
цена повече научност, но и липсата на такива е признак за слаба научна
подготовка.
В самото начало на нашето въведение употребихме израза в
икономическа система. Той съдържа една дума, която хората употребяват
широко във всекидневния си живот, а именно – система. За науката думата
система е не просто израз, а по-скоро основополагащ научен термин с важно
съдържание, който винаги е имал специфично значение. Нещо повече, в
наши дни системите са във фокуса на отделна интердисциплинарна наука,
позната като Обща теория на системите. Днес съществуват сериозни
спорове за това, дали такава дисциплина съществува самостоятелно, но няма
никакви съмнения, че системният подход е мощен изследователски подход и
че допринася много за разширяване на нашите разбирания за реалната
действителност.
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В годините от следвоенно възстановяване на Европа до ден-днешен
системният анализ и подход се издигна като императив в географските
изследвания. Икономическата география не прави изключение от това. През
целия този период динамиката в процеса на развитие на икономическата
система постоянно се увеличаваше. Непрестанно се усложняваха
обществените отношения, комбинациите от факторите за развитие,
възникнаха модерният регионализъм и регионализация в света. Следователно
не поради академична прищявка, а по-скоро заради оперативната полезност
на системния подход и неговата способност да намира решения дори и в
сложни системи – комплекси, географите започват да търсят решенията на
своите научни проблеми чрез системния подход.
В семантичен смисъл комплекс означава „преплетен”, като съчетание
от латинските думи com (със) и plectere (вплетен) или казано с друга дума –
сложен. Значението на термина система можем да търсим в комбинация от
гръцките думи syn (заедно) и histanai (към място). Когато едни „преплетени”
явления биват отделени и систематично подредени един до друг с цел
наблюдение и анализ, те губят динамичните си характеристики и техните
сложни взаимоотношения. Системният подход, който десетилетия
доминираше научните разработки, внесе в научния свят „системността”,
което направи човешкия разум неспособен да разбере и употребява сложните
и неразрешими явления и техните изменения в пространството. Голяма част
от научните усилия, включително и икономическата география, чрез
системния подход са работили „на парче”. Така те изследват задълбочено
само някои системи или дори системни свойства, поради това не откриват
отговорите относно сложните системи – комплексите. Ако вземем за пример
някои опити за съставяне на съвременната структура на географската наука,
ще открием няколко големи клона географски науки и редица
поднаправления в тях (Карастоянов, Петров, 1995). Така погледнато,
оставаме с впечатлението, че географията е сбор от много подсистеми, което
само по себе си е вярно, но така се подценява цялостната същност. Според
нас авторите се сблъскват с явление, описано от принципа на Хайзенберг 22.
Ако трябва да го перифразираме, то може да има следния вид: Колкото
повече се стремим да определим мястото на всяка географска подсистема,
толкова повече се отдалечаваме от идеята за интегративната
Вернер Хайзенберг (1901 – 1976) e един от най-големите физици на XX в. Името му се свързва като един от
откривателите на квантовата механика, новата физика на атомния свят. През 1927 г. на 26-годишна възраст формулира
един от основните принципи в квантовата механика – принципа за неопределеността. Хайзенберг е известен и със
своята противоречива роля в ядрената програма на Германия по време на Втората световна война.
Принципът гласи: „Колкото по-прецизно е определено положението, толкова по-неточен и неопределен е моментът”.
22
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(комплексната) роля на географията като наука, и колкото повече
определяме интегративната страна на географията, толкова повече губим
мястото на отделните географски науки.
Самата география има за обект на изследване изключително сложен
комплекс, причина за липсата на единна теоретична база, която да обхваща
както предметите и обектите на педологията, геоморфологията и т.н. до тези
на икономическата и политическата география. Така всички тези
специалисти са географи или регионалисти, но изучават отделна подсистема
на по-сложния комплекс. На този етап това състояние на нашата наука поскоро причинява негативни последствия. Първото предусловие за употребата
на комплексния подход е, че цялото е различно от сбора на неговите части.
Комплексът е различен от сбора на своите елементи и системи и други
съставни и неговите проявления граничат с хаоса. Стремежът на един учен,
който се опитва да прилага комплексен подход, обикновено е насочен към
очертаване на най-ярките проявления и динамизма във времето и
пространството на комплекса в процес на функциониране. В тези случаи
наблюдението на проявленията на комплекса по-скоро се подчиняват на
принципа за неопределеността на Хайзенберг (Хайзенберг, 1927).
Комплексният подход се различава от системния подход по начина на
проявление спрямо външната среда. В този ред на мисли системата може да
бъде математически формулирана, т.е. нейните характеристики могат да
бъдат изчислени и остойностени. Разбирането за комплексния подход не
може да бъде раздробено на изчислими количествени анализи. Комплексът
може да съдържа голям брой системи. Там, където взаимоотношенията на
системата могат да бъдат формулирани, ние само бихме достигнали до ново
ниво на систематично наблюдение. Казано накратко, границата между
системата и комплекса може да се търси във възможността да
математизираме. Комплексните системи (сложните системи) не подлежат на
линейно математическо програмиране.
Тъй като научните усилия са били силно фрагментирани в
специалности (дори днес много изследователи ревностно изтъкват „тясната”
си специалност), е съществувал процес на „отделяне” на това, което
„тесните” специалисти изследват, намалявайки съзнателно обхвата на своите
изследвания. По този начин се е загубила значителна част от реално
съществуващите връзки в комплексите, техните проявления спрямо други
системи, което ограничава проведените изчисления само до отделни
фрагменти. В този процес ние често загубваме образа на комплекса, от който
е изведена системата обект на анализ. Факт изключително болезнен и
блокиращ обществените изследвания, което може да причини опростяване на
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научните търсения до безцелни умствени игри. Например въпреки всички
съвременни статистически и изследователски доклади науката не успява да
прогнозира икономическите кризи, военните колизии, климатичните промени
с достатъчна и достоверна точност. Дори в случаите, когато имаме
възможност да наблюдаваме подобно негативно явление (сложна система),
събирайки точна и актуална статистика за него, ние не разполагаме с
универсална формула, която би могла да ни разкрие как същият този
комплекс, който наблюдаваме в момент на функциониране, ще еволюира в
бъдеще. Пример в това отношение може да бъде и самият процес на
регионално развитие. В много случаи може да наблюдаваме напълно
сравними по количествените си показатели региони с близки крайни
производствени резултати, структура на заетостта, разпределение на
публичните разходи, но въпреки това с напълно противоположни тенденции
на развитие. Казано с други думи, наличието на много по количество и
качество природни суровини и ресурси в никакъв случай не означава
устойчива и балансирано развита териториална система и обратното. На
съвременния етап тези ресурси не са нищо повече от добра предпоставка.
Днес системният анализ, кибернетиката и оперативните подходи за
взимане на решения са широко употребявани за всякакви цели – научни,
управленски, производствени, търговски – във всички сектори на
икономиката. Този факт сам по себе си е вид атестация за ролята, мястото и
значението на системния подход в съвременната наука и практика. Пример в
това отношение е т.нар. научен мениджмънт – тейлоризъм,23 въведен за
първи път в САЩ през 1910 г. в заводите ФОРД.
След този анализ, ако още веднъж погледнем към системите, трябва да
си зададем въпроса: Какво е системата в контекста на икономическата
география и регионалното развитие? За да отговорим, ще използваме една
от най-широките и ранни дефиниции за система: „Набор от обекти заедно
със своите взаимоотношения между обектите и техните атрибути”, (Hall
and Fagen, 1956. В този ред на мисли „обектите” на икономическата система
са всички онези дейности и институции, които изпълняват някаква
определена роля в икономиката. Например фермите и мините в първичния
сектор, преработвателните предприятия във вторичния, офисите, магазините
и складовете в третичния и т.н. На едно по-високо ниво на обобщение
обектите на икономическата система са селищата и урбанизираните
територии, около които преимуществено се локализират по-голямата част от
Терминът произтича от името на Фредерик У. Тейлър (1856 – 1915) и се отнася до конкретна форма на организация на
труда в преработвателната промишленост. При нея всички дейности, извършвани от работниците, са старателно
планирани и контролирани от т.нар. „научен мениджмънт”, използващ техники за определяне на производствени норми
чрез изчисляване на време и ход в поточни производствени линии.
23
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икономически дейности и се осъществява процесът на агломериране
(натрупване
и/или
концентриране
на
икономически
дейности,
инфраструктура и работна сила). По смисъла на определението за система
определение „взаимоотношенията” се олицетворяват от връзките, които
свързват системата в единно цяло. Този факт е от изключително значение за
всяка система, тъй като обекти, които са отделно и несвързани по същество,
не образуват система. В икономическата система отделните дейности са
взаимосвързани и обвързани чрез потоци от суровини, материали, заготовки,
възли и детайли, хора, информация и др. Следователно икономическите
дейности и връзките между тях създават физичните основи на
икономическата система. Тези елементи имат чисто физични характеристики
– сгради, инфраструктура, заводи и др., но те сами по себе си не
представляват икономическата система. Елементът, който създава
икономическата системата и я привежда във функциониращ вид, е човешката
дейност. Например само за миг нека си представим населено място в
България, в което няма нито един постоянен жител. За жалост такива
населени места у нас има много. В такъв случай без човешката дейност
можем ли да приемем тези селища за системи или за участващи във
формирането на селищни системи?
Системите и въобще системният подход, прилаган в изследванията,
свързани с регионалното развитие и икономическата география, имат и
други, чисто научни и практически предимства. Разглеждайки света като
система, ние подчертаваме недвусмислено неговата цялостност и
взаимозависимост между системните компоненти. С други думи в известна
степен можем да търсим тази логика на мислене в учението за холизма24.
24Наименованието

произтича от гръцката дума ὅλος holos и означава цял, пълен, завършен. Днес холизмът е философско
течение и направление в квантовата механика. Холизмът е философска концепция, диаметрално противоположна на
атомизма. Атомистите вярват, че всяко цяло може да бъде раздробено или анализирано чрез отделните си части и
взаимоотношенията между тях. Холистите поддържат тезата, че цялото е основно и често по-важно, отколкото сборът от
неговите части. С други думи, холистите гледат на света и неговите системи в свързан и действащ вид, твърдейки, че
така можем да научим повече за тях и тяхната природа. Първооткривателите на класическата физика гръцките
изследователи Леуципус и Демокрит (V в. пр. Хр.) твърдят, че всичко във Вселената се състои от неделими и
неразрушими атоми от всякакъв вид. Промените се състоят само в пренареждане на тези атоми. Този вид мислене е
реакция на ранния холизъм на Парменид (520 – 450 г. пр. Хр.), който твърди, че на първично ниво светът е неизменна и
постоянна единица. Според него „Всичко е едно. Нищо не е делимо, поради това всичко е континуално. То е цялостно
във всички части, като масата на въртяща се сфера.” През XVII в. класическата физика дава нов тласък на атомизма и
редукционизма. Нидерландският философ Спиноза развива холистка теория, близка до тази на Парменид. Според него
всички видими различия, които ноблюдаваме в света, са единствено аспекти на една основна субстанция, която той
нарича Бог или природа. Основано на пантеистичен религиозен опит, това обяснение се базира на важната роля на
общия произход на всичко. Нещо много важно, тази теория отразява напредъка в модерната квантова теория, която
описва всичко съществуващо като резултат от проявата на основен квантов вакуум. В този случай терминът „вакуум” не
означава техническия вакуум – пространство с изтеглен въздух, а вид материя, препращаща ни към хипотезата за
универсалния „етер”. Хегел също създава своя собствена холистична философия за природата и държавата, като
допуска мистичното единство на всички единици. За него природата се състои от безкрайна, еднородна, рационална и
духовна реалност. Държавата на Хегел е „квазимистична колективност”, „невидима и по-висша реалност”, от която
участващите индивиди получават своята автентична идентичност и на която те дължат своята лоялност и подчинение.
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Например в човешкия организъм има няколко системи – нервна, кръвоносна,
отделителна, полова и т.н., но нито една от тях самостоятелно не притежава
свойството „жив организъм”.
Възможно е полезността на системния подход в географията да бъде
отхвърлян и отричан заради това, че географите, особено в своите
регионални изследвания, ненужно използват терминологията на системния
анализ. Причината за това несъгласие е в т.нар. „функционални региони”,
търсещи взаимозависимост в пространствен аспект. Типичен пример са
„нодалните” региони тип „център-периферия”, например град с неговия
хинтерланд. В интерес на истината по-голямата част от регионите, които са
идентифицирани от географите, не са от този тип. Въпреки това системната
концепция ясно фокусира вниманието ни върху функционалните
взаимозависимости, които можем да измерим в пространствен аспект като
физически потоци от хора, стоки, капитали, информация и поради това този
вид анализ има значение за географията. Това е особено важно, когато
изследваме и търсим настъпващите промени в териториалните системи.
Значителна част от регионалното развитие е посветена на откриването
на причинно-следствените връзки и амплитудите на регионалните
диспаритети. Тези промени се причиняват от конкретни процеси и събития в
териториалните системи, което поражда последствия за останалите найблизко свързани системни елементи. Това условие е причината да развиваме
нашите познания за териториалните системи като взаимозависими отворени
системи, чието прогнозиране е част от тези изследвания.
Системният подход е приложим на всички нива на териториалните
системи – микро-локален, мезо-регионален и макро-глобален, както и за
всички видове феномени и явления „от атомите, през молекулите, клетките,
обществото, планетата и т.н.”. Това значително предимство на системния
подход го прави важен изследователски инструмент в географските
изследвания и респективно при изследване на териториалните системи. Един
добър пример в това отношение може да бъде съвременната секторна
структура на икономиката, често изразявана в определен тип класификации
Впоследствие всички модерни „колективистки” политически мислители, включително Карл Маркс, се основават на
някаква по-висша колективна реалност, единство, цялото, групата, чрез подценяване на значението и важността на
различията, частното и индивидуалността. Срещу индивидуализма всички те поставят социалната цялостност или
социалните сили, които по някакъв начин притежават характер и имат собствена воля, над волята и характерите на
отделните членове. Тази доктрина бе в основата на т.нар. социалистически начин на производство в голяма част от
европейските страни за един дълъг период от време през XX в. Някои от тези теории в социален и екологичен план бяха
използвани като основание за създаването на общото чувство на взаимозависимост между човешката дейност и
природна среда. Именно поради това днес в нашите учебници по география се говори за системата „човек - природа”.
Постепенно през XX в. в някои клонове на географията навлизат както холизмът, така и теорията на системите. Днес
квантовата физика доказа „атомизма” като „чиста наука”, на която човешкото общество залага много в своето бъдеще –
нанотехнологиите. Докато холизмът не е намерил своя твърда „научна почва”, тъй като холистките концепции работят
със сложни системи, които не подлежат на програмиране и прогнозиране на този етап от развитието ни.
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на икономическите дейности25. В нея всеки вид дейност е самостоятелна
система със специфични производствени отношения, която обаче
принадлежи към по-горен клас, група, раздел или сектор от дейности.
Гледната точка за различните нива на анализ поражда една друга важна
концепция, а именно за външната среда на системата. Всички отворени
системи съществуват в определена среда и двупосочно си взаимодействат с
нея26. Съгласно една дефиниция за дадена система „средата е наборът от
всички обекти. Една промяна в техните атрибути засяга цялата система, а
също така и всички обекти, чиито атрибути са променени от поведението
на системата” (Hall и Fagen, 1956). В реалността икономическата система е
част от човешкото общество. Търсенията на стоки, услуги, социални
дейности и др., създавани от хората, пораждат стимули към икономическата
система, което повлиява на нейното поведение, и обратно. Например средата
за една производствена фирма се олицетворява от потенциалните пазарни
клиенти, фирмите конкуренти, фирмите доставчици, нормативната рамка,
пазара на труда и др. Идеята за взаимодействието на системата с нейната
среда е от особено значение при опитите ни да разберем нейното поведение,
варианти за развитие и оцеляване във вида, в който я познаваме. Например
един производител на автомобили трябва да използва, произведе и сглоби
огромен брой възли, детайли и части, за да се получи готов автомобил. С
други думи той има необходимост от доставки и вложения, които получава
от външната среда във вид на промишлени поръчки от стотици други фирми.
Крайният продукт – „готов автомобил” – е основният начин на
взаимодействие на фирмата с външната среда по обратния ред, чрез който тя
определя мястото си на пазара и възможностите си за реинвестиция на
получените доходи. Никой от нейните клиенти няма чувствителност към
въпроса, как фирмата е достигнала до крайния продукт – те оценяват само
него. От своя страна приходите от клиентите осигуряват съществуването на
фирмата, което отново поражда търсенето на целия набор от автомобилни
части. Следователно този тип отворени производствени системи имат
цикличен стил на развитие. В най-общ план освен производствените системи
подобно циклично развитие могат да имат и териториалните отворени
системи от типа център (град) – периферия (хинтерланд). За да съществува,
градът се нуждае от стоките, произвеждани от немобилните фактори за
производство на периферията по смисъла на П. Кругман.
В икономиката дейностите се развиват взаимосвързано и взаимозивисимо. С други думи, създаването на национални
класификации на икономическите дейности НКИД (NACE) имат единствено и само статистически и управленски
основи, целящи отчитането на постигнатите резултати от „идентифицираните” икономически сектори.
26 Това твърдение важи само за отворените системи. По дефиниция затворени системи са изолираните обекти. Всички
обществено-социални системи, създадени от човека, са отворени системи.
25
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Сили, засягащи географската концентрация (по Кругман)
Центростремителни
Ефект от размера на пазара (връзки)
Богат трудов пазар
Чисти допълнителни ползи

Центробежни
Немобилните фактори
Поземлена рента
Чисти допълнителни разходи

Предимно периферията осигурява земеделски и животински продукти,
минерални и енергийни суровини и др. От своя страна периферията е
пазарно, технологично и транспортно зависима от центъра. Твърдение, което
е подробно дискутирано във втора глава. Взаимодействията между системата
и нейната среда можем да си представим като постоянен, но дискретен във
времето и пространството процес на външни проявления. С други думи, има
периоди на относително затишие и периоди на по-силен обмен, всеки от тях с
определена амплитуда и интензитет. Следователно системите трябва да бъдат
способни да се приспособяват и адаптират към настъпващите промени. В
действителност природните системи, както и икономическата система
проявяват такъв тип адаптивност, незасимо дали ние винаги сме способни да
предложим метод или методика, които научно да отчетат тази изменчивост и
адаптивност. Освен това всяка отворена система трябва да изпраща обратни
сигнали и потоци към заобикалящата я среда. Последното е първопричина за
нейната способност да се адаптира. Процесът на адаптация пряко зависи от
целите, за които е създадена системата. Всички обществени системи,
включително икономическа система, са създадени с определена цел.
Например при създаването на всяка фирма има една основна цел –
генериране на печалба. Друг е въпросът чрез каква маркетинговата стратегия
ще бъде постигната целта – чрез максимален пазарен дял, агресивна ценова
политика, високо качеството на продуктите или комбинация от тях. От своя
страна една правителствена институция, отговорна за процеса на регионално
развитие, ще има съвсем други цели по отношение както на икономическата
система, така и на териториалните системи, които са предмет на нейните
правомощия. Много вероятно е тази институция да създава планове и
стратегии, предлагащи мерки, които да преследват обществено значими цели
като например: устойчиво социално-икономическо развитие; сближаване на
стойностите на основните социално-икономически показатели за доходи,
качество на живот, производителност на труда; достъп до публични услуги и
др., които в крайна сметка да регулират регионалните диспаритети. Тези
примери ни насочват към идеята, че обратната връзка на системата с нейната
среда може да има както позитивен, така и негативен ефект. Негативна
обратна връзка би могло да бъде заключението, че действащите
стратегически документи, планиращи и програмиращи целите, подцелите и
50
Локализационни подходи за регионално развитие, УИ „Св. Климент Охридски“

Електронно студентско копие!

Електронно студентско копие!

Електронно студентско копие!

мерките на процеса на регионално развитие, не постигат крайната си цел.
Поради това в тези документи винаги се поставя ударение върху начините и
методите за тяхната корекция и актуализация, с основна задача да постигат
максимално целите си по отношение на бенефициентите спрямо отпуснатите
средства. Тоест, неизменното търсене на равновесната (балансова) точка
между цел, средства и необходимост.
Системите, които оцеляват в променящата се среда и успяват да
запазят динамичния баланс на входно-изходните си потоци, можем да
определим като устойчиви. Въпреки това, когато една система се адаптира
твърде дълго спрямо променящата се външна среда, в системата настъпват
структурни промени. Всъщност съществуването на системата в бъдеще ще
зависи от скоростта, с която системата е способна да се променя структурно.
В бизнеса, ако една фирма забави вътрешния си процес на модернизация –
технологична, организационна, продуктова и др., може да изпадне в тежка
ситуация, при която фирмите конкуренти, които по-бързо се модернизират,
да предложат по-евтин и/или по-качествен продукт на пазара. Друг пример в
тази посока е свързан с членството на България в ЕС. На практика нашата
страна стана съставна част на една по-голяма система, която е „външна
среда” спрямо България. Посредством редица промени в националното ни
законодателство, директивите и регулациите от ЕС и др. нашата
икономическа система, административен капацитет, управленски практики,
експертен опит и др. се адаптират към подсистемите на голямата система –
Европейски съюз. Тази адаптация несъмнено доведе до структурни промени
както в икономически, така и в чисто политически план.
Външна среда
Вход

СИСТЕМА
Процес на промяна

Изход

Обратна
връзка

Фиг. 2. Елементарна отворена система (Източник: (P. Lloyd, P. Dicken, 1972))

Докато системите нарастват по обем и количеството на потоците в тях,
те все повече се усложняват, в резултат на което някои системи развиват
специфични функции и специализации, които им помагат да управляват
текущите сложни процеси. Следователно системната концепция сама по себе
си подчертава и изтъква целостта, взаимозависимостта и динамиката между
системата и нейната среда.
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Във фокуса на настоящата книга са предимно моделите, които
манипулират производствените фактори в икономическата система, тяхното
значение, проявление и взаимозависимост в икономиките, преминали през
всички фази на развитие на капитализма. В този смисъл това са страните,
които се намират във фаза на развитие – дезорганизиран капитализъм, пета
вълна на Кондратиев27.
В много по-малка степен са анализирани опитите за създаване на
локализационни решения в т.нар. социалистически страни. Една от целите на
настоящата книга е тя да бъде полезна на читателя, който мисли и развива
своето пространствено поведение в пазарна икономическа система. Поради
това голяма част от анализите се отнасят до локализацията на самите
производствените единици, както и на тяхното взаимодействие със
заобикалящата ги пазарна среда. След като установихме, че икономическата
система е отворена система, която се развива в цикличен стил, при който
липсва някакво точно и ясно начало, то логично възниква главния въпрос: От
къде да започнем нашия анализ?
За да отговорим на този въпрос, нека си представим фирма, която
решава да започне бизнес за производството на определен продукт. Самото
решение за това създава дълга верига на пазарно търсене. Фирмата ще закупи
земя, върху която ще строи производствени помещения, ще закупи
оборудване, машини, суровини, материали, консумативи, ще наеме работна
сила и т.н. В отговор на новото търсене ще възникне пазарна поръчка за
други фирми в икономическата система, които ще отчетат това като
нарастване на техните продажби, тъй като това е причинено от контрагент,
който сега се появява на пазара. От своя страна всяка фирма ще заплати на
своите контрагенти, за ползваните от тях стоки и услуги, т.е. ще се появи
кумулативен ефект. Обратно, ако бизнесът е в рецесия и говорим за
закриване на фирма, напускането на пазара на същия този производител ще
засегне негативно същия брой фирми, като те ще отчетат намаляване на
продажбите и съответно ще свият своите поръчки към другите фирми.
Следователно, за да оцелее един производител и успешно да прави бизнес,
той трябва да се конкурира с другите фирми, производители на същите стоки
или заместителни стоки на произвеждания от него продукт. Тази
конкуренция трябва да осигурява достатъчно голям пазарен дял. Това
означава, че самото производство на стоката със съответното качество и цена
не е достатъчно условие. За да поддържа конкурентното си предимство,
За подробно обяснение вж. Стойчев, К. Специфика и особености на социално-икономическото развитие на
Балканските страни. – В: Регионална и политическа география на Балканските страни, Университетско издателство
„Св. Климент Охридски”, 2011, с. 196.
27
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производителят трябва да направи рационален и правилен избор по
отношение на стратегически подходяща локализация (разположение) на
предприятието/фирмата. Именно на вземането на рационално
локализационно решение е посветена и настоящата книга. Не трябва да
забравяме, че значителна част от проявените недостатъци и несъвършенства
в икономиката на България се дължат на редица слаби локализационни
решения. Например, след промените от 1989 г. България бе единствената
страна в света, която прекрати производството на компютри,
микропроцесори, полупроводници и други компоненти, свързани с хардуера
и информационните технологии. Това стана в момент, в който за всички
изследователи и наблюдатели на световното стопанство бе ясно, че т.нар.
сектор на информационните технологии (IT) ще донесе невиждани нива на
развитие и продажби в световната икономика. Казано с други думи, страната
ни пропусна възможността да участва в разпределението на бизнес веригата с
най-голяма добавена стойност в човешката история28. Благодарение на тези
технологии днес ние „живеем в ерата” на мобилните компютри, клетъчните
телефони и всички други безброй електронни продукти. Считаме, че една от
причините (не единствена) за този негативен развой за нашата страна е
изключително неподходящото място за локация на основните
производствени мощности на тези дейности.
Подобни проблеми стоят пред ЕК. Една от главните задачи, която тя си
поставя, е намаляване на регионалните диспаритети по територията на ЕС.
Всъщност инструментите за това са политиките на Европейския фонд за
регионално развитие (ЕФРР), както и на Кохезионния фонд (КФ). Едно от
големите предизвикателства се състои във факта, че независимо от
значителните средства на двата фонда за периода на последните 20 години,
10-те най-богати региони в Европа и 10-те най-бедни си остават почти
непроменени. Следователно процесът на растеж и развитие не се случва само
във времето и в отделната фирма, а е отличителна черта на различните
териториални системи, които свободно наричаме региони. Този процес има
самоусилващ се, кумулативен и инерционен ефект, което всъщност ражда
проблема за самото регионално развитие като политика и като цел.
Следователно фондовете чрез своите основополагащи принципи и наредби за
приложение целят преразпределяне на производствените фактори в
пространството. Това става на проектен принцип, финансират се онези
проекти, които съхраняват предимствата на богатите региони и
трансформират икономиките на по-слабо развитите към дейности с по-висока
Секторите с подобно икономическо значение и добавена стойност в близко бъдеще ще бъдат например
нанотехнологиите, възобновяемите енергийни източници и роботиката.
28
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добавена стойност, енергийна ефективност, ендогенен растеж и ускорена
модернизация.
В тази сложна ситуация на икономическа система, развиваща се по
цикличен начин, няма „естествен вход” или „естествен изход”. Поради тази
причина ние считаме, че ретроспективният анализ, т.е. разкриване и анализ
на локализационните теории и модели на принципа „време на произход и
страна” (локализационна школа), е неадекватен на съвременните нужди. В
резултат на този извод използваният в настоящата книга подход набляга на
логическата връзка между различните модели и теории, а именно тяхната
теоретична основа и икономгеографска логическа рамка в пространството.
Методически първоначално се анализират и обясняват теориите и
моделите за разположение в пространството, имащи доказателствена
стойност в условията на опростена икономическа среда. Тоест търси се
обяснение как икономическите дейности биха се разположили в определени
хипотетични по отношение на средата условия. След като веднъж установим
въздействието на тези ограничителни условия върху поведението на
икономическите агенти и съответно техните поведенчески алтернативи,
постепенно ще добавяме допълнителни фактори, които доближават анализа
до реалното икономическо пространство. Този научен подход не е панацея,
но считаме, че може да допринесе за разширяване на разбиранията ни за тази
сложна материя. При така поставените условия автори от различни
икономически епохи могат да попаднат в една и съща група. Достатъчно
условие за това е техните теоретични търсения да почиват на обща логическа
рамка.
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ГЛАВА ВТОРА
ЛОКАЛИЗАЦИЯ В ОПРОСТЕНА ИКОНОМИЧЕСКА СРЕДА

При анализа на пространствените характеристики на икономическата
система най-напред ще концентрираме вниманието си върху действието на
една основна променлива. Целта е да се опрости реалната икономическа
система, като по този начин изследваме основно действието на фактора
разстояние. Това е възможно единствено чрез ментално ограничаване на
действието на другите фактори на икономическата система. Тоест приемаме,
че другите величини не влияят върху пространствените характеристики или
към този момент имат константен характер. Тази презумпция се отнася за
всички основни групи фактори – икономически, социални, културни,
психологически и др., които на този етап биха внесли неяснота и сложност.
Веднъж определили действието/значението на фактора разстояние
(дистанция), постепенно ще добавим факторите, които ще направят модела
по-близък до реалността.
За да бъде работещ нашият пространствен модел, трябва да приемем
условията, в които той ще функционира, без да изпитва странични
въздействия. В тази връзка е необходимо към пространствените
характеристики на два от главните фактори за развитие да допуснем
ограничителни условия. Тези два фактора са географската повърхнина и
населението в качеството му на производител и потребител на продукти в
нашия хипотетичен регион. В настоящата глава ще се опрем на
разсъжденията и достиженията на най-ранните локализационни теоретици и
техните модели за локализационни решения. На тази логическа презумция
почиват работите на Йохан фон Тюнен, Алфред Кристалер, А. Льош,
допълнени от Дън, Бери, Гарисън, Алонсо и др.
Ограничителни условия и допускания на модела:
Първа група допускания:
1. Повърхнината е безкрайна и е хомогенна във всички отношения:
А. Повърхнината е напълно плоска, без ограничения в придвижването
във всички посоки;
Б. Транспортните разходи са пропорционални на разстоянията и има
единна транспортна система;
В. Природните ресурси са равномерно разпределени, например
почвите са еднакво плодородни и т.н.
Втора група допускания:
2.
Населението има следните характеристики:
А. Равномерно пространствено разпределение;
55
Локализационни подходи за регионално развитие, УИ „Св. Климент Охридски“

Електронно студентско копие!

Електронно студентско копие!

Електронно студентско копие!

Б. Еднакви приходи, търси стоки и има склонност да консумира;
В. И производителите, и потребителите имат пълни знания за средата
и действат напълно рационално в съответствие с тези знания. Поради това са
способни да имат оптимална позиция.
Производителите например търсят максимална печалба, а
потребителите търсят минимални разходи за техният живот.
***
При така поставените условия единствената величина, която ще има
активно действие върху пространствената форма на икономическата система,
са разходите, възникващи при преодоляването на променящата се дистанция.
Моделът, построен в тези условия, изглежда силно подреден и
пространствено равновесен. Първа цел на Закона за регионалното развитие в
България е „намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните
различия в степента на икономическото, социалното и териториалното
развитие”. Както ще видим по-късно от анализите в тази глава,
териториалната диференциация е основна вътрешна черта на
икономическото пространство. Всъщност то функционира благодарение на
тази диференциация и няма как да бъде обект на намаляване.
Следователно цел може да бъде не намаляване на междурегионалните
различия в какъвто и да било аспект, а търсене на регионална
взаимодопълняемост и ефективност.
Условна
граница

Равномерно
разпределени
потребители

Фиг. 3.Опростен хипотетичен регион на база допусканията на модела

За да разберем логиката на този вид моделиране, трябва да допуснем
употребата на научната категория централно място. То може да се определи
като място, чиято първостепенна функция е да осигури широк набор от стоки
и услуги на разпръснатото около него население. За да установим как едно
такова място би се локализирало, е логично да започнем от локацията на
един-единствен член от това равномерно разположено общество. При
условията на модела, които описахме, е необходимо един предприемач да
произвежда стока, за която има значително търсене, което ще му осигури да я
произвежда в количество над собствените му нужди, за да я продава,
покривайки своите разходи и реализирайки печалба. Минималното ниво на
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търсене, което осигурява тези условия, се нарича прагово ниво за съответната
стока. Ако това условие не се изпълни, производството няма да бъде
насочено към пазарни продажби, а произведената стока ще има характер на
лично потребление.
Нека допуснем, че такъв хипотетичен предприемач е удовлетворен от
бъдещите пазарни условия, търсенето е значително над минималното прагово
ниво, неговият бизнес ще стартира. Благодарение на специалните условия на
нашия опростен модел ще можем да открием редица характеристики в
организацията на бъдещата производствена система.
Количеството, което всеки клиент ще купува, зависи от искана пазарна
цена при равни други условия. В нашия модел, тъй като всичко други
променливи са в ограничителни условия, цената ще се влияе единствено и
само от изминатото разстоянието от точката на производство. Следователно
колкото по-далеч е купувачът, толкова по-малко ще консумира – ситуация,
развиваща се в условията на айсбергови транспорни разходи29. Най-общо
казано, колкото по-голямо е разстоянието от точката на производство,
толкова по-висока ще бъде цената и толкова по-малко количеството стока ще
купуват по-отдалечените купувачи. Фигуративно това е отразено на фиг. 4:

(а)
(б)
Фиг. 4 (а) Хипотетична крива на търсенето за една стока (d). (б) Хипотетичен конус на търсенето
за същата стока. (по Дънн, 1954)

Фигурите ясно показват взаимовръзката между разстоянието, на която
се намират потребителите, и количеството стоки, което могат да закупят.
Айсбергови транспортни разходи – това е теоретична рамка, при която разходите за транспортиране на дадена стока х
се представят като част от самата стока x´. Наименованието произтича от примера с айсберг, който се движи от север на
юг. Колкото по-далеч достига айсберга, толкова повече се „топи”, до момент в който е напълно разтопен. Например, ако
превозваме стока от Бургас до София, която има стойност от 1000 лева, а разходите за транспорт са 400 лева, то в София
стоката би струвала 600 лева. Следователно на всеки 100 км. стоката е губила 100 лева от стойността си. Ако същата
стока пропътува 1000 км тя не би имала повече стойност в условията на айсбергови транспортни разходи. В реалната
икономика новата цена на стоката би била нейната първоначална стойност плюс всички транспортни тарифи, свързани с
нейното доставяне.
29
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Цената на единица стока при т. В е равна (р). Потребителите, непосредствено
разположени до т. В, ще имат възможността да закупят X единици от стоката.
Потребителите, разположени в т.С, която се намира на определено
разстояние от т.В, ще трябва да платят cr (където r = транспортна ставка), за
да изминат разстоянието до т. В. Поради това потребителите разположени в
т. С, ще могат да закупят само Y единици от стоката, тъй като тя ще струва
много повече, отколкото на потребителите, разположени в т. В. За
потребителите, разположени в т. F, разходите за транспорт са толкова
големи, че реалната пазарна цена на стоката е по-висока от цената, която
потребителите са готови да платят за нея. Този анализ е в сила само ако
приемем условието, че потребителите сами пътуват до точката на
производство. Същото правило би важало и ако производителят
транспортира сам своята стока до потребителите, прилагайки еднообразна
f.o.b. (free-on-board) ценова политика. Главната идея е, че потребителят се
натоварва с транспортните разходи било то директно или индиректно. Това
повишава крайната цена на стоките правопропорционално с нарастването на
разстоянието.
В този конкретен пример се очертава максималното разстояние, на
което стоката може да бъде продадена от мястото на производство т. В. Тъй
като в нашия модел населението е равномерно разпределено и движенията
във всички посоки не са ограничени, бихме могли да визуализираме
търсенето на тази стока като конус на търсенето, описан около триъгълника
BXF (вж. фиг. 4 б). По този начин пространствената вариация се изразява
чрез коничната повърхнина, която има най-висока стойност на върха,
съвпадащ с точката на производство т. В и постепенно намаляваща към
крайния периметър на т. F. Окръжността, която е основа на конуса,
представлява обсегът на стоката. Той очертава максималното пространство,
до което може да се продава стоката, произвеждана в т. В. Обсегът има
формата на окръжност, тъй като в описаните условия окръжността е найефективната и идеална пространствена пазарна форма. Причината за това е,
че позволява да се обслужват максимален брой клиенти на цената на
минимални общи разходи. Също така бихме могли да предвидим праговото
ниво на търсене в пространствен контекст.
В условията на модела, който описахме, той също може да бъде
представен като окръжност, чийто център е в точката на производство. Вътре
в него е необходимо да съществува достатъчно търсене, за да бъде стоката
продаваема с реализирането на печалба. Следователно, за да бъде
произведена стоката и за да продължи нейното производство, обсегът на
стоката трябва значително да превишава нейното прагово ниво. Така ще се
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гарантират значителни печалби, постъпващи от приходите и покриващи
всички разходи, описвани от точката на праговото ниво. Т.е., колкото поголяма е разликата между обсег и прагово ниво, толкова по-висока е
печалбата от тази стока.
Дотук разгледахме ситуация с един производител на една стока,
самостоятелно разположен в хипотетичния регион. В действителност не е
възможно цялото население, макар и равномерно разпределено, да бъде
обслужвано само от един производител. Поради това допускаме, че на нашия
регионален пазар се появява втори производител на същата стока. Неговото
съществуване се обуславя от факта, че има необслужени потребители,
намиращи се извън обсега на първия производител, но те също имат
потребност от стоката.
Второ, за него са валидни същите производствени условия и броят
потенциални потребители значително превишава минималното прагово ниво
на стоката. Също така допускаме, че цената на стоката при точката на
производство и разходите за транспортиране са същите като при първия
производител. Следователно праговото ниво и обсегът на стоката ще бъдат
напълно идентични.
Тъй като първият производител е вече локализиран в т. В, вторият
производител, както и всеки следващ, ще бъдат относително ограничени в
своя избор на локация. Поради това поставяме условието, че вторият
производител не може да бъде разположен на разстояние, по-малко от 2r
(където r е радиуса на пазарната зона на производителя В). В противен
случай двете пазарни зони биха се припокрили, което ще предизвика
конкуренция между производителите и съответно намаляване на продажбите
на единия или двамата. В условията на модела, който обсъждаме на този етап
от анализа, конкуренцията е нежелан страничен ефект.
В случаите, при които търсенето на стоката остане незадоволено, се
появява трети, четвърти, пети и n-ти производител на тази стока, базирани на
гореспоменатите принципи. Всеки един от тях ще обслужва пазарна зона с
формата на окръжност с напълно еднакъв радуис. С нарастването на броя на
производителите се появяват проблеми, свързани с равномерното
разпределение на пазарните им зони в пространството (фиг. 5 а). Ако
пазарните им зони само се докосват, без да се припокриват, за да избегнат
пряка конкуренция, остават зони, непокрити от никой производител и
следователно без достъп до стоката Z.
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Фиг. 5. Теоретично пространствено разпределение на пазарните зони между конкуриращи се
производители на един вид стока. (а) Населението извън пазарните зони няма достъп до стоката.
(б) Припокриването на пазарните зони поражда конкуренция между производителите (в) найподходяща пазарна форма – шестоъгълник.(по А. Льош, 1954)

От друга страна, ако пазарните зони се припокриват, те дават пълно
предимство на потребителите, което е неприемливо за производителите, тъй
като генерира конкуренция. Освен това
Примерна локализационна задача с прагово ниво и обсег
потребителите при равни други условия
на стока:
Дадено: Население на региона 1 000 000 души.
могат да купуват стоката на една и съща
Използвайки правилото за прагово ниво и обсег на стока,
определете броя на теоретично необходимите магазини за
цена от двама различни производители
хляб и клиники по сърдечно-съдова хирургия
Решение:
(фиг. 5 б). В последната ситуация, тъй
За магазини за хляб – В случай че приемем за минимално
като цената зависи изцяло от изминатото
прагово ниво продажбата на 500 хляба на ден за един
магазин, то минималният брой потребители ще бъда равен на
разстояние от точката на производство, за
броя хора, които консумират 500 хляба. Ако един човек
консумира средно на ден половин хляб, то 500 хляба ще
да
постигнат
максимално
бъдат консумирани от 1000 души. Тъй като в 1 млн. д.
население има 1000 хиляди, това означава, че при
удовлетворителен
резултат,
зададеното минимално прагово ниво и брой население могат
производителите си поделят пазарната
да функционират 1000 магазина за хляб, равно на 1000 малки
шестоъгълника на територията на целия регион.
зона на припокриване. Така само онези
За клиники по сърдечно-съдова хирургия – В случай че
приемем за минимално прагово ниво броя на пациентите,
потребители, разположени на линията на
които една клиника може да обслужва, при референтна
капацитетна стойност от 1000 души на година решението има
поделяне, ще имат възможността да
следния вид:
купуват от двама производители на една
(1)
𝑥=
и съща цена. Поради тези обстоятелства
посочената линия е известна в науката
(2)
x = 5,
като линия на безразличието.
където:
x е броят на теоретично възможните клиники;
Резултатът от разделянето на
P – броят на населението;
5‰ – средната сърдечна заболеваемост в ‰;
пазарните зони, които се припокриват е
1000 – средногодишният капацитет на една клиника.
превръщането на окръжностите в
Следователно, използвайки правилото за прагово ниво и
обсег, достигаме до извода, че на територията регион с
шестоъгълници
с
други
думи,
население 1 млн. д. може да има 1000 магазина за хляб и
само 5 клиники по сърдечно-съдова хирургия.
превръщането на пазарните зони в
напълно нова алтернативна форма. Последното условие доказва, че
(𝑃×5‰)
1000
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съвършена теоретична пазарна форма е правилният шестоъгълник. Това е
така, тъй като тази форма позволява обхващането на цялата територия и
всички потребители и минимизира транспортните разходи (Хагет, 1965).
Тъй като пазарът не търпи празни пространства, е необходимо да
разширим нашия анализ до точката, в която той е напълно запълнен. Това
условие трябва да бъде удовлетворено както от гледна точка на
производителите, така и от гледна точка на потребителите. В този случай
броят на производителите постоянно ще нараства, а размерът на правилните
шестоъгълници, които те ще заемат под формата на пазарни зони, постоянно
ще намалява до достигане на оптималния размер (фиг. 6). Дългосрочното
теоретично решение може да се постигне само в момент, при който всяка
допълнителна промяна на площта на пазарната зона би довела някой
производител под минимума клиенти, необходими за неговото оцеляване.
Освен това в случая с производството на един вид стока пространствената
организация на производствената система идеалистично би имала формата на
малки, компактни производствени центрове. Всеки един от тях би обслужвал
пазарна зона с формата на шестоъгълник с еднакви размери и площ, равна на
праговото ниво на съответния производител и стока.

Фиг.6. Теоретично запълване на пазара от един производител до пазарни зони във формата на
правилни шестоъгълници (А. Льош, 1962)

До този момент ние разглеждахме производството само на един вид
стока. Поради това възниква въпросът, как биха изглеждали пазарните зони
на другите видове стоки и какви биха били техните пазарни зони. Сигурно е,
че трябва да приложим напълно идентични принципни условия при
построяването на техните зони.
Ключовите елементи, които ще ни послужат да разграничим
различните видове пазарни зони, са прагово ниво и обсег на стоката. Всеки
отделен вид стока би имал напълно различно прагово ниво и съответно
пазарен обсег в пространството. В общия случай ще има стоки с ниско
прагово ниво и съответно малък обсег, докато други биха имали много по61
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голямо изискване към нивото на търсене за тяхното съществуване и
следователно много голям обсег на обслужване (стоки с високо прагово
ниво). Например хранителните стоки, облеклата и обувките са стоки с ниско
прагово ниво. Поради това обектите, които ги предлагат, са на практика
повсеместни. Обратно, университетите, специализираните болници,
професионалните училища, изследователски институти и други специфични
дейности са създаващи продукти с високо прагово ниво и поради това са
налични само в няколко основни локации.
Още на този етап от анализа поради ограниченията на праговото ниво е
очевидна невъзможността всяка стока да се произвежда и предлага на всяко
място. Честотата на проявление на производствени точки е пряко свързана с
ранга на стоката. Стоките с нисък ранг ще бъдат повсеместно достъпни,
докато стоките от висок ранг само в ограничен брой местоположения.
Кристалер30 допуска теоретичния дискурс, че локализациите са организирани
в определена йерархия. За да можем да разберем това, трябва да приемем
направеното от Кристалер теоретично допускане: „Място от определено
йерархично ниво осигурява не само онези стоки и услуги, съответстващи на
неговия ранг, но и всички стоки и услуги на местата от по-нисък ранг”.
За да установим как тази структура се самоорганизира, нека отбележим
всички търсени стоки и услуги от населението с 1 до n съобразно праговото
ниво, необходимо за тяхното съществуване. Стоката, отбелязана с 1, има найниско прагово ниво, а стоката с n – най-високо. По дефиниция стоката n,
която има най-висока пазарна степен, ще трябва да обслужва най-големи
пазарни зони, поради което ще бъде достъпна само в най-големите локации,
това ще бъдат само центровете най-главни градове, обозначени с А. Реалният
брой на А центровете и съответно броят пазарни зони от този порядък ще
зависи от обемите на търсене на стоката n. В случай че допуснем население
от 1 млн. д. и прагово ниво от 200 хил. д., това означава, че могат да
съществуват само пет центъра А. Това са производствените центрове от найвисоко ниво, поради това можем да ги наречем централни места.
Следващата стока по степен на прагово ниво (n – 1) също ще бъде
произвеждана в центровете A, тъй като те са основните консуматорски
центрове. Стоката (n – 2) също би могла да се произвежда в център А, в
случай че отговори на изискванията по отношение на праговото ниво. Този
Алфред Кристалер (1893-1969) – немски географ, основоположник на рационалната теория за йерархията на
населените места. През 1933г. в докторската си теза, отпечатана по-късно под заглавието „Централните места на южна
Германия”, застъпва становището, че хората организират селищната си мрежа така, че най-ефективно да могат да
използват природните ресурси и локализационните предимства на региона, като водещи са три принципа – пазарен,
транспортен и административен.
30
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процес може да продължи, но докато намаляваме необходимото прагово
ниво, несъмнено ще достигнем до определена стока, доставяна за центровете
А, за която пазарната зона би била толкова малка, че да остави значително
неудовлетворено търсене отвъд ранга на центровете А. Последното условие
няма да предизвика появата на нови производствени точки на тази стока в
центровете А, това ще се случи центровете с ранг В. Местоположението на Вцентровете е между три центъра А. Стоката (n – r) може да бъде определена
като йерархичната маржинална стока, тъй като тя определя нов център в
йерархията. Процесът може да бъде продължен до създаването на толкова
центрове, колкото са йерархичните маржинални стоки. Например, при още
едно йерархично ниво от центрове С, определени от маржиналната стока (n –
s), ще бъдат разположени на абсолютно същия принцип като центровете В.
Всеки център С ще се намира на еднакво разстояние от три центъра от
следващото по-високо йерархично ниво, в случая центрове В.
В тази връзка може да заключим, че центровете от всяко йерархично
ниво се характеризират със специфичен набор от стоки в съответствие с
техните прагови нива. Според философията на Кристалер няма стока, която
да не може да бъде налична или достъпна в най-големите градски
метрополитени (центровете А). Тоест тези центрове теоретично доставят
всички стоки, характерни за тяхното ниво, плюс всички стоки, характерни за
центровете от по-нисък ранг. Всеки център от определено ниво в йерархията
осигурява стоките с определеното прагово ниво от йерархичните
маржинални стоки, характерни за ранга, заедно с всички стоки с по-ниски
прагови нива и по-нисък ранг. С други думи, центровете В осигуряват
стоките с прагови нива, вместващи се в (n – r), и тези с още по-ниско ниво, но
не предлагат стоките, които са в праговите нива между (n – r) и n. Те се
предлагат само в центровете А. По подобен начин в центровете С се доставят
само стоките с прагови нива в интервала (n – s) или по-ниско.
Следователно
моделът
на
Кристалер
извежда
едно
правопропорционално взаимоотношение между всяко ниво в йерархията.
Това взаимоотношение е познато като k-стойност и показва, че всеки център
доминира определен брой центрове от по-нисък ранг и пазарните им зони в
допълнение към своята собствена пазарна зона. На фигурата всъщност е
показана степен на йерархия при k = 3, при която йерархичната подредба се
базира на „правилото на тройката”. Нейното дешифриране може да се
осъществува въз основа на следния анализ. Тъй като всеки нов йерархичен
център се намира на еднакво разстояние от три по-високи йерархични
центъра, то следва, че всеки нов център и неговата пазарна зона се
„споделят” от тези три центъра. В хинтерланда на всеки А-център съществува
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еквивалент на два В центъра (по една трета от зоната на шестте В-центъра,
заобикалящи един център А) и шест С-центъра. Кристалер употребява
термина пазарен принцип, за да опише възникналата пространствена
организация при k = 3. Причината да я определи като пазарна се крие във
факта, че чрез нея се обслужват максимален брой от равномерно
разпределени потребители с минимум наличност на централни места. В
случая – само един център А. Тази ситуация гарантира всеки център С да се
намира на равно разстояние от един център А и два центъра В.
Също така Кристалер допуска, че k-стойността, веднъж установена в
един регион, остава йерархично постоянна, като по този начин броят на
центровете и пазарните зони на всяко йерархично ниво нараства според
своята обичайна прогресия. Следващата таблица показва подхода и темпа на
нарастване за петстепенна йерархия, в която главният метрополитен трябва
да доставя стоките с най-високо прагово ниво за еквивалента на две големи
селища (плюс собствения си пазар), шест по-малки селища, 18 села и т.н.
Таблица 1. Пример за система на централните места при k = 3
(по Кристалер, 1933)
Ниво на йерархия
1. Метрополитен
2. Град
3. По-малък град
4. Село
5. Малко село

Централни места, доминирани от
центровете с най-висок ранг
1
2
6
18
54

Пазарни зони, доминирани от
центровете с най-висок ранг
1
3
9
27
81

До този момент разгледахме ситуация с един производител на един вид
стока, който я предлага на стоящите в близост до него други икономически
агенти и потребители. Впоследствие достигнахме до разширяване на тази
логика до степен, в която тя засегна пространствената организация на
централните места. Само на основата на промени в дистанцията беше
възможно да генерираме върху една хипотетична повърхнина сложна мрежа
от йерархично подредени центрове с прогнозируема функционална
характеристика (пазарна, транспортна, административна) и локализационно
съотношение. Тази „мрежа” прие формата на пространствено организирана
система. Обектът на системата в лицето на централните места и
потребителските домакинства на равномерно разположените консуматори са
свързани чрез обменните потоци от стоки и пари в случаите, когато
предлагането отговори на търсенето. Динамичната сила, която дава на
системата нейната структура, е циклично енергийният процес на обмяна, в
който входящите парични потоци (търсенето) от разпръснатото население се
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трансформират в изходящи потоци от стоки и услуги от отделните
производители и техните подсистеми. Именно те изграждат сърцевината и
съдържанието на централните места. От този разходен процес на обмяна
зависи оцеляването и на двете страни в лицето на индивидуалните
производствени подсистеми и централните места (като агрегирана форма на
тези подсистеми). Също така тя притежава конкретна пространствена форма
заради разликата в мястото на точките на търсене и точките на производство.
При придвижването на един консуматор към централно място, за да обмени
част от своите приходи за стоки и услуги, той трябва да употреби ограничени
по количество ресурси (пари, време, физическа енергия), за да преодолее
разстоянието. На едно определено разстояние от точката на предлагане тези
разходи стават толкова големи, че когато се добавят към първоначалната
стойност на придобиване, те намаляват неговото търсене към тези стоки и
услуги до нула. На това разстояние процесът на обмяна просто спира, тъй
като изчезва търсенето на тази стока (това е линията, очертаваща обсега на
стоката).
Пространствената структура на процеса на обмяна на стоките варира
една спрямо друга, като е най-екстензивна за стоките с високо прагово ниво
(тези стоки имат най-висока цена, най-голяма добавена стойност и се купуват
относително рядко) и най-малко екстензивен за стоките с ниско прагово
ниво. Именно поради това цялата форма и структура на системата на
централните места зависи от тези систематични вариации в пространствената
амплитуда на процеса на обмяна. Перфектната йерархична структура,
развита по-горе в идеите на Кристалер, представлява стабилно състояние на
системата на централните места, при които динамичната функционална и
пространствена организация постига баланс между входящите и изходящите
потоци от енергия. С други думи, търсенето на стоки и услуги от населението
е удовлетворено най-ефективно. Освен това функциите на самите централни
места и тяхната мрежова йерархия са в перфектен динамичен баланс със
заобикаляща ги среда.
Пространствена организация
на земеделското производство
Преди да продължим в посока на един по-задълбочен анализ на
йерархията на централните места, е необходимо да насочим вниманието си
към териториите, които заобикалят централните места и се отнасят до
земеделския сектор. Дотук в допусканията на модела конкретно
определихме, че ролята на разпръснатото около централното място население
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е да поддържа икономическите дейности в градските центрове чрез търсене
на стоки и услуги. Това означава да осигурява приходи на системата от
централни места. Но някои от членовете и най-вече тези, заети с фермерство
и произвеждащи земеделски стоки, създават изходящи потоци, търсени от
жителите на централните места. Всъщност съществуването на централните
места (градовете) поне частично зависи от предлагането и доставките на
земеделски стоки. Следователно е необходимо да разгледаме още един
процес на обмяна в пространството, този, който включва производството и
размяната на земеделски стоки. Най-важният въпрос, на който трябва да
отговорим, е каква би била пространствената форма, след като нашата среда
е напълно хомогенна?
Основното разграничение между земеделското производство спрямо
преработвателната промишленост и услугите е във факта, че земеделието
функционира в условията на ареална пространствена организация. Тоест това
е най-интензивно потребяващият обработваема земя икономически сектор.
Обратно, промишленото производството и услугите са малко или много
точки в пространството. До момента в дискусията ни необходимостта от земя
(урегулирани поземлени имоти в конкретни функционални зони на селищата
– УПИ) за фабрики и магазини можеше да бъде фактор, който лесно да
игнорираме, имайки предвид мащаба на анализа. По отношение на
фигуративното им изобразяване в модела, те щяха да бъдат белязани от
точки. Това обаче не може да бъде постигнато по отношение на земеделското
производство. Ето защо трябва да насочим нашето внимание върху самата
обработваемата земя като основен фактор, както и върху диференциацията в
земеползването като резултат от действието на промяната в разстоянието до
точката на пазара. В нашия опростен модел поставяме желанието за доход
като основен производствен мотив. Вследствие на това условие отделните
земи ще бъда използвани от фермерите така, че да постигнат максимална
възвращаемост на единица земя. Следователно механизмът, който ръководи
локацията на ограничените поземлени ресурси, е икономическата рента.
Терминът рента е основна категория в политическата икономия. В настоящия
случай икономическата рента е излишъкът от доход, които може да бъде
получен от една единица земя (нива) спрямо излишък от доход от друга
еднаква по площ единица земя (нива). Най-често този доход се измерва като
дял от маржиналната земя за култивация. В такъв случай маржиналната
земя е тази, която е достатъчна, за да се произведе толкова от съответната
стока, че да се покрият производствените разходи, които са направени за
цялата единица земя (нива). Добивите в земеделието не се изразяват в пари.
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По-точният измерил е в натура, кг/дка, т/дка. Каква е паричната стойност на
тази стока, е напълно различен въпрос.
А
Б
1000 кг/дка

1200 кг/дка

Доход 600 кг

Доход 800 кг

400 кг

400 кг

Например две ниви А и Б имат еднаква площ от 1 дка. Едната
произвежда 1000 кг, другата 1200 кг. В случай че количеството от доход,
което покрива производствените разходи е 400 кг (процент от площта на
нивата и равно на маржиналната земя), чистият доход съответно е 600 кг и
800 кг, а икономическата рента – 200 кг в полза на нива А.
Следователно икономическата рента измерва предимствата на едно
парче земя спрямо друго при равни други условия. Това означава, че земите
се диференцират по някакъв признак. Тази диференциация се изразява в
тяхната способност да създават по-нисък или по-висок доход. Следователно,
земите са различни, произвеждайки различна доходност. Диференциацията
може да възникне вследствие на много фактори, най-открояващият се от
които е разликата в почвеното плодородие. В този смисъл, ако имаме две
еднакви ниви, на които двама фермери засяват едни и същи по качество
семена от една и съща култура и полагат едни и същи усилия и
производствени технологии, независимо от всичко, при равни други условия,
ще получат различни добиви. В основата на тази диференциация стои
почвеното плодородие. В нашия модел ние заложихме, че почвите са еднакво
плодородни. Следователно диференциацията между отделните земи ще
възникне като следствие от разликата в разстоянието до пазара. Именно то е
заложено като основен географски фактор, чиято природа и механизъм на
действие се стремим да изследваме в опростените модели. Нещо повече, при
този тип моделиране единственото възможно предимство на една единица
земя спрямо друга е относителното разстояние до пазара, където
земеделските стоки се продават. Поради това на този етап можем да
използваме израза локализационна рента, която много по-точно отразява
принципната връзка между разстояние и доход.
Всеки един от градските центрове, разположени йерархично в
системата на централните места по смисъла на Кристалер, може да бъде
разглеждан като потенциален пазар за земеделските стоки. Разбира се, тези
пазари ще имат различна значимост от гледна точка на тяхното място в
йерархията, както и размер. В конкретния случай ще разгледаме един център
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от най-висок ранг и пространствената организация на земеделието в неговото
задземие (хинтерланд).
Цената на всеки отделен продукт на пазара основно се определя от
връзката между търсене и предлагане на съответната стока. Ако всички
земеделски продукти могат да бъдат произведени за пазара, то всички
фермери биха получили еднаква цена за еднаквите стоки, пазарната цена.
Нетната печалба ще бъде резултат между прихода от пазарната цена и
разходите за производство. Подобна ситуация, в която всички получават
еднаква цена, е невъзможна. Причината е, че земеделското производство е
сектор, интензивно потребяващ земи. В случая, за всяка отделна стока
фермерите ще получават пазарната цена минус производствените разходи и
разходите за транспортиране на стоките до пазара. Тъй като първоначално в
нашия опростен модел ние възприехме допускането, че производствените
разходи са еднакви навсякъде и във всички отношения, печалбата на
фермерите ще зависи единствено от транспортните им разходи до пазара.
Следователно значително локализационно предимство (най-висока
локализационна рента) биха имали фермите, непосредствено разположени до
пазара, като това предимство намалява правопропорционално на
отдалечаването от пазара (айсбергови транспортни разходи).
За да илюстрираме описаната теоретична рамка, ще изследваме
примерна ситуация с производството на един вид земеделска стока.
Математически връзката между локализационната рента на тази стока и
разстоянието до пазара се изразява така (По Дънн, 1954.):
(1)
𝐿𝑅 = 𝑌(𝑚 − 𝑐) − 𝑌𝑡𝑑,
където: LR – локализационна рента от единица земя;
Y – добив от единица земя;
m – пазарна цена на единица продукция;
c – производствени разходи за единица продукция;
t – транспортна ставка на единица разстояние;
d – разстояние от пазара.
Разстояние, км
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транспортни
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рента на единица
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Фиг. 7. Рентна крива на един вид земеделска продукция (по Дънн, 1954)
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Данните в таблицата към фигурата са изчислени на база допусканията
за изчертаване на рентната крива и
Например, единица земя в България, която се
формула (1). В този конкретен случай
обработва механизирано, и се намира на разстояние
20 км до най-близкия пазар и произвежда пшеница,
отглеждането на стоката А ще бъде
би имала следната пазарна стойност на база следните
прекратено след 40-ия километър от
допускания:
𝐿𝑅 = 𝑌(𝑚 − 𝑐) − 𝑌𝑡𝑑
пазара, тъй като производството на тази
LR= 400(0.18-0.08) – 400*0.0002*20
LR=40-1.60=38.40 рентен доход,
стока след това ще причини загуби в
където:
Y - 400 кг добив пшеница от единица земя
резултат от това, че транспортните разходи
m - 0.18 ст. – цена на един килограм пшеница
ще превишат приходите. По смисъла на
(180 лева на тон)
c - 0.08 ст. – производствени разходи за един
Дън кривата може да бъде разглеждана
килограм (80 лева на тон)
t - 0.0002 – транспортиране на 1 кг пшеница на 1 км
като маржинална рентна крива, която ясно
от камион с товароносимост 10 т и ставка на 1 км = 2
лв.
показва
каква
е
рентата
спрямо
d - 20 – разстояние до най-близкия пазар в км.
разстоянието за всяка изследвана единица
За да представим пазарната цена, е необходимо да
умножим рентния доход с 10, което е примерният
земя. Поради това, колкото по-близо е
референтен
период
на
възвращаемост
на
инвестицията. Така крайната цена би била 384.00
единицата земя до пазара, толкова е полева на декар.
търсена.
Последното
условие
би
предизвикало конкуренция за нейното използване. Ситуацията може лесно да
бъде разбрана, ако направим разграничение в изследването на отношението
на един фермер, който иска да обработва земята, и собственика на земята.
Земята ще се разпредели между фермерите по механизма на конкурентно
наддаване в полза на собствениците. Поради това локализационната рента
крива може да бъде разглеждана и като рентна крива на предлагането
(Алонсо, 1960). В случая кривата ще показва колко повече биха били готови
фермерите да платят за земята. Колкото по-близо е земята до пазара, толкова
по-висока цена ще бъде предложена за нея. В конкретната фигура фермерите,
които се намират на 10-ия километър спрямо тези, които се намират на 20-ия
километър, имат рентно предимство от 50 лева. Следователно тези, които се
намират на 10 км по-близо до пазара биха имали готовността да заплатят 50
лева повече за единица земя. Обратно, фигурата показва, че те не биха
наддали над тази стойност, защото това ще им причини загуби от
транспортната ставка. Следователно теоретичната фигура е полезна двояко –
както за фермерите търсещи земя, така и за собствениците, предлагащи земя.
Въпреки че до момента дискусията е напълно теоретична, тя показва,
че е напълно възможно да се определи една пределна локализационна рента
на различните видове земи. Нещо повече, уравнението може да залегне при
определянето на цената на земеделските земи при тяхната покупко-продажба.
До момента анализирахме как дистанцията въздейства върху доходите
на фермерите при един вид стока. От тук нататък е необходимо да
анализираме как производството на различни видове стоки ще бъде свързано
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с разстоянието до пазара. В тази връзка поставяме следните общи условия за
всеки отделен вид земеделска стока:
1. Специфична пазарна цена, зависеща от търсенето и предлагането;
2. Специфична транспортна ставка, зависеща от характера на продукта –
обща транспортабилност;
3. Еднакви разходи за производство за стоките от един вид;
4. Специфичен добив от единица земя за всяка култура.
В допълнение, всяка култура би имала специфична рентна крива, като
височината, на която рентната крива на всяка култура би пресичала оста y,
ще зависи от нейната пазарна цена. Обратно, наклонът на рентната крива и
точката, където тя ще пресече оста x, зависят от транспортабилните
характеристики на стоката. Следващата фигура илюстрира как нивото на
локализационна рента определя кой вид стока ще бъде произвеждан на
определена единица земя. Теоретично стоката В може да бъде произвеждана
до разстоянието от 80 км до пазара в настоящия пример. Между пазара и
разстояние 25 км от него рентната крива на В е по-ниска от таза на А, поради
това производителите на А плащат повече за земите, намиращи се до пазара,
от тези, произвеждащи В. Следователно стоката А ще заеме цялото
пространство в радиус от 25 км от пазара. Стоките В и С имат по-ниски
рентни криви в тази зона и ще бъдат изключени от нея. Отвъд 25 км стоката
В има най-висока рентна крива и това изключва стоките А и С до радиус 46
км от пазара. След този радиус на база рентните криви ще бъде произвеждана
само стоката С. Теоретично в този пример стоката А може да бъде
произвеждана до разстояние от 40 км. Но тъй като в нашия модел фермерите
търсят максимална печалба, тя ще бъде произвеждана само до 25 км, след
което стоката В носи по-голяма рента, като това условие изключва стоката А
след радиус 25 км.

Фиг. 8. Формиране на кръгова структура на земеделското производство по Тюнен
на база нормата на локализационната рента
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Фигурата ясно показва, че ако с помощта на пергел изчертаем
концентрични кръгове от центъра (пазара) спрямо пунктираните линии,
които показват до къде отделните стоки са най-доходни, ще получим
пространствен модел на земеползване с концентрични кръгови зони. Всяка
зона ще бъде заета само от един вид стока, която ще осигурява максимален
доход спрямо другите такива. Така бихме могли да определим, че тази
фигура транспонира рентните криви в рентни повърхнини на земеползване.
Действителният вид стока, който ще се отглежда, ще зависи от пазарното
търсене в централното място. Само онези стоки, за които съществува
достатъчно пазарно търсене, ще бъдат произведени. Докато пространствената
организация на земеделието ще зависи от относителните рентни криви на
отделните стоки.
Този изключителен анализ на земеделието за първи път е направен от
Йохан фон Тюнен31 (1826) в неговия оригинален труд, познат като
„Изолираната държава”. Детайлите по този анализ, които му придават
съвременната форма, значимост и съдържание, са направени значително покъсно. В частност това дължим на Хувър (1937), Дън (1954), Льош (1954) и
Айзърд (1956). Фундаменталният принос и роля на Тюнен се крият в това, че
той разкрива механизма на връзката между рентата при земеползването и
пространствената организация, възникваща вследствие на разстоянието,
съответно транспортните разходи. Разбира се, Тюнен е имал своя собствена
версия за смисъла и значението на концентричните кръгове, видовете
култури, които да се отглеждат на тях, и пр. По-голямата част от критиките
идва по линия на нереалистичните допускания на модела и по-специално
идеалните концентрични зони на земеползване. Например той поставя
горските продукти и горското стопанство във втория кръг спрямо пазара.
Веднага трябва да отбележим, че Тюнен разсъждава от позицията на човек,
живеещ във времето на 1826 г. Никъде моделът не постулира, че тази
конфигурация е една и съща за всички централни места и тяхното земеделие
в близката им крайградска зона. т.е. авторът сам допуска, че е възможно
отделните централни места спрямо различните видове култури, които
Йохан Хайнрих фон Тюнен (1783 – 1850) е немски земевладелец, който след Виенския конгрес от 1815 г. наследява
земи през 1816 г. в района на град Мекленбург, Източна Прусия. В продължение на 10 години Тюнен трупа
статистически наблюдения върху производствените резултати на собствените си владения. В резултат на това през 1826
г. издава първия вариант на своя труд. Десет години по-късно, през 1836 г. Тюнен преиздава книгата си с редица
допълнения, най-основните от които са появата на втори, по-малък пазарен център и плавателна река. Последното
условие променя пространствената конфигурация на изотимовете и значително доближава модела до реалността.
В най-общ вид първоначалната пространствена конфигурация има формата на концентрични кръгове:
1.Интензивно фермерство и зеленчукопроизводство;
2.Гори за отопление и строителство;
3.Екстензивно зърнопроизводство;
4.Животновъдство.
31
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отглеждат, да имат индивидуална пространствена организация на
земеделските дейности. Като допълнение към неговата теза можем да
добавим факта, че по онова време дървеният материал е основна суровина за
строителството. Ако цената на дървесината стане прекомерно висока, това
ще повиши цените на имотите в централното място и може да се окаже
задържащ фактор за неговото развитие. Следователно цената на дървесината
като фактор, от който зависи цикълът на градското строителство, трябва да
бъде в рамките на праговото ниво на услугата – строителство. Ако това не се
гарантира, цената на изграждането на сгради по онова време би станала
прекомерна, което ще блокира развитието на пазарния център. Именно
поради това Тюнен има пълното основание да постави горските продукти и
дейности във втория концентричен кръг.
Доста по-късно А. Льош отправя сериозна и научно обоснована критика,
като доказва, че концентричните кръгове на Тюнен са верни, но
представляват специален случай. Той провежда серия от тестове с два
продукта, с които доказва, че концентрични кръгове могат да се появят само
в 10 от възможните 27 случая. Т.е., за да се появи пространствена
конфигурация, представена от концентрични кръгове, е необходимо да се
спазят редица специфични условия. За да бъде възможна концентрична
конфигурация, рентните криви трябва да се пресичат като на фиг. 9(а). В този
случай единият продукт има ясно изразена по-бързо намаляваща с
разстоянието рентна крива, като в определен момент пресича рентната крива
на втория продукт. При втория вариант (б) продуктът А винаги има рентна
крива, по-ниска от продукт Б, което напълно изключва появата на
концентрични кръгове. Т.е., това са необходими, но недостатъчни условия за
формирането на кръгове. В третия случай (в) първите две условия са спазени,
но не е спазено третто условие: рентата от продукт А трябва да бъде поголяма, но точката на пресичане в линията на разстоянието трябва да бъде
по-къса. Въпреки тези основания появата на концентрични кръгове при две и
повече стоки е напълно вероятна.

72
Локализационни подходи за регионално развитие, УИ „Св. Климент Охридски“

Електронно студентско копие!

Електронно студентско копие!

Електронно студентско копие!

(а)
(б)
(в)
Фиг. 9. Условия, необходими за формиране на пространствена организация във формата на
концентрични кръгове. (а) Ситуация, при която се произвеждат и двата продукта; (б) Ситуация, при която се
произвежда само продукт Б; (в) Ситуация, при която отново се произвежда само продукт Б
(по Дън, 1954, Разположение на земеделското производство)

Дотук анализирахме механизма, чрез който конкуренцията между два
продукта създава пространствена организация на земеползване във формата
на концентрични кръгове. В действителност такива монокултурни кръгове са
много малко вероятни, по-реалистично би било да мислим за кръгове с
различна продуктова комбинация.
В такъв случай същите основни
принципи, действащи за рентните криви на отделните продукти, ще се
прилагат и при кривите на база продуктова група. Например на следващата
фигура е показана ситуация, при която културите с комбинация АБВ имат
една обща рентна крива и след това комбинацията АБГ има друга рентна
крива. Видно е, че стоките А и Б ще бъдат произвеждани в цялото задземие
на пазара, но при една определена точка Х
стоката В ще бъде заместена от Г. При такава
ситуация една и съща стока би могла да се появи в
различни комбинации от други продукти, което
означава, че нейното производство може да бъде
заложено в различни концентрични кръгове
едновременно. Всичко ще зависи от пазарните
търсения на потребителите в централните места.
Фиг. 10. Рентна крива за комбинации
от земеделски стоки (по Льош, 1954)

Основната характеристика на земеделското производство около
градските центрове в този модел ще бъде формата на пространствената
организация – концентрични кръгове. В такъв случай на този етап би било
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полезно да се оцени как нарастването на разстоянието влияе на фермерската
дейност и по-специално на интензивността32 на дейностите. Найинтуитивното предположение би било да допуснем, че с нарастване на
разстоянието намалява интензивността на земеползване. При ситуация с един
продукт нетните ползи за фермера, разположен близо до пазара, са найголеми поради това, че той спестява от транспортни разходи. Тези
допълнителни ползи той е стимулиран да вложи в начина на обработка на
земята под формата на машини, труд, продукти за почвообогатяване,
растителна защита и други с цел да максимизира добива си от единица земя.
С нарастването на разстоянието от пазара това става по-трудно и
разходоемко, а доходът намалява. Като резултат – намалява интензивността
на земеползване. Това заключение е валидно единствено когато моделът
съдържа само един вид стока. При наличие на втори продукт ще трябва да се
сравняват разходите и добивите на всеки един от тях, което значително ще
промени конфигурацията. Например продукт, който се произвежда на база
екстензивни фактори (ниски нива на вложения по отношение на работна сила
и капитал на единица земя), да се появи в зоните много близо до пазара. Това
е възможно само в случаите, когато добивите са относително високи,
производствените разходи на единица земя са ниски, но транспортните
разходи са високи. Тази логика на анализ може добре да обясни появата на
горското стопанство във втория кръг на Тюнен. Т.е. транспортирането на
дървесина е скъпо и трудоемко през онези времена. Обратно, продукти като
краве масло, тютюн, консервирани продукти, които се произвеждат
интензивно със значителен капитал и работна сила, но имат малка маса след
преработка и са транспортабилни, могат да бъдат произведени на значителна
дистанция от пазара, което да не влияе на тяхната крайна цена (Чизхолм,
1962).
В обобщение концентричните кръгове на земеделското производство
около градовете (централните места) се обяснява от изводите на Алонсо
(1960):
–
Земеползването определя стойността на земята чрез конкуренция
между фермерите;
–
Стойността на земята преразпределя земеползването чрез способността
да заплаща направените разходи. Тази способност зависи от нивото на
локализационна рента, възникваща по отношение на конкретен продукт
и конкретно местоположение по отношение на пазара;

32

Интензивност – степента на вложения в единица земя под формата на работна сила и капитал.
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–

Стръмните локализационни криви „улавят” централните локализации, с
други думи, тези продукти, от които може най-много да се спечели, ако
са близо до пазара, или най-много да се загуби, ако са далеч от него.
В анализа на локализацията на земеделието допуснахме
съществуването на един-единствен пазар. Това бе възможно благодарение на
извеждането му от шестоъгълната пазарна конфигурация, чието
съществуване доказват допусканията на Кристалер. Целта бе да се докаже
формираща роля на земеделското производство в пространствената
организация при неговата локализация. Поради това можем да продължим
напред с анализа на това, как принципът на локализационната рента и
неговите резултативни концентрични зони на земеползване биха действали в
ситуация с повече от едно централно място. Допускаме, че всяко едно от тях
ще действа като самостоятелен пазарен център. Следващата фигура показва
ситуация с два равностойни пазарни центъра. Всеки един от тях има
вътрешна структура на земеползване, организирана концентрично около
самите тях, подобно на примерите с един пазар. Обратно, външните зони се
разместват и придобиват формата на елипси, тъй като са ориентирани спрямо
двата пазара, а не само към единия от тях.

Фиг. 11. Ефект от два центъра върху пазарните зони на
земеделското производство(по Льош, 1954)

Централната линия маркира границата между двете конкуриращи се
зони на производство. Добавянето на още пазарни центрове превръща
ситуацията в още по-сложна. Продуктите във вътрешните кръгове са
ориентирани към всеки отделен град, както в опростения вариант с един
пазар. Но тези от външните кръгове са ориентирани към целия клъстер от
градове. В този пример обаче центровете от нисък ранг са премахнати за
опростяване и лекота на изображението, също така съподчинеността и
взаимодействието с други центрове са силно игнорирани. Съществуването на
много пазарни центрове прави фигурата сложна, но не променя значително
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същността на анализа. Т.е. разположението се основава на отношението
локализационни криви, базирани на локация от пазара.

Фиг. 12. Разпределение на зоните на земеползване при мултипазарен ефект (по Льош, 1954)

Бихме могли да заключим, че за всяка пространствена локация има
оптимален интензитет на земеползване, вид земеползване и група от пазарни
центрове. Всеки избор на фермерите – като кой от тях да обслужват и
посредством каква стока – води до формирането на пространствената
структура на земеползването. Т.е., фермерите са интуитивно водени от тези
фактори, независимо дали напълно разбират тяхната природа или не.
Анализът ни доказва, че за системата на земеделското производство
обектите са разпръснатите по територията - ферми и парцели обработваеми
земи, както и пазарните централни места. Входящите към системата потоци
представляват паричните средства и производствени фактори, които
произтичат от икономиката на градовете – машини, съоръжения, химикали и
др. Изходящите потоци от системата на земеделието са храни и суровини от
растениевъдството и животновъдството. Процесът на трансформация в тази
фаза на развитие включва интензивната употреба на капитали, работна сила и
технически средства за манипулиране на биотичните процеси с цел
задоволяване на търсенето на пазара. Системата дължи своята функционална
структура на нескончаемия процес на взаимодействие между търсене на
храни и производството и доставката на такива. Ако това се прекъсне,
системата ще прекрати своето съществуване.
В условията на модел, действащ в опростена икономическа среда,
пространствената организация на системата зависи от спецификата на
търсените продукти и от степента, с която това търсене намалява вследствие
на нарастващото разстоянието. За редица продукти със земеделски произход
пространственото взаимодействие, т.е. обмяната на потоци с пазарните
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центрове, причинява бързи загуби, изразени в транспортните разходи. За тях
пространствената амплитуда на взаимодействие е малка и поради това в
модела те са разположени само в локации непосредствено до пазара. За други
промените в разстоянията не действат толкова разходно и поради това
техният обсег на проявление в пространствената конфигурация варира
значително спрямо положението на пазара. Конкретната пространствена
конфигурация на земеползване се постига чрез конкурентна употреба на
земите от отделните фермери за производството на различни стоки.
При тези общи ограничителни условия на модела, както и липса на
други променливи фактори или пазарни сили, стабилната система би
изглеждала като равномерно разпределение на зоните на земеползване. При
модел с един пазарен център те биха имали формата на концентрични
кръгове, но при мрежа от пазарни центрове с йерархична зависимост
помежду си като тази на централните места подходът на разпределение би
спазвал общата зависимост, но със силно усложнена конфигурация.
До този момент разглеждахме системата на централните места и
системата на земеделското производство като два отделни компонента на
модела. Трябва да отбележим, че това е прийом, който е подходящ
единствено и само за изложението на анализа. Много по-реално е да считаме
двете системи като неразривно свързани една с друга, като единно цяло.
Само заедно те представляват висша двусекторна икономическа система,
чието симбиотично взаимодействие задоволява консуматорските нужди на
обществото в конкретния регион. Входящите потоци за едната могат да бъдат
разглеждани като изходящи за другата. Регионалната икономическа система,
развита по такъв начин в опростената икономическа среда, зависи от
„двурегионален, двусекторен” модел на търговия и взаимодействие,
отговаряща на пазарните търсения. Както ще видим по-късно, в моделите на
Новата икономическа география този тип „двурегионални-двусекторни”
модели са в основната теоретична рамка на много регионални научни
проблеми.
Йерархия на централни места
Анализът до момента имаше за цел да запази своята простота и лекота,
за да се проследят взаимоотношенията между градските пазарни центрове и
заобикалящите и обслужващи ги земеделски зони. За да разберем по-добре
йерархията между централните места, е необходимо да добавим нови
елементи, които ще усложнят модела. В предишния раздел, в който
говорихме за централни места, достигнахме до извода, че най-вероятната
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пространствена форма би представлявала йерархично разпределение на
центровете според пазарния принцип на Кристалер (k=3). При тези условия
системата на централните места се подрежда в съответствие с два основни
принципа. Първо, във всички части на хипотетичната повърхнина се доставят
всички произвеждани продукти от най-малките центрове. Второ, възприехме
допускането на Кристалер – централно място от определен ранг доставя
всички стоки и услуги, характерни за неговия ранг, плюс всички стоки и
услуги на местата от по-нисък ранг. Модификацията на единия или на двата
от тези принципи би довела до алтернативни конфигурации в йеррахичната
подредба. Самият Кристалер предлага две нови йерархични структури (при
k=4 и k=7), при които се получава напълно различна пространствена
организация, наречени от него транспортна и административна (вж. по-горе).
За съжаление Кристалер има по-слаба математическа подготовка, което не му
позволява да разгърне напълно потенциала на своята теория. Това прави А.
Льош (1954), провеждащ много по-задълбочен анализ на системата на
централните места, което я извежда от абстрактния свят и разкрива нейния
приложен и научен характер. Анализът, който следва, е гледната точка на А.
Льош и неговият принос към теорията на централните места.
Вече установихме, че производството на която и да било стока в едно
централно място трябва да отговаря на определени минимални условия по
отношение на размера на пазара. Тези минимални изисквания варират за
различните стоки от различен ранг и прагово ниво. В системата на Кристалер
разпределението на пазарните зони е фиксирано и равномерно в мрежова
конфигурация в зависимост от прилагания принцип – пазарен, транспортен,
административен. Фигура 13 показва как те се постигат чрез промяна на
ориентацията и размера на шестоъгълниците, въпреки че триъгълната
решетка на селищата остава непроменена.
В изследванията си Кристалер достига до уравнение, с което определя
няколко решения на своята задача относно централните места:

Nt  k t

където:
N е броят на зависимите места,
t – степента на йерархия,
k – Степента на влияние върху пазарната зона на центровете от по-нисък
ранг.
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k=7

Фиг.13. Кристалерова ориентация в пространството (1933)

Границата на пазарната зона на главния център (първи ранг) преминава
през шест други консуматорски центъра от втори ранг. Търсенето (брой
потребители) във всеки един от тях е споделено с другите производствени
центрове от втори ранг, така че всеки един от тези центрове контролира една
трета от пазара. В условията на пазарния принцип, където k показва пълния
брой центрове от по-нисък ранг, контролирани от един център от по-висок
ранг, следва, че k = 3. Така центърът с по-висок ранг контролира собствената
си пазарна зона плюс 1/3 от пазарната зона на всеки зависим център.
Следователно, k = 1+ (6*1/3) = 3 (пазарен принцип).
Втората част на фигурата показва, че размерът на шестоъгълниците е
същият, но е променена тяхната пространствена ориентация. Границата на
пазарната зона на центъра от първи ранг все още преминава през шест
центъра от втори ранг, но този път всеки център от втори ранг е разположен
на средата на линията на шестоъгълника. Така пазарната зона се споделя
само между два центъра и всеки един обслужва половината на съседния
център от същия ранг. При такава ориентация всеки център обслужва пазара
на четири центъра от по-нисък ранг. При k = 4 центърът с по-висок ранг
обслужва собствената си пазарна зона плюс 1/2 от пазарната зона на всеки
зависим център, които са шест броя. Следователно k = 1+ (6*1/2) = 4
(транспортен принцип). Нарича се транспортен, тъй като пространствено
центровете са организирани така, че центърът от най-нисък ранг лежи на
правата линия, свързваща два от центровете от по-висок ранг.
Мрежовата структура на административния принцип е показана в
третата част на фигурата при k=7. В този случай както размерът, така и
ориентацията на шестоъгълника са променени и няма подялба на влиянието
върху центровете от по-нисък ранг. Така всичките шест подчинени центъра
са под пълния контрол на центъра от първи ранг броят на обслужваните
пазарни зони е максимален. При k = 7 центърът с по-висок ранг контролира
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собствената си пазарна зона плюс цялата пазарна зона на всеки зависим
център. Следователно k = 1+ (6*1) = 7 (административен принцип)
Въпреки този успех Кристалер не отива по-далеч от тристепенна
йерархия на населените места. Трите негови решения представляват
пространствена преориентация на една и съща логическа рамка. Той допуска,
че първоначално зададената стойност на k остава постоянна, а йерархичната
подредба на центровете и пазарните зони следва строго зададените
допускания. От своя страна Льош изследва същия проблем и достига до
много по-гъвкаво научно решение. Той правилно предполага, че пазарни
зони, съдържащи само 3, 4 и 7 центъра, са най-малките и непредставителни
серии от решения. Чрез допълнителни промени в размера и ориентацията на
шестоъгълниците k приема стойностите 9, 12, 13, 16, 19, 21, като могат да
бъдат определени и други такива. Льош стига до извода, че някои пазарни
зони е невъзможно да възникнат и поради това няма да присъстват в серията
от изчисления. Обратно, тези стойности на k, които не допускат споделяне на
пазарни зони като 7, 13, 19, е много по-вероятно да възникнат в реалността.
При тези условия всяка стока, за да бъде предлагана в системата на
централните места, би трябвало да „избере” най-близкия подходящ пазар
съобразно неговия размер измежду всички други възможни решения. Така
пазарна продуктова мрежова зона може да бъде прогнозирана и изчислена
съобразно избраната стойност на k. Една сравнително по-реалистична
система на централните места може да бъде изработена от много
шестоъгълни мрежи, които имат различен размер и ориентация и са
разположени една върху друга.

Фиг. 14.Относителна ефективност на различните типове йерархична организация според
стойността на k (по П. Хагет, 1965)
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Пазарните зони и техните размери в системата ще бъдат толкова
разнообразни, колкото е броят на предлаганите стоки. За да се конструира
мрежа на централните места, всички възможни шестоъгълници трябва да
бъдат включени и насложени един върху друг по такъв начин, че да имат
поне един общ център в мрежите си. Това трябва да бъде метрополитенът,
който да бъде център на мрежата. Тогава отделните мрежи се завъртат по
такъв начин, че производствените центрове да се организират колкото се
може по-близо до линеарни клъстери, интегриращи и ползващи се от
основите на транспортния принцип на Кристалер. Резултатът е представен
на следващата фигура.

Фиг. 15. Теоретично разпределение на пазарните центрове и пазарните зони според Льош
Източник: The Economics of Location, A. Losch, 1954

Крайната конфигурация представлява един от шестте „производственобогати” радиални сектори и шест сектора с няколко производствени центъра.
Льош разглежда тази пространствена организация като предлагаща няколко
значителни предимства. В частност общаото разстояние между центровете на
производство е минимизирано и поради това обемът на транспортираните
стоки и дължината на пътищата, необходими за тяхното обслужване,
намаляват. В същото време, тъй като голяма част от производствените
центрове съвпадат, максималният обем от покупки и продажби може да бъде
извършен „на място”.
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Фиг. 16. Секторно разпределение на мрежите на пазарните зони
Източник: The Economics of Location, A. Losch, 1954

Освен това Льош допуска, че подобна пространствена организация на
градските центрове е напълно съвместима с един от специфичните елементи
на човешката организация и поведение: „принципа на най-малкото усилие”
ще отбележим, че не само самата мрежа създава диференциация между
„богати” и „бедни” зони. Рамките на „богатите” зони локализацията на
центровете с различна значимост също варира, особено с отдалечаването от
основния център първи ранг. Следващата фигура илюстрира една зона от
шестоъгълника, на която са премахнати транспортните линии. Така например
с отдалечаване от главния център размерът на най-големите центрове също
нараства.
Числото показва броя на
центровете, съвпадащи на
всяка точка.

Фиг. 17. Разпределение на центровете в рамките на една „богата
на градове” зона от шестоъгълника (Източник: The Economic of
Location, A. Losch, 1954)

Според схемата на Кристалер йерархията се съставя като серия от
отделни нива, докато мрежата на Льош е много по-взаимосвързана
йерархична организация от центрове. Пряка разлика с Кристалер е, че
системата от градове от един и същи ранг може да изпълнява много различни
функции. Следващата фигура илюстрира тази гледна точка.
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Фиг.18. Хипотетично разпределение на стоките, произвеждани от различните центрове
Източник: W. Stolper (1955), Spatial order and the Economic of Growth of Cities

Градът А може да бъде разглеждан като централен метрополитен, където
се произвеждат и предлагат всички възможни стоки и услуги, но няма
фиксирано взаимоотношение между вида стока, която се произвежда, и
центровете от по-ниски рангове, както допуска Кристалер. Например стоката
5 се произвежда не само в главния метрополитен, но и в още два центъра от
по-нисък ранг Е и К. Условието на Кристалер, че център от определено
йерархично ниво ще осигурява стоките на всичките центрове от по-нисък
ранг, не е удовлетворено, с изключение на главния център. Всъщност стоката
5 се предлага само в още два центъра освен главния пазарен център.
Независимо че този модел също има някои слабости, той е значително
по-гъвкав от строгите ограничения при допусканията на Кристалер.
Основните последствия от работата на Льош за икономическото
разпределение са две. Първо, зоналната форма на системата налага извода, че
движенията ще бъдат характеризирани от линейност по дължината на
конкретни пътни артерии. Това прави трудно прилагането на едно от нашите
най-първи допускания, че движението е възможно и свободно във всички
посоки. Второ, разпределението на населението вече, не е пространствено
равномерно, въпреки че моделът на Льош предполага равномерност, за да
функционира.
Същевременно авторът допуска, че основните характеристики на
комуникационната система ще бъдат ориентирани към най-натоварения
трафик и ще се развиват радиално на най-богатите на градове сектори на
шестоъгълника. За да докаже тази своя теза, Льош предвижда 12 основни
транспортни линии, радиално насочени от основния център от първи ранг
към крайните върхове на шестоъгълника на секторите, най-богати на градове.
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В действителност това твърдение не е много логично, тъй като е повероятно тези пътища да не са насочени към върховете на шестоъгълника, а
просто да пресичат секторите с най-висока гъстота на градове (Гарисън,
1959). Независимо от тази аномалия в логиката на развитие, генерирането на
икономически ландшафти чрез линеарни движения на шестоъгълници и
клъстериране на градовете има фундаментални последици за
локализационния процес. В действителност Льош не разширява своя анализ в
тази насока.
В реалността съществуването на установени транспортни коридори
намалява значимостта на дистанцията в диференциален смисъл. Много
вероятно е движението на хора и стоки по тези пътища да бъде силно
улеснено (по-ефективно и по-евтино) спрямо други възможни алтернативи.
Поради това може да се очаква пазарните зони да бъдат разположени по
дължината на основните транспортни коридори на придвижване в секторите,
богати на производства. Там пространствената структурата е възможно да
придобие форма, ненаподобяваща шестоъгълник. Обратно, много повероятно е мрежата да запази класическата си форма от шестоъгълници в
секторите, които имат по-ниска гъстота на селищната мрежа. Подобна
деформация се получава в случаите на пространствена организация на
земеделското производство.

Фиг. 19. Деформация на земеделските зони на земеползване, причинена от
линейна транспортна система (по Дикен, 1972)

Ефектът, причинен от транспортната система, успява да прогнозира
дори самият Тюнен, който във втория вариант на модела си добавя втори
град и плавателна река, която всъщност е линеен транспортен коридор.
Последното условие ясно деформира концентричните кръгове, които или са
прекъснати в някои участъци, или придобиват формата на елипси. Ефектът от
транспортните линии се изразява в разширяване на зоните на производство
паралелно на самите тях. Причината е, че основният ни разход в тези модели
– за транспорт, става по-нисък по дължината на пътя, което се изразява в
нарастване на локализационната рента, добивана от земите, разположени до
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транспортните коридори. В крайна сметка по-отдалечени земи носят рента
колкото земи, по-близо разположени до пазара. Следователно въвеждането
на външен фактор изменя първоначалната пространствена организация.
Фактът, че изграждането на система от градски центрове обезсмисля нашето
първоначално допускане за равномерното разпределение на населението, не е
взет под внимание от двамата основни автори Льош и Кристалер.
Населението не само е по-гъсто разпределено в градските центрове, но също
така гъстотата допълнително нараства от клъстетирането на градовете при
завъртането на шестоъгълниците. Метод, доказан със своята полезност от
самия Льош. Това условие неизбежно ще повлияе допълнително на размера
на пазара и последващите от това ефекти. В зоните с висока гъстота на
населението, особено тези, непосредствено разположени до основния град от
първи ранг, могат да бъдат постигнати много високи нива на продажби от
относително малки по площ пазарни зони. С нарастване на дистанцията от
основния град първи ранг намалява гъстотата на населението и съответно
същата интензивност на продажби може да се постигне от пазари със
значително по-голяма площ.
През 1956 г. У. Айзърд в една от своите забележителни монографии
прави опит за адаптиране на модела на
Льош, като го модифицира. Айзърд
допуска, че размерът на различните
шестоъгълници може да варира.
Фиг. 20. Ефект от неравномерното разпределение на
населението върху размера на шестоъгълните пазарни
зони. Източник: W. Isard. 1956, Location and Space
Economy

Независимо че вариациите в
гъстотата на населението причиняват
деформации,
значителна
част
от
пространствената организация се запазва в организиран и регулярен вид. С
други думи, йерархичната структура на градските центрове би трябвало да
съществува в реалния свят независимо от всякакъв тип пространствени
неравновесия по отношение на население, размер на пазара, покупателна
способност или друг фактор. Всичко това се налага като извод заради
специфичното прагово ниво и обсег, които са минимално задължително
условие за всяка стока или услуга (Бери, Гарисън, 1958).
Гравитационни сили в хомогенна повърхнина
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Движението на стоки и на хора, които да купуват тези стоки, е
фундаментално при определянето структурата на икономическата среда. На
този етап можем да довършим дискусията в опростена икономическа среда,
като разгледаме параметрите на самото придвижване в нея. Всички възможни
придвижвания в условията на този тип модели могат да бъдат разглеждани
по отношение на две основни движещи сили:
1. Генераторите на потребността от придвижване – силите на търсене и
предлагане;
2. Ограниченията при движение – ограничителния ефект от
дистанцията.
Този тип придвижвания се основават на принципите, разработени от
фундаменталната физика и по специално на законите на И. Нютон за
движението. На нейна база на принципа на аналогията впоследствие е
разработен т.нар. гравитационен модел, обоснован от Дж. Стюард (1947).
При ползването на тази дискурсна идея за гравитационното привличане в
локализационната теория се появява дискусия за сили, генериращи или
ограничаващи движението. Те са много полезна отправна точка за
извеждането на изводи, отнасящи се до придвижвания в еднородна
повърхнина.
Нека си представим, че имаме два независими градски центъра i и j,
намираще се един от друг на определено известно разстояние. Концепцията
за гравитачното привличане допуска, че обемът на придвижванията или
взаимодействията между двата града ще бъде пряко зависим от обема на
самите центрове, измерен като техния брой население, брой производствени
единици, степен на покупателна способност и др. Тази количественост на
критериите придава значение на обема и поради това при равни други
условия бихме предположили, че два много големи града биха си
взаимодействали по-интензивно, отколкото два малки града. Но други
аспекти на проблема рядко имат еднаква значимост; например силата на
взаимодействие между два центъра ще бъде в значителна степен зависима от
големината на разстоянието, което ги разделя. Именно това стои в основата
на гравитационния модел, който се изразява чрез следната формула:

I ij 

PiPj
d b ij

където:
Iij се отнася до спепента на взаимодействие между два града i и j,
PiPj се отнася до продукта, резултат от броя на населението на двата
града i и j
86
Локализационни подходи за регионално развитие, УИ „Св. Климент Охридски“

Електронно студентско копие!

Електронно студентско копие!

Електронно студентско копие!

dij е разстоянието между i и j,
b измерва променливия ефект от разстоянието, например, ако b има
стойност 2, това означава, че степента на взаимодействие е
обратнопропорционална на квадрата от разстоянието между двата града
d bij .
Бихме могли да интерпретираме формулата за гравитационния модел
по следния начин,: тя доказва, че обемът на взаимодействие между два града
е правопропорционално на продуктите от техните населения или друг
показател, който би могъл да се измери чрез определяне на неговата маса, и
обратнопропорционален на силата, произтичаща от разстоянието, което ги
разделя.
По късно Улман доказва, че този тип логика е само част от реалните
процеси. В допълнение към основния гравитационен модел той поставя три
допълнителни условия, които можем да интерпретираме като негова
модификация, която значително го географизира. Първо, за да съществува
взаимодействие, двете населени места трябва да се допълват едно спрямо
друго. С други думи, трябва да съществува взаимоотношение на търсене и
предлагане между двата центъра. Второ, ефектът на допълняемостта ще бъде
нарушаван от външни възможности. Т.е. на пазарите и на двата града ще
съществуват алтернативни доставчици на стоките, които са обект на обмяна
между тях. Трето, дори и да има пълна допълняемост и липса на нарушаващи
възможности, то няма да има взаимодействие, ако цената на това
взаимодействие е прекомерна. Прекомерната цена на взаимодействие може
да се изрази чрез транспортните разходи, необходими за преодоляването на
дистанцията между тях. Тук отново трябва да се държи сметка за това, че
различните земеделски стоки имат различно прагово ниво, обсег,
локализационна рента, пазарна цена и транспортабилност.
В общи линии дотук успяхме да анализираме основните движещи сили,
които осигуряват стабилната пространствена структура на икономическата
система. Допълняемостта при търсенето и предлагането на стоките и
услугите, предмет на взаимодействието между градовете, трябва да съвпадне
с основната посока на потоците. Интензитетът на това взаимодействие
(обмен) в основата си е свързан с общите обеми на самото търсене и
предлагане при взаимодействащите си части на икономическата система,
често измервани в количествени показатели като брой население,
произведени/потребени стоки и пр. Категорично измерването на интензитета
на взаимодействие на база броя на населението не е най-прецизният подход,
но дава добра ориентировъчна база за по-нататъшни търсения. Като цяло
разстоянието има забавящ ефект върху процеса на взаимодействие
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едновременно при търсенето на подходящи пазарни пространства,
земеделски земи, а също така при възникването на йерархичната структура
на функциите и центровете на консумация.
Важен извод от теоретичния анализ от тази глава е, че дори при
перфектна хомогенна повърхнина възникват пространствено диференцирани
и разнообразни икономически дейности, локализирани съобразно ефектите
от диференциацията. Следователно хипотетичната регионална икономика,
независимо от първоначалните значителни ограничения, се характеризира с
висока степен на специфична пространствена организация. Нейната
морфология произтича от природата на пространственото поведение на
производителите на всяка стока или услуга, търсена и предлагана в условията
на модела.
В пространството този поведенчески подход приема формата на
взаимодействие: придвижване на потребители до централните места, на
стоки до самите потребители и на земеделски стоки до централните пазари.
Степента на интензивност на тези придвижвания зависи от задържащия
ефект на разстоянието, изразяващ се в транспортните разходи, и ни дава
ключовия фактор за пространствено разпределение в тази група модели. В
тази връзка може да определим пространствената икономическа система като
сложна мрежа от взаимодействащи компоненти – потребители, ферми,
производители, свързани заедно с потоци от стоки, услуги и хора. Тя действа
като единно цяло, при което всяка нейна част играе определена роля в
действието на системата и никоя част не е напълно независима от другите.
Промяна във функциите на една от частите при такъв комплекс ще има
директни последствия за всяка друга част и комплекса като цяло.
Пространствената икономика, създадена макар и ментално в тези ограничени
условия на опростена икономическа среда, представлява система, чрез която
човекът търси начини да задоволи своите нужди чрез средствата за
производство, като ги разполага в пространството между нуждите на
обществото и ресурсите, необходими за тяхното задоволяване. Казано иначе,
локализационното решение трябва да постигне моментния оптимум между
търсене/нужда и ресурс/възможно решение.
В една от своите разновидности моделът може да бъде използван за
определянето на границите на пазарните зони между два градски центъра.
Нека допуснем, че имаме два града 1 и 2, всеки със специфична пазарна зона
М1 и М2 и на разстояние 20 км един от друг. Можем да изчислим пресечната
точка В2 в единици разстояние спрямо втория град:
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𝐷20

𝐵2 =

𝑀1
𝑀2
Ако допуснем, че двата града са на растояние 20 км и имат един и същи
размер на пазарната зона, равен на 10, то тогава
20
𝐵2 =
10
1+√
10
В този случай границата ще бъде точно на средата на разстоянието между тях
(10 км). Но ако двата града са неравностойни по размер М1 =20, а М2=5, то
тогава уравнението има следния вид:
1+√

20

𝐵2 =

20
5
При тази ситуация границата между двата пазара ще бъде на 6,66 км
разстояние от по-малкия пазарен център и на 13,33 км от по-големия пазарен
център.
1+√

Пространствени разпределения – количествен анализ
В предходната глава разгледахме модел, при който регионалната
икономика се характеризира с висока степен на пространствена организация
и регулярност. Тази организация е резултат от ограничаващия ефект на
дистанцията, която причинява допълнителни разходи при предвиждането на
икономическите агенти и потоци. За да има практическа полза от този тип
пространствена хипотеза и организация, е необходимо да ги изпитаме върху
реалната икономическа среда. Както отбелязахме по-горе, целта на
конструирането на опростени модели е да разберем сложността на реалния
свят. Именно поради това подходящи модели са онези, които успяват да
отразят и пресъздадат част от реалността. В този смисъл основателен е
въпросът, дали реалната пространствена организация на икономическата
система има връзка с теоретичните основи на пространствената организация,
описана по логиката на Льош.
В действителност във всекидневния си живот трудно бихме забелязали
подобна подредба на света както по отношение на земеделието, така и по
отношение на пазарните центрове. Ето защо е необходимо да проведем
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допълнителни дискусии и изследвания, които да потвърдят или отхвърлят
допуснатата хипотеза. Едно е сигурно – йерархичната структура на
градовете, движението на потребителите към централните места,
преразпределянето на земеползването според рентните криви и пр., не могат
да бъдат разбрани без допълнителни изчисления и наблюдения. Общата цел
на настоящата глава е да се тества моделът на пространствената икономика в
опростена среда спрямо реалния свят. За постигането на тази цел ще трябва
да добавим в нашите наблюдения максимален брой условия и фактори, които
биха имали отношение. Тъй като по темата има изписани томове литература
в целия свят, ще се спрем само на няколко забележителни примера на научен
анализ по тази тема. Веднага трябва да уточним, че моделът в опростена
икономическа среда няма напълно да наподоби реалната икономика. До
момента само една променлива определяше пространствения подход на
локализация. При допускането на допълнителна променлива самото
разстояние ще остане значим фактор при конструирането на
пространствената организация, което вероятно ще отчитаме при наблюдения
на действителността. В настоящия анализ на централните места можем да
допуснем три основни условия, които ще гарантират характеристиките на
модела в опростена среда:
1. Градските центрове са организирани йерархично. Всяко ниво от
йерархията се характеризира със:
а. специфична функционална структура;
б. специфична дистанция на взаимодействие с равномерно
разпределените центрове от същото йерархично ниво.
Тези две условия са отражение на съответните прагови нива на
различните стоки и услуги, както и на обсега, над който те са търсени.
2. Пространствената организация на земеделското производство се състои
от концентрични кръгови зони на земеползване около градските
пазари;
3. Движенията като цяло намаляват с нарастване на разстоянията.
В следващите редове ще се представят примери и доказателства за
степента на валидност на тези допускания в реалния свят чрез способи
за тяхното количествено определяне.
Емпиричните изследвания, които се отнасят до йерархичната
организация на градовете, представляват значителна част от научната
литература в областта на икономическата география на градовете. Идеите на
Кристалер се оказват изключително полезни за науката. Поради това
повечето изследвания на градовете след него засягат задължително
функцията централно място на урбанизираните центрове от всички рангове.
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Нещо повече, поради преходите от една технологична система в друга, които
са добре маркирани от вълните на Кондратиев, изследователите от англоамериканската школа не поставят на първо място пространствената
организацията на отделните икономически сектори. Истината е, че те гледат
на нея като на вторичен продукт, при който периодите, свързани с
пространствена реорганизация на техните териториални структури,
настъпват с все по-голяма честота и сила на проявление. Следователно не
могат в пълна степен да играят ролята на репери при формирането на
пространствената организация на икономиката. Както ще видим в глава
седма, тази научна хипотеза е толкова силна, че нейното проявление е факт и
в най-модерната теоретична рамка – Новата икономическа география.
Обратно, в съветската школа, съответно и в българската икономическа
география, до ден-днешен на пространствената организация на
икономическите сектори е придадена по-висша роля. Това е ефект на сянка
от миналото, при който системата от централни места се гради на база
локализацията на икономическите дейности. Т.е. градовете биха имали
функции само ако им бъдат придадени икономически дейности в системата
на централизирана планова икономика. Селищната мрежа като основен
пазарен двигател на пространствената организация на икономиката е силно
подценена. Центърът в идеите на Кристалер, Льош и всички други автори е
преди всичко пазар със зоната, която обслужва, и после източник на работна
сила, място за локализация на икономически дейности и пр. Този ефект на
подценяване е толкова силно залегнал в нашата икономическа география, че
лесно може да бъде отразен със следния пример. Все още при изследването
на формираните социално-икономически райони на страната, включително в
най-авторитетните издания, селищата се разглеждат и описват в края на
анализа, като по този начин се смятат за продукт на всички разгледани преди
това фактори, подсекторна и териториална организация на отделните
икономически дейности, все още наричани стопански отрасли. Това е логика,
напълно противоположна на логиката в принципите, развивани вече век в
еволюцията на икономическата география. В този смисъл нашата
икономгеографска, политикогеографска и регионалногеографска школа са
длъжници на обществото и науката. У нас изследванията на селищата се
подчиняват на елементарни цели като категоризация по различен признак. В
най-добрия случай те са полезни за административно-управленски и
устройствени функции, като служат и за основа при изпълнение на
статистически задачи.
Изследванията на йерархията на градовете днес разполагат с дълъг
набор от специализирани техники, които имат за задача да разкрият
91
Локализационни подходи за регионално развитие, УИ „Св. Климент Охридски“

Електронно студентско копие!

Електронно студентско копие!

Електронно студентско копие!

йерархичната организация. В тази връзка много важна е основополагащата
изследователска работа на Б. Бери и У. Гарисън (1958). Обобщаващ извод от
тяхната работа, както и от работата на други бележити изследователи от
целия свят, е, че йерархията на централните места е характеристика,
специфична преди всичко за икономически развитите страни по света.
Основната идея за природата на този тип йерархични отношения е
фигуративно визуализирана на следващата фигура. Ясно е показан подход на
рангово разпределение на централни функции в 36 градски центъра на един
хипотетичен район. Много важен е фактът, че йерархичните нива не винаги
са напълно правопрорционални и сравними между отделните райони, но
въпреки това се подчиняват на общи принципи, което създава значителни
прилики.
Брой на функционалните единици във
всяко селище
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Фиг. 21. Хипотетична функционална йерархия на централни места

В научната литература се срещат различни наименования и категории
населени места, които участват при формирането на йерархичната структура,
тъй като в отделните страни съществуват детайлизирани разлики между тези
селищни категории. Поради това в дадения пример се започва от 1 (найниско ниво) към повишение нагоре. Друга специфична особеност е, че нивата
на йерархия, която може да бъде идентифицирана в конкретния регион, обект
на анализ, силно варират. Например възможно е нивото да се състои само от
3 или 5 нива на йерархия. Това е много вероятно при опити да се установят
степента на йерархия и броят централни функции, изпълнявани в малки и
много малки селища. При подобни изследвания най-големите населени места
могат да бъдат целенасочено изключени, за да се премахне „ефектът на
смущенията”.
Въпреки всичко, до този момент науката е установила, че типична
правопропорционална от типа на Кристалеровата йерархична организация не
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съществува. Но е ясно също така, че има определено групиране
(клъстериране) на центрове съобразно тяхната функционална значимост. При
всеки вариант от групировки централните места са организирани съгласно
своята функционална йерархия. Иначе казано, идеите на Кристалер имат
значимост дотолкова, доколкото е нужно конкретно изследване, което да
определи каква е частната форма на функционална организация. Само когато
тази форма бъде установена, могат да бъдат създавани модели за нейното
програмиране и управление.
Най-общо се установява, че голяма част от изследванията показват
гъвкава организация на йерархията, като зад това твърдение стоят
изчисления, доказващи съществуването на йерархични подредби, много
близки до k-стойностите на Кристалер. Льош в свое изследване на Айова
достига до близки резултати, пряко кореспондиращи с йерархичната
структура при k=4 и реално наблюдаваната в пространството. Подобни
резултати за същата територия ополучават Бери, Барнум и Теннант (1962),
като така потвърждават значимостта на Кристалеровия транспортен принцип
за пространствената организация в тази част на САЩ.
Допълнителен фактор при идентификацията на йерархията на
централните места е разкриването на силна взаимовръзка
между
променливите величини, броя на централните функции и броя на
функционалните единици, от една страна, и броя на населението на
отделните централни места, от друга. Типичното идеализирано
разпределение е показано на следващата фигура на база допусканията от
предходната фиг. 21. Фигурата визуализира броя на функционалните
единици спрямо населението за 36 централни места.
Брой на функционалните единици
във всяко селище
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Фиг. 22. Взаимовръзка между броя на функционалните единици и
броя население на градските центрове

Видно е, че не съществува перфектна взаимосвързаност между двете
величини, но връзката е много сходна. С нарастването на броя на
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населението нараства и броят на единиците, т.е. малко или много връзката е
правопропорционална. Близостта между двете променливи може лесно да се
определи
чрез
коефициент
на
корелация
(R).
Перфектна
правопропорционална корелация би дала стойност от (+1.00),
обратнопропорционална на (-1.00), а липсата на връзка – стойност, близка до
нула. В нашия случай стойност от 0,8568 (фиг. 22) е свидетелство за една
добре установена положителна зависимост. Диагоналната регресионна линия
показва теоретичното най-добро линеарно разпределение между двете
зависими величини. Този тип статистически техники имат способността да
показват до каква степен изменението на един фактор води до промяна в
друг. Регресионната линия на фигурата се подчинява на следното уравнение:
𝐹𝑈𝑖 = 𝑓(𝑃𝑖 ) FUi=f(Pi). При тази ситуация, в случай че взаимовръзката е
линейна, бихме могли да предвидим за всеки определен брой население,
колко функционални единици би имало, следвайки гореописания подход.
Това ни позволява да идентифицираме всички вероятни деформации и
аномалии, което ще разшири анализа и ще доведе до допълнителни
изследвания, търсещи обяснения.
Например отбелязаният с триъгълник на фигурата град (фиг. 22) е
население от 23 283 души и би трябвало да има около 250 функционални
единици, всъщност той съдържа едва 120. Едно от възможните обяснения е
изключителна географска близост с център от много по-висок ранг, който
създава „локализационна сянка”. Това обяснение е крайно недостатъчно.
Целта на регресионния анализ е да стане ясно, че са необходими
допълнителни изследвания, за да обясним откритото отклонение.
Анализът, извършен до момента, ни показва, че съществуват някои
факти, които правят йерархията малко или повече абстрактна, най-малкото тя
не възниква толкова равномерно, както ни показват теоретичните
постановки. Но трябва да отбележим, че йерархия обикновено е възниквала и
е установена на база изследвания на третичния икономически сектор. Той
обхваща най-значителната част от заетостта в градовете и продължава да
нараства, но с по-ниски темпове. Второ, малко или много най-големите
градовете са мултифункционални, като са специализирани в определени
дейности повече от други33. Всичко това внася неравномерност в
йерархичната организация. Преди осмислянето на ролята на третичния
сектор се е считало, че всички преработвателни индустрии, които са пряко
Първите научно обосновани функционални класификации на градовете в Англо-американската икономгеографска
школа се появяват след Втората световна война. Примери в това отношение са работите на Харис (1943), Нелсон (1955),
Смит (1965) и др.
33
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пазарно ориентирани към крайния потребител, съвпадат много точно с
йерархичните организации. Впоследствие третичният сектор и неговите
поделения много по-пълноценно изпълват смисъла на локализационните
характеристики на йерархичната структура. Нека не забравяме, че нито едно
от решенията на Кристалер не е за някое производство, а напротив, и трите
решения са от третичния сектор – пазарно, транспортно и административно.
Александерсон по подобие на Вебер прави ясно разграничение между
повсеместни и спорадични индустрии. Александерсон доказва, че
повсеместните индустрии, които включват строителство, издателска дейност,
производство на храни, е бизнес, разположен във всеки град на САЩ с
население, повече от 10 000 души (Андерсън, 1956). Обратно, той
идентифицира 16 спорадични индустрии, които не показват никаква връзка и
взаимодействие с разпределението на градските центрове и техния брой
население.
Поради това можем да разглеждаме концепцията за йерархията на
градовете като валидна за локализацията на повечето дейности от третичния
сектор, както и за определени дейности от преработвателния сектор.
Причината е, че други фактори действат дезинтегративно при йерархията на
градовете, свързани с локализацията на преработвателната промишленост.
Връзката на градските центрове, изразена чрез техния брой население,
е доказана и от друга емпирична зависимост. Тя се изразява в следното
допускане – ако ранжираме градските центрове в намаляващ ред съобразно
броя на тяхното население, то често се установява, че размерът на центъра е
обратно-пропорционален на неговия ранг в реда. Извеждането на тази
зависимост дължим на работите на Зипф 34 (1949), който първи формулира
правилото за „ранг-размер” и му придава статистическа значимост.
Символично то се изразява така, като има лесно разбираемо значение: броят
на населението на всеки град от ранг r е равен на броя на населението на найголемия град (първи ранг), разделено на ранга на града, който определяме (q
е допълнителна величина, която обикновено има стойност от 1):
𝑃1
𝑃𝑟 = 𝑞
𝑟
Когато уравнението се представи на логаритмична скала, това
взаимоотношение се проявява като права, постепенно намаляваща линия с
наклон – 1.

Законът на Зипф (G. K. Zipf), по името на харвардския лингвистик професор Джордж Зипф (1902 – 1950),
представлява функция за наблюдение на честотата на проявления на дадено явление (P) като функция на ранг (i); когато
рангът е определен от най-високата честота на проявление: Pi ~ 1/ia , където a клони към 1.
34
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Брой население в хиляди
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Фиг. 23.Теоретична крива на разпределението на населени места по правилото „ранг-размер”

В интерес на истината подобно разпределение имат много малко
страни в света. Най-близко до теоретичното разпределение е
разпределението на големите градове в САЩ и Германия. Двете страни са
федеративни, което е мощен стимул за изграждане на опорни значими
икономически центрове във всеки щат, съответно провинция. Това
разпределя икономическата сила и дейности по-балансирано в
пространството спрямо другите унитарни държави в света, където столицата
заедно с няколко други града често концентрира всички значими
икономически дейности с високо прагово ниво и висок ранг, а следователно и
с най-голяма добавена стойност.
Именно поради тази особеност още през 60-те години на XX в. се
провеждат редица изследвания на градовете в много развити страни по света,
основани на правилото „ранг-размер” (Бери, 1961). Авторът установява, че в
почти една трета от извадката има ясно изразено разпределение по правилото
(общо 38 изследвани страни). Второ, друга една трета от извадката имат
първичен тип разпределение по правилото „ранг-размер”. Останалите
проявяват междинно положение. Бери сам заключава, че няма очевидно
обяснение на тези диференциации, но изтъква, че вероятно влияят редица
фактори като степен на икономическо развитие, продължителност на
урбанизационния процес, политически процеси и промени и др. Той достига
до друго важно предположение: колкото по-сложен става социалноикономическият живот на страната, толкова по-близко ще протича
развитието на градовете й, основано на правилото „ранг-размер”, като
системата на градовете ще олицетворява „стабилната държава”.
В съгласие с тази гледна точка друг автор изказва допускането, че
разпределението, основано на принципа „ранг-размер”, е продукт на процес
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на алометричен35 растеж по аналогия с биологичните единици (Бекман,
1958). Перифразирано по отношение на градовете, това означава, че растежът
на един град представлява относително константна част от растежа на цялата
система от градове. Това обаче не означава, че значението и рангът на един
град остават непроменящи се във времето. Типичен пример в това отношение
е България. За период от 20 години поради огромното намаляване на броя на
населението спрямо мащаба на страната почти всички областни центрове в
държавата загубиха позиции в смисъла на правилото „ранг-размер”. Така
нашата страна има и типичното първично разпределение на градовете на база
правилото.
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Фиг. 24. Пример за примитивно разпределение
Разпределение на 27-те областни града в България по правилото „ранг-размер”

От фигурата е видно изключителното място на София в системата на
областните градове. Следващите два града – Пловдив и Варна, са далеч след
столицата, всички останали 24 областни града са под 200 000 души;
последният по значимост областен град Смолян има ранг 39, което рангово е
много по-ниска стойност от аритметичния брой от 27 града.
Към настоящия момент бихме могли да поставим въпроса за връзката
между разпределението на градовете по правилото „ранг-размер” и
функционалната йерархия на градовете. Първите опити за подобни аналогии
и зависимости между двете концепции са противоречиви. Например, Сюарт
(1958) счита, че двете са напълно несъвместими, тъй като йерархичното
разпределение е степенно разпределение на градовете на база техните
функции, докато разпределението на база „ранг-размер” е континуално и
всъщност зависимо от ранга и размера на базовия град. Също така трябва да
Съответствие между растеж и форма. Степента на относителен растеж на един орган е константа спрямо степента на
относителен растеж на целия организъм.
35
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припомним, че работата на Кристалер и Льош е базирана на функции, не на
брой население, двете величини са близки по степен на значимост за
градовете, но не са равнозначни. Както бе отбелязано по-горе, функциите от
типа централни места са само част от общия функционален микс на
градовете. Обратно, правилото „ранг-размер” се базира на една значително
по-обща за всички градове величина – брой население. Нещо повече,
йерархията на централните места като подход за анализ е приложима в
рамките на малки райони, провинции и други, географски обособени
територии, докато правилото „ранг-размер” може да се приложи за
територията на цялата страна. Така стигаме до извода, че по-едромащабните
изследвания на малки територии ще разкрият предимно йерархията на
центровете в нея.
До напълно противоположно на Стюарт предположение достига
Бекман (1958), като посочва, че е напълно възможно всички центрове от едно
йерархично ниво да имат един и същ среден идеализиран размер. Поради
редица фактори, които той изтъква в работите си, създава хипотеза, при
която градовете с подобен статус (например центрове от един и същ ранг)
биха имали определен диапазон на броя население. Като резултат резките
стъпаловидни йерархични структури ще получат по-изгладена форма и ще се
доближат до континуалните разпределения на градовете, базирани на
правилото „ранг-размер”.
Дискусията върху йерархията на градовете постави ударение върху
обекта на системата, а именно самите градове по отношение на тяхната
функционална структура. Тук е моментът, в който трябва да включим още
един изключително важен фактор, присъщ на моделите в опростена
икономическа среда – придвижването на самите потребители към центровете.
Това е онази сила, която привежда цялата система в действие и прави
възможни потоците от енергия, пари, стоки и хора. Тези придвижвания на
потребители, както ще видим по-късно, съответстват на предположенията на
теорията за централните места. Въпреки всичко този въпрос е доста посложен от разгледаните до момента, тъй като включва допускания за
пространственото поведение на самите потребители. Данните за него са
оскъдни, често са базирани на откъслечни наблюдения и нямат константен
характер.
Теорията за централните места на база функционалните
характеристики на градовете ни посочва, че потребителите биха пътували до
най-близкия възможен център, за да задоволят своите нужди. Но честотата на
производство и предлагане на една стока в пространството (центровете) е
обратнопропорционална на нейното прагово ниво за производство – така
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стоките с най-високо прагово ниво ще се предлагат в центровете от найвисок ранг, които ще имат голямо пространствено пазарно влияние (найголеми по площ шестоъгълници). Това означава, че разстоянието е, което
трябва да се пропътува, ще зависи от праговото ниво и обсега на стоката.
Например производството и предлагането на храни е типичен пример за
стоки с ниско прагово ниво, поради което линиите на търсене показват, че
покупките се осъществяват на принципа най-близкото разстояние. Т.е. хората
купуват храни от центъра, в който живеят или е най-близо до тях. Ако един
индивид живее в квартал „Младост” в София, пред него ще стоят няколко
възможности по отношение на набавянето на храни. Тъй като храните са
силно стилизирани, стандартизирани и уеднаквени, цената им е
приблизително еднаква. Единственият фактор, който ще повлияе, е близостта
на обекта до потребителя. Ако изчертаем една фигура, която да отразява
пространственото му поведение в продължение на една година на база два
фактора – разстояние и честота на посещение на обектите, предлагащи храни
– ще се установи, че най-близо разположените обекти се ползват от
предимството на локацията. Благодарение на малкото разстояние
потребителят пести от величината, върху която не може да влияе – времето.
Тази ситуация е особено валидна за големите градове, където трафикът е
интензивен, а свободното време – ограничено. В повечето случаи найблизкият магазин, съответно селище, е избраната локация при равни други
условия. Водещите фирми, изграждащи магазини, борси и други обекти,
търсят именно този фактор – ефект, който е извън маркетинговата им
стратегия, но ще работи винаги в тяхна полза. Поради тази причина и
локациите, които се ползват от тези предимства, имат най-висока пазарна
цена при локализация.
Междинно положение заемат стоки като облеклата, които
едновременно имат къси и дълги линии на търсене, в зависимост от
продукта. Например при купуването на всекидневно облекло линиите на
търсене биха били много къси, по подобие на храните. Обратно, търсенето на
висококачествени модни облекла би имало дълги линии на търсенето до
основния град, първи ранг в региона. Нека за миг си спомним – какво се
случва, когато е необходимо да се купи бална или булчинска рокля?
В напълно противоположна ситуация са хората при търсенето на стока
с високо прагово ниво. Линиите на търсене са много по-дълги спрямо тези на
храните. Например, ако е необходимо да се извърши специализирана здравна
услуга, която изисква висококвалифициран екип и техническо оборудване,
всички пътувания ще бъдат ориентирани към главните центрове в системата
на централните места. На тази идейна основа пътуванията не само в сферата
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на здравеопазването, но също и на образованието, културата, изкуството,
административното управление и пр. Благодарение на тях големите градове
концентрират в себе си всички дейности, от които зависи цялото население
на страната. Това им придава особено важна роля, но също така е
първопричина за възникването на сериозни диспаритети, които на този етап
няма да коментираме.
Тези примери могат да бъдат репродуцирани в различни региони с
определени времеви и пространствени мащаби, като те доказват степен на
взаимосвързаност с теорията за централните места и централните функции на
градовете. Най-малкото разширяват нашите разбирания за връзката между
централни функции, ранг на град и прагово ниво на стока. Нещо повече,
става ясно, че изминатото разстояние варира по отношение на стоките от
различни нива и второ, има значителна разлика между разстоянията на
„максимални покупки” и тези на най-„близката покупка”, което означава, че
потребителите не купуват най-много от най-близката пазарна точка. Това
също така зависи и от степента на стоката. Разликите в тези две величини са
много малки при стоките с ниска степен, обратно по отношение на стоките с
висока степен – потребителите са готови да пътуват далеч от най-близкия
център, за да намерят това, което искат. Съвременен пример в това
отношение е разполагането на хипермаркети на една фирма за техника,
мебели, уреди, автомобили, мода и др. извън най-близките квартални
локации. Те търсят добрата транспортна локация и площ, която да им
позволи изграждането на необходимата инфраструктура (паркинги, зони за
отдих, зони за товарене и разтоварване и др.). Тази локация ще позволи бързо
придвиждане на потребителите, бърз достъп до огромен брой сходни или
алтернативни стоки по цена и функционалност „под един покрив”, което
силно ще улесни решението за покупка. На подобна пространствена
стратегия разчитат и съвременните МОЛ (MALL) магазини, но те
домакинстват различни конкуриращи се фирми, предлагащи предимно стоки
от средна и висока степен. Чрез този модел те решават транспортната задача
в полза на потребителя, като събират в една точка широк спектър от стоки.
Ако един потребител желае да посети 10 магазина за луксозни обувки в
централната част на София, ще необходимо да измине разстояние от няколко
километра. Ако потребителят посети един МОЛ, ще разгледа продуктите в
тези 10 алтернативни магазина в рамките на няколкостотин метра.
Независимо от това тези магазини предлагат и хранителни стоки, тъй като
знаят, че потребителите няма да имат нищо против да използват пътуването
за закупуване на стоки от средна и висока степен, като закупят и тези от
ниска. Това ще им спести време и разходи. Така пътуванията постепенно
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намаляват, тъй като потребителят не прави отделно пътуване за всеки вид
стока. Постига се кумулативен допълнителен ефект, което се отчита от броя
посетители в тези търговски центрове. Обратно, местата, където се продават
само стоки от ниска степен, имат по-нисък обсег и постепенно привличат все
по-малко потребители. Така в резултат се получава, че стоките от ниска
степен, но предлагани в градове от висок ранг, имат по-голям обсег спрямо
обсега на същите стоки, но предлагани в центровете от нисък ранг.
Последното условие се доказва от факта, че потребители, които са жители на
центрове с нисък ранг (села), пътуват до центровете от висок ранг за стоки с
висока степен, но си закупуват и стоки от ниска степен, т.е. храни.
Пространствено разпределение
на градовете
Научната дискусия до този момент, извършена относно йерархията на
градовете, доказа, че ако градовете се разглеждат от гледна точка на теорията
на централните места и техните функции като такива, йерархията е
доказуема, въпреки че структурата ѝ не винаги е такава, каквато предполага
самата теория. От друга страна, ако разглеждаме всички градове от гледна
точка на броя на тяхното население, резултатът има континуален характер –
разпределение от типа „ранг-размер”. Също така посочихме, че двата
подхода са съвместими. При такова поставяне на въпроса трябва да очакваме
при всеки отделен регион винаги да срещаме този тип трудности. В този
смисъл, е необходимо да се приложат методи, които да открият степента на
несъвпадение между теоретичната постановка на равномерното
разпределение (хексагоналното разпределение) и реалната степен на
равномерност между различните градски центрове.
Един от тези методи, измерващ пространствения подход на
разпределение на градските центрове, е методът на най-близкото съседство
(KNN). Той определя до каква степен едно разпределение от точки
(допускаме, че в национален мащаб градовете са изследваните точки) се
разсейва от случайното разпределение.
Пространственото разпределение може да се определи чрез
използването на техника, разработена от еколозите, според която се определя
пространствен индекс чрез сравняване на наблюдаваните подходи на
разпределянето на селищата в територията с теоретично случайно
разпределение:
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𝐷нбл
𝐷очк
където R e индексът на най-малкото съседство в пространството;
Dнбл. – средното наблюдавано разстояние между всеки град и неговия найблизък съсед в километри;
Dочк. – очакваната средна разлика между всеки град и неговия най-близък
съсед в километри.
Изчисленията, се извършват по формулата:
1
𝐷очк =
2√А
където А е гъстотата на градовете в кв.км.
Измерва се дължината на правата линия между всеки градски център и
най-близкия друг такъв център в изследваната територия. Получената средна
дължина се сравнява със стойностите, които биха се получили, ако
пространственият подход на разпределение бе напълно равномерен
(стойност 0), случайна (стойност 1,0) или напълно равномерна (стойност
2,15). Теоретичното Кристалерово разпределение на шестоъгърници би
имало стойност 2,15.
Ако обаче приемем градските центрове като централни места във
функционален смисъл, връзката с теорията за централните места би била поголяма. Всъщност основен постулат на теорията е становището, че има
определено характерно разстояние, което разделя центровете от едно и също
йерархично ниво, като центровете от висок ранг са отдалечени много повече
един от друг и това пространство намаля пропорционално спрямо ранга на
центровете от по-ниски йерархични нива. Една от най-големите трудности
при тези анализи е правилното определяне на степента на йерархия, което би
създало неправилни изводи, както и оценка на действието на други фактори.
Сериозната критика на метода подчертава, че измерването на
физическото разстояние като цяло не е най-подходящата величина. Т.е. не е
сигурно дали правите линии на разстоянието са способни да отразят точно
функционалното разпределение на централните места. В този смисъл пореалистични резултати биха дали величини, които отчитат броя и гъстотата
на населението. Прилагането на същия метод на база гъстотата на
населението силно увеличава корелацията между теоретично очакваните и
получените стойности.
При тази ситуация трябва да се върнем към опита на Айзърд да
модифицира шестоъгълниците на база вариации в гъстота на населението.
Колкото по-голяма е гъстотата на населението, толкова по-малки биха били
𝑅=
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Площ в кв. км

ареалите на праговите нива на отделните стоки, също така толкова по-близо
се очаква да бъдат центровете от подобен ранг, предлагащи стоките със
същите прагови нива. Обратно, в регионите с разпръснато население,
площите на праговите нива на стоките ще бъдат по-големи, а центровете от
един и същи ранг – по-отдалечени един от друг. Така рядко населените
региони ще имат по-големи пазарни зони (в пространствен обхват) и това ще
бъде валидно за цялата йерархична система. Обратно, пазарните зони с гъсто
население ще имат малка площ и къс радиус, а праговите нива на едни същи
стоки, предлагани в тях, по-често ще се повтарят в пространството.
За да представим тази зависимост, можем хипотетично да допуснем
зависимост между търговска площ (площ на административна област) и брой
население в качеството на потребител.
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Фиг. 25. Разределение на областите на България спрямо площ и население

Независимо от Льош сериозен принос в науката на тези модели прави
Буге (Буге, 1949). Той достига до някои много интересни доказателства за
секторните вариации в разпределението на населението и икономическите
дейности, близки до хипотезите на Льош. За разлика от него Буге разглежда
метрополитените с техния хинтерланд като единна система. Така всяка една
от тях може да се разглежда като аналог на мултиградските системи на Льош,
формулирана в рамките на един метрополитен и неговите сателитни ядра.
Разкрива силни доказателства за пространствена регулярност в САЩ по
отношение на много централитетни характеристики. При всички случаи
анализите му показват, че броят на населението намалява систематично с
нарастването на разстоянието от центъра и това продължава до края на
хинтерланда. Особеност е, че намаляването варира съобразно размера на
метрополитена. Като цяло се установява следното правило: колкото по-голям
е центърът, толкова по-голяма е гъстотата и намалява по-рязко с нарастване
на разстоянието от центъра. Този вид пространствени отношения са много
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характерни за вътрешната част на големите градове, където възниква
негативна експоненциална взаимовръзка, подчиняваща се на уравнението
𝐷𝑥 = 𝐷0 𝑒 −𝑏𝑥 Dx = D0 e -bx
където:
𝐷𝑥 е гъстота на населението на разстояние х от градския център;
𝐷0 - гъстотата на населението в градския център;
b - наклонът на градиента на гъстотата;
е - основата на естествения логаритъм.
Например, ако искаме да определим подобна зависимост за град София
и близките ѝ населени места, сред които тя е основен метрополитен,
функцията би имала следния графичен вид (фиг. 26). Използваните данни са:
𝐷0 начална гъстота за урбанизирания регион – 2000 д/км², за селския регион
– 500 д/км²;
b = -0,5 за урбанизирания регион
b = -1 за селския регион;
е = 7,66 за урбанизирания регион;
е = 6.21 за селския регион.
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Фиг. 26. Хипотетична взаимовръзка „разстояние – гъстота”
(а) урбанизиран район, (б) селски район (по Буге, 1949)

Трябва да се отбележи, че Буге разкрива значителни отклонения от
основното правило за връзката между разстояние и гъстота в зависимост от
природните и икономическите характеристики на региона. Нещо повече,
третата важна особеност на тази връзка е, че тя проявява секторна зависимост
от метрополитена. Авторът формулира тези сектори твърде широко – градски
сектор, селски неаграрен и селски аграрен. Поради това не можем да заявим,
че те напълно съвпадат със секторите, определени от Льош. Буге
104
Локализационни подходи за регионално развитие, УИ „Св. Климент Охридски“

Електронно студентско копие!

Електронно студентско копие!

Електронно студентско копие!

идентифицира три типа радиални сектори, пространствено ориентирани
спрямо централния метрополитен:
1. Междуметрополитенни (магистрални) сектори, които включват в себе си
основните пътни артерии и свързват главните градове в страната;
2. Недоминантни сектори, които са извън главните пътни артерии, но
разполагат с градове, които включват и такива с население над 25 000
жители;
3. Местни сектори не включват нито основните пътни артерии, нито
главни градове.
Изключително интересен е изводът, че Буге идентифицира максимална
гъстота на населението не в първия тип сектори, както би се очаквало по
теорията на Льош, а във втория тип. Обяснението е просто, тъй като той
ползва бази данни за градовете на САЩ. Централните сектори са твърде
важни, за да бъдат използвани за жилища (в случай че адресната регистрация
е взета като основа на изчисленията). Те са бизнес ядрата на градовете,
където се създава добавената стойност. Обратно, много по-подходящи са поотдалечените вторични центрове от по-малки градове, предлагащи лесен
достъп до основни пътни артерии, множество услуги и стоки от високо
прагово ниво. Именно в тях се концентрира основното население (градовете
спални). В никакъв случай не може да се търси аналогия с начина на
устройство на градовете (територията), например София. Типът устройство
на нашата столица е породен от висока степен на недостатъчност. Голям
брой хора живеят в квартали с висока гъстота (за мащабите на страната), тъй
като доминиращият вид сгради – жилищен блок - са най-евтиният вариант за
постигане на бързи нива на урбанизация. Те изискват минимален обем
публична инфраструктура, услуги и площ. Нека си представим пример, при
който един блок от 100 апартамента се превърне в квартал от 100 семейни
къщи. Необходимият обем инфраструктура, улици, тротоари (подземни
инфраструктури – ел. енергия, ВиК, газ и др.), ще бъде подчинен на
нарастващата Cobb – Douglas функция, т.е., ако разходите за един апартамент
са 1, то за една къща биха били α + β > 1. В географски план цялото
Софийско поле би представлявало система от населени центрове с друг тип
организация, гъстота на населението и архитектура при запазване на
сегашния брой население на агломерацията. На този етап българската
икономика не може да си позволи подобен пространствен растеж.
Важна особеност на дискусията до момента е, че тя се отнасяше до
развитите западноевропейски страни, които са преминали през всички фази
на пазарното стопанство и капитализма от първата индустриална революция
до днес. При страните, които са в преход или са в групата на
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новоиндсутриализираните страни, или пък са били част от стария
социалистически лагер, процесите са протекли по-различно. Именно поради
това сега ще се върнем на някои изводи, които направихме за прагово ниво и
обсег на стока от по-предния раздел и по-специално на извода, че праговото
ниво трябва пространствено да попада в обсега на фирмата, за да оцелее. Ако
това условие не е спазено и нивото на възвращаемост е много ниско, а
мобилността на потребителите силно ограничена, фирмите не биха могли да
оцелеят при определена локализация. Възможно е фирмата да организира
транспортна система, която да позволи придвижване на нейните продукти от
място към място, но при тази ситуация е необходимо да има значително
търсене, което да превишава минималните изисквания за прагово ниво.
Поради тези причини централни места от теоретичния тип, който до
момента разглеждахме, са нетипични за много големи части от света. Вместо
това централните функции могат да се изпълняват от пътуващи търговци,
които посещават селище след селище. Такива пътувания не са случайни за
съответните места и при определен обем създават пазарен ден (определен
брой търговци посещават едно и също място в един и същ ден), като тези
пазарни дни се регулират от начина на живот на потребителите. Понякога
факторите могат да бъдат културни (празник), социални (събор) или свързани
със земеделското производство (сезонна стока). Считаме, че у нас обект на
такива изследвания могат да бъдат по-голямата част от селските райони.
Реално такива изследвания, които да разкрият връзката между начин на
живот, прагови нива на произвеждани стоки и техния обсег (териториална
структура – географски фактор), облика на селищата, етническия им състав,
споделените пазарни зони и пр., липсват. Резултатите от тях биха ни
посочили пътя, по който можем да им осигурим заетост, пазарна значимост,
стоките – обект на търговия (секторната специализация – географски
фактор), пространствената им проекция, кой търси продукта, който селските
райони притежават, и на каква цена? Какво стои между тези търсещите
потребители (качествени храни, селски туризъм, културно преживяване) и
моментното предлагане от самата селска селищна мрежа? Казано иначе, да
опознаем географските пречки пред развитието.
Пространствено разпределение на
земеделското производство
Моделът с пространствените подходи на локализация, описан по-горе,
предположи, че отглеждането на различните видове култури и животни ще се
разположи регулярно под формата на концентрични зони около пазарните
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центрове. Тези зони бяха резултат от разликата в транспортните разходи на
икономическата рента, която нарекохме локализационна, получавана от
единица земя с нарастване на разстоянието от центъра заедно с
чувствителността на различните продукти по отношение на разходите за
транспорт. В настоящия раздел ще се опитаме да обясним как тези
заключения ни помагат да разберем пространственото разпределение на
земеделското производство в реалния свят. Един от основните изследователи
в тази област е Чизхолм, който събира и изследва много и различни данни за
аграрния сектор (Чизхолм, 1962). Освен той и други автори достигат до
извода, че подобно разпределение във формата на кръгове е характерно за
миналите периоди в развитието на земеделския сектор. Общият извод е, че
една култура има ясна зависимост, която показва намаляване на посевите на
тази култура с нарастване на разстоянието от главния пазар.
Въпреки това в индустриалните общества подобни подходи са малко
вероятни, независимо че почиват на стабилна теоретична рамка. Въпреки че
такива концентрични зони реално не съществуват, все още в икономическата
география и в модерната пространствена организация на земеделието се
търсят форми за производство на интензивно градинарство и млечна
специализация на животновъдството. Т.е. около най-големите централни
места все още могат да бъдат открити „джобове” специализирани в типични
земеделски дейности, пряко обслужващи пазара – пресни зеленчуци и
плодове, цветя, прясно мляко, месо, яйца и др. Всички тези изключения се
случват някъде измежду метрополитенните сектори на Бунге въпреки
силната модерна концентрация на тези дейности в локациите с най-силни
сравнителни и конкурентни предимства. Основна характеристика на тези
производства е, че са изключително интензивни, давайки едни от найвисоките нива на производителност на единица земя, на човекочасове, на
един зает и др. Рентните криви, които разгледахме в предния раздел,
предполагат добра капитализация на този вид дейност и съответно висока
цена на земята. Нещо, което се потвърждава от пазарните извадки на имоти.
Нещо повече, тези земи често са в ситуация на конкуренция с друг тип
алтернативна употреба, от индустриална до жилищна, логистична и пазарна,
тъй като са достатъчно близо до централното място. Към момента
благодарение на новите технологии и възможностите за подобряване на
почвите, при равни други условия степента на интензивност на
производството би определила стойността на фермата, разположена близо до
централното място.
Значително по-различна е гледната точка на Синклер, който твърди, че
в икономически развитите страни основната сила, която действа върху
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локацията на земеделието и съответно земеползването, е икономическата
рента, която основно формира пространствените вариации, които не се
описват само с транспортните разходи до пазара (Синклер, 1967). Според
него най-мощният фактор, който действа в случая, е протичащата експанзия
на урбанизацията – процес, характерен преди всичко за ХХ в. Поради това
урбанизираните територии създават по-висока добавена стойност и
респективно по-висока стойност от селските. Поради това там, където те се
конкурират, урбанизираната територия винаги печели. Също така обаче
земите, които се очаква да бъдат урбанизирани, имат по-висока стойност
(очаквана стойност). Последното има особен ефект върху земеползването на
тези терени. Ако се опрем на модела на Тюнен, земите, които са най-близо до
пазара създават стоките с „най-стръмни” рентни криви. От тях се печели наймного, ако са близо до пазара, и се губи най-много, ако са далеч. Тяхното
земеползване е най-интензивно от земеделска гледна точка. Но също така при
един евентуален растеж на пазарния център тези земи е най-вероятно да
променят предназначението си, като станат част от урбанизираните
територии. Именно поради това те имат и най-висока очаквана стойност. При
тези обстоятелства собственикът на земите не е заинтересован да инвестира
значителни капитали и труд в земеделското производство на тези земи.
Именно това условие според Синклер определя стойността на
земеделската земя, разположена близо до града като по-ниска и постепенно
нараства с увеличаване на тазстоянието, където вероятността от засягането и
от процеса на урбанизация е по-малка. Това взаимодействие е показано на
следващата фигура.
Стойността на земята за един вид земеделска стока е най-ниска до
градския център, но постепенно нараства до т. В, където действието на
урбанизационния процес вече е минимално. Втората фигура (фиг. 26, б)
показва конкурентна ситуация между пет различни земеделски култури, като
тяхната позиция се определя от степента на наклона на ценовите криви. Те
от своя страна зависят от степента на интензивност на земеделска обработка
и производителността. Така се формират зони с нарастваща цена до
последния пояс. Зависимостите на фиг. 26 са обратнопропорционални на тези
от фиг. 7.
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Фиг. 27. Взаимовръзка между стойност на земеделската земя и
разстоянието от градския център (по Р. Синклер, 1967)

Зависимост между разстоянието и степен на взаимодействие
В края на тази глава, ще потърсим доказателства за пространствената
организация на икономическата система и нейната подреденост, като се
обърнем отново към пространствените взаимодействия и по-специално
дискутирания по-горе гравитационен модел. т.е. емпирично ще тестваме, как
той се отнася с реалния свят в условията на няколко примера.
Придвижванията в географското пространство са сложни феномени,
които са под прякото и непряко действие на комплекс от фактори с
променлив характер. Независимо от това можем да приемем като постулат
твърдението, че интензивността на придвижванията и взаимодействията
намаляват с нарастване на дистанцията. Реално Зипф и неговия модел, както
и гравитационното уравнение, са прилагани за различни сектори и
икономически дейности.
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Тъй като ние не разполагаме с детайлни данни за настоящото
изследване, ще използваме косвени такива. Фигура 28 се базира на данни за
броя автобуси, които тръгват от София за друг областен град крайна
дестинация. Целта е да се избегнат междинните дестинации. Например, в
графиката се включва само Видин, но се изключват Враца и Монтана, които
са междинни и автобусът за Видин обслужва и тях. За среден брой пътници в
един автобус е приета стойност 30 души.
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Фиг. 28. Взаимовръзка между брой автобусни пътувания (заминаващи) и дистанция
между София и избрани областни градове в България
(По данни за заминаващи автобуси на Централна автогара София)

Фигурата ясно илюстрира общата тенденция на намаляване на броя на
пътуващите автобуси с нарастване на разстоянието. Съществуват интересни
изключения. Първо, Варна значително задминава Бургас и независимо от
голямата отдалеченост поддържа много висок интензитет на пътувания. Тя
достига нивата на много по-близките градове до София – Пловдив и
Благоевград. Именно Благоевград се ползва значително от географското и
административното си положение на регионален център. Той е последният
голям български град по течението на Струма, но е междинен от гледна точка
на вътрешния транспорт за развития югозапад на България за туристически и
стопански пътувания. Това увеличава броя на пътуванията, за които той не е
крайна дестинация, но се ползва от тях. Второ, Сливен и Ямбол, които също
не са крайни, а междинни вътрешни дестинации, са в близка зона с градове
като Видин и Смолян, които са типични крайни вътрешни за страната
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дестинации. Двата града, бяха включени умишлено, тъй като всички
автобуси за Бургас обслужват изключения от извадката Стара Загора, но не и
Сливен и Ямбол. Последното условие гарантира на местните фирми
достатъчен пазарен дял и нужното минимално прагово ниво, за да
съществуват. Ако автобусите за Бургас обслужват Сливен и Ямбол, броят на
местните фирми ще спадне рязко под натиска на конкуренцията, тъй като
местният поток ще се разпредели равномерно измежду многото транзитни
преминавания. Трето, фигурата показва ясна връзка с правилото при
градовете Силистра и Добрич. Интересно е положението на Кърджали, който
независимо от голямата отдалеченост поддържа високи нива на вътрешни
автобусни пътувания. Обяснението може да се търси в младата възрастова
структура на населението от региона, спецификата на селищната мрежа,
съставена от голям брой села, които демографски надделяват над центъра, и
съответно големия брой трудови пътувания, които местното население
извършва към столицата.
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Фиг. 29. Гравитационна сила на привличане спрямо град София с избрани областни центрове

От теоретична гледна точка фигурата разкрива няколко важни данни.
На първо място, положението на град Благоевград преди гр. Варна е
показателно за важната бъдеща роля на българския югозапад в развитието на
страната. Наличието на Благоевград като първи център в региона е добра
предпоставка. Трябва да се направят допълнителни изследвания за мястото
на Кюстендил, който е встрани от „коридора на развитие” по р. Струма.
Второ, град Русе, въпреки голямата отдалеченост, се намира преди Бургас.
Това още повече ще се усили в случай, че Северна България разполага с
пътна инфраструктура, равностойна на тази на Южна, и ако моделът отчита
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времето за пътуване. Важен извод в подкрепа на тази теза идва от мястото в
графиката на депресивния Видин, чието географско положение му отрежда
тази предна позиция. Това е косвено доказателство за неусвоения потенциал
в развитието на българските дунавски градове. Останалите избрани градове в
значителна степен съвпадат с теоретично очакваните резултати.
Представените в раздела доказателства за пространствената подредба и
организираност на градовете не разкриват висока степен на съответствие
между теоретични очаквания и реално разпределение на пространствената
организация на икономическата система. Т.е. всички модели в тази глава са
преди всичко крайно теоретични. Централните места са йерархично
организирани и това се отразява на тяхната функционална структура, в
потоците от потребители към центровете от различни йерархични нива и в
по-малка степен на равномерността в тяхното разпределение. Важна
характеристика на теорията за централните места е, че е приложима за цели
страни и региони с различна степен на социално-икономическо развитие. В
крайна сметка установяваме, че взаимодействието между централните места
не зависи пряко и единствено от разстоянието, но при равни други условия
формира пространствената форма на организация. Независимо от
доказателствата за равномерност и пропорционалност, опростените модели,
описани в тази глава, не съвпадат напълно с реалността. Една от причините
за това е несъответствието между наблюдение и очакване в моделите, които
не могат да бъдат тествани в условия на хомогенността, която изначално
изискват. Повечето емпирични примери, описани в главата, използват
праволинейното физическо разстояние като измервателен инструмент. Но
тази концепция не е най-разстояние при провеждането на реални наблюдения
и експерименти. По-реално би било да се определят тегловни величини,
свързани с разстоянието, като променлива (приходи, разходи, време,
социални фактори, поведенчески и др.), отколкото самото физическо
разстояние. Още повече че съвременните транспортни средства са направили
днешния човек напълно нечувствителен към истинските разстояния и той
често определя дали едно централно място е далеч или близо на база
необходимото за пристигане време.
Допълнителна причина за несъвпаденията между моделите и
реалността са ограничителните условия, в които те функционират.
Независимо от това обаче, възникна пространствена диференциация и ние
откроихме няколко земеделски зони в модела на Тюнен, стоки с различно
прагово ниво и центрове с различен ранг, които се разполагат съобразно
действието на нашата водеща променлива величина – разстоянието.
Следователно пространствена диференциация е иманентна и основна
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характеристика на самата среда. Тя е първопричина за потребността от
движение върху земната повърхнина и следователно двигател на развитието.
Усилията на планиращите органи не трябва да се насочват към нейното
премахване или уеднаквяване, а към използването на положителните страни
на териториалните дисбаланси, към създаването на пространствен модел на
икономическа география, при който регионалните дефицити и излишъци се
допълват. Моделите на изследване, действащи в опростена икономическа
среда, имат своята много важна роля в този процес, тъй като ни позволяват да
теоретизираме до най-висока степен ролята на приоритетния фактор.
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ГЛАВА ТРЕТА
ЛОКАЛИЗАЦИЯ В ХЕТЕРОГЕННА ПОВЪРХНИНА

Доказателствата относно пространствената организация в опростена
икономическа среда, разгледани в предната глава, се базират на една основна
променлива – разстоянието. Въпреки крайно ограничителните допускания на
модела, тя сама по себе си се оказва достатъчно условие за възникване на
пространствена диференциация при локализацията на икономическите
дейности. Независимо от това разликата между модел и реален свят остава
твърде значима. За да се намали това несъответствие, е необходимо
постепенно да премахнем ограниченията, като допуснем други фактори,
чиято стойност не е константна величина. Всички фактори в процеса на
изграждане на пространствената организация на територията и
локализацията са взаимосвързани и взаимодействащи. Поради това
последователността на тяхното добавяне е дискусионен въпрос.
Относителната локализация на икономическите дейности при условие
за хомогенност на географската среда свежда локализационната задача до
определянето на разстоянието, което разделя икономическите дейности в
пространството, т.е. до определяне на степента на повторяемост в
пространството на установения модел. Така в модела на Тюнен ние
установихме повторяемост на концентричните кръгове между отделните
пазарни центрове, а в системата на централните места се установи, че
производителите на един и същ вид стока са равномерно разпределени
съгласно праговото ниво на стоката, нейния обсег и ранга на централното
място, което изпълнява условията за съответната стока. В двата случая
единствените променливи при формиране на разходите са тези, възникващи
при решаването на транспортната задача в доставката на останалите фактори,
които бяха равномерно разпределени. Нещо повече, същото се отнасяше и до
пазарните центрове. Без съмнение възникнаха допълнителни ползи в
разходите за транспорт в най-големите пазарни центрове, породени от подобрата ефективност на предприятията в центровете от първи ранг.
Всъщност това е по значение първостепенна икономическа сила, която
движи икономиката към географско агломериране и преодоляване на
икономика, базирана на местно задоволяване. Откриването на доказателства
за този важен извод на такъв ранен етап само може да ни подскаже
потенциала, който съдържат пространствените фактори за развитие, за
обяснение на реалната икономика.
В реалния свят условията са доста по различни. Съществуват редица
променливи, които предопределят разходите за производство в
пространството. Производствените фактори като работна сила са
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неравномерно разпределени както по качество, така и по количество, като
притежават различна мобилност. Транспортните разходи се отнасят не само
до факторите за производство, но и до готовата продукция, като зависят от
редица физични характеристики като маса, размер, устойчивост на
метеорологични условия и др. Дори когато са взети под внимание всички
известни важни величини, проблемът с локализацията остава нерешен.
Минимизацията на разходите не е единственият критерий, определящ
разположението на икономическите дейности. Всеки предприемач може да
търси максимизация на печалбата, а за да постигне това, пред него стоят два
основни подхода –минимизиране на разходите си или увеличаване на
печалбата си, или комбинация от двете.
Много често вижданията на един предприемач за възможните бъдещи
ползи и вариантите за постигането на тези ползи чрез въвличането на
възможностите в процеса на производство зависят от широк набор от
психологически и поведенчески фактори. Реално предприемачите не се
водят от принципа за намиране на локацията с най-ниски разходи. Той е
преди всичко човешко същество, което се опитва да организира
пространството около себе си съобразно собствените си разбирания за
ефективност, ефикасност, форма, дизайн и др. Всичко това обяснява
изключителното многообразие по отношение на подходите за локализация и
последващите от самата нея икономически, технологични, социални и
поведенчески ефекти. Следователно, веднъж локализиран, един
икономически обект ще се ползва от добрите страни на локализацията или
ще изпитва ограничителни ефекти в случаите, когато тя е нерационална.
На този етап от анализа е необходимо да включим природните ресурси
на Земята като фактори за производство, които имат отношение към
локализационните проблеми. За тази цел се обръщаме към природните
ресурси, които са материална основа за развитие на икономическата система.
В такъв случай трябва да отчетем значението на полезните изкопаеми
(горива, руди, неруди), климат, почви, топография на терена и др.
Въвличането на тези природни фактори става, когато ролята на фактора
разстояние за пространствената организация на икономиката е значително
дискутиран. Вече доказахме, че пространствената диференциация
съществува дори при силно ограничен по отношение на условията модел, а
търсенето и пространствените пътувания на потребителите бяха силно
ограничени от транспортните разходи. Тук ще обърнем особено внимание на
количеството и качеството на суровините и енергийните ресурси като един от
най-силните
фактори
при
локализацията
на
преработвателната
промишленост. Това твърдение е особено валидно за дейности, които са
115
Локализационни подходи за регионално развитие, УИ „Св. Климент Охридски“

Електронно студентско копие!

Електронно студентско копие!

Електронно студентско копие!

пряко зависими от суровини, добивани по минни способи и сондажи.
Основна характеристика на реалната географска среда е, че необходимите на
индустрията суровини са неравномерно разпределени. Един от главните ни
изводи от предния общ модел е, че той е трудно приложим за
индустриалните предприятия. Основна причина за това е, че възприехме
условието – еднородност на средата и ресурсите в нея. В реалния свят
ресурсите са по-скоро локализирани, отколкото повсеместни (Вебер, 1909).
Освен това концепцията за централните места е по-приложима за дейностите
от третичния сектор, както и за производства, които ползват повсеместни
суровини. Всички решения, които Кристалер и Льош предлагат, са именно в
този сектор – пазарно, транспортно и административно ориентирана селищна
мрежа. Досега основната ни цел бе дистрибуцията на готовата продукция. Но
редица индустриални предприятия преди всичко имат нужда от доставки,
които могат да имат много по-голяма тежест в производствените разходи, т.е.
да намерят мястото с най-ниски разходи за доставка на факторите за
производство.
Първият автор, задал си тези въпроси и изградил стройна теоретична
рамка по въпроса за точката на минималните транспортни разходи, е Алфред
Вебер. При липса на пространствена диференциация на производствените
разходи Вебер счита, че едно предприятие ще се разположи в точката, където
транспортните разходи са най-ниски. Според него транспортните разходи са
обусловени от два фактора: 1. Масата на суровините и крайните продукти; 2.
Разстоянието, на което те трябва да бъдат транспортирани. Комбинацията от
тези две променливи създава прост индекс на разходите – тон/километър,
което трансформира локализационния проблем в намирането на точката,
където индексът е минимален, и за дистрибуция на готовите продукти, и за
доставка на суровини. За Вебер ключовите елементи са масата на
локализираните материали и крайните продукти. За него повсеместните
суровини нямат особено значение, но създават допълнителен стимул при
крайното решение, особено ако продуктът е ориентиран пазарно към
индивидуални потребители. От друга страна, локализираните материали
(суровини) са поделени от автора на две големи групи – чисти и груби.
Чистите локализирани суровини участват с цялата си маса в производството
на готовия продукт. Например текстилни конци, необходими за ушиването на
дреха. Грубите локализирани суровини не участват с цялата си маса в
производството на крайния продукт и губят значителна част от масата си,
което от своя страна създава индустриални отпадъци. Например за
производството на 1 тон електролитна мед може да е необходимо добиването
на над 100 тона полиметална руда. Следователно добитата руда губи огромна
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част от масата си преди получаването на крайния продукт. Разбира се,
разделението е твърде условно, тъй като в различните етапи на производство
един и същ продукт може да участва с цялата си маса или да губи от нея.
Така например при производството на бетонови разтвори цялото необходимо
количество цимент може да се счита за чиста локализационна суровина, тъй
като участва с цялата си маса при производството на разтвора и неговата
употреба в строителството. От друга страна, добивът на мергели, глини,
варовици, доломити, гипс, фелдшпати и други нерудни суровини,
необходими за производството на различни марки цимент, е процес, при
който нерудите губят голяма част от масата си. Следователно суровините,
необходими за производството на цимент, са груби, но самият цимент като
краен продукт в строителството се явява чиста локализационна суровина.
Локализацията на производството при тези условия е функция от
различните транспортни разходи, възникващи при доставките на различните
по природа локализирани суровини и крайните продукти. При това
положение локализацията е възможна в три точки: при източника на
суровини, при пазара и в някаква междинна точка.

Фиг. 30. Възможни местоположения на линейно пространство (по А. Вебер, 1909)

Вебер предлага изборът на най-подходяща точка по отношение на
транспортните разходи да се определи чрез изчисляването на коефициент
наречен материален индекс.
МИ = Маса ЛМ / Маса ГП,
където: МИ е материален индекс, ЛМ – локализирани материали, ГП – готова
продукция.
За чистите материали МИ има стойност, равна на 1, за грубите материали
стойността му е по-голяма от 1.
Логиката на тези разсъждения се илюстрира от фиг. 31, където един
предприемач има нужда само от един вид суровина и пазар, където да
продава своята стока. При тази крайно опростена ситуация локализацията ще
зависи от природата на единствената необходима суровина. Ако тя е груба
(губи маса), то тогава точката на производство ще бъде силно притеглена към
източника на суровина. Ако отново се върнем на примера с електролитната
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мед, стигаме до извода, че обогатителната (флотационната) фабрика трябва
да бъде в точка, максимално близо до източника на руда. Всяко отклонение
от тази точка ще причини излишни транспортни разходи на други 99 тона,
което ще влоши икономическите показатели. Това правило е валидно за
всеки друг вид груба суровина, независимо дали се обсъждат руди, неруди,
земеделски продукти и други подобни. Обратно, заводите, произвеждащи
чистите материали, могат да бъдат разположени в точки, различни от тяхната
природна локация. Така при ситуация от един пазар и една суровина всички
производствени предприятия на тази суровина с индекс, по-голям от
единица, ще бъдат при техните находища (може да има повече от едно
находище, но действа същото правило), докато предприятията за чистите
суровини могат да бъдат разположени навсякъде по дължината на правата
линия, свързваща находището и пазара.
Такава ситуация в реалността е много малко вероятна. Само отделни
свръхлокализирани производства могат условно да се считат за
едносуровинни и притежаващи само един пазар. В следващия пример ще
добавим още една суровина, което ще усложни модела. Независимо от това
се прилага същият принцип на тон/км за намиране на точката на локация на
предприятието.

Фиг.31. Локализация на фирма, използваща две суровини и продаваща на едно пазарно място

(по А. Вебер, 1909)
Варианти
Локация при пазара:
Гориво разходи 15 тон/км (3 тона по 5 км)
Суровини разходи 20 тон/км (2 тона по 10 км)
Общо: 35 тон/км
Локация при горивото:
Суровини разходи 16 тон/км (2 тона по 8 км)
Продажба на продукт 5 тон/км (1 тон по 5 км)
Общо: 21 тон/км
Локация при суровината:
Гориво разходи 27 тон/км (3 тона по 8 км)
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Продажба на продукт 10 тон/км (1 тона по 10 км)
Общо: 37 тон/км

При така зададените условия е очевидно, че локализацията при
горивото е най-удачната точка. Горивото е суровината, която в примера губи
най-много маса и изчисленията довеждат до минимизиране на транспортните
разходи по отношение на нея. В действителност можем да изведем едно общо
правило: там, където локализираните вложения по отношение на един
фактор, превишават общата сума на всички други фактори, локацията с найниски разходи е точката, където е източникът на този фактор. Локализацията
в някаква средна точка в триъгълника бе изключена като възможност от този
пример, тъй като всякакво отклонение от точката, където се намира найразходният фактор, може да доведе до допълнителни транспортни разходи.
Нещо повече, използването на коефициента за тон/км може лесно да докаже,
че локализация в междинна точка не е по-добро решение от гледна точка на
транспорта.
Локализацията в такава междинна точка е удачна в случаите, когато
разходите за тон/км на всяка отделна суровина или продукт не превишават
всички останали. Т.е. това е частен случай извън горепосоченото правило.
При наличие на такава ситуация е подходящо прилагането на т.нар.
локализационен полигон. По отношение на полигона Вебер допуска, че
съществува конкуренция между отделните ъгли на полигона, като всеки ъгъл
представлява източник на суровина или пазарна точка.

Фиг. 32. Механично решение на многоточков локализационен проблем (рамка на Вариньон)

Крайният резултат от конкуренцията продължава да зависи от
материалния индекс на всяка суровина. Един от методите за определяне на
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точката на минималните транспортни разходи е използването на механичен
модел като рамката на Вариньон, при която разстоянията и масата на
локализационния полигон задействат свързаните чрез линии ъгли
посредством „притегляне”, пропорционално на масата на суровината.
Точката, в която четирите линии са в моментен баланс, е търсената точка на
локализация. В своята работа Вебер създава детайлна таблица, в която
оценява ефекта на материалния индекс при локализацията на промишлени
предприятия. Особено внимание в тази таблица заслужава фактът, че пазарът
е доминираща сила, привличаща предприятията. През целия период на XX в.
авторът е често критикуван, че надценява суровините като фактор за
локализация на промишлеността. Причината за това са условията, в които
теорията на Вебер функционира правилно, ориентирана към намаляване на
транспортните разходи. Подобно на Тюнен тя действа логично при
ограничителни условия, но включва повече от един фактор. Като цяло
пазарът отново е само един или няколко, но точно определен. Регионът е
органичен от външни влияния, пространството е изотропно, но част от
суровините (грубите) са локализирани. Т.е. малко по-усложнена среда на
допускания спрямо Тюнен. На теорията на Вебер е необходима и съвършена
конкуренция, т.е. голям брой фирми с малки размери и голям брой клиенти с
ограничена покупателна способност, което предполага липса на смущаващи
монополи или олигополи, както и пълна информираност на потребителите и
производителите за пазарната среда. За Вебер три фактора играят ключова
роля: „транспортните разходи”, „разходите за труд” и „икономиите от
агломерационния ефект”. Оптималното разположение зависи от
разглеждането именно на тези фактори. Разгледаният материален индекс,
всъщност третира въпроса за транспортния фактор, ползвайки индекса т/км.
Вебер по-подобен начин изчислява и трудов коефициент, но последните два
фактора остават коригиращи на транспортния фактор, т.е. задачата на Вебер
може да се разглежда като тристепенна. Най-важен от тях е първият фактор,
където се определят транспортните разходи.
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Фиг. 33. Локализационен триъгълник на Вебер (Вебер, 1909)

Освен локализационния триъгълник и рамката на Вариньон, найоптималното място за локализация на един завод, използвайки теоретичната
рамка на Вебер, можем да изчислим посредством тригонометричните
зависимости на оформените триъгълници. Един съвременен метод за
определяне на разходната стойност на всяка повърхнина включва ГИС
приложенията. Въпреки това многообразие в подходите към проблема, в
основата стоят трите фактора на Вебер. Много важно е да се отбележи, че
Вебер работи в период на изключителен ръст на т.нар. тежки промишлени
отрасли, основно черна и цветна металургия, тежко транспортно
машиностроене (жп транспорт и корабостроене), които изискват огромна
маса метали. Това е началото на четвъртата вълна на Кондратиев, където
доминираща технологична система е фордизмът, създават се първите
автоматизирани линии за масово производство, организирани на принципа
време/действие (научен мениджмънт тейлоризъм). Като резултат неимоверно
много се увеличават вариациите в пространствената организация на
икономиката. Можем да приемем, че изводите, направени от Вебер, са
условно валидни и днес в икономически дейности, пряко зависими от един
вид природна суровина или източник на енергия. Класически пример са
различните видове цветна металургия, например производството на
алуминий е пряко свързано и зависимо от достъпа до мощен и евтин
източник на ел. енергия, функционирането на някой от ТЕЦ, ВЕЦ и др.
Основното съмнение и недостатък на теорията е, че Вебер не успява
ясно и точно да разграничи различните суровини, а от там и икономически
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дейности. Разграничение от типа локализирани (груби и чисти) и
повсеместни е доста условно, както и не много точно. Днес ние разполагаме с
ясна и стройна класификация както на суровините, така и на икономическите
дейности. Точна верификация на значението на материалния индекс прави
Смит (1955). Ползвайки данни за 65 различни подсектора на британската
индустрия, той определя степента, до която фирмите, използващи груби
суровини (губещи маса), са близо разположени до тях. В действителност в
първичния сектор на добивните дейности взаимовръзката между грубите
суровини и локализацията на обогатителните фабрики е много силна. В тази
група попадат добив на захар, млечно говедовъдство, черна металургия
(чугун), като при всички тях материалният индекс е между 4 и 8. Очевидно е,
че изборът на Вебер да се ориентира към суровината при стойност на МИ>1
има определена степен на валидност. Въпреки това изчисленията му
показали, че 75 % от фирмите, частично разположени до суровината, имат
също МИ>1 в диапазона от 1 до 2. Значителни отклонения и незадоволителни
резултати се получили по отношение на прогнозите за онези дейности, които
не зависят от суровината си. Той открил индустрии със стойност между 1 и 5,
които не били разположени до суровината. Те представлявали около 75% от
всички фирми, включени в извадката, като за по-висока степен на точност не
били включени въгледобивните дейности (Смит, 1955).
В тази посока могат да се направят и други заключения. Като цяло
разграничението локализирани и повсеместни е вярно на база изчисленията
на материален индекс. От друга страна обаче, той отчита само разходите за
транспорт (на база тяхната маса) при нивото на разходи, свързано с тяхното
първоначално местоположение. Пример в това отношение е Металургичният
комбинат „Кремиковци”. Изграден с пълен металургичен цикъл, което
означава, че се разчита на кремиковското железорудно находище. Ако то
хипотетично разполагаше с нужните по количество и качество руди
(минимум 33-34% съдържание на метал), можем директно да определим, че
локализацията на комбината е тип веберско решение, тъй като железните
руди са локализирана (груба) суровина. Но е допусната изключителна
неточност при изследванията на железорудното находище и то не може да
обезпечи изградения капацитет на комбината от 3 млн.т. годишно. При тази
ситуация се задейства, най-лошият вариант на развитие, базиран на доставка
на груба суровина, намираща се на хиляди километри в Украйна, което
решава максимално неефективно транспортната задача, трупайки огромни
транспортни разходи в т/км. Последното условие консумира добавената
стойност от комбината, която се акумулира в екстензивен транспорт. От една
страна, всички необходими важни груби суровини (руди, неруди и кокс) се
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доставят до комбината, след което всички най-големи поръчки за чугун,
стомана и прокат се извозват до крайните клиенти единствено чрез жп
транспорт и автомобилен. Ситуацията натоварва транспортната система на
страната екстензивно (значително количество т/км с много малко добавена
стойност), като причинява нейната ускорена амортизация. Постепенно през
90-те години се увеличава действието на екологичния фактор в модерните
общества, икономиката се базира на пазарни принципи, черната металургия в
обхвата на ЕС е определена като староиндустриален сектор. Единственият
шанс комбинатът да съществува е бил да се премахне зависимостта от
големите количества груби суровини. Това е можело да стане чрез
премахване на доменния етап на производство, технологична модернизация и
ориентация към високотехнологични стомани и прокати, при които
добавената стойност е висока, суровините – малки по маса, а производството
– е екологично допустимо.
В заключение бихме казали, че работата на Вебер доказва как
локализираните суровини със сигурност ще определят местоположенията на
добивните индустрии, както и на част от преработвателните. Нещо повече,
тази сила на притегляне е толкова значима, че представлява антитеза на
разгледаната в предната глава доминация на централните места при
локализацията на дейности. Теоретичната рамка на Вебер, макар и
недостатъчно гъвкава и действаща в ограничени случаи, което я прави
неприложима в сложни локализационни решения, представлява
забележително полезна отправна точка при разсъждения в тази материя.
Заместителна рамка на Уолтър Айзърд
Години по-късно У. Айзърд на база работата на Вебер и нейната
теоретична логика значително разширява и подобрява нейния обхват и
аналитична гъвкавост, поставяйки я в контекста на т.нар. заместителен
анализ. Този тип техника не увеличава много приложния аспект на анализа,
но го превръща в мощен прогнозен инструмент. Логиката на Айзърд може
лесно да се разбере с помощта на фиг. 34, където трябва да се реши
проблемът с двете възможни локации. Нека допуснем, че локализацията
може да възникне във всяка точка по правата линия, свързваща суровината и
пазара – ситуация, при която суровината е „чиста”. При тази точка на
локация има две променливи величини – разстоянието до пазара и
разстоянието до суровината. Това взаимоотношение може да бъде
илюстрирано с фигура. Получената линия на трансформацията отразява
всички възможни заместителни взаимоотношения за двете променливи.
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Фиг. 34. Линия на трансформацията за локализационен проблем с две възможности
(по У. Айзърд, 1956)

На тази фигуративна рамка, локализация в т.Y означава използването
на 5 единици транспорт за суровина и 1 единица транспорт за крайния
продукт. Ако локализацията се извърши при т. Z, то тогава производителят
ще получи напълно обратна, заместителна конфигурация относно транспорта
на суровина и готов продукт. Впоследствие включването на втора суровина,
както е при триъгълника на Вебер, довежда до значително усложняване, тъй
като вече има три заместителни променливи, за всяка от които може да бъде
начертана линия на трансформацията при спазване на следните условия:
1. За всички разстояния от пазара ще има линия на трансформацията
между променливото разстояние от суровина А и разстоянието от
суровина В.
2. За всички разстояния от материал А между променливото разстояние
от пазара и от материал В.
3. За всички разстояния от материал В между променливото разстояние
от пазара и от материал А.

Фиг. 35. Локализационно решение с три възможности (по У. Айзърд, 1956)
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Ограниченията на двуизмерната фигура позволяват разглеждането само
на един-единствен случай във времето. Това е линията на трансформация
между двете променливи. Общото оптимално локализиране се определя чрез
намиране на точката с оптимални разходи за всеки един от тези случаи и
използването на резултатите от първите два като основа за крайното
решение. Лявата част на фиг. 35 демонстрира първия от трите възможни
случая, при който е допуснато определено разстояние от пазара, в случая три
единици разстояние. Дясната част на фигурата илюстрира линията на
трансформация за променливата дистанция от суровина А и от суровина В,
състояща се от локации по дължината на кривата AD. При тази ситуация се
приема, че локализацията може да се извърши само в една от четирите
възможни точки по дължина на кривата, тъй като това са единствените точки,
разположени на транспортни пътища между суровините и пазара.
Оптималната локация ще бъде тази, която изисква минимални разходи за
придвижване както за суровина А, така и за суровина В. Ако допуснем, че от
двете суровини се изисква еднакъв обем на производството на единица
продукция, както и че транспортните разходи са идентични и
пропорционални на разстоянието, тогава се получават три теоретични
изолинии на разходите (1, 2 и 3) във фиг. 35 (б). Те показват възможните
комбинации на двете променливи (суровините), които могат да бъдат
доставени при едни и същи разходи. Оптималната локация е тази точка от
линията на трансформацията, която лежи най-близо до теоретична линия на
разходите, в случая т. С. Ситуацията представлява модел на частично
икономическо равновесие (баланс), който може да бъде използван за
определянето на допълнителни равновесни локализации, като се допуска
дистанцията до пазара да варира в определени граници. Процесът се повтаря
за всички възможни комбинации до постигане на пълна равновесна
локализация. В този момент пълната и частичната равновесна позиция
напълно ще съвпаднат.
Разходни криви на Смит
В тази група модели попада и решението на Смит (1966), който създава
локализационен метод с редица предимства. По подобие на решението на
заместителната рамка на Айзърд методът може да се прилага в относително
сложни локализационни ситуации. В настоящия случай ще представим
вариант, оценяващ значението на транспортните разходи за суровините и
крайните продукти за локализацията на индустрията.
125
Локализационни подходи за регионално развитие, УИ „Св. Климент Охридски“

Електронно студентско копие!

Електронно студентско копие!

Електронно студентско копие!

В основата на метода на Смит лежи техниката изодапан (фиг. 36),
разработена за първи път от Вебер за изследване значението на вторичния
фактор, а именно разходите за работна сила върху локализационния подход,
който той разработва за минимизиране на транспортните разходи. Смит
използва метода на Вебер, за да изследва въздействието на различните
фактори, причиняващи отклоненията от теоретичната локация с най-ниски
разходи. Изодапанът е линията в пространството, свързваща точките с
еднакви общи транспортни разходи, и се определя по следния начин. Първо
се определят линиите с еднакви транспортни разходи – изотим (изовектори)
около всяка точка на суровина и всеки пазар. На следваща фигура са
илюстрирани само две точки, но могат да бъдат добавени неограничен брой
такива. Ако движенията са възможни във всички посоки, то изотимовете ще
имат формата на концентрични кръгове, подобно на модела на Тюнен. Второ,
сумираме общите транспортни разходи при пресичането на отделните
изотимове и свързваме точките с еднакви стойности. Получената нова линия
се нарича изодапан – например пресичането на изотим 8 лв. около
суровината с 3 лв. около пазара дава обща транспортна стойност на
изодапана 11 лв. Тази стойност може да бъде получена и за комбинация от 4
лв. за суровина и 7 лв. за транспорт до пазара. Така, съединявайки всичките
пресечни точки от възможни комбинации, получаваме общия изодапан от 8
лв. Процесът продължава за всички изотимове и техните пресечни точки до
запълване на цялото пространство със стойностите на транспортните
разходи, обозначени от изодапаните. В този случай точката с най-малките
транспортни разходи е най-ниската точка на фиг. 36 (б) при т. А, която е
източникът на суровина. Например сумата от изотим 3 и 8 дава 11, същата
стойност се получава и от 4 и 7, 5 и 6, 6 и 5, 7 и 4, 8 и 3, като се има предвид
разстоянието от т. А. Процесът продължава за всички изотимове и тяхното
пресичане в пространството до получаването на повърхнина с определени
транспортни разходи. Това е т. А – източникът на суровина, на фиг. 36.
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(а)

(б)

Фиг. 36. Повърхнина на транспортни разходи с изотимове и изодапани
(а) и крива на разходите в пространството (б). (по Смит, 1956)

За Смит изодопаните по-общо се интерпретират като „разходни
изоплети” или контури на общите разходи, т.е. това са линиите с еднакви
общи разходи в пространството. В ситуацията на модела на Вебер, при който
всички други разходи освен транспортните са ограничени, разходните
изоплети и изодапаните съвпадат. Въз основа на това заключение Смит
извежда две важни концепции.
Първата е кривата на разходите в пространството (фиг. 36, б), която
представлява сектор, изчертан на база разходните контури от фиг. 36, а. Найниската точка на кривата е мястото с най-ниски разходи за локализация, най127
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ниски транспортни разходи и представлява решение на локализационната
задача в условията на модела на Вебер и заместителната рамка на Айзърд.
Наклонът на кривата дава информация за отношението на конкретния бизнес
към разходите, произтичащи от преодоляването на разстояние (локализиращ
ефект). Тези, които имат голяма локализационна тежест, имат стръмен
наклон, докато тези с по-малка тежест, имат полегат.
Втората концепция на Смит произтича от „кривата на разходите в
пространството”, а именно пространствените маржини на доходността.
Произведените продукти се продават в пространството на една и съща цена
(стойност). Това освен удобство представлява и реална пазарна ситуация. На
определена точка в пространството на общите разходи, очертани от
разходните изоплети, има контур, който ще съвпадне с тази цена (стойност).
Той представлява пространственият маржин на доходността в условията на
линейния модел, разгледан на фиг. 36. В рамките на маржина ще се
реализира доход, извън него ще се реализира загуба. В този момент точката
на най-ниските разходи на Вебер се превръща в по-реалистична величина,
като става част от една крива, множество точки където може да бъде
реализиран доходът. При тази ситуация предприемачите могат да бъдат
пространствено встрани от точката на най-ниските разходи и да оцелеят, като
реализират доход. Освен това други фактори ще им дават възможност да
остават в зоната на доходност. Редица от реалните локализационни решения
се ползват от този тип анализ, като не се намират в точките с най-ниски
разходи, но са в зоната на доходност. Така Смит не добавя нови фундаменти
на теорията на Вебер, както прави Айзърд, но работа на Смит добавя
аналитична сила и доказателствена стойност.
Дори в този му вид моделът вече притежава приложна стойност.
Например нека си представим верига пицарии в София, които извършват
доставки по домове и офиси. Ако веригата разполага с три ресторанта, може
да си представим локацията им като три източника на крайни продукти.
Потенциален пазар е всеки дом или офис на територията на София –
дисперсен характер. Мениджърът на веригата разполага своите обекти в три
различни квартала. Ако те са ситуирани така, че един от обектите е в
центъра, другите два в крайни квартали, те могат да изчертаят изотимове
около всеки един от тях. Условията на поръчки винаги се стремят да „вкарат”
клиентите в зоната на доходност от фиг. 36, б. Поради това има три основни
ситуации. Първа, обявява се, че за няколко най-близки квартала, поръчките
независимо от тяхната стойност са без такса доставка, т.е. това са зоните с
изотим до 2 лева при равни други условия. Второ, за кварталите, намиращи
извън този списък с най-малки транспортни разходи се предлага, че над
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определена сума доставката също ще бъде безплатна, което стимулира
клиентите да поръчват повече, като получат продукт, вместо да плащат
транспорт. Така пицариите влияят индиректно на фактора цена и отново
„вкарват” доставката в зоната на доходност. При третия случай, ако
разстоянието е много голямо, независимо от стойността на поръчката се
начислява транспортна ставка, тъй като пазарът е извън теоретичната
пространствена крива на доходността. В тази ситуация могат да действат и
допълнителни фактори като натрупването на няколко поръчки за един и същ
квартал, което задейства икономии от мащаба.
Теоретично нито един от тези клиенти не се намира в точката на найниските разходи (това са самите ресторанти), но всеки един от тях може с
допълнителни условия да бъде в пространствената зона на доходност.
Локализирани ресурси и пространство
На този етап отново ще разгледаме вероятното въздействие на
локализираните суровини за нуждите на индустрията от гледна точка на
пространствената икономика. Нека допуснем, че разглеждаме индустриална
система, зависеща от първичен добив на ресурси, разположени неравномерно
в географското пространство. Ще открием как някои елементи на
индустрията са силно притеглени далеч от съществуващите централни места.
Ефективността от това притегляне при определянето на крайната
локализация ще зависи от тяхната обща тежест в разходната структура на
индустрията – обект на анализ. Индустрии, чиито общи разходи зависят
много от добива, доставките и преработката на „груби” локализирани
суровини, ще бъдат силно притеглени до точките на добив (находищата) на
тези суровини. От друга страна, тези, които използват междинни продукти
като суровини или имат относително нисък дял на основните суровини в
техните общи разходи, ще имат пространствена структура, подобна на
модела „Кристалер – Льош”, ориентирана към максимален достъп до пазари
в лицето на централните места и минимизиране на разходите за дистрибуция.
Двата основни типа индустрии, ориентирани към суровините и ориентирани
към пазара, се подчиняват на основната теоретична рамка за икономически
дейности, локализирани така, че да имат максимален достъп до клиенти,
обслужвани с възможните минимални разходи. Пространствената
хетерогенност на природните ресурси означава, че постигането на
максимална доходност посредством решаването на локализационната задача
варира от индустрия към индустрия и зависи от конкретните нужди от
суровини и пазарни условия.
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Именно поради това съществува сериозна разлика между
локализацията на производителите на индустриални стоки и доставчиците на
услуги от третичния сектор. Производителите от индустриалния сектор
ползват широк набор от продукти, чиято основа често е свързана с
локализирани суровини, които тя преработва и разпределя до определени
първични точкови пазари, борси, едри търговци (разположени в централните
места) или други по-големи индустриални предприятия. Поради това
индустриалните предприятия трябва да притежават двойствен поглед. От
една страна, трябва да контролират разходите си за доставки и разходите за
дистрибуция, т.е. не трябва да бъдат далеч нито от суровините, нито до
пазара. Това изисква вземане предвид всички техни доставчици, някои от тях
претеглени в локации, доминирани от източника на суровини, а други –
търсещи максимален достъп до пазара.
Услугите от своя страна в случаите, в които имат потребност от
доставки, използват „чисти суровини” (стоки, доставяни от търговски борси),
където локализацията на суровините има незначително действие. Те
изпълняват своите специфични функции за услуги, като работят на пазар,
ориентиран към крайно потребление. Пространствено пазарът варира от
формата на многобройни точки до конкретни, силно локализирани доставки
например търговски център, а териториално да обхваща цялата система на
централните места до крайно дисперсната структура на обслужване на
клиенти по техните домове. При тези дейности първостепенната локализация
зависи от достъпа до пазара и многообразието от услуги които той предлага.
Съществуват две крайни разновидности – при едната локализацията е
относително слабо свързана с определен пазар, а другата – при напълна
зависимост и свързаност с него. В най-общ план локализационното решение
се извършва в някое от централните места в рамките на йерархичната
система в зависимост от ранга и праговото ниво на услугата.
Локализационният поглед на производителите от първичния и
вторичния сектор, както и този на услугите, е доста различен. Това е много
важно предусловие, особено когато искаме да направим анализ на природата
на пространствената икономика с преработвателен сектор, включен в нея.
Както видяхме, много малко преработвателни индустрии с висока степен на
пазарна ориентация биха се вписали напълно в анализите, свързани с
пространствена икономика, доминирана от централните места. Най-общо те
биха търсили локализация в определена точка-пазар, която да минимизира
разстоянието до самия пазар. Обратно, индустриите, които имат потребност
от много груби по смисъла на Вебер суровини, биха се разположили далеч от
пазарните центрове, близо до източника на суровини. Като резултат биха
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притеглили към себе си необходимата им работна сила, население, услуги,
дори селище, напълно нарушавайки изводите, направени за йерархията на
централните места.

Фиг. 37. Деформация на пространствената организация на градските центрове,
дължаща се на локализация на ресурси (по Вебер, 1909)

Възникването на такива селища може само по себе си осигури пазар за
стоки и услуги, типични за централните градски локации, притегляйки към
себе си онези дейности от сектора на услугите, които имат предимно ниско
прагово ниво, но, за които то е достатъчно, за да извлекат печалба. Пример за
такива селища в едно миньорско градче са пощенските услуги, паричен салон
на банка, застрахователен офис, лекарски и стоматологичен кабинет и други.
Например много големият обем въглища, които са били необходими за
тежката индустрия през XIX и XX в., са основната причина тези индустрии
да се разположат в близост до самите въглищни басейни, например черна
металургия. Други суровини с подобен ефект са рудите на черните метали,
руди на цветни метали, някой нерудни полезни изкопаеми, течни и
газообразни горива. В резултат на това възникват цяло поколение селища,
чиято главна цел е обслужването на заетото с добива и преработката на тези
суровини население. Тези градски райони основно предлагат стоки и услуги
с ниско прагово ниво, независимо че броят на населението в тези селища
понякога е значим. Т.е. остават услуги с предимно ниско прагово ниво и
ниска добавена стойност. Фигура 37 показва деформацията на
пространствената организация на градските центрове, причинена от
наличието на природна суровина, включена в промишлена експлоатация.
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Градовете Б и В са типични примери за градове, пряко свързани със
суровина, губеща маса при нейната преработка, поради това, че са
разположени в самия басейн на добив. Локализацията на ресурса напълно
предопределя развитието им, като изключва възможността положението им
да бъде в ъглите на един общ шестоъгълник с другите градове от техния ранг.
Обратно, т. А е пример за град, чиято икономическа дейност има точка на
минималните транспортни разходи, намираща се някъде по средата между
суровината и пазара. Последствието от локализацията, базирана на ресурс, е
създаването в селищната пространствена организация на специализирани
центрове, които не са в съответствие с регулярната пространствена
организация, характерна за модела „Кристалер – Льош”.
В реалния свят изменението в търсенето на стоки и непрестанната
промяна в технологичните системи и начина на употреба на
производствените фактори водят до промяна в начина, по който
локализираните суровини влияят на селищната мрежа. Причината за това е,
че ресурсите от който да било вид и от което и да било находище се добиват
и експлоатират временно. Причината за това е, че или се изчерпват, или
стават твърде скъпи за добив, или се появява по-ефективен или по-евтин
заместител, или вече не са допустими по отношение на стандартите за
опазване на околната среда и здравето на хората, или има някаква друга
основателна причина. Промени в технологията могат да доведат и до
намаляване на търсенето на тази суровина, както и до промяна в нейния
материален индекс, което да намали силата, с която привлича основното
предприятие в сравнение с другите фактори, имащи отношение към
конкретното производство. Така ресурсната база се изменя и еволюира
постоянно с еволюцията на самата икономическа система. В резултат на
това пространствената икономика на всеки конкретен период от време
носи със себе си пространствените си структури на организация,
характерни за по-предни етапи на развитие. Например територията на
България разполага с много примери с цели структури – селища,
инфраструктурни обекти, изоставени мини, находища, хвостохранилища и
др., типични за фордисткия социалистически тип организация на
производството. Тъй като тези дейности не са трупали достатъчни печалби, а
значителна част от тях са били губещи, но изпълняващи социални функции
по отношение на заетостта, в пазарни условия те не могат да оцелеят. А
регионите, специализирани в тях, нямат нужния капитал и знания да
еволюират към друга организация и друга дейност. Типичен пример са
предприятията в системата на цветната металургия в Източните Родопи
(ГОРУБСО), при гр. Маджарово за оловно-цинкови руди, Балканския басейн
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на черни въглища край гр. Твърдица и др. Функционират онези от
находищата, които все още имат потенциал – цветни метали при с. Челопеч,
Маришкият басейн на лигнитни въглища с няколко селища от област Стара
Загора, разчитащи изцяло на тях, и др. В случай че тези региони не натрупат
необходимия капацитет и капитал за преход към друг базов сектор при
намаляване на темповете на добив те ще имат същата съдба като първата
група примери.
Не само у нас, но и в цяла Европа са протичали подобни процеси, като
един от най-мощните фактори за деформация на пространствената
организация на селищата са локациите на черната металургия и добива и
производството на горива, независимо че двете групи индустрии са изпитали
значителни промени в начина си на локация от XIX в. насам поради
технологични нововъведения. В научната литература примерите, свързани с
черната металургия и действието на фактори като ново находище и
технологичните промени, са добре изследвани (Модели в географии, 1967).
Исторически първоначалното възникване на много от индустриалните
локации в Европа (Великобритания, Германия) са свързани с въглищата, като
дълго време доминира аксиомата „Желязната руда отива при въглищата”.
Причината е, че са необходими много въглища и железни руди, за да се
произведе един тон чугун. Например в средата на XVIII в. са били
необходими 8-10 тона въглища за производството на един тон чугун. През
1851 г. необходимото количество въглища е вече 4 т, през 1938 година – 1.67
т, като след това намалява с по-бавни темпове (Айзърд, 1948). Именно
поради тази промяна в технологията на производството на чугун през втората
половина на XX в., находищата на желязна руда придобиват по-голямо
значение за локализацията на черната металургия. Въз основа на това
заключение Металургичният комбинат „Кремиковци” е изграден до
източника на желязна руда кремиковското железорудно находище. Въпреки
това с течение на времето, в производството на чугун, стомана и прокат
започват да участват вторични суровини като метални отпадъци (скрап). Към
днешна дата над 60% от стоманата се произвежда от метален скрап.
Добавянето на скрап не само намалява степента на използване на железни
руди спрямо крайната продукция, но намалява и степента на употреба на
коксуващи се въглища и други първични и вторични енергоизточници.
Комбинацията от тези фактори намалява силата на притегляне както на
железорудните находища, така и на въглищните мини, като придава поголяма сила на пазара, тъй като именно големите градове са основен
източник на вторични суровини от метали и основен потребител на стомани
и прокат. Процесът на технологична допълняемост и заместване променя
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пространствената конфигурация на разходите за готовата продукция и
разходите за транспорт за суровини и гориво. Тази тенденция допълнително
се усилва от разликите в начина на транспортиране, съответно разходите за
транспорт на различните суровини и крайни продукти.
Конкретно в случаите с енергетиката и енергийните системи е налице
тенденция за прогресивно заместване на използваните горива с все покалорични (енергийно ефективни) и мобилни горива. Например в ерата
преди парния двигател основните места, свързани с локализация на
производства, са били тези с налична свободна и лесно усвоима водна
енергия. Примерите са много, но всички познаваме „Етъра” край Габрово,
където целият стопански живот се е движел от минаващата през селцето река.
Всички важни занаяти и техните производства разчитат на водната сила, като
така всички ползват един и същ енергоизточник.
Впоследствие употребата на въглища като основен енергоизточник се
превръща в първостепенен фактор при локализационните решения, тъй като
първите парни двигатели са неефективни, изискват много въглища, чието
транспортиране е трудоемко и скъпо. През XX в. използването на флуидни
горива като нефт и газ, както и производството на вторична енергия
(електроенергия) на база въглища и ядрено гориво почти заличават
притегателната сила на енергоизточниците. Малки изключения в тази област
са все още преработката на бокситова руда за производството на алуминий,
модерните металургични предприятия с мощни електропещи, които
консумират големи количества електроенергия, и др.
Пространствените разходни криви на Смит са подходящ метод за
илюстриране на локализационното влияние на всички заместители
повсеместни материали (или енергоресурси) върху силно локализираните
материали, какъвто е случаят в електоенергетиката и добива на въглища.
Фигурата 38 разкрива ситуацията за индустрия А, която потребява два вида
локализирани суровини при P и Q. Общата крива разходите за тази конкретна
индустрия е ATC, като оптималното решение с най-ниски разходи е при т. О.
Нека допуснем, че въглищата са при Q, като разходите нарастват бързо с
отдалечаването от тази точка. Технологична промяна дава възможност в
технологията на производството на А ползване на електричество, намиращо
се в Z, чиито разходи са равномерни пространствено и равни на 30 лева на
единица производство (ACZ).
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Фиг. 38. Локализационно въздействие при заместването на силно локализирана суровина с
повсеместна (по Д. Смит, 1966)

Новата стойностна крива за енергия следва кривата на
електропроизводството ACZ до т. N, но тъй като между N и M въглищата са
по-евтини от електроенергията, кривата следва въглищната разходна крива
до ACQ до т. M. Локализационното въздействие на заместителния
енергоизточник върху индустрията А е двуяко и се описва от новата разходна
крива ATC. Първо, общите разходи намаляват в продължение на едно
значително разстояние, а пространственият маржин на доходността се
разширява от DE до DF. Второ, т.О вече не е оптималната локализация.
Точката, която има най-ниски разходи, се измества от т.О в т.P, която е
източникът на суровина.
Ако в тази опростена ситуация включим и фактора време, при условия
на модел, в който ресурсите не са повсеместни, ще получим доста близко до
реалността изображение на сложността на пространствената икономика и
икономическа география. Във всеки един момент тя черпи своята
пространствена форма и структура от акумулираните резултати на своя
предишен функционален опит. Ето защо икономическата география е
поведенческа наука. Освен пространственото поведение и гледни точки на
сегашните поколения тя в по-голяма степен отчита пространствените
решения на предните поколения. Именно те и техните решения доминират в
днешната функционална организация на икономиката в пространствен
смисъл.
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Пространствени диспаритети в природната среда
До момента разгледахме как съществуването на един локализиран
източник на суровини деформира равномерната пространствена организация
на индустриалните предприятия и градовете, които са зависими от
суровината. По подобен начин пространствената вариация в качеството на
земите по отношение на тяхното плодородие засяга локализацията на
земеделското производство и индиректно някои други видове икономически
дейности.
По дефиниция земеделието е зависимо от използването на почвите и,
където е възможно, от подобряването на биологичните процеси на
растенията и животните, обект на отглеждане и добив. Поради това
качеството на земите36 има фундаментална значимост. В действителност
комбинацията от ландшафтни условия и фактори определят агроекологичния
потенциал за всяка земеделска дейност. Те по подобие на локализираните
суровини в промишления сектор играят ролята на фактора с основополагащо
значение при пространствената организация на земеделските дейности.
Земеделските култури и животни са биологични единици, които имат
потребност от определени физични условия за развитие – температура,
влажност, хранителни вещества и режим. Това е много отличителна
характеристика на земеделието спрямо всички други икономически
дейности. Всички тези условия са неравномерно разпределени в реалната
природна среда, която в случая служи и като основа на икономическата среда
посредством нейния агроекологичен потенциал. Всяка една култура и
нейните сортове, всеки един вид животни и техните породи изискват
оптимално съотношение на факторите за отглеждане. Т.е. идеални условия,
при които се очаква да се постигнат максимални биологични резултати. Но
въпреки това в реалната икономическа среда всеки вид култура и порода
животни притежават резерв от толеранс към природните условия. Това е
състояние, при което те се развиват пълноценно от биологична гледна точка,
независимо че някои показатели са под оптималните условия, т.е. човекът
напълно се възползва от способността на биологичните единици да се
приспособяват. Биологичният толеранс има своите горна и долна граница на
поносимост, което природно лимитира разпространението и производството
на видовете култури и животни. Това ни дава възможност точно да
определим производствената пропорция на всеки вид култура спрямо нейния
Под качество на земите разбираме и включваме всички компоненти на ландшафта, които имат отношение към
възможностите за добив на земеделски растения и животни – т.е. целия съвкупен комплекс от природни характеристики,
чиито въздействия могат да се усилят или ограничат чрез инженерни мероприятия съгласно потребностите на човека.
36
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добив и толеранс. Въпреки това секторът на земеделието е труден за
прогнозиране и планиране, тъй като в процеса на производството участват
биологични единици, а средата на производство зависи от природни фактори,
неподчиняващи се на управление.
Например дори да е технически възможно да отглеждаме
средиземноморски плодове в България, които да дават добри икономически и
социални резултати, си остава в сила правилото, че икономически
ефективното производство е пространствено ограничено. Всички пустинни
райони на света, както и тези, покрити от ледници, са неизползваеми от
гледна точка на съвременното земеделие (поне на база конвенционалните
технологии в тази област), защото не осигуряват критичните минимални
условия за растенията и животните – обект на земеделска дейност. Тези
пространствени граници не са фиксирани за вечно, тъй като промени в
технологията могат да доведат до увеличаване на пространствения марж на
рентабилност. Например подобряването на хибриден сорт, който би могъл да
издържа на по-неблагоприятни условия, ще увеличи площите му с територии,
които доскоро са считани за непригодни и др. Втори фактор в тази посока е
експоненциално нарастващият брой население на Земята, което да наложи
отглеждането на земеделски култури и добив на храни в зони с понеблагоприятни условия. Неслучайно, независимо от тревогите, свързани със
здравето на хората и рисковете за екосистемите, през последните години
отглеждането и ползването на генномодифицирани храни расте.
В тази посока действа и факторът дефицит на влага, който е резултат не
само от недостатъчните валежи, но и от взаимодействието между изпаряване
и валежи. Липсата на достатъчна влага се превръща в застрашителен проблем
и големи части от света нямат достатъчна влажност за земеделско
производство. Съвременните технологии рязко изменят географията на
земеделското производство, като подобряват почвите, доставят вода от
далечни райони или дълбочинни акуифери, ползват нови генетично
усъвършенствани сортове. Условия на производство, каквито има в България,
са по-скоро изключение, отколкото правило в неравномерното разпределение
на оптималните условия за земеделското производство, поради добрите
агроклиматични условия, които са подходящи в различна степен по
територията на цялата страна. Въпреки това дори при идеални условия
съществуват
природни
фактори,
които
внасят
деформации
в
пространствената организация. Пример за такава дава Дън още през 1954 г. в
своята монография „Локализация на земеделското производство”. Авторът
фигуративно представя следната ситуация. Зоната А източно от единствения
пазарен център е неподходяща за земеделие. Зоната В е нелинейна връзка с
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култура 3, която иначе се произвежда на по-голямо разстояние от пазарния
център. Като цяло зона В е подходяща за култура 3 и дава много по-голям
добив при по-ниски разходи. Това увеличава икономическата рента от
култура 3 над рентата на култура 1 и 2 в тази ограничена зона и позволява на
иначе не високодобивната култура 3 да бъде заместител на култури 1 и 2.

Фиг.39. Деформация в пространствената организация на
земеползването, причинено от различното качество на земите (по Дикен, 1972)

Именно поради това различията в качеството на земите са важни
основно с тяхното действие върху пространствената организация на
икономическата рента в смисъла на земеделското производство. Такива
вариации могат да бъдат значими и за други икономически дейности.
Например индустриални производства, изискващи много нетранспортабилна
земеделска суровина, също ще бъдат повлияни от достъпа на достатъчно
големи обработваеми земи, които да осигурят нужните обеми суровини.
Степента, до която този фактор е значим, зависи от разходите за транспорт до
предприятието. Днес е много интересна възможността да се създадат малки
енергийни предприятия, произвеждащи ел. енергия и газ за отопление от
биомаса. Големият въпрос е коя е тази култура, която да дава толкова
остатъчна биомаса и на каква цена тя би била транспортирана до централата.
Ако се използва биомаса от горски масиви, въпросът с минималните
количества и транспорта стоят още по-остро. Важната зависимост е, че
взаимовръзката между земеделие и околна среда се осъществява чрез
икономическите разходи/ползи, които ще последват при действия или
бездействия.
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Въздействието на физичната среда върху локализацията на
земеделското производство е един от ключовите разходни фактори измежду
много други. В опростените модели на икономическа среда той би внесъл
деформации и отклонения от йерархичната пространствена организация в
изотропна повърхнина. Именно този елемент на деформация го прави
полезен в хетерогенния анализ, като го доближава до реалността.
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ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ПРОСТРАНСТВО И ТРАНСПОРТНИ РАЗХОДИ

Придвижването е най-фундаментално условие за функционирането на
всяка част от икономическата система, което е основна причина до този
момент да говорим постоянно за преодоляването на разстояния. До момента
поддържахме някои факторни ограничения, които на този етап обаче напълно
трябва да премахнем. Като пример за такива са възможната реална локация
на различните видове транспортни системи и пряко свързаната с тях
структура на транспортните разходи. Премахването на ограниченията в
предвижването ще ни позволи да оценим по-ясно действието на транспорта
върху пространствените характеристики на икономическата система.
В предните глави анализът разкри, че дори в хомогенна пространствена
среда съществува ясно изразена тенденция да възниква неравномерно
разпределение и пространствена диференциация, следствие от опитите на
участващите в пазарния модел хора да мининимизират транспортните си
разходи. Дори когато броят на находищата на локализирани суровини и
материали е известен, продължават да същестуват сили, които внасят
деформации при локализационния избор, и някои икономически дейности се
„отклоняват” от първоначално предполагаемото местоположение.
В реалния свят пространствената конфигурация на различните видове
транспортни системи има важно значение за функционирането и развитието
на пространствената организация на цялата икономическа система. Всички
възможни придвижвания са „канализирани” в изградените направления на
отделните видове транспорт, които от своя страна изграждат своеобразна
мрежа с различна сложност, взаимовръзка и интермодалност.
Физически реалните транспортни мрежи, които се пресичат една с
друга и формират цялостната транспортна система, като също така
реализират връзките ѝ с другите обществено-икономически системи, са
мрежовите линии на магистралите, пътищата, жп. линиите, въздушните
коридори, морските пътища и комуникационните канали и инфраструктури.
В тази част ние ще обърнем внимание на онези факторни сили, които
въздействат върху формата и конфигурацията на транспортните системи и
техните мрежи.
Очевидно е, че разнообразните форми на релефа ще имат
непосредствено въздействие върху локализацията на транспортните системи.
Една планинска верига или обширна равнина, както и дълбока речна долина
ще оказват различна степен на влияние върху интензитета на транспортните
връзки и въобще възможността за пътувания. В интерес на истината тези
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физични характеристики на релефа оказват много по-малко влияние,
отколкото бихме могли да предположим на база традиционния географски
анализ. Много често природогеографите с основание определят речните
долини като „естествените пътища” за жп линиите и за автомагистралите. Но
тук съществува едно условие – тези речни долини са средство, през което се
преминава, а не крайната точка на транспортната инфраструктура. Т.е. те
задоволяват усилията и необходимостта от осъществяване на комуникации,
но не създават най-важната сила в пазарното стопанство – търсенето.
Съществуват много примери, в които най-естествените географски пътища
не са употребени за изграждането на инфраструктурите. Нека си представим
ситуация, при която планиращите органи имат финансовата възможност да
изградят само едно трасе в определено направление. Това е много често
срещана хипотеза в по-слабо развитите страни, какъвто е случаят с България,
която в определено направление може да финансира само една основна
магистрала за дълъг период от време. Например страната ни има
възможността да свърже изостаналия северозападен регион по два начина –
единият е, като изгради нов скоростен път по трасето на Е 79 в
направлението София – Ботевград – Мездра – Враца – Монтана – Видин.
Вторият вариант на действие е естественият най-кратък географски път при
прохода Петрохан в направление София – Костинброд – Бучин проход –
Петрохан – Берковица – Боровци – Монтана – Видин. Двете решения на този
технологичен етап от развитието на строителството са напълно възможни и
осъществими. Вторият от тях е осъществим под формата на система от
подземни тунели, които ще навлязат в земните недра преди Бучин проход и
ще излязат на повърхността преди Берковица, движейки се в посока юг –
север. В първия вариант на трасе броят на населените места и респективно
население, които ще се ползват от този път, е много по-голям от варианта при
Петрохан. Следователно вариантът на скоростния път създава много поголямо икономическо търсене и логично трябва да бъде реализиран пръв.
Вторият вариант на трасе може да се реализира само когато са налице
достатъчно силни икономически потенциали на областите Монтана и Видин,
които да генерират такова търсене на обеми от товари и пътници, че да
обезпечат строежа на трасето при Петрохан и по-важното – да компенсират
намаляването на търсенето по първия вариант през Ботевград. Наличието на
бъдеща алтернатива през Петрохан ще изземе всички товари и пътници,
които са насочени директно към областите Монтана и Видин. Това е
възможно да се реализира, когато търсенето от тези две области съдържа
необходимия минимален пазарен потенциал за икономическо развитие. Това
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е основната причина до този момент и двата проекта да не са реализирани –
просто никога не са съществували необходимите пазарни условия за това.
За да се преодолее тази ситуация и да може регионът да се ползва от
ефектите на транспортните системи по линия на европейските фондове,
страната ни ще има възможността да изгради тези направления. По този
начин, без да съществуват реалните необходими социално-икономически
условия, на база на принципа на солидарността проектите ще бъдат
реализирани. Реално страната ни сама не може да ги финансира или няма
пазарни условия за това.
Във основа на този пример можем да направим извода, че
фундаменталният
фактор
за
локализирането
на
транспортната
инфраструктура са търсенето (реално или потенциално) и ефектът на
допълняемост между отделните населени места. Веднъж възникнало,
минималното търсене за изграждане на път и задоволяването на това търсене
включват разходите за изграждане независимо от условията и варират в
зависимост от природните условия и релефа. Има много примери по света,
където острови са свързани с мостови съоръжения, между които няма
естествен географски път, но търсенето, необходимостта от наличието на
връзка е надделяло над всички разходи и трудности, например мостът
Акаши-Кайко в Япония. Разходите за изграждане на транспортни
инфраструктури в трудни терени и над водни площи в анализа „разходи –
ползи” на проекта трябва да се противопоставят на ползите, възникващи от
съоръжението.
Например разходите за изграждане и поддържане на транспортни
инфраструктури се делят на две основни групи: инвестиционни разходи,
зависещи от дължината или мащаба на съоръженията, и променливи разходи
(разходи за придвижване), зависещи от дължината на пътуването, както и от
обема на трафика (Hagget and Chorley, 1969).
Всъщност това е изменението от място към място, които се отличават
по степента на зависимост между инвестиционните и променливите разходи,
които до много голяма степен определят формата на транспортните
инфраструктури и мрежи. Например, ако съществува тунел под прохода
Шипка, той ще бъде с дължина от около 15 км. Ако допуснем, че за неговото
построяване ще са необходими 6 млн. лв на километър, то за целия участък
ще са необходими 90 млн. лв. Разрешената скорост на движение на превозно
средство в тунел е 80 км/ч. По тази логика един автомобил ще измине тунела
за 11,3 минути, като при среден разход от 7 л/100 км ще използва 105 мл
гориво.
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Към настоящия момент е изграден открит път с дължина 35 км. между
град Шипка и град Габрово. Средната скорост на движение е 40 км/ч.
Пропътуването между двата града отнема средно 52,5 минути. При среден
разход от 7 л /100 км, автомобилът ще използва 245 мл гориво, без да
отчитаме горивото за допълнителното натоварване.
Този пример е показателен за ролята на публичните политики по
изграждане на транспортни инфраструктури - колкото по-нисък е
интензитетът на разходите при инвестиции, толкова повече разходи се
натрупват при самото пътуване, т.е. това е форма за прехвърляне на разхода
към пътуващия, който освен това има и по-голям разход на време. При един
сериозен анализ „разходи-ползи” би могло да се остойности спестеното
гориво и време от транспортните средства и половината на тази стойност да
бъде таксата за преминаване през тунела; така пътуващите ще намалят
разходите си с около една трета, а необходимото време – повече от 4,7 пъти.
От друга страна, тази такса ще осигури експлоатационните разходи за
поддръжка на съоръжението. Допълнителна полза би била намаляването на
трафика и съответно повишаването на безопасността през открития път,
водещ до монумента Шипка, като целият трафик ще бъде с цел туристически
пътувания. Всички тежки транспортни средства и бизнес пътувания ще
преминават през тунела, като ще пестят време, разходи и ще поддържат
съоръжението.
Във връзка с горния пример е постановката на следващата фигура,
която илюстрира две крайни силно опростени решения на транспортния
проблем за свързването на пет града. На фиг. 40 (а) дължината на пътищата е
максимална, тъй като всеки център има пряка връзка с всеки друг град. Бунге
определя този принцип като „принцип на най-ниските разходи за
потребителя”, което означава, че разходите за строителство в този случай ще
бъдат максимални. Подходът, който намалява разходите за строителство до
минимум, е демонстриран на фиг. 40 (б) и се нарича „принцип на найниските разходи за строителство”.
При тази ситуация дължината на пътищата е минимална, но нито една
двойка градове не е пряко свързана. Това условие налага допълнителни
разходи за пътуване от страна на потребителя на пътя. По логиката на Бунге
бихме могли да обясним някои пространствени подходи при изграждането на
пътната инфраструктура. Според него на база първия принцип могат да се
изграждат магистралите, когато градовете са гъсто един до друг и са от първи
ранг по смисъла на Кристалер.
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Вторият принцип е приложим, когато броят на градовете, тяхната
гъстота и ранг са по-ниски, съответно интензитетът на пътуванията е помалък.

(а)

(б)

Фиг. 40. Два основни типа транспортни мрежи: (а) принцип на най-ниските разходи за
потребителя, (б) принцип на най-ниските разходи за строителство (Бунге, 1966)

Например автомагистрала Тракия до град Стара Загора включително
директно свързва градовете по нейното протежение, т.е. прилага се първият
принцип. След Стара Загора магистралата преминава на известно разстояние
от населените места, които имат пряка необходимост от нея. Това са
градовете Нова Загора, Сливен, Ямбол, Карнобат и Айтос. За всички тях
можем да считаме, че действа вторият принцип на Бунге. Само крайната
дестинация град Бургас е от първи ранг, като пряко е свързан с магистралата,
т.е. за него е приложен първият принцип на Бунге.
Тази кратка теоретична рамка за формата и подхода за образуване на
мрежите е силно опростена, тъй като представя пътищата като прави линии.
За нуждите на анализа този подход е допустим, тъй като отразява най-късото
теоретично разстояние. Резултатът от хетерогенната повърхнина е да увеличи
или намали разходите за строителство. Този ефект не се ограничава само с
очевидните различия при строителство в планински територии, речни
долини, влажни зони и др., а трябва да включва и факторите, предизвикващи
деформации, като политическите граници, разходите за отчуждаване на
имотите и други подобни.
В тази връзка редица автори, включително Льош (1954), отбелязват, че
ефектът на отклонение от правите линии, предизвикан от тези фактори, е
аналогичен на физичния закон за оптичното пречупване. Следващата фигура
илюстрира този ефект. Нека допуснем, че на база предната фигура трябва да
транспортираме максимално евтино стока от т. А до т. Б. Точка А
представлява пристанище, а т. Б – вътрешен град, който от своя страна е
разделен от т. А посредством морски канал. Така транспортирането ще
включва два различни участъка – воден и сухоземен, съответно, претоварване
на стоката в точка, намираща се на крайбрежието. Допуска се, че товарните
разходи на единица разстояние по море (fa) са значително по-ниски от
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товарните разходи на единица разстояние на суша (fb). Тук възниква
хипотетичният въпрос, кой е най-оптималният от гледна точка на разходите
път. Фиг. 41 илюстрира три възможни алтернативни решения. Решението,
което Льош показва, e, че най-изгодното преминаване не е правата линия
ANB, нито тази, която максимизира океанския превоз AMB, а тази, която
пресича крайбрежието при т. О37.

(а)
(б)
Фиг. 41.Приложение на закона за отражението към транспортните системи (А. Льош, 1954)

На фиг. 41 (б) проблемът, който се интерпретира, е необходимостта да
се превози стока на възможно най-ниска цена от т. А до т. B., но двете точки
са разделени помежду си от планинска верига (обърнатия трапец на
фигурата). Видно е, че правата линия не е вярното решение тъй като съдържа
в себе си най-голям дял от планинската верига като част от общото
разстояние. При тази ситуация Льош допуска, че завоите на пътя действат по
подобие на оптична леща, отразяваща светлината. Той формулира правило,
което най-общо гласи, че колкото по-голям е индексът на пречупване,
толкова по-голямо ще бъде отклонението от правата линия.
За да онагледим тази теоретична хипотеза, нека допуснем, че България
има потребност от продукт, който не се произвежда у нас. Пример за такъв е
т.нар. бял цимент, който се произвежда в град Солун.
Ако доставката на този продукт е за Североизточна България и
количеството е 2000 тона, предприемачите ще стигнат до извода, че е поизгодно да извършат този внос по море от Солун до Варна с един курс,
отколкото да превозят 100 камиона.
37

При тази позиция уравнението има следния вид: fb sin β – fa sin α = 0 (Льош, 1954, с. 185).

145
Локализационни подходи за регионално развитие, УИ „Св. Климент Охридски“

Електронно студентско копие!

Електронно студентско копие!

Електронно студентско копие!

Фиг. 42. Приложение на закона за отражението при доставката на продукт
между Гърция и България

На база тази теоретична рамка те ще минимизират fb, който има повисоки транспортни разходи на единица разстояние.
Малко по-късно Вернер (1968) разширява и усложнява модела на Льош
за отражението, което допълнително повишава неговата практичност. Той
добавя условието, че между точката на произход на стоката и точката на
крайна дестинация съществуват няколко различни зони, всяка от които има
свои разходни характеристики. Нещо повече, допуска, че има терени, които
са напълно непроходими или прокарването на път през тях е икономически
необосновано. Всички тези условия се превръщат във фактори, които
отклоняват максимално реално изградения път от теоретичната права линия.
Следващата фигура илюстрира конкретен пример, при който най-дългият път
е всъщност този с най-ниските разходи за изграждане на съоръженията.

Фиг. 43. Ефект от различните територии върху строителните разходи на транспортни съоръжения
(по C. Werner, 1968)
146
Локализационни подходи за регионално развитие, УИ „Св. Климент Охридски“

Електронно студентско копие!

Електронно студентско копие!

Електронно студентско копие!

Допълнително към тази група фактори, внасящи отклонения, могат да
бъдат
добавени
политическите
граници,
геополитическото
и
геоикономическото съревнование между отделните страни и др. Например
транспортната система на България в рамките на Балканския полуостров има
няколко „заместващи” трасета. Коридор №4 Солун – София – Видин и т.н.
има изключително добра алтернатива в западна посока през страните от
бивша Югославия. Единия от тях е магистралата по еврокоридор №10,
следващ естествения географски път Морава – Вардар в направление Солун –
Скопие – Прищина – Белград и т.н. Втората алтернатива е древният римски
път Виа Игнатия с направление от Игуменица (Гърция) на север по
Адриатическото крайбрежие и на изток от същия град към Солун и
Истанбул. Двете направления не са реализирали своя потенциал единствено
по политически причини. Друг подобен пример е периодът на военна
изолация между България и Гърция от времето на Студената война. В
огромно протежение на границата между двете страни действаха само два
ГКПП, а развитието на пътната инфраструктура достигаше до „никъде” за
България в южна, а за Гърция в северна посока. Ефектът е толкова силен, че
България преориентира цялата си транспортна система в направление „изток
– запад” към Черно море, а не към много по-топлото и важно от
геостратегическа гледна точка Егейско море. Това са примери за
политически фактори, които оказват отклоняващо въздействие от найестествените географски и пазарно-икономически решения. Въпреки това
дори и днес отзвукът от тези времена стои и бавно изменя функциите си, тъй
като, както установихме по-горе, „пътят създава търсенето”. Твърде дълго в
тези части на страната не е имало търсене, тъй като е било политически
невъзможно. Постепенно политическите фактори са преориентирали
пътищата и бавно и трудно създават алтернативно търсене. Населението на
планината Родопи се преориентира към търсенето на стоки и услуги в
пространството на Горнотракийската низина. Обратно, населението на
Северна Гърция за дълго се преориентира само към търсенето по
крайбрежието на Егейско море и няма достъп до ресурсите на планината.
Формиране на транспортните разходи в пространството
Едно от най-важните допускания, които направихме при обсъждане на
локализацията в опростена икономическа среда, беше относно структурата на
транспортните разходи. Всъщност определихме, че има единна транспортна
система, иначе моделът няма да функционира поради конкуренцията и
алтернативите, които тя създава. Най-общо беше възприето условието, че
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транспортните разходи са пропорционални на изминатото разстояние, т.е.,
всеки нов километър добавя разход в правопропорционална зависимост.
Следващата фигура илюстрира това допускане.

(а)

(б)

Фиг. 44. Транспортни криви: (а) пропорционална на разстоянието;
(б) непропорционална на разстоянието

На фиг. 44, а разходите за изминаването на 200 км са точно два пъти
по-големи от тези за изминаването на 100 км. В действителност обаче
разходите за транспортиране са по-малки от тази правопропорционална
зависимост спрямо разстоянието, като най-общо отговарят на кривата,
илюстрирана на фиг. 44, б. Основната причина за това е съществуването на
разходи, които се заплащат независимо от разстоянието за транспортиране. В
тази група попадат всички инвестиционни разходи, разходи за поддръжка и
експлоатация, разходи за амортизация, разходи за лихви и др., който така или
иначе трябва да бъдат заплатени. Също така различните видове транспорт
имат различни начални разходни нива, които също не зависят от
предстоящото за изминаване разстояние и които трябва да бъдат заплатени.
Основните разходи, които общо могат да бъдат дефинирани като
„терминални”, се описват на фиг. 44, б от линията O – P. Те не зависят от
дължината на пътуването, но силно влияят на общите транспортни разходи,
тъй като, ако пътуването е дълго, се разпределят на по-голямо разстояние,
обратно, ако пътуването е кратко, техният дял при формиране на крайните
общи транспортни разходи нараства. Резултатът е намаляване на
транспортните разходи на километър с нарастване на изминатото разстояние.
Степента на това намаляване на разходите зависи от много фактори,
най-важни от които са видът транспорт и съответните му терминални
разходи и разходите за единица разстояние. За да илюстрираме това,
следващата фигура показва три идеализирани транспортни криви на
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различни видове транспорт – товарен автомобилен (магистрален режим), жп
транспорт и воден транспорт. От фигурата е видно, че товарният
автомобилен транспорт е много близо до теоретичната правопропорционална
крива между разход и разстояние. Основната причина за това е, че
терминалните разходи за един камион са не по-повече от 10 % от стойността
на целия превоз. Една от причините за това е, че магистралните мрежи са
обект на поддръжка от публични институции и разходите за тяхното
поддържане се споделят от всички участници в движението посредством
система от данъци, винетни такси или тол такси. Така разходът на камиона,
за да има правото да пътува, е минимален. Обратно, една жп компания
обикновено сама е отговорна за поддържането на жп мрежата си, което прави
терминалните изначални разходи много по-високи. Обратно на тази логика,
разходите за пътуване на товарния камион пряко кореспондират с
изминатото разстояние. Колкото повече е изминатото разстояние, толкова поголеми са разходите. Много често в автомобилните видове транспорт
услугите се предоставят като конкретна цена на километър.
От своя страна жп транспорт и водният транспорт имат много повисоки терминални разходи, но много по-ниски разходи на единица
разстояние. Поради това възникват и известните ни терминали за смяна на
видовете транспорт, където жп транспортът и водният транспорт доставят
тежки товари от далечни разстояния. Всички те преди това са достигнали до
терминалите посредством товарни камиони и след пристигане отново чрез
камиони се разпределят на късите разстояния.

Фиг. 45. Идеализирани транспортни разходни криви за три вида транспорт
(По Лойд и Дикен, 1972)
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Тук трябва да отбележим, че някои видове воден транспорт, например
трансокеанските корабни рейсове, имат разходна транспортна крива,
наподобяваща елипса, изпъкната в средната си част. Това означава, че след
едно определено разстояние разходите за превоз на единица маса не само че
не се увеличават, но намаляват. Като резултат от тези вариации в разходните
транспортни характеристики на отделните видове транспорт възникват
предимствата, които всеки един от тях има, съобразно разстоянието, което
трябва да бъде изминато. За кратки разстояния между X и Y най-ефективен би
бил автомобилният транспорт. За средни разстояния жп транспортът е найефективен и най-евтин, логично за далечни разстояния най-евтин е водният
транспорт. Ако искаме да оценим до каква степен тези видове транспорт се
конкурират за трафика, това може да стане доста условно. Например да
допуснем, че жп транспортът конкурира товарните автомобилни превози на
къси разстояния. При тази ситуация жп компанията трябва да предложи
ценови нива, близки до тези на камионите при доста по-високи терминални
разходи. Трябва да имаме предвид, че тази конкуренция е възможна само при
определени типове стоки и товари. Поради тази причина на този етап е
изградена определена степен на специализация на различните транспортни
системи по отношение на товарите, тяхната маса и разстояние на превоз.
Зонални транспортни разходи и стоки
Настоящият анализ е посветен на генералните характеристики на
транспортните разходи. Най-общо можем да посочим, че по-голямата част от
транспортните криви наподобяват тази от фиг. 44, б, но също така
съществуват редица допълнителни условия, които трябва да приемем, за да
направим нашия анализ по-близък до реалността. Едно от тези условия е
широко прилаганото на много места по света регионализиране на страните по
степента на разходите за транспорт. Те се ползват широко и съществуват
редица форми на организация на транспорта посредством групиране на
разходите съобразно изчислени транспортни зони. Тези зони се определят на
база продуктовите или товарни характеристики на транспортираните стоки.
Теоретично би трябвало да съществува отделно разходно ценово
решение за всяко пътуване, извършено между произхода на всяка стока и
точката ѝ на реализация. Изчисляването на по-добро индивидуално решение
силно ще затрудни функционирането на системата, поради това се прилага
методът на групирането. Това е просто групиране на няколко гари, които
започваме да разглеждаме като една обща точка на начало или край на
пътуването. По този начин всички станции и гари от една група имат
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напълно идентични ценови нива към гарите и станциите от другите групи.
Това се изчислява, като за базови се вземат разходно-ценовите ставки на найголямата станция в групата. Така можем да отличим подялба на зони за
вътрешнонационални превози и техните тарифни разходи и, от друга страна,
групиране на тарифите за международни превози. Много добър пример в
това отношение са „стъпаловидните” ценови нива на фирмите, предлагащи
куриерски услуги, където всички важни показатели сочат горно прагово
ниво, например до 1000 кг и т.н. В тяхната ценова политика няма значение за
къде пътува пратката, а каква е тя по характер – документи, палет или карго,
и другите важни показатели – обем и маса. Така изпращането на една и съща
пратка от София до Перник и от София до Варна ще бъде на една и съща
цена, независимо че разстоянието до Варна е 15 пъти по-дълго.
Общата характерна форма на разходните транспортни криви в
пространството е елиптична леко изпъкнала в центъра. Независимо от това
транспортните разходи са силно зависими от природата на превозваната
стока. Така както съществува намаляване на транспортните разходи с
нарастване на разстоянието поради константните терминални разходи,
същите тези разходи стимулират транспортните оператори да създават
разнообразни системи от такси, за да покриват тези разходи. Резултатът е
една голяма степен на отклонение между стоките, които са в рамките на
товарните разходи и съществуването на ценови нива, които са или под, или
над реалните за транспортирането им. За да разберем по-точно този ефект,
нека допуснем, че можем да изразим дохода от транспорта като процент от
всички разходи за дистрибуция на съответната стока. Ако един транспортен
оператор изготви лист с разходните нива за транспортиране на някои видове
стоки, ще установим, че има такива, чийто процентен дял е под 100. Това
означава, че те се транспортират на ценови нива, които не покриват всички
разходи за дистрибуция. Примери за такива стоки са желязна руда, въглища и
др., които имат важна геоикономическа функция. Тяхната по-висока
добавена стойност е на един по-следващ етап от икономическата верига. От
желязната руда могат се произведат специални стомани, от въглищата –
топлинна и ел. енергия. След тези етапи те биха имали необходимото ниво на
добавена стойност. Ако транспортът на тези стоки се извършва на твърде
високи ценови нива, това би внесло на много ранен етап инфлационен ефект.
От друга страна, независимо че дистрибутирането на тези стоки става на
ниво под покриването на всички разходи за дистрибуция, то осигурява важни
постъпления за транспортните компании, като покрива техните константни
терминални разходи, които те така или иначе извършват. Погледнато от
логиката на метода „инпут – аутпут” на проф. Леонтиев, това е
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междусекторно взаимодействие, тип обратна връзка, при която най-големият
икономически ефект не е за сектора транспорт, но създава високи нива на
добавена стойност и конкурентоспособност на национално ниво. Този подход
за работа често се прилага от транснационалните компании, които могат да
комбинират по уникален и най-добър начин предимствата за труд и
транспорт на световните икономически региони. Така в резултат на тази
политика се установява, че някои стоки достигат определени пазари на
ценови нива, които местната икономика разглежда като подпазарни.
Последното е първопричина за натрупването на геоикономически
напрежения и остри дискусии за тарифни и нетарифни пазарни защити.
В най-общ план условията за тези различия в ценовите транспортни
криви може да се търсят в следните причини: разлика в разходите за
осигуряване на транспортни услуги за различните стоки и разлика във
възможността на различните типове търговски обмени да устоят на високи
транспортни ставки.
Разликата в разходите за предоставянето на транспортни услуги зависи
от редица фактори. Сред тях първо място заемат товарните характеристики
на стоката, което се изразява чрез прост индекс за плътност на масата (маса
на куб. м). По тази логика леките стоки трябва да имат по-високи тарифни
нива, отколкото тежките и компактни продукти. В резултат на това
събраните тарифи от леките продукти са повече от тези на тежките.
Например у нас започна производството на китайска марка автомобили в
Ловеч. Ако фирмата инвеститор започне да внася готови коли от Китай,
транспортните разходи биха били много по-големи, защото новият завършен
автомобил е лек и заема голям обем. Обратно, ако той започне да внася
пакетирани каси и палети с авточасти, то транспортната плътност на единица
обем ще бъде много по-голяма, поради което частите за един цял автомобил
биха се внесли до България на много по-ниска цена, отколкото на готов
автомобил. Това е само една от ползите да се постъпва по този начин и тук
няма да коментираме други митнически, тарифни и нетарифни ползи на
монтаж в България.
Вторият важен фактор е размерът на стоката. До определена степен има
пряка връзка между размера на стоката и разходите за транспортиране.
Големите, единични палети или контейнери позволяват икономии от
административен и терминален характер, поради това в съвременната
икономика са най-честият способ за транспортиране. Значителна разлика се
установява при транспортирането на обеми с размер за жп вагон и по-малки
от жп. вагон. В икономика като българската, където доминират малките и
средните предприятия, запълването на жп вагон с продукция е сериозна
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задача. Поради това не само на къси, но и на средни разстояния
автомобилният транспорт за страни с размери като нашата се оказват
икономически по-ефективни. Нещо повече, когато няколко предприятия се
обединят и доставят пакетажно техните стоки посредством контейнеровоз, се
постигат допълнителни ползи (достъп до бърза и сигурна транспортна услуга
за МСП), двойно покриване на терминалните разходи за транспортните
фирми и допълнителни печалби.
Третият основен фактор са допустимостта от загуба или увреждане на
товара и отговорността при различните видове риск. Съществуват
значителни различия по отношение на допустимостта от загуба или
увреждане на товарите. В резултат на това разходите за транспорт често
включват допълнителни ценови индекси, които включат управлението на
тези рискове. Като пример можем да посочим продукти на стъкларската
промишленост, прецизни и скъпи електронни компоненти и инструменти, в
тази група попадат и пресните плодове и зеленчуци, които трябва да запазят
хранителните си и визуални качества през целия път до крайния потребител.
В другия край на скалата са насипните товари като въглища, руди, нерудни
полезни изкопаеми, суров нефт и др. Независимо от това всеки вид транспорт
изисква специализиран транспортен състав и оборудване. Това е
изключително важен елемент при формирането на транспортните разходи в
пространството и трябва да съответства на специализацията на икономиката.
Т.е. да обслужва онези икономически сектори, които ще генерират най-голям
обем товари с максимална добавена стойност.
Четвъртият фактор е еластичността на търсенето за транспортиране.
Общоприето е, че стоките с висока добавена стойност могат да понесат повисоки транспортни разходи, отколкото стоките с ниска добавена стойност.
За първи път този въпрос е дискутиран от Хувър, който посочва, че
еластичността на търсенето за транспортиране е по-ниска за стоките с висока
добавена стойност на единица. Поради това съществуват значителни
различия при различните транспортни оператори. Стоките с висока добавена
стойност се таксуват най-малкото с всички разходи за транспортната услуга,
включително режийни такси, докато стоките с ниска добавена стойност
могат да бъдат таксувани на тарифи, които не покриват всички разходи по
транспортирането. Тази хипотеза се допуска при условие, че цялото превозно
средство или състав се запълва и така или иначе то пътува до крайната
дестинация. Стоките с висока добавена стойност реално заплащат всички
транспортни разходи, а другите допълват печалбата на транспортния
оператор. Така еластичността на предлагане на стоки с ниско прагово ниво се
запазва относително голяма в пространството и те могат да достигнат на
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допустими ценови нива на далечни разстояния, които без комбинация не
биха били възможни.
Едни от важните условия за функционирането на транспортната
система са характеристиките на самия трафик. Тези характеристики зависят
от пазарната конкуренция между транспортните оператори, гъстотата на
трафика и локациите на терминалните депа. Първото от тези условия
съществува само там, където е възможна реална пазарна конкуренция между
различни видове транспортни решения и между компании, предлагащи
сходни услуги. Но тук трябва да се върнем към анализа, направен по-горе,
който доказва, че всеки вид транспорт има определено предимство до
определено разстояние. Ако жп транспортът желае да конкурира
автомобилни товарни превози, трябва да предлага близки ценови нива. В тази
връзка най-непосредственият ефект от конкуренцията в транспорта е
намаляването ценовата диференциация между различните видове транспорт.
Т.е., независимо от специфичните предимства на всяка компания и на всеки
вид транспорт всяка една от тях съблюдава внимателно ценовите
предложения на конкуренцията и дори при явно конкурентно предимство
ценовите им нива не надвишават определен праг. Т.е. те интуитивно не
желаят да „пресекат” линията на еластичността и линията на безразличието в
пространството.
Гъстотата на трафика пряко задейства закона за икономии от мащаба в
транспорта. Те се изразят във факта, че там, където се осъществяват чести
доставки на големи обеми от продукти с много транспортни средства и
съществува голяма гъстота на трафика, разходите за транспорт, изразени в
транспортни тарифи, имат по-ниска стойност. Основната причина за това е,
че твърдите терминални разходи могат да се разпределят на по-голяма база
от маса и обем от стоки. Обратно, отдалечени направления, с ниска гъстота
на трафика могат да бъдат с по-високи разходи, независимо от разстоянието
и масата. В тази връзка най-облагодетелствани са най-урбанизираните и
индустриализирани региони, където гъстотата на доставките е най-висока,
честотата на услугата е най-голяма, както и конкуренцията. Това създава
нови ползи за предприятията, които дистрибутират стоки, последното се
явява и допълнителен агломерационен ефект и стимул за локация на нови
предприятия в зоните с висока транспортна гъстота.
При третия компонент, свързван с локациите на терминалните депа,
честа практика е обратният курс към тях, както и към онези дестинации с
нисък трафик, да има по-ниска разходна стойност. Такава диференциация се
основава на презумпцията, че ако превозното средство достигне до крайната
си дестинация, то така или иначе трябва да се върне в локацията на своето
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депо. В този случай транспортните оператори могат да предложат ценово
ниво, което покрива само най-основните разходи за обратния курс. Тази
ситуация е много по-желана, отколкото пътуване без товар. Този вид
„подтарифен” транспорт може да изпълни функцията на стимул, поддържащ
конкурентоспособността на сектори, които имат ниска добавена стойност и
не биха могли да бъдат конкурентоспособни при нормалните тарифи.
Локализацията на икономическите дейности
от гледна точка на транспортните разходи
За да разширим обхвата на нашия анализ, който да ни позволи да
оценим ролята на транспортните разходи за локализацията на
икономическите дейности и по-специално за значението структурата на
разходите за транспорт и тяхната връзка с разстоянието, е необходимо да
внесем редица изменения в модела на локализации, които коментирахме до
момента. В действителност съществуването на икономии, произтичащи от
дългите пътувания, се явява стимул за нарастване на обемите на далечните
пътувания и не стимулира късите превози.
В тази връзка бихме се запитали какъв би бил реалният ефект от едно
такова заключение за транспортните разходи? Един от първите и важни
ефекти е, че икономиите от дългите пътувания правят продажбите и
покупките възможни на по-големи разстояния и поради това косвено
спомагат за разрастването на пазарите на всички продукти. Например в
сферата на земеделските продукти съществуването на константните
терминални разходи трансформира рентната крива на разходите от линейна в
закривена. Като резултат цените за фермерите намаляват по-бързо при
локации, близки до пазара, отколкото при еднакво разстояние, но далеч от
пазара. Това от своя страна не разрушава известната ни от предните глави
зонална структура на производството.
Предимството от възможността за дългите превози не само разширява
пространствения обхват на действие, но може директно да навлезе в
пространството на конкуренцията. Един краен пространствен вариант на тази
ситуация е представен на следващата фигура. В случай че транспортните
разходи бяха пропорционални на разстоянието, границата в пространството
между два производителя, локализирани при т. А и т. Б, трябва да бъде т. М.
При една реалистична транспортна ситуация и разходи, т. А може да измести
границата до т. М’ и дори да изолира пазарната зона на производителя при т.
В (М’-M”) чрез способността си да предоставя по-ниска цена отвъд М’, дори
когато потребителите са по-близо до т. Б, отколкото до т. А.
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Фиг. 46. Ефект върху ценовите нива в пазарните зони на двама конкуренти А и В.
(по У. Айзърд, 1956)

Такива разширения на пазара и съответно доставките са неравномерни
в пространството и зависят предимно от вида транспорт и техните
предимства в разходните нива един спрямо друг. Резултатът от тях е не само
по-широк пазар или зона на доставка, но по-скоро едни неравномерни
граници на пазарите и доставките, действащи като флуидно разширение и
свиване съобразно моментното разпределение на разходните норми. Нещо
повече, групирането на транспортните зони в разходни зони създава една
мозайка от припокриващи се пазарни зони на производители на една и съща
продукция. Т.е. при равни други условия една и съща стока е достъпна от
няколко източника в пространството. На база шестоъгълниците на Кристалер
схематично можем да представим тази ситуация така:

Фиг. 47. Споделяне на пазарни зони от различни производители на една и съща стока
в зависимост от транспортните разходи

Фигурата ясно показва, че някои пространствени пазарни зони поради
различните транспортни разходи могат да бъдат обслужени само от един
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производител, но други могат да получат доставка при съпоставими
транспортни разходи от до тримата производители. При тази ситуация
пазарната зона на производител 1 е напълно покрита от производител 2,
който припокрива и част от зоните на 3 и 4. Те от своя страна припокриват
част от зоните, както на 1 и 6, докато 3 припокрива и част от 5. Този пример
илюстрира реалното многослойно съществуване на редица пазарни зони,
които едновременно се припокриват и се конкурират, но и черпят икономии
от общите доставки и предизвикват появата и поддържането на
транспортните системи.
В случаите, при които ценовите нива за формиране на стойността, са
изградени върху принципа „с нарастване на разстоянието разходите на
единица разстояние намаляват”, индустриалните производства ще се
стремят да заемат локализационна позиция или до източника на суровина,
или до пазара. Локализацията в някаква средна точка се оказва много малко
вероятна, така както тя е описана в модела на Вебер. Нещо повече, това ще
създаде
допълнителни
транспортни
разходи.
Казано
по-ясно,
транспортирането на база две по-къси разстояния ще създаде по-високи
транспортни разходи, отколкото транспортиране на една по-дълга.

Фиг. 48. Транспортиране в условията на принципа
„с нарастване на разстоянието разходите на единица разстояние намаляват”

Фигурата ясно показва, че транспортиране, което преодолява цялото
разстояние от А до C, е по-изгодно, отколкото, ако транспортираме до В и
после до двете възможни крайни точки. Тази транспортна модификация се
доказва и от заместителната рамка на Айзърд, която беше разгледана по-горе.
Рационалната същност на решението да се локализират дейностите при
терминалните местоположения се реализира при продукти, които трябва да
бъдат транспортирани на дълги разстояния. Въпреки това в реалността
съществуват много предприятия, които са разположени нито при източника
на суровина, нито при основния си пазар. За това състояние съществуват
няколко фактора извън транспортния проблем, но при всички случаи, в които
транспортният фактор активно участва в локализационното решение. Можем
да обобщим, че има два основни подхода за обяснение на локализации в
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междинни точки. Първото и най-основното е случаят, при който различните
транспортни системи се допълват и заместват (ефект на конвергенция). Ако
една стока трябва да бъде транспортирана от един вид транспорт на друг вид
транспорт, разходите за претоварване и терминални такси обикновено
консумират предимството от далечното транспортиране. Едно от решенията
тези допълнителни разходи да бъдат избегнати е, като се локализира
производството в точката на самото претоварване или в задземието на
претоварващия терминал. Така ще се икономисат разходите за претоварване
от първия вид транспорт. За да се докаже това, може да се използва следният
пример отново с две точки, но допълнен от условието между тях да действат
два вида допълващи се транспортни системи. Между т. А (източник на
суровина) и т. С (точка на претоварване) транспортирането се осъществява
посредством воден транспорт. Между т. С и т. В (пазара) транспортирането
се осъществява посредством жп транспорт. Разходите за двата вида
транспорт са описани от техните транспортни градиенти, зависещи от
индекса т/км. Разходите за претоварване на стоките от воден на жп транспорт
причиняват нарастване на разходите за доставки и дистрибуция, което
довежда до заключението, че най-изгодната за локация точка е С. Този
пример демонстрира важната роля на пристанищните и железопътните
центрове и техните терминали, които много често се изграждат и като
основни промишлени центрове.
Всъщност терминалните центрове
изпълняват главна центростремителна функция и имат мощен
агломерационен ефект. На тази логика могат да бъдат подчинени локациите в
редица дунавски градове на България, като изключително важен момент е
изграждането на модерни трансмодални терминални центрове, обслужващи
потока на стоки. Такъв трансмодален терминал е необходимо да се реализира
в гр. Видин, което ще окаже силен агломерационен ефект. Неговото
обвързване с транспортна инфраструктура към вътрешността на страната ще
позволи много фирми да потърсят именно този ефект от намаляването на
разходите за претоварване, като максимално се доближат до терминалния
„вход-изход” при Видин.
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Фиг. 49. Ефект на конвергенция между два вида транспорт върху
общите транспортни разходи (по Хувър, 1948)

Втората причина, но значително по-маловажна за междинно
местоположение по отношение на транспортните системи, са допълнителни
привилегии от вътрешнотранзитни превози, предоставяни от транспортни
оператори, особено за жп услуги, съсредоточени в целта да привличат
превози в техните основни направления. Целта на тези вътрешнотранзитни
привилегии е да се премахнат недостатъците на междинните
местоположения, които възникват под формата на допълнителни разходи за
претоварване при свързването на две по-къси направления. В тези условия
една суровина може да бъде транспортирана от мястото на добива до
преработвателна фабрика, да се обработи, претовари и достигне до крайните
си пазарни дестинации на приемлива транспортна цена. На тази презумпция
се подчиняват редица икономически дейности, които изискват доставки на
много по количество и маса суровини. Например град Видин разполага с
предимството да има зона, където да бъде изграден интермодален
транспортен терминал, който да осигури лесното, евтино и бързо
претоварване на стоки през река Дунав. След изграждането на „Дунав мост”
2 и свързването на този мост с автомагистрала „Хемус” посредством
скоростен път ще се реализират условията извършването на следващата
стъпка. Такава следваща стъпка е проектирането и изграждането на
интермодален център за преразпределяне на всякакви видове товари към
всякакъв вид транспортни системи – автомобилен товарен, речен, жп
транспорт, въздушен. Този център е необходимо да залегне в новия
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Видин.
Можем да наречем един такъв обект от „второ ниво” с ясно изразено
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центрообразуващо действие. Първите два обекта – мостът и скоростният път,
са обекти от „първо ниво”, тъй като те осигуряват транзитния превоз и са
предусловие за реализирането на обекти от „второ ниво”. Функционирането
на такъв център ще изиграе ролята на агломерационен фактор, в смисъл на
фактор, създаващ локализационни натрупвания чрез концентрация на
производства и услуги, които могат да се ползват от центъра и допълнително
да увеличават неговата роля и ефект. Нещо повече, само един такъв център
може да превърне крайдунавския град от обикновено ГКПП с мост над Дунав
в център за връзки и желана за локализация зона.
Оптимизиране на транспортната система
Транспортната система на всяка страна и регион е подсистема на
икономическата система. Транспортната система изпълнява роля, подобно на
„кръвоносна” система в живите организми, като осигурява всички
необходими продукти и услуги на пределни цени там, където са необходими,
преодолявайки разстояние. Самата транспортна система е подложена на
огромно напрежение от икономическата система, изразяващо се в
непрестанно търсене на нови и нови начини за превоз на хора и товари - побързо, по-евтино, по-екологично, което в крайна сметка прави новите
транспортни решения все по-ефективни. С други думи, секторът транспорт е
една от водещите икономически дейности, където технологичният напредък
е най-осезаем и непрестанен, поддържащ конкурентното предимство на
самата транспортна система и съответно на региона, който обслужва.
Технологичните изменения и промяната в транспортната ефективност
постоянно са изменяли пространствените измерения на икономическата
система. В резултат най-вече на успехите в транспорта и транспортната
система живеем в един вид „свиващ се” по отношение на разстоянията свят.
Важният икономгеографски факт е, че това „свиване” е неравномерно, както
са неравномерни и резултатите, и ефектите от него. Трябва да отбележим, че
тези ефекти на „свиване” не се отнасят до самото пространство, а до времето,
което е необходимо за превоз. Това е изключителен за икономическата
система прогрес, тъй като ние не умеем да контролираме времето, то е
константа, което означава, че спестяването на време само по себе си силно
увеличава ефективността от икономическите дейности и повишава
производителността на единица време, а често и на база човеко-часове
вложен труд. Например по времето на 90-те години пътуването от София до
Бургас е отнемало средно 6–7 часа на един лек автомобил. Днес благодарение
на подобренията в пътната инфраструктура, както и в напредъка в самите
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автомобили, това пътуване отнема около 4 часа при запазване на допустими
нива на безопасност. Основният въпрос при оптимизирането на
транспортната система е от къде да се започне. Причината за това е фактът,
че тя е цикличен процес, пряко зависещ от останалите пространствени
подсистеми на икономическата система.
1. Търсене на
транспортна
достъпност

6. Нарастване на
взаимодействието

2. Технологично
развитие

5. Пространствена
адаптация към
промените в
съотношението
пространство-време
(централизация и
специализация)

3. Транспортна
иновация

4. Конвергенция по
отношение на
пространство и време

Фиг. 50. Процес на пространствена реорганизация вследствие на
оптимизация в транспортната система (по D. G. Janelle, 1969)

Във фигурата Жанел поставя за вход на системата търсенето на
транспортната достъпност, която се генерира от всички публични, частни и
обществени нужди. Това търсете има два основни измерителя – време за
превоз и разход. Ако търсенето е по-голямо от нуждите на икономическата
система, неизменно се появяват организации, фирми и институции, които
търсят начини за задоволяване на това пазарно търсене, те олицетворяват
технологичното развитие.
Успешните търсения в науката, техниката и организацията създават
иновациите в транспортната система. Иновациите от своя страна могат да
засегнат съществуващите видове транспорт или да създадат напълно нов вид.
В най-общ вид тези иновации намаляват времето на пътуване и превоз чрез
увеличаване на скоростта или увеличават ефективно обема на превозите
(пътници и товари), което се отразява в намаляване на ценовите нива и
подобряване на общата ефективност, изразени в тон/км и пътнико/км.
Много примери от географията на световната икономика могат да
послужат в настоящата тема. Можем да разглеждаме интелектуалния дискурс
и индустриално развитие през ХIХ в., като резултат от изключително
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оптимизиране и подобрения в транспорта. Т.е. особено първата фаза на
индустриалната революция, може да бъде определена и като транспортна
такава. Първоначално тежките товари се транспортират най-ефективно до
центрове с достъп до плавателни реки и канали. Неслучайно най-напред се
развиват градските центрове в Нидерландия, Англия и Германия,
разположени на големи реки.
По-късно развитието на парния двигател и жп транспорта позволява
ефективното транспортиране на суровини с тежка маса към вътрешността на
страните и континента. Преодолява се първоначалната неефективност на
вътрешния сухоземен транспорт и суровините от вътрешните находища
стават достъпни, като първоначално се свързват пристанищните центрове с
тях. Започват редица подобрения и оптимизации, които продължават до денднешен.
Изобретяването и въвеждането в експлоатация на нов вид транспорт
водят до промяна в конкурентоспособността на съществуващите транспорти
основно поради две причини – оптимизиране на скоростта и съответно
времето за пътуване и превоз или подобряване на ефективността на услугата,
или и двете едновременно. Следващите фигури илюстрират факта, че всеки
вид транспортна система си има свое конкретно предимство по отношение на
определено разстояние или по отношение на определени товари.

Фиг. 51. „Свиване” на разстоянието посредством вида транспорт
(по Dr. Jean-Paul Rodrigue)
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Фиг. 52. Взаимовръзка между броя потребители и средноторазстояние при различните видове
транспорт (по Dr. Jean-Paul Rodrigue)

Най-общо в транспортната система протича тенденция на
оптимизиране на транспортните системи и организация, както и на самите
транспортни средства. Най-големите икономии в транспорта и транспортните
системи се постигат чрез международна стандартизация на транспортния
състав и средства, както и чрез стандартизирането на техниките и услугите за
тяхното осъществяване. Резултатът е бум на международната търговия и
спедиция, тъй като разходите за изпращане на стоки до всяка точка на света
са драстично намалени. В тази връзка бихме дали следния пример. В момента
преминаването на р. Дунав от България към Румъния чрез който и да било
действащ ферибот би струвало на един пътник с един автомобил около 30
евро с всички такси, като отнема около 3 часа. Пускането в действие на моста
при Видин ще намали този разход около 8 пъти, а времето за преминаване ще
бъде около 10 минути с граничния контрол. Реално фериботите при Видин и
Оряхово няма да оцелеят пазарно.
Всъщност очакваме едно рязко понижаване на разходите за транспорт,
които в момента се натрупват в неефективните фериботни връзки.
Следователно може да се очаква намаляването на ролята на транспортните
разходи в общата структура на разходите на всички икономически дейности.
Тази позитивна тенденция се подкрепя от още един паралелен икономически
процес. В глобален мащаб протича процес на силна специализация на
икономическите дейности и увеличаване на процеса на обработка на всеки
продукт с тенденцията той да бъде краен по отношение на пазара. Така
регионите концентрират в себе си онези производства, които максимално
извличат възможностите за най-висока добавена стойност. Намаляващите
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транспортни разходи на единица продукт, както и много високата добавена
стойност в единица продукт намаляват чувствителността по отношение на
транспорта – например, един завод за мобилни телефони или други
електронни апарати, които имат малък обем, малка маса и в рамките на един
контейнер могат да бъдат транспортирани хиляди бройки, които имат много
висока пазарна цена. Ролята на разстоянието по отношение на общите
разходи е минимална. Най-важната задача на мениджърите е този продукт да
бъде добре рекламиран и добре пазарно позициониран. Обратно, икономики,
специализирани в аграрния сектор, в тежката индустрия и продукти с ниска
добавена стойност, винаги ще бъдат пряко зависими от най-малките
колебания в ценовите нива на транспортните услуги.
Втората обща тенденция е намаляването на времето за пътуване.
Примерите тук могат да бъдат безброй, но ние ще посочим такъв с
околовръстния път на град София. С помощта на еврофонодовете Столична
община изгражда южната тангента на пътя, като при пресичането с някой от
лъчевите булеварди, перпендикулярни на пътя, се изграждат кръстовища тип
„детелина”. Тъй като, преди да се проектира кръстовището при бул.
Симеоновско шосе, е бил извършен процес на продажба на поземлени имоти
в района на кръстовището, като след това е било разрешено и извършването
на строителство, „детелината” при това кръстовище всъщност не е детелина.
Поради липса на физическо пространство за проектиране на дъговидни
заходи и отходи от кръстовището в крайна сметка проектират и строят
кръстовище с множество светофари, което при пиков час отново образува
задръствания и дълги изчаквания. Така, вследствие на „управление” на
устройствените проблеми, обществото заплаща максимално скъпо
съоръжение, което обаче не може да функционира поради грешки в
проектирането. Примерът е показателен за това, че невинаги инвестирането в
инфраструктура е еквивалентно на оптимизиране и подобряване на
действията на инфраструктурата. Бихме определили това кръстовище като
такова, което не намалява времето за изчакване преди качване на
околовръстния път преди и след изграждането му в пиков час. Всъщност
целта, за която е създадено, не е реализирана в посока от и към бул.
Симеоновско шосе.
Всички тези процеси постепенно причиняват конвергенция по
отношение на време и пространство. По-важното е, че се изменят изцяло
пространствените отношенията и зависимостите между икономическите
сектори. Един от най-важните ефекти е, че икономическата система
придобива определена степен на пространствена организация (У. Айзърд,
1956):
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1. Пространственият подход на организация на производствата се
трансформира от дисперсна форма в концентрирана;
2. Нараства диференциацията между локализациите на база техните
специфични характеристики и качества;
3. Нараства степента на географска специализация и се разширява
смисълът на пространствения характер на производството.
Именно това са част от желаните ефекти по отношение на всички
отдалечени и слабо развити региони на България. Те всъщност могат да
„доближат” регионите на България към нейните централни места от първи
ранг и да ги свържат с централните места от първи ранг на съседните
държави. Целта ще бъде постигната наполовина, ако просто изградим
инфраструктура, която да ускори преминаването и превърне територията в
транзитна. Време е да се помисли за обектите от второ ниво, които да
изпълняват функциите на центростремителен фактор, като по този начин
„свият” пространството в полза на българските региони. Обратното би
подпомогнало емиграцията от местата с най-лоши показатели и няма да
изпълни регионообразуващите си функции.
В теоретичен план тази постановка на проблема създава производства,
които в условията на примитивна транспортна система или високи
транспортни разходи трябва да бъде разпръсната в точки, които обслужват
пазари, отделени далеч един от друг. Това поражда стремеж да се ускорява
допълнително една нежелана пространствена концентрация в регионите с
най-големи предимства. Именно поради това пазарите стават изключително
интензивни вследствие на транспортната оптимизация, зоните на обслужване
нарастват в някои сектори като земеделието, доходността се разпростира
върху големи обработваеми площи, далеч от централните места. Следващата
фигура илюстрира действието на две транспортни системи върху
доходността от пшеница при производство на достатъчно количество. В
условията на айсбергови транспортни разходи, при стандартния транспорт
след разстояние от 300 км транспортът „консумира” стойността на
пшеницата. Ако обаче тя се транспортира с влак, нейната стойност на същото
разстояние значително се запазва.
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Фиг. 53. Действие на две транспортни системи върху доходността от пшеница при
производство на достатъчно количество

Намаляването на относителното значение на транспорта означава, че
други фактори увеличават своята значимост. Такива могат да бъдат
специализацията на производството на базата на сравнителните предимства
на региона, които съществуват преди появата на оптимизирана транспортна
система, както и конкурентните предимства на региона – онези знания,
умения, ноу-хау, технологии, обучена работна сила и пр., които регионът е
създал в процеса на своето развитие. Например само преди две десетилетия
силно се възлагаха надежди на крайградското земеделие, което да осигурява
пресни продукти на големите градове. Днес производството се пренасочва
към регионите с най-големи природни дадености за съответната култура.
Причините са няколко, първо, производителността на една ферма може да
бъде значителна, ако тя използва модерни технологии. Второ, много трудно
един производител може да функционира и съществува, разчитайки само на
един доминиран от него пазар. Всъщност пазарът е споделен между всички.
Трето, близостта до голям пазарен център означава малко чисто
пространство и висок риск от замърсяващи емисии. Четвърто, крайградското
пространство пряко конкурира начина на използване на земите, като
постоянно разширява териториите, свързани с централните функции на
града, строеж на инфраструктури, атракциони, пазарни зони, жилищни зони
и пр. В тази връзка бихме казали, че подобряването и оптимизирането на
транспортната система дават възможност да се отдаде необходимата роля и
значение на физическите фактори на ландшафта. Намалената транспортна
ставка и възможностите за транспортиране на всичко произведено от
аграрния сектор налагат оптимизацията на географската структура и
организация на самото производство, т.е. реализирането на географското
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предимство следва оптимизирането на транспорта. Обратно, примитивна
транспортна система би принуждавала фермерите да произвеждат всичко,
което им е необходимо, да се задоволяват на местно ниво, като
ефективността от високопроизводителна специализацията отстъпва на пониската ефективност, родена от многообразието. Това е основният фактор,
движещ формирането на пространствената организация. Колкото по-големи
са специализацията и концентрацията на производството, толкова по-голяма
е вероятността от пространствено взаимодействие. Региони, които
произвеждат от всичко по малко, нямат какво да обменят и не си
взаимодействат. В случай на взаимодействие се появява допълнителна
потребност от ново търсете за допълнителни оптимизации и услуги, тъй като
всяка система след определен период от време остарява и не задоволява вече
пазарните търсения. Последното условие
инициира целия цикъл от фиг. 54 отначало.
Времето за преодоляване на пространството
силно намалява и днес продължаваме да
изпитваме този ефект, като процесът е
пространствено неравномерен. Някои региони
се ползват много повече от други, като това
обстоятелство е заложено още в процеса на
създаване и изграждане на транспортната
система. Класически пример в научната
литература е работата на Таафе, Морил и
Гоулд, където се описват възникването и
развитието на транспортна мрежа в една
слаборазвита страна.
Фиг. 54. Идеализиран модел на развитие на транспортна
система
в слаборазвита страна (по Taafee, Morrill, Gould, 1963)

Фигурата илюстрира развитието на определени центрове, които имат
предимства спрямо останалите, като показва ясната връзка между растеж на
населено място и пътна мрежа.
В първата фаза процесът представлява точкообразен разпръснат модел
на слабо свързани малки пристанища по крайбрежието. Във втората фаза
главните пътища навлизат във вътрешността с основната цел да достигнат до
важен минерал, суровина или продукция. Резултатът е нарастване на ролята
на двата най-важни крайбрежни града, което е фаза 3. Тя е белязана от
възникването на допълнителни стопански центрове по основните пътища.
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Фаза 4 показва, че освен крайбрежните центрове нарастваща роля имат
и вътрешните градове, които са изходна точка за суровините и готовите
продукти. Фаза 5 представлява пълно взаимосвързване на всички селища в
мрежата. Но тъй като някои са по-мощни икономически от другите,
независимо че са от същия ранг, възникват допълнителни високо
приоритетни връзки между тях, което е фаза 6. Можем да приемем, че
отделните български региони се намират в различни фази. Така например
между София и Бургас фазата е между 5 и 6, но между София и Видин е
между 4 и 5. На вътрешнорегионално ниво могат да бъдат открити елементи
от четвърта и дори трета фаза на развитие.
В развитите икономики, които имат установени и развити транспортни
мрежи, също възникват неравномерни ефекти с различно пространствено
въздействие. Висока стойност при обяснението на тези процеси има моделът
на Хагет, демонстриращ еволюцията на транспортната мрежа в развита
страна. За разлика от слаборазвитата
страна, първата фаза представлява
гъста мрежа от пътища, голям брой
малки населени места. Във втората
фаза се изгражда мрежа от по-висок
ранг, но тя обслужва само
определени населени места. На
третата
фаза
се
изгражда
високоефективна
мрежа
от
скоростни пътища, които свързват
директно само населените места от
най-висок ранг.
Фиг. 55. Хипотетична последователност на развитие на транспортна система
(по П. Хагет, 1965)

Значимостта на пространствено диференцирана природа на
оптимизацията на транспорта е основно в две направления: първият ефект е
за онези населени места, които или са заобиколни от първокласна мрежа или
са по-добре свързани с нея, а второ – по отношение на относителните
местоположения на всички локации в икономическата система.
Въздействието и ефектът от една автомагистрала са изследвани в
икономическата география. Първият задълбочен анализ е направен от
Гарисън (1959). В най-общ вид авторът очертава следните няколко етапа на
развитие по отношение на един малък град, до който отскоро преминава
бърза автомагистрала.
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1. Наблюдава се рязко намаляване на броя на пътниците, преминаващи
през самото градче (такива ефекти вече изпитаха Стара Загора и
Чирпан, предстои за Нова Загора, Сливен, Карнобат и др.);
2. Жителите на малкия град пътуват все по-често до по-големите
центрове за покупки като следствие на подобрения достъп. Малкият
град се превръща в зона с интерес към жилищно строителство поради
по-добрите условия за живот.
3. Намаляването на трафика в малкия град улеснява придвижването и
паркирането в него, което прави центъра му удобен за инвестиции в
зони за почивка и шопинг;
4. Променя се конкурентната позиция на малкия град спрямо големите
като резултат от услугите, достъпни вследствие на бързия транспорт –
нарастване на предлагането на стоки и услуги;
5. Нараства интересът към малкия град като към зона за жилищно
строителство и услуги за населението.
На едно по-обобщено ниво можем да кажем, че влиянието на
оптимизацията на транспортната система не просто подобрява положението
на едни населени места и отнема предимствата на други, но като цяло се
изменя пространствената форма на икономическата система чрез
трансформация на функционалните разстояния между населените места.
Несъмнено системата ще се оптимизира най-напред между онези населени
места, които създават най-голямо търсене за нейните услуги и които ще
извлекат най-голяма полза при реализацията на проектите. Това са местата,
които имат способността да се „конвергират” във време-пространството.
Например изграждането на магистралния „пръстен” на България ще ускори
процесите на конвергенция в селищата, които пряко ще се ползват от тях.
Обратно, онези, които няма да имат бърз и непосредствен достъп, ще
изпаднат в състояние на дивергенция във време-пространството. Такива ще
бъдат Силистра, Разград, Казанлък, Карлово, Кюстендил, Смолян и др.
Всички те ще затвърдят позицията си на вторични центрове, независимо че се
намират на малки разстояния от главни населени места, които или вече имат,
или се предвижда да имат достъп до магистрали. Най-яркият пример в това
отношение е град Кюстендил, който е само на 85 км от столицата, а
показателите му са едни от най-тежките в страната.
Развитието на транспортната система има дълбок ефект върху
пространствените измерения на икономическата система. Колкото повече се
развиват транспортните връзки вътре в самата система, толкова повече се
задълбочават пространствените взаимозависимости и територията започва да
функционира единно. Приложението на този процес в регионалното развитие
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е основен инструмент, тъй като много често периферните региони остават
още по-изолирани и тяхното взаимодействие с основните икономически
потоци намалява. Последният важен извод беше, че с намаляването на
разходите за транспорт те стават по-малко значими в общата структура на
икономическите разходи на регионалната икономическа система. В резултат
на това разходите за производство, за заплати, за условия на труд, за дизайн,
технологии и иновации стават по-важни, още повече че те осигуряват
конкурентното предимство. Това е основната причина изграждането на
транспортните мрежи да бъде приоритет на публичните политики, тъй като
реализирането на транспортни инфраструктурни обекти засяга абсолютно
всички участници в икономическата система и променя съотношението
време-пространство.
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ГЛАВА ПЕТА
ПРОИЗВОДСТВЕНИ РАЗХОДИ –
ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Процесът на производство на която и да било стока или услуга изисква
въвличането на много и често разнообразни материални доставки, услуги и
енергия. Всички те впоследствие подлежат на уникална рекомбинация,
преработка и производство на продукт, за който има вече установено пазарно
търсене. Конкретният начин, чрез който се комбинират действията, свързани
с конкретното производство, за да създадат продукт, може да се изрази чрез
производствена функция на конкретната система. Пример за кратко
логическо изразяване има следната функция:
O=f (K,L,Q,T),
където: O е крайният продукт на системата;
К – факторът земя, включително всички природни ресурси и минерали в нея;
L – работната сила, използвана за трансформирането на суровините и
енергията в продукт;
Q – капиталът, инвестиран за реализирането на производствения процес,
включително сгради, машини и др.;
T – широко дефиниран фактор под формата на технологичен или
организационен компонент или, с други думи, наборът от методи и техники,
използвани за производство на продукта (Лойд и Дикен, 1972).
Същността на производствената функция във вида, изразен по-горе, се
базира на допускането, че крайният продукт на производствената система е
някаква резултативна функция от определен обем земя, работна сила,
капитал и технологии, организирани в система съобразно конкретните
производствени нужди. Това обаче е една твърде генерализирана форма на
представяне. Всеки един от тези фактори може да бъде аналитично разгледан
поотделно, като допълнително бъде поделен на съставните му компоненти.
Нещо повече, този аналитичен прийом е приложим за всеки вид
икономическа дейност, дори до отделна териториална единица, която да
конкретизира суровините, материалите, нивото на обученост на работната
сила, структурата на разходите, приложените технологии и др.
До този момент анализирахме и подчертавахме ролята на фактора
пространство чрез поставянето в центъра на нашето внимание
преодоляването на разстояние. Всъщност цялата логическа рамка на
локализация зависеше предимно от нея. В предните глави доказахме как
географската хетерогенност на природните условия повлиява съществено на
пространствената организация на производствените системи. Оказа се, че
тази организация и нейните конкретни локализации зависят от разходите за
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взаимодействия, необходими да се извърши производство и да се доставят
новите продукти.
Освен разстоянието обаче и другите фактори от производствената
функция имат значение. Поради това вниманието ни в тази глава ще бъде
насочено към факторите: работна сила, капитал и конкретните технологии и
техните форми на организация, от които зависи ефективността на човешките
усилия в процеса производство. Ако отново допуснем условието на
опростения икономически модел, тези три фактора ще са равномерно
разпределени и налични навсякъде в пространството. Постепенно ще
премахваме ограничителните условия, което ще ни доближава към реалната
икономическа ситуация по отношение на всеки един фактор. Последното
условие ще ни позволи да идентифицираме спецификите в ролята им на
въздействие при локализацията на икономическите дейности в
пространството.
Независимо каква е природата на икономическата дейност,
включването на работна сила в производствения процес е неизбежно. Това е
фундаментален компонент на производствената система. Интензитетът на
употреба на работна сила варира в големи граници при различните
икономически дейности. В случай че работната сила е пространствено
равномерно разпределена и безкрайно гъвкава и взаимозаменяема по
отношение на умения и производителност, не би имала ефект върху процеса
на локализация. По подобен начин работна сила като фактор нямаше да има
значение, ако беше неравномерно разпределена, но бе напълно свободна да
се придвижва във всички посоки, покривайки всяка потребност от работна
сила на всички места. Тези условия са нереалистични, но могат да послужат
за изначално теоретично поле за изследване на ролята на фактора. В
реалността работната сила е неравномерно разпределена в пространството,
сложно структурно разпределена по отношение на образование, умения,
производителност и най-важното – работната сила е трудно мобилен фактор.
В съвременната научна литература дори определени групи работна сила като
фермерите се обозначават като немобилни фактори на производството
(Кругман, 1998).
При тези условия работната сила значително въздейства на
локализационния процес, а природата на нейното влияние варира в
зависимост от важността на работната сила като елемент на конкретната
производствена система и от степенна на вътрешна разнородност на самия
„басейн” от работна сила.
За да онагледим значимостта на фактора работна сила в едно
производство, нека си представим малка производствена фирма с 40 души
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заети. При средна работна заплата от 850 лв. - разходите за заплати и
осигуровки ще възлязат на 408 000 лв. на година. Ако това предприятие може
да произведе стоки с обем от 1 тир камион с маса 20 т на месец или 12 тира
на година при среден разход от 1500 лв. на камион, то разходите за спедиция
биха били около 18 000 лв. на година, или над 22 пъти по-малко от разходите
за заплати. Т.е. тук ясно проличава значението на природата на производство.
Всъщност най-точният измерител на ролята и значението на икономическите
сектори е степента на добавена стойност в единица продукция. Ако горното
хипотетично производство е на облекла преди търговската линия, нивото на
добавена стойност е минимум 60%. В тежката химия, черната металургия,
цветната металургия добавената стойност варира между 10 и 25% в
зависимост от продукта. Във фармацията добавената стойност е над 200% на
производствено ниво, т.е., добавена стойност на производител. Следващите
търговски вериги на доставките могат да увеличат тази добавена стойност
няколко пъти в зависимост от пазара, на който оперират, и търсенето на
продукта. Онези икономически сектори, които изискват голям обем от
работна сила като производството на облекла, обувки и др.,
пространствените вариации на възможностите за осигуряване на специално
обучена и дисциплинирана работна сила оказват изключителна роля върху
тяхната локализация. В съвременния икономически модел всички учащи
региони се стремят да направят преход към икономическа специализация в
сектори с по-висока добавена стойност. При тях структурата на разходите е
по-малко зависима от дела на разходите за работни заплати и съответно те са
по-високи, защото всеки вложен човекочас труд е по-производителен, тъй
като приходът от единици продукция е с висока добавена стойност. В крайна
сметка изискванията към работната сила също нарастват и създават стремеж
за постоянно усъвършенстване и преквалификация. Процесът е напълно
цикличен и самоускоряващ се, ако управлението на производствената
система е адаптиращо се към измененията и забавящо се, ако
производствената система не се адаптира и не открива нови пазарни ниши.
Тук ролята на работната сила се пресича с фактора технологии или по-точно
с непрестанните технологични промени, които дори премахват някои
професии, като напълно ги заменят от машинен труд или те просто стават
излишни, но това ще разгледаме по-нататък.
Още А. Вебер идентифицира ролята на разходите за работна сила като
„локализационен фактор” и му придава значение на главен регионален
фактор за локализация заедно с „относителните разходни нива за достъп до
суровини и разходите за транспорт” (А. Вебер, 1909). Той е първият, който
научно обяснява степента на значимост за индустриитечрез дела на
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разходите за работна сила и доказва, че някои индустрии имат по-висока
степен на зависимост от фактора работна сила спрямо същото съотношение в
други.
За да онагледи това, Вебер прибягва до дефинирането на измерим
показател, приложим за всички индустрии, познати по негово време.
Индексът на работните разходи измерва средния разход за труд, необходим
за производството на единица маса продукция. Тези индустрии, имащи
високи стойности на индекса, ще бъдат по-зависими от пространствените
вариации в разпределението на разходите за работна сила, отколкото тези с
ниски стойности на индекса. Истинската значимост на работния фактор за
локализацията ще се определи от неговата относителна претеглена тежест
спрямо останалите фактори в конкретната производствена функция. В
работата на Вебер основна такава величина има общата маса на суровините и
материалите, които трябва да бъдат транспортирани за производството на
една единица продукт, което той определя като локализационна маса. В
продължение на неговия начин за анализ зависимостта на една индустрия от
пространствените вариации на разходите за работна сила може да се
определи чрез изчисляването на работен коефициент. Той представлява
числовото отношение между индекса на работните разходи спрямо
локализационната маса.
Пример: Нека в едно предприятие средното заплащане на час бъде 10
лв. Ако един работник произвежда 1 кг. продукт за 1 час, то следва, че
индексът на работните разходи ще бъде 1, което е равно на 10 лв. От своя
страна, ако за производството на 1 кг продукт се ползват 2 кг суровина (груба
суровина), то локализационната маса е 2/1=2. При тази ситуация работният
коефициент е 5/2=2,5.
Таблица 2. Хипотетичен индекс на работните разходи,
локализационна маса и работен коефициент
Готов
продукт
в кг за
час труд

Стойност
на 1 час
труд
(лева)

Индекс
на
работните
разходи

Суровини и
материали за
единица маса 1
кг. Вариант 1
(кг)

Суровини и
материали за
единица маса 1
кг. Вариант 2
(кг)

Локализационна
маса вариант 1

Локализационна
маса вариант 2

Работен
коефициент
вариант 1

Работен
коефициент
вариант 2

1

10

10

10

1

10

1

1,000

10,000

2

10

5

7

3

7

3

0,714

1,667

3

10

3,3

5

5

5

5

0,667

0,667

4

10

2,5

3

7

3

7

0,833

0,357

5

10

2

1

10

1

10

2,000

0,200

(Собствени изчисления)

Таблицата демонстрира няколко различни вариации между
производства, създаващи различно количество готов продукт за един час
труд и различно количество суровини и материали за единица маса продукт.
174
Локализационни подходи за регионално развитие, УИ „Св. Климент Охридски“

Електронно студентско копие!

Електронно студентско копие!

Електронно студентско копие!

Теоретичните постановки на Вебер са класически, но обяснението на
ролята на работния фактор върху локализацията е значително по-сложно. В
днешната икономика измерванията на база маса на готовата продукция имат
ограничено приложение и аналитична мощ. Много по-реалистично е да
насочим внимание към определени групи работна сила съобразно нейната
квалификация и умения – фактор, който оказва висока степен на
чувствителност по отношение на цели бизнеси. Количествено е трудно да се
определи точно колко и как един висококвалифициран работник повишава
добавената стойност на едно предприятие или пък точно с колко повишава
разходите на това предприятие. По-скоро бихме заявили, че самото
съществуване на предприятието би било невъзможно без наличието на такава
работна сила, просто не биха били налични фундаменталните условия за
функциониране. Именно на това допускане в по-слабо развитите страни
съществуват общи категории на труд, на йерархия, което дефинира обща
средна заплата за съответната позиция. Например в публичния сектор у нас,
както и в редица частни компании, един служител с малко задължения и
респективно ниска добавена стойност от неговия труд, както и друг служител
с множество ангажименти и отговорности, създаващ голяма добавена
стойност, получават едно и също възнаграждение. Т.е. системата отдава
много по-голямо значение на средната претеглена стойност, отколкото на
личния принос към нея.
През XX в. съществуването на такива умения е базово условие и силен
притеглящ фактор за локализация. Много икономически дейности като
приборостроене, мода, оръжия, бижутерия, маркови облекла са били силно
зависими
от
конкретни
местоположения
с
богат
набор
от
висококвалифицирана работна сила. Съвременните тенденции в
международното разделение на труда и допълнителната форма на
автоматизация и роботизация не правят работните места за понискоквалифицирани кадри, но ги трансформират в унинифицирани.
Изчезват тъй дълго развивани индивидуални умения, трупани с години труд
и упорство, като се заменят с бързо няколкомесечно усвояване на
управлението на машина или инструмент, участващ в унифициран процес.
При тези условия други показатели, характеризиращи работната сила, вземат
връх, а това са отговорност и производителност, които засягат всички
индустрии и произтичат от машините. В крайна сметка протича процес на
заместване личните уменията със способността за работа с производителни
машини като локализационна сила. Така след втората половина на XX в.
започва постепенен процес на намаляване на общото значение на ролята на
работната сила за локализацията на икономическите дейности, като в
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различните икономически сектори този процес тече с различна скорост и
интензитет.
Разходите на една производствена система за работна сила целят
осъществяването на производствени процеси в пазарната система и се
изразяват във формата на заплати и възнаграждения и други ползи за
работещия, заплащани от работодателя на единица произведена продукция
(единица работно време). В това уравнение има две променливи – заплатите
и производителността на работната сила, изразявана в количество произведен
продукт на единица труд. Заплатите всъщност варират от място към място,
варират през различните фази на един икономически цикъл и от сектор към
сектор, като най-общо зависят от търсенето и предлагането на този фактор от
конкретната производствена система. По подобен начин производителността
варира в пространството, времето и социалните условия. Изследването на
пространствената структура на разходите за работна сила не представлява
елементарно набиране на данни за географското разпределение на работните
заплати по дни и месеци, и региони, а представлява изследване на
производителността и връзката ѝ с нивото на заплащане. Двете величини са
фундаментални при оценката на ефективността на извършените разходи за
работна сила.
Горните изводи са доказателство, че търсенето, което създават
икономическите сектори и техните производствени системи за работна сила,
е неравномерно разпределено в пространството. Дори в условията на
ограничен икономически модел нуждата от работна сила генерира големи
различия в нейното разпределение от централните места до аграрните
региони. Поради различни причини – социални, демографски и
икономически, предлагането на работна сила също е силно диференцирано в
пространството. В частност има големи различия в предлагането на
различните видове работна сила, диференцирана по квалификация
(квалифицирана, неквалифицирана), по пол, по характера на полагания труд
и др. Освен това съществуват мощни фактори, които имат своя
пространствена организация и създават
различни възможности за
възнаграждения, резултат от вътрешния дисбаланс между търсене и
предлагане на факторите за производство в различните точки в
пространството. В условията на съвършена конкуренция и липса на социални
и икономически бариери за мобилност на работната сила такива дисбаланси
биха били кратковременни, тъй като трудовият пазар просто ще ги
преодолее.
Но работната сила не е напълно мобилна и трудовият пазар не действа
напълно свободно в условията на съвършена конкуренция освен в напълно
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теоретичните модели. Реално през XX в. навсякъде в развитите страни се е
осъществила миграционна вълна от регионите с ниски заплати – предимно
селски региони, към онези с по-високи заплати, предимно урбанизирани.
Пример в това отношение е нашата страна, която след насилствената
колективизация предизвиква интензивни миграции село – град, малък град –
областен център, като днешният резултат е водеща роля на 5 града и силно
изявена подчиненост на останалите населени места и техните региони.
Миграциите на работна сила, които се осъществяват на далечни
разстояния, могат да бъдат разглеждани като фундаментални миграции,
които имат много по-силен вътрешен поведенчески стимул, далеч
надхвърлящ икономическите мотиви. Например жителите на един отдалечен
регион имат по-малки възможности за трудови миграции и в случаите, в
които някой индивид или група вземат решение да емигрират, това много
често е за постоянно. Т.е. миграциите се случват по-рядко, но за сметка на
това са еднопосочни. Това ни кара да потвърдим извода на Естал и Бюханън
(1961), както и на Кругман (1998) значително по-късно, че преди всичко
работната сила е немобилен фактор на производството. Приемайки това
заключение, трябва да добавим, че другите фактори като съотношенията
интензитет на капитала и работна сила, съотношението между еластичността
на дохода и търсенето на продукти между индустриалните и селските
райони, производителността на работната сила, различните разходи за живот
в отделните региони, всички те повлияват географското разпределение на
степента на възнагражденията. Като резултат възникват значителни
диспаритети в нивото на възнаграждения в рамките на дадена пространствена
икономическа система. Например в рамките само на България съществуват
сериозни различия в нивото на възнагражденията между отделните области, в
зависимост от размера и значението на областния град, както и допълнителна
вътрешна диференциация между градските и селските региони в рамките на
една и съща област. Разбира се, обяснението на тази деференциация се търси
в бизнес активността, в интензитета на инвестициите, в специализацията на
типа икономически дейности и икономически сектори, в степента на
обученост и специализация на самата работна сила и пр. Удобни за
сравнения са нивото на заплатите в добивния и производствения сектор и в
сектора на услугите, тъй като съотношението обем работно време и
произведени или добити продукти/услуги е добре регистрируемо на фона на
общите приходи и общите разходи. Така например в някои региони, които са
специализирани в миннодобивна дейност и заемат много работна сила, но
имат тежки условия на труд, регистрират добра заетост на населението и
добри средни доходи. Причината не е във високата конкурентоспособност на
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тези бизнеси, а по-скоро в необходимостта те да заплащат допълнителни
разходи за тежки условия на труд, трудови застраховки, хранителни добавки
и пр. Поради това особено внимание при провеждането на регионалните
изследвания трябва да се държи на „индустриалния микс”, който се формира
от общата бизнес среда. Община Козлодуй е малка българска община, но
наличието на обект като АЕЦ гарантира статистическо отчитане над
средните нива на доходи. Въпреки това, всички други дейности на
територията на общината нямат по-добро развитие от средното за страната –
публични услуги, производства, доставки, бизнес услуги и пр. Това е типичен
пример за липса на достатъчно прави и обратни връзки с останалата част на
икономическата система, несъздаваща допълнителни икономии от мащаба и
респективно агломерационни ефекти.
Един от най-големите проблеми на българската икономика е липсата на
определяне на часова норма на заплащане на различните видове труд в
отделните професии. Часовата норма на заплащане е официално въведена
през 1909 г. в заводите на Хенри Форд заедно с производствената часова
норма. Това е революционен момент в еволюцията на капиталистическите
отношения. Днес у нас разходите за труд за всички видове дейности са
фиксирани с месечно възнаграждение. Това има изключително силни
отрицателни ефекти върху икономиката. Отнема се реалният стимул
отношенията „работник – работодател” да водят до повишаване на
производителността на труда. Причината е, че моделът поддържа
подценяването на ролята на труда и респективно неговата цена. Така се
стимулира екстензивното наемане на работна сила и увеличаването на
заетостта, вместо повишаване на производителността на труда и съответно
нарастването на цената на труда и доходите на заетите. Липсват стимули за
инвестиции във фондовъоръжеността на работния процес (машини,
технологии, процеси), което допринася за слабата нужда от преквалификация
и повишаване на уменията на работната сила. Изпада се в състояние на
„омагьосан кръг”. При тази ситуация един работник дори да желае да положи
допълнителен труд, той няма да получи допълнително възнаграждение за
това. С други думи, работещият не би могъл да планира и повиши доходите
си чрез труд. Това е вътрешен, фундаментален „дефект” на българския
пазарен модел на развитие. Модел на развитие, в който обемът извършена
работа не е поне частично пропорционален на получените ползи, не може да
бъде дефиниран като пазарен. Основната причина за това състояние е
желанието на българската държава да държи на контролируеми нива
публичните си разходи за заплати и осигуровки на администрацията, тъй
като в много общини в страната публичният сектор е водещ при
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формирането на заетостта. Т.е. ние сме в състояние, при което държавата и
общините са важен работодател. Така за нуждите на управлението се
дефинират минимални осигурителни прагови нива, които нямат нищо общо с
общата производителност на труда, с добавената стойност, формирана от
един човекочас труд и пр. Те се формират единствено и само на база
очакваните приходи в държавния бюджет, които трябва да бъдат раздадени
под формата на разходи за заплати, осигуровки, издръжки, ремонти,
инвестиции и др. От своя страна обаче, приходите в държавния бюджет и
приходите в осигурителните фондове зависят от нивата, заплащани от
реалния бизнес. Така една компания, която развива дейност у нас, би могла
да държи много ниски нива на заплащане за съответния сектор спрямо
средните за Европа, факт, който към момента изтъкваме като „конкурентно
предимство”. Същото това „предимство” стои в основата на емиграцията на
най-висококвалифицираните специалисти и води до деформации в доходите
на различните по квалификация и значимост обществени професии и групи.
Например един човек, за да бъде лекар, е необходимо да „инвестира”
минимум 10 години от най-активната част от живота си в интензивна
подготовка. При така поставените условия за месечно възнаграждение и при
фиксирани нива на заплащане на база минимални нива на осигурителни
прагове, в българската икономика се получава парадокс на дохода. Един 30годишен лекар получава по-ниско месечно възнаграждение от много
професии, за които се изисква минимална квалификация и дори основно
образование. Този факт е катастрофален за бъдещето на българската
икономика. Той отнема най-важната черта на капиталистическите
отношения, като ликвидира връзката „квалификация – възможности за
доход”. Резултатът е емиграция на най-квалифицираните към главните
стопански центрове в страната или емиграция в други страни. Нещо повече,
за идващите поколения взаимовръзката между „степен на образование –
възможности за реализация - ниво на доходи” е неясна.
Дори работодателят да осъзнава недостатъците на гореописаната
система и сам, без държавна принуда, активно да развива своята работна
сила, като я обучава и квалифицира в следствие от натиска на конкуренцията,
той ще си спести разходи за нея. Не трябва да забравяме, че всяка компания е
създадена, за да извлече максимална полза от инвестирания капитал. С други
думи, въпросът се свежда от степента на готовност за споделяне на ползите
от труда на работната сила между инвеститора, държавата и самата работна
сила. Ако работната сила и дейността, която развива, са общи,
неспециализарани, ниско платени, масови, с ниска добавена стойност, то те
са лесно заменяеми в много региони от света. Миграциите на компании са
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ярко икономгеографско явление за последните 40 години, което търси
оптимизиране на разходите на тези компании чрез релокация в зони със
слаби трудови отношения и съюзи, налична необходима и нископлатена
работна сила. Липсата на часова ставка и респективно поддържането на слаба
връзка между квалификация и заплащане, превръща страната ни в обект на
внимание от компании, търсещи ниска и в повечето случаи максимум
средноквалифицирана работна сила. Много често тези производства имат
ниска технологична иновативност, създават масови продукти с ниска
добавена стойност, което определя интереса към страната ни, фиксираща
минимални месечни възнаграждения. Друг отрицателен ефект е търсенето на
работна сила на общо основание, която е единствено необходимо да бъде
грамотна, възпитана, да знае чужд език. Последното условие гарантира
несъществуването на каквито и да било сериозни връзки между развиваната
икономическа структура и образователната система на страната.
Разходите за работна сила не са само функция от нивата на заплащане.
Критичният фактор за една икономическа система е не колко една компания
плаща на своите служители за тяхната работна сила и време, а обратно, какво
тази компания получава срещу заплатените разходи. Т.е. трябва да отдадем
основно внимание на производителността или продукцията на един зает.
Например, ако допуснем, че в един град А нивото на заплатите е с 5% пониско оттези в град Б, но производителността на работната сила в Б е с 10%
по-висока от тази в град А, е очевидно, че бизнесите ще се локализират при Б,
където заплатите са по-високи, но получават по-добра производителност от
капиталовложението си. По тази причина региони с ниски заплати, но и
ниска производителност не привличат инвеститори. България и нейните найизостанали региони са в тази група. От своя страна величината, измерваща
производителността, не е постоянна и в нея могат да настъпят сериозни
изменения. Много често се прилагат мерки, които водя до подобряване на
мениджърските умения, оборудването, квалификацията и пр., които зависят и
от други външни фактори. Като цяло обучителните програми водят до
подобряване на производителността, но сами по себе си са допълнителен
разход към работната сила.
Производителността на работната сила зависи от много други фактори,
като особено значение сред тях заема явлението производствени нагласи. В
съвременния свят проблеми в тази връзка възникват от тенденцията за бърза
смяна на работните места, съпротива при смяна на производствените и други
видове практики, трудни взаимовръзки между заетите и работодателите,
слабата ангажираност на правителствата в някои области с ниска
производителност на труда, но с висока социална ангажираност и др. Много
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често ключовият компонент както по отношение на нивото на заплащане,
така и по отношение на трудовите нагласи е степента на развитие на
трудовите отношения посредством съюзи и синдикати. „Юнизацията”, както
се нарича, е силно диференцирана както по региони, така и по индустрии. В
крайна сметка обаче съществува една много сериозна тенденция на
значителна степен на „юнизация” сред заетите в добивните и
преработвателните индустрии и значително по-малка степен на „юнизация”
сред заетите в администрацията и сектора на услугите.
От гледна точка на работната сила „юнизацията” има редица
значителни последствия, които засягат общите разходи за работна сила.
Първо, нивата на заплащане в регионите и бизнесите с висока степен на
„юнизация” са по-високи заради възможността за колективно договаряне.
Нещо повече, това договаряне е една от основните сили, които намаляват
пространствените вариации в нивото на заплащане на труда. Въпреки това
поради наличието на много сектори в икономиката към днешно време, е
трудно да се твърди, че трудовите съюзи могат да дефинират детайлно всеки
частен случай. Като цяло обаче възпрепятстват свободното манипулиране на
работната сила и поддържат долни нива на сигурност както по отношение на
заплащането, така и по отношение на осигуровките, трудовите застраховки и
условия на труд. Последното е от особено значение за производства, които
имат непрекъснат производствен цикъл и изискват трета нощна смяна на
работа или пък наемат основно женска работна сила. Женската работна сила
е особен елемент на икономическата система, тъй като създава възможност за
отлагане на разходи и рискове в бъдещето. Задържането на женска работна
сила на работа след края на смените или нощни смени трябва да се
съблюдава изключително стриктно. Причината е в социалния статус на
младите жени, които са майки на непълнолетни деца. Всеки опит да се
задържа женска работна сила може да се разглежда като отложени или
делегирани права върху отглеждането и грижата за децата върху други
членове на семействата или грижа от страна на публични или частни
образователни и възпитателни институции, което е равнозначно на
допълнителни разходи. В тази връзка наемането на женска работна сила
извън урегулираните работни часове трябва да се извършва само в бизнеси с
изключителна важност, производителност, ефективност, за да могат да
заплатят всички допълнителни индивидуални и обществени разходи и усилия
за функционирането на тази дейност. Трето, трудовите съюзи създават
определена сигурност и стабилност на пазара на труда, като трансфери,
съкращения, трансформации на работни места и щатни бройки и други
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подобни трудно могат да бъдат реализирани без консултации и допълнителни
компенсации.
Настоящата дискусия имаше за цел да подложи на анализ най-важният
фактор, определящ пространствените вариации в разходите за работна сила.
Но дори такива вариации да не съществуваха, някои локации биха били поатрактивни само заради предлагането на повече работна сила. Две такива
последствия трябва да имаме предвид – първо, развитието на локализации и
концентрации на определена икономическа дейност води до създаването на
специализиран басейн от работна сила, който компаниите си обменят и пряко
зависят от него. Второ, реалният размер на работната сила, свързана с
главните градове, предлага редица преки ползи като по-голям дял на
работната сила с по-висока квалификация и по-голям обем на работна сила.
Това е особено важно за онези бизнеси, които имат изразен сезонен характер.
Също така централните места им осигуряват концентрация и лесен достъп до
управленски, технически и други кадри. Поради всички тези причини, както
и вследствие от миграционните нагласи и поведение, предлагането на
работна сила и разходите за работна сила са силно диференцирани в
пространството и упражняват различен локализационен ефект върху
отделните икономически дейности.
Факторът капитал
Капиталът е общо икономическо понятие, термин, под който се
обединяват „...всички онези изработени от човека помощни средства, които
да поддържат производството, като инструменти, машини и оборудване,
включително всичко, произведено от човека, което не се консумира от него, а
се ползва в процеса на производство на други стоки” (Липсей, 1963). Така по
дефиниция капиталът е ключова съставка на производствената функция на
всяка икономическа дейност. Всеки капитал се използва от работната сила за
преработката на ресурси съобразно дадените технологични и организационни
практики и условия. Капиталът се формира извън от приходите от
възвращаемостта от производството в предишен период от време, под
формата на печалби или работни заплати. Количеството на формиран
капитал е пряко свързано със степента на спестявания извън тези приходи
като обратния процес на консумация. Процесът на конвертиране на
спестяванията от приходи в капитал (закупуване на машини и оборудвания)
се определя като процес на инвестиране. Изграждането и поддържането на
всяка производствена единица, независимо дали е ферма, фабрика, магазин
или друго, включва акта на инвестиране. Спестяванията под формата на
182
Локализационни подходи за регионално развитие, УИ „Св. Климент Охридски“

Електронно студентско копие!

Електронно студентско копие!

Електронно студентско копие!

пари, акумулирани в банките, трябва да се превърнат във фабрики и
оборудване, наречени капиталови стоки, а свързаните с тях разходи –
капиталови разходи. Парите за инвестициите могат да дойдат от личните
спестявания на хората, както и от банков заем или чрез създаването на
съвместно дружество на много малки собственици, инкорпориращи своите
капитали. Независимо от механизма на този процес, можем да го
разглеждаме като метод, предлагащ пари или физически капитал с цел
покриване на търсенето на капитал като фактор, необходим за определена
производствена система. В тази част ще се опитаме да оценим капитала като
локализационен фактор, в смисъл на оценка на пространствените
диспаритети между търсенето и предлагането на капитал, както и
движението на капиталите с цел посрещането на двете пазарни сили в
различни локации в рамките на пространствената икономика.
Капиталът е необходим за всяко производство, тъй като няма дейност,
която не се нуждае от капитали. Разбира се, съществуват редица широки
различия между сектора на услугите, включително продажбите на дребно,
финансите, застраховките, личните и бизнес услугите, и строителството,
които по-интензивно използват работната сила. От своя страна много поинтензивни от гледна точка на капиталите са преработвателният и добивният
сектор. В рамките на тези дейности съществуват допълнителни вариации в
интензивността на употреба на капитала. Например, за да стартира работа, на
едно предприятие, произвеждащо машини и машинно оборудване, може да са
необходими 10 млн. лв., като в него да са заети 50 души, което означава, че
капиталната интензивност е 200 хил. лв. на зает. Обратно, ако се изгради
едни търговски център за същата сума, но в него са заети 500 души персонал,
то интензитетът на капитала е 20 хил. лв. на зает. Примерът е твърде широк,
но като цяло показва високата степен на капитална интензивност на
производствения сектор и по-специално инвестиционното машиностроене.
Основният въпрос, който засяга икономогеографския анализ, е как се изменя
наличността на капиталите в пространството и как капиталите преодоляват
тези диспаритети?
Натрупването на капитали в икономическата система зависи от
взаимоотношението между предлагането на инвестиционни фондове от
банките, което е свързано с нивата на паричните спестявания и нетния
паричен поток в икономиката, и търсенето на такива фондове съобразно
степента на печалбите и ползите за съответния икономически сектор и
ползите и печалбите за другите икономически сектори. В някои региони,
особено старите индустриални региони, капиталите може да са се натрупвали
в продължение на много години, създавайки специфична богата на
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физически елементи среда – фабрики, сгради, оборудване, инфраструктури и
др., а също така и капитали под формата на парични спестявания от печалби
и работни заплати. Тези региони могат да бъдат и големи зони на търсене за
капитали, като в тях се инвестират не само онези капитали, генерирани на
тяхна територия, но и капитали от други региони.
Други староиндустриални региони, но не толкова успешни, могат също
да са преживели голям бум на натрупване на физически капитали и все още
да бъдат обект на инвестиции. Много често тези региони не могат да усвоят
всички капитали, които те генерират, поради различни причини – липса на
физически места за инвестиции, екологични съображения или друго, и се
превръщат в региони с капиталови излишъци. В другия край на скалата от
региони са онези, които генерират минимално количество собствени
капитали, но едновременно с това изпитват огромна потребност от
капиталови инвестиции, което ще увеличи и развие техния потенциал за
бъдещи печалби. Освен това във времето и пространството, както и в
отделните икономически сектори, има разлика в търсенето и предлагането на
капитали като фактор за производство. Механизмът на локация на
капиталите, при който ограничените капиталови доставчици го разпределят в
пространството измежду конкуриращи се потенциални инвестиции в
пазарната система, се осъществява посредством „цената на капитала”, която
зависи от лихвите. По подобие на случая с работната сила, ако допуснем
пълна мобилност на капитала, географската диференциация в нивата на
лихвите ще изчезне, тъй като капиталът ще може свободно да преминава от
регионите с излишък на капитал към регионите, търсещи капитал. Това
условие ще премахне цената на капитала като величина за вземане на
локализационно решение до постигането на пълен баланс на лихвите. В
действителност капиталът е ненапълно свободно придвижващ се, а
свободната конкуренция за него създава „входно-изходни” бариери в
различните сектори и региони, което значително усложнява инвестиционните
процеси.
Въпросът за съществуването на пространствените диференциации по
отношение на стойността на капитала, неговата наличност и въздействието
му върху формирането на регионалното развитие, е фундаментален. Днес
няма проект на Европейската комисия, за който да не бъде изготвен анализ
„разходи-ползи”. Този тип анализи има за цел да отговори на два основни
въпроса – първо, проектът генерира ли приходи и ако да, колко, за да даде
решението за съфинансиране, и второ, каква е нетната настояща стойност на
капитала (NPV) и съответната норма на възвращаемост (IRR) на капитала с
цел да се определи финансовата стабилност на проекта във времето.
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При този анализ не само ползите, но и разходите трябва да бъдат
оценени като еквивалентна сума пари, разликата е, че трябва да бъдат
изразени в пари към конкретен период от време. Това се налага от различната
стойност на парите, което е следствие от много фактори, сред които
преимуществено значение има инфлацията. Съвременната монетарна система
е една от най-устойчивите обществени системи. През ХХ в. тя се
характеризира с постоянно нарастване на количеството пари в обръщение,
стабилна инфлация на контролируеми нива и в крайна сметка, намаляване на
стойността на паричните единици. Казано по-ясно, един лев след пет години
няма да е толкова скъп, колкото е един лев днес. Причината за това се крие
във факта, че този паричен ресурс може да бъде инвестиран, следователно да
носи лихва (доход) в продължение на определен период от време. Към края
на този период той ще струва първоначалната му стойност плюс лихвите за
периода. При тези хипотетични условия, ако представим лихвения процент
като r, тогава един инвестиран лев за определен брой години t ще нарасне по
стойност до (1  r)t . Следовательно количеството пари, което трябва да бъде
депозирано в банка днес и което би нараствало в бъдеще, ще бъде един лев на
t години, т.е. (1  r )t . Полученото опростено уравнение се нарича
дисконтирана стойност или настояща стойност на един лев инвестиран t
години в бъдещето. Когато стойността на парите, създадени от ползите на
проекта в определен момент от бъдещето, се умножи по дисконтираната
стойност на един лев към този момент от бъдещето, то резултатът е
дисконтирана настояща стойност от тази полза – резултат от проекта, който
оценяваме. Същата процедура се прилага и по отношение на разходите. В
крайна сметка нетните ползи от проекта ще бъде сумата от настоящата
стойност на ползите минус настоящата стойност на разходите.
Изборът на подходящ лихвен процент за дисконтиране е отделен
въпрос при прилагането на анализ „разходи-ползи”. По същество той трябва
да варира според сферата на проекта, неговата продължителност, индекс на
възвръщаемост и други фактори.
Въпросите за стойността на капитала се разглеждат още от Льош, който
наблюдава по-високи нива на лихви на Запад, отколкото на Изток в рамките
на САЩ. Той допуска, че причината е в по-високото търсене на капитали на
Запад при същите лихвени нива, което се дължи на многото неразвити
възможности, в опит да се преодолее зависимостта от аграрния сектор, който
дълго време е „специализиращ” за тази част на страната. Второ, Льош счита,
че общото предлагане на капитали при едни и същи лихвени проценти ще
бъде по-малко на Запад. Това се получава като следствие от няколко фактора.
Един от основните е, че местното предлагане на капитал е по-малко, тъй като
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доминиращият аграрен сектор на икономиката на Запада има значително пониски печалби спрямо силните индустрии на Североизтока. Втори фактор е
необходимостта банките да държат големи обеми от пари в наличност в
отдалечени региони и трето, разходите за извършването на банкови услуги
нараства значително с отдалечаването от Ню Йорк.
Не само предлагането на местен капитал е по-малко, но и предлагането
на капитал от Изтока към Запада е по-малко. Отново голяма група фактори
задържат процеса на бързо преместване на капитали на Запад независимо от
по-високите лихви. Тук Льош изтъква факта, че отдалечеността от Ню Йорк
лишава тези капитали на Запад от достъпа до пазара на този водещ
икономически център, и второ, необходимо е да се наемат хора посредници,
което оскъпява разходите за бизнес. Според него по този начин нараства
рискът за капитала и инвестицията, тъй като кредиторите нямат пълни
познания за средата и условията. Днес мобилността на капиталите е
значително по-олекотена. Въпреки това бумът на инвестиции е винаги в
добре осигурени региони от гледна точка на сигурността, данъчните условия,
политическата стабилност, допустимата прогнозируемост на инвестициите и
пр. Нашата страна е типичен пример за скъп капитал и независимо от
развитието ни през последните 20 години лихвените проценти по кредитите
са едни от най-високите в Европа, което е задържащ инвестициите фактор.
Реално страната ни се определя като рискова и много международни
финансови институции не даваха високи оценки на доверие. Последното
поддържаше цената на капитала висока и правеше неговото движение и
разпределение по територията крайно неравномерно. В резултат се оформиха
региони с по-висока степен на капиталови инвестиции и региони с почти
никакви инвестиции, независимо от другите групи факторни условия, които
са предлагали за този период от време.
Технологичният фактор и технологичните взаимодействия
Третият от факторите за производство, независещ пряко от връзката си
с територията, са технологиите и технологичните взаимодействия. В най-общ
смисъл това е наборът от възможни за употреба производствени методи и
процеси към конкретния исторически момент.
Технологичните познания се натрупват посредством два процеса.
Първият – изобретения и вторият – иновации (Шумпетер, 1939).
Изобретението е въвеждане на напълно нов метод, производствен процес или
техника към съществуващия вече набор от познания. Иновацията е
адаптиране на тези процеси и тяхното съотношение към действащите
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производствени процеси. Също така в научната литература се разграничава
независимо изобретение от индуцирано изобретение. Първото представлява
дългосрочно, спонтанно и до известна степен случайно създаване на принос
от някой гений към съществуващия набор от познания в съответната научна
област чрез прилагането на интуитивно мислене към съществуващ набор от
технологични познания. Индуцираното изобретение е плод на огромни и
дълги усилия във времето по отношение на работа и ресурси, създадени с цел
генерирането на нови технологични решения. Този тип открития са позакономерни и повечето научни и изследователски организации в света се
развиват в условията на тази хипотеза. Именно този вид открития изменят
динамично нашия свят технологично, като дори технологичната промяна
стана по прогнозируема. Например днес всички използваме мишка и
клавиатура на компютрите, но всички знаем, че технологичната еволюция
върви в посока към тяхното постепенно отпадане. Вече съществуват
устройства, които нямат тъч пад и клавиатура, но могат да изпълняват и
техните функции. Т.е. налице е постепенно усъвършенстване на технологията
чрез поетапно индуциране на открития. Това условие на технологично
развитие има огромен брой пазарни предимства, като сегментира и
класифицира наличните продукти по технологични и ценови класове. Това е
основният инструмент компаниите производители да могат да извлекат
максимална пазарна печалба.
Към днешна дата индустриите, които са технологично-итензивни, са
същите, които генерират най-висока добавена стойност на единица продукт,
имат най-висока ефективност, генерират най-добрата възвращаемост и
привличат най-големи обеми от капитали за инвестиране. Всъщност найразвитите региони в света се стремят да се специализират в найтехнологично интензивните дейности. Това им осигурява да бъдат на
„гребена на вълната”, да водят технологично останалите региони и да
формират най-големите печалби. На база технологичното ниво на развитие
бихме могли да разделим света на три големи групи региони:
1. Региони, където се създават най-новите технологии – това са найразвитите страни в света с малки изключения;
2. Региони с достъп до нови технологии, ползващи се от тях и от
икономическите ефекти, които те създават;
3. Региони без достъп до нови технологии, които не се ползват от
технологичния напредък или това се случва спорадично, благодарение
на външна намеса.
Първата група региони развиват икономическите дейности, които стоят
на ръба на технологията, генерират достатъчно капитали и отделят най-висок
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дял от приходите си за инвестиции в изследвания и развитие (R&D).
Всъщност за последните 200 години ясно са се оформили четири
икономически сектора. Първичен – представен от добив на суровини и
горива, земеделие, животновъдство, лов и риболов. Тук са всички
икономически дейности, които черпят ресурс от природната среда или
ползват биологични или небиологични условия на природата, за да
функционират. Вторичен – тук са всички икономически дейности, които
извършват процес на вторична преработка и производството на агрегирани
материали или крайни продукти. Междинно положение заема секторът на
строителството, който създава своята добавена стойност независимо от
другите икономически производствени сектори, като продукцията му са
сгради и съоръжения, изградени от материали и енергия на вторичния сектор,
но под формата на предоставянето на производствена строителна услуга.
Третичният сектор обединява всички дейности, в които основната
дейност е предоставянето на публични услуги и услуги за личността. В тази
група попадат управлението, здравеопазването, образованието, сигурността,
финансовият сектор и др.
Второ, междинно положение заема енергийният сектор, който обединява
дейности от първичния сектор – добив на първични енергоизточници, от
вторичния – производство на вторична енергия – ел. енергия и топлинна
енергия, и третичния сектор – предоставянето на услугата пренос и достъп до
първични (например газ метан) и вторични енергоресурси (ел. енергия и
топлинна енергия).
В най-развитите страни и региони през последната, пета вълна на
Кондратиев се развива четвъртичен сектор или секторът на изследвания и
развитие (R&D) (Н. Кондратиев, 1933).
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Фиг. 56. Динамика в развитието на икономическите сектори
според броя заети (по Е. Shepard, 2001)

Фигурата ясно показва една силно изразена тенденция към намаляване
на броя на заетите в първичния сектор най-напред. В първото десетилетие на
XX в. благодарение на фордистката форма на организация на производството
във вторичния сектор настъпва революционен момент. Нараства
производителността на труда в самото земеделие, но в най-доходоносен
сектор се превръща вторичният, започва ерата на индустриалното общество.
Неговата свръхпроизводителност и ефективност прави възможно Европа да
се приготви за Втората световна война само 20 години след края на Първата
световна война. Нивата на производителност са изключително високи, като
само за 10 години Европа достига довоенните си нива на развитие и прави
своеобразен индустриален бум. Към края на 60-те години се появяват
първите индустриални излишъци – автомобили, домакински уреди и
прибори, машини и пр., за които няма гарантиран пазар. Настъпва нов етап –
преход към сектора на третичния сектор, където добавената стойност на зает
е още по-висока. Нещо повече, разширяването на пазарите за индустриалните
стоки е възможно само чрез подобряване на маркетинговите и пазарни
проучвания от третичния сектор. Настъпва ерата на постиндустриалното
общество, в което живеем до днес. Високите технологични промени от този
период и най-вече появата на кибернетиката, програмирането,
микропроцесорната техника, институционализирането на науката и научните
достижения правят възможна появата на четвъртичния сектор, който
индуцира научни открития и иновации. Всяка компания от който и да било от
първите три сектора в стремежа си да запази водещата си роля създава R&D
отдел и отделя значителни средства за него. Всъщност технологичното
превъзходство и иновативност се превръщат в основен флагман на
конкурентоспособността на фирмите и най-вече създават нова добавена
стойност към продуктите чрез задоволяването на потребностите на
клиентите. Погледнато ретроспективно, само за този период от 200 години
броят на заетите от първични сектор спада от 80% на 5 % в най-развитите
постиндустриални държави. Нещо повече, за целия период нито първичният,
нито вторичния сектор намаляват обемите си на производство. Напротив, те
нарастват постоянно с все по-нисък дял на заети, което се дължи на
технологичния фактор, гарантиращ подобряването на производителността на
труда.
В
някои
индустрии,
като
самолетостроене,
електроника,
телекомуникации, измервателни прибори и инструменти, инвестиционно
машиностроене и др., значението на технологичния фактор е много по189
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голямо. В други, като производството на храни и напитки, текстил и
трикотаж, мебели и др., технологичната значимост е пряко зависима от
първата група дейности. Всъщност технологичният напредък във втората
група е функция от успехите в първата група. Използването на сектора
изследвания и развитие (R&D) като индикатор е недостатъчно за
определянето на специфичната група на съответната икономическа дейност,
но по подобие на другите два фактора за производство, които създават
трудоемки и капиталоемки производства, бихме казали, че има и
технологоемки икономически дейности. В най-общ план това са дейности, за
чието развитие е необходима развита специфична индустриална среда, в
която нивото на технологична обезпеченост има критична минимална маса и
съдържание.
Технологичното познание е просто част от общото икономическо
познание и с някои условности можем да приемем, че за неговото развитие
по подобие на другите части от познанието най-важни са процесите на
комуникация и взаимодействие между отделните му части. Следвайки тази
теоретична рамка, бихме предположили, че локациите в пространството,
които имат най-голяма вероятност да генерират и създадат ново
технологично познание, ще бъдат местоположенията с най-висока степен на
взаимодействия между хората.
Използвайки теорията за мрежите, бихме определили тези
местоположения като „хъбове” на комуникационните мрежи на
взаимодействие, в частност това са централните места от най-висок ранг феномен, наблюдаван и описан от Алън Пред (А. Пред, 1966). Ако си
представим територията на България и нанесем главните ѝ областни
центрове, които представляват централните места от първи ранг, след което
по метода на градуирания цвят обозначим броя на внесените и защитените
патенти относно всякакви технологични решения, ще видим, че броят на
патентите е най-голям в София, Варна, Бургас, Пловдив, след което рязко
спада по отношение на останалите области.
Още през миналия век редица американски икономгеографи доказват
водещата роля на „индустриалния пояс” на САЩ, където са наймногобройни не само патентите, но и броят на нововъзникващите компании,
броят на професионални асоциации, технологични центрове и др.
Технологичният фактор не просто допринася за развитието на даден
икономически сектор. Той лежи в основата на формирането на неговата найустойчива териториална структура и организация. Общият извод е, че
централните места монополизират възможността за появата на изобретение
или иновация, тъй като развиват по-високи функционални взаимодействия.
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Пространствените локализации, където се индуцират изобретения и се
промотират нови технологии и иновации, са и местата, където е възможна
конверсията – идеите да се превърнат в практика и процеси. Всички тези
явления имат много сходни и общи черти и не представляват изолирано
пространствено явление. Най-напред зависят от определено ниво на
инвестиции, съчетано с желанието на предприемачите да използват своите
капитали именно по този начин за изследвания и развитие. В тази връзка те
избират локации с вече добри условия за инвестиции или места, натрупали
много капитал в инфраструктура и специализирана работна сила. По
дефиницията на Шумпетер това са места с „благоприятен предприемачески
климат”.
Поради това всички форми на изобретения и иновации притежават
вътрешната тенденция да реализират пространствено локализирана форма на
реализация по смисъла на Сийберт (Siebert, 1969). Както ги нарича Улман,
„...центровете за контрол” имат условията за появата на индуцирани
изобретения и иновации, които са пряко свързани с „хъбовете” по
комуникационната мрежа и пряко кореспондират с теорията за централните
места.
В тази връзка бихме могли да разглеждаме технологичния фактор като
пространствено локализиран за повечето икономически дейности. Тази
локализацията е по-силна в местоположенията с по-големи и успешни
концентрации на производство и центрове на географските комуникационни
мрежи. По отношение на мобилността на този фактор той проявява същите
характеристики: с отдалечаване от центъра намалява интензивността си и
отслабва значението си, а също така е привързан към конкретни канали на
комуникация и движение, определени от други фактори в пространството.
Технологичният фактор има способността да „притегля” развитието към себе
си или по-точно в локациите, където той възниква. Именно в тези локации
другите два фактора – работна сила и капиталите – са относително мобилни.
При индустриите, които са технологично интензивни, разходите, възникващи
по отношение на технологичните условия, са най-съществените разходи,
защото те могат да доведат до нови възможности за производство. Ако тези
локации са встрани от хъбовете с най-висок информационен интензитет, това
може да е фатално за съответната индустрия. Количественото оценяване на
такива разходи спрямо общите производствени разходи и разходите за
работна сила и капитали трябва да се извършва посредством подходяща
методика. Тази методика трябва да претегля относително по-високите
разходи за „нови идеи” в централните места, където и разходите за
локализация, работна сила, доставки и други са по-високи. Следователно
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критичният достъп до технологии и информационни потоци надхвърля
стандартната цена на технологията, като добавя извънредни разходи по
отношение на другите фактори за производство.
Разходи за достъп до факторите за производство
До този момент дискутирахме разнообразието на структурните и
пространствените условия, засягащи включването на производствените
фактори в икономическата дейност. В настоящия раздел ще обърнем
внимание на влиянието на това разнообразие върху локализацията на
икономическите дейности.
В условията на опростения си модел Вебер създава базова техника,
посредством която може да се оцени локализационното действие на един
локализиран фактор за производство. В неговия случай на анализ това е
работната сила при локализацията на една конкретна индустрия, чието
първоначално разположение бе най-съобразено с бъдещите транспортни
разходи. Вебер прави едно много проницателно съждение, като пише:
„...когато разходите за работна сила са променливи, индустриите се
изместват от локациите с най-ниски разходи за транспорт
правопророционално на размера на техния работен коефициент” (Вебер,
1909). С други, думи той оценява, че локализационната сила на един фактор
върху една индустрия, която е била вече локализирана вследствие на други
фактори, би била зависима от относителната тежест (работния коефициент)
на този фактор по отношение на другите фактори, необходими за
производството.
По-късно той прави опит за определяне на прецизирано
пространствено изменение на локализацията в условията на модела, който
използва чрез метода на изодапана. За тази прецизност въвежда термина
критичен изодапан. Това е изодапан, чиито стойности обхващат
допълнителните транспортни разходи (над онези в точката на минималните
транспортни разходи), които са равни на икономиите в производствените
разходи при една алтернативна точка на локализация. Методът е илюстриран
на фиг. 57. Общите производствени разходи, които за момент ние допускаме,
че са само разходи за транспорт и работна сила, са с 4 лв. по-високи на
единица продукция при А, която е точката на минималните транспортни
разходи, отколкото при В, С и D. Това означава, че съществуват разлики в
разходите за производство извън транспортните разходи, които изменят
производственото уравнение. Например работната сила, ако струва с 4 лв.
повече на единица продукция при т. А, която е точката на минималните
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транспортни разходи, отколкото при другите три алтернативни точки,
обратно при другите точки може да има други разходи с данъчен произход,
допълнителни такси или друго.
Критичният изодапан в този случай има стойност от 4 лв., което може
да бъде отчетено на трите възможни алтернативи, т. С лежи точно на
критичния изодапан, така че при липса на други фактори за производителя
разходите ще бъдат еднакви при т. А или т. С. Локализация при т. D включва
допълнителни разходи, докато локализация при т. В води до ситуация, при
която общите производствени и транспортни разходи са минимални. Като
общо правило може да се изведе следното съждение – ако локализация с пониски производствени разходи лежи в рамките на критичния изодапан, е
възможно производителят да се измести от точката на минималните
транспортни разходи. В практиката за всеки критичен изодапан съществува
отделна алтернативна локализация. На фигурата всички икономии от
производството са еднакви във всички възможни локализации, различни от т.
А. Това означава, че реално ще бъде използвана само една от тях.
Таблицата към фигурата показва, че локацията при т. А означава найниски транспортни разходи, но най-високи производствени. При всички
останали алтернативни точки производствените разходи спадат с 5 единици,
като различията се проявяват по отношение на транспортните разходи.
Икономически най-изгодно е разположението в изодапана на т. В с общо 48
единици разходи, но по-интересен е фактът, че локализация при изодапана,
на който се намира т. С, дава същия сумарен разход като при локализация
при т. А или 50 единици.

Фиг. 57. Отклонение от точката на минималните транспортни разходи към точката на
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най-ниските производствени разходи (по Айзърд, 1956 )

Транспортни разходи
Производствени разходи
Общи разходи

A
20
30
50

B
23
25
48

C
25
25
50

D
26
25
51

Ако допуснем, че това е един хипотетичен град с център т. А,
физическото пространство за растеж и развитие е минимално. В този случай
можем да разглеждаме критичния изодапан на общите разходи като
множествена пространствена алтернатива на т. А по отношение на разходите.
В системата на един реален град това би бил един от неговите околовръстни
пръстени от транспортна инфраструктура. На база по-високата
инфраструктура и икономии от производствения мащаб, локациите в
изодапана на който се намира т. С се явяват желана алтернатива на
централната локация. Тази хипотеза е много важна при изграждането на
пространствени концепции за развитие на градове, от които се очаква
икономически растеж и развитие, което е пряко свързано с устройствено
разширение на градското пространство.
По-късно Вебер установява, че оценката на точката с най-ниските
производствени разходи на една икономическа дейност, зависеща от
разнообразни фактори, представлява задача, определяща пространствената
взаимозаменяемост на тези фактори. В неговия конкретен случай
производителят замества транспортните разходи с разходи за работна сила.
По този начин техниката на изодапана осигурява прост метод за решаване на
заместителната задача при два водещи фактора на производство в
ограничителните условия на опростената икономическа среда.
Фиг. 58. Заместителна връзка между разходи
за работна сила и транспортни разходи
(по У. Айзърд, 1956)
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За да разберем допълнително ефекта от заместителната техника, е
необходимо да се опрем на заместителната рамка на Айзърд. Следващата
фигура илюстрира този теоретичен подход чрез заместване на разходи,
описани от линията FJLMNR. Заместването в този случай е отново между
разходи за транспорт и разходи за работна сила, въпреки че е възможно
методът да се приложи към всякакво множество от разходи. В рамките на
условията на фигурата разходите за работна сила са еднакви при точки F,G, E
и H (23 лв. на единица произведена продукция), но са по-ниски при J, L, M, N
и R. Точка F олицетворява точката на минималните транспортни разходи, J
се намира на място с малко по-високи транспортни разходи, но за сметка на
това разходите за работна сила са с 8 лв., по-ниски. Поради тази причина J
лежи на най-изгодната разходна линия от 50 лв. (15+35) и представлява найоптималното решение на задачата.
Няма да има значение, че решението може да се повлияе от промяна в
наклона на разходната крива, т.е. относителната тежест на разходите за труд
и транспорт в общото решение. Това е логичният паралел с Веберовото
решение чрез работния коефициент, който е правопророционален по
отношение на разходите за работна сила.
Методът на заместителната рамка е изключително гъвкав и приложим
към голям набор от производствени фактори, като всички те могат да бъдат
сравнени едни с друг в двуизмерна матрица по отношение на техните
разходи за достъп до тези фактори. Като цяло в тази част дискутирахме
факторите за производство, които са свързани с територията и ролята на
транспортните разходи, като всеки фактор си има своите специфични
мобилни характеристики, оказващи силно действие върху локализацията в
пространството. Всеки конкретен фактор или комбинация от фактори, които
имат доминираща роля при локализацията, силно варират по отношение на
своето влияние от един икономически сектор към друг и от една
икономическа дейност към друга. Например за земеделието връзката и
достъпът до фактора обработваема земя са фундаментални, за да
функционира секторът. За други, като един фуражен завод или консервен
завод, е сила, която притегля към тези региони, богати на суровини с оглед да
се реши транспортната задача и т.н. Други сектори, като промишлените
производства, са тясно свързани и зависими от специализираните басейни на
работна сила или пък от селищните центрове с висока концентрация на
технологии и знания. Целият набор от различните фактори и техните
специфични разходи за достъп и транспорт на тези фактори прави задачата за
локализация изключително многообразна. Въпреки това икономическите
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дейности съществуват и в крайна сметка вземат локализационни решения.
Следователно има факторни сили, които действат по-универсално в
пространството и осигуряват забележителна степен на еднородност в процеса
на локализационния избор за редица различни по своята същност
икономически сектори. Намаляването на относителната тежест на
транспортните разходи, относителното отдалечаване от регионите с найобучена работна сила, както и интензивната вътрешна и външна мобилност
на капиталовите потоци карат пространствения маржин на доходност да
нараства значително, т.е. развитието на определени икономически дейности
да бъде обосновано във все повече алтернативни локации. Днес регионалното
развитие представлява мозайка от региони, в които уникалната комбинация
от фактори за производство дава както отделни възможности, така и
възможности редица бизнеси да се развиват едновременно с близки
резултати. Именно тези данни бяха основание за градежа и водещата роля на
съвременния маркетинг, който, комбинирайки и съчетавайки познати,
известни, добре усвоени продукти и услуги, създава надпродуктов
синергетичен ефект, надхвърлящ пазарните възможности на отделния
производител. Последното условие превърна борбата за усвояването и
ускоряването на действието на поляризиращите фактори в основна. В тази
връзка, следващата глава ще бъде посветена на три от тези поляризиращи
фактори. Задействането им в системата на регионалното развитие дава
самоусилващ се синергетичен и кумулативен ефект, който умножава
инвестираните капитали многократно.
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ГЛАВА ШЕСТА
ЛОКАЛИЗАЦИОННИТЕ ФАКТОРИ –
ТЪРСЕНЕ , МАЩАБ НА ПРОИЗВОДСТВО И АГЛОМЕРИРАНЕ

В предната глава се опитахме да докажем как измененията в
производствените разходи засягат локализацията на икономическите
дейности. Всеки производител се сблъсква с проблема на разходните
повърхнини и разходните криви, произтичащи от тях, които се изменят в
пространството съобразно индивидуалните потребности. Основният проблем
винаги е един и същ – да се намери или установи точката с най-ниските
производствени разходи в рамките на разходната повърхнина. Също така
анализирахме с презумпцията, че единственото реално най-важно условие е
минимизирането на разходите при обслужването на определен пазар.
Значимостта на пространствените различия в търсенето (пряко зависещо от
гъстотата на населението) беше анализирана в края на трета глава. Но
повечето теоретици, които разгледахме там са предпочели да игнорират тази
функция на пространствените различия в търсенето, като целта им е била да
улеснят технически намирането на точката с най-ниски разходи. В тази глава
търсенето и неговите пространствени изменения ще бъдат разгледани, без да
се налагат теоретичномоделни ограничения.
Тук е мястото отново да отбележим, че търсенето е фундаментална
сила на развиващата се икономическа система. Индикативно тя се описва от
нивото на потенциалното или реалното търсене за определена стока или
услуга, която стимулира предприемача да комбинира своите фактори за
производство с еластичността на търсенето. Така той ще се стреми да
осигури максимално съвпадение между търсене и мащаб на производство.
Там, където съществува регулярен цикличен тип обмяна на оборот между
производство и консумация, икономическата система придобива или достига
до определена структура. Тази структура се поддържа толкова дълго, колкото
цикличният поток на енергия между отделните подсистеми съществува.
Нашият анализ оттук нататък ще обръща основно внимание на позицията на
предприемача, при която той ще се стреми към много прецизно адаптиране и
настройване на структурата така, че да извлече максимума от разликата
между приходи и разходи. В предните глави бяха обсъдени онези фактори,
които се отнасяха до разходите. Сега вниманието ще се ориентира към
влиянието на факторите, описващи търсенето, които ще подпомогнат
вземането на правилно локализационно решение и следователно ще
предопределят пространствената структура на икономическата система.
Търсенето в икономическата система може да бъде изразено по два
начина. Първи, като количеството на приходите, връщащи се в системата.
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Втори, чрез определяне на обема на потребление (консумация) или
инвестиции. В предната глава коментирахме фактора инвестиции като
фактор на вложение под общата рамка на фактора капитал. Поради това тук
ще използваме възможността да изследваме ролята на потреблението.
Обемът на потреблението се формира от работните заплати на заетите
и техните хонорари и печалби и представлява онази част от общите приходи,
които не са депозирани или данъчно укрити. При тези начални условия
бихме допуснали, че при определянето на детерминантите на търсенето
трябва да имаме предвид възможността то да се представя в приход. В найобщ план може да се твърди, че колкото са по-високи приходите, толкова повисоко би било нивото на търсенето. В случай на една конкретна стока или
услуга елементарната теория на търсенето предполага, че други важни
детерминанти на търсенето са:
1. Пазарната цена на стоката или услугата;
2. Относителните цени на всички други стоки или услуги;
3. Вкусовете и предпочитанията на индивидуалния потребител.
Всички тези детерминанти са пространствено променливи дори при
много кратки разстояния, давайки като резултат голямо разнообразие в
условията на търсенето, както и по отношение на интензитета на търсенето в
цялата система на пространствената икономика.
Един от възможните варианти за описание на пространствените
различия в интензивността на търсенето е да се използва концепцията на
потенциалите – идея, близка до гравитационния модел, който коментирахме
във втора глава. Гравитационният модел разкри, че взаимодействието между
две територии ще бъде правопропорционално на масата на тяхното
„производство” и обратнопропорционално на квадрата от разстоянието
между тях. Ако разширим тази концепция, бихме могли да я използваме, за
да анализираме степента на взаимодействие между една територия (i) и
всички останали (n), като просто добавяме взаимодействието на i и всички
останали. Например взаимодействието на i и територия 1 може да се изчисли
по гравитационния модел:
𝐼𝑖1 =

𝑃𝑖 𝑃1
𝑏
𝑑𝑖1

По аналогичен начин взаимодействието на i с територия 2 се изчислява
така:
𝐼𝑖1 =

𝑃𝑖 𝑃2
𝑏
𝑑𝑖2

Този процес се повтаря за всички други територии, за да даде като
резултат потенциала на населението на територия i, описано от израза PPi. За
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да се избегне дългото изписване и тъй като се сравняват двойки от региони,
между които има взаимодействие, можем да изразим потенциала на
населението в общ вид:
𝑛

𝑃𝑃𝑖 = ∑
𝑗=1

𝑃𝑗
𝑏
𝑑𝑖𝑗

За територия i потенциалът на населението дава някои индикации за
интензивността на възможно взаимодействие с всички останали територии
в системата. Тази функия определя степента на „близост” на територия i
спрямо населението на цялата система. Ако направим същите изчисления за
всяко място в системата, тогава резултативните стойности могат да бъдат
картографирани, като се използват изоплети, илюстриращи повърхнината на
потенциала на населението.
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Фиг. 59. Определяне на пазарна точка чрез гравитационен модел между административните
области на България (собствени изчисления)

Във фигурата изчисленията, определящи степента на „притегляне” на
гравитационния модел, са извършени по следната формула:
𝑑𝑖 =

𝑑√𝑃𝑖
√𝑃𝑗 + √𝑃𝑖

Ако всеки потребител има идентични приходи, разходва един и същ
дял от приходи си за покупката на разнообразни стоки с близки
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предпочитания, то тогава повърхнината на потенциала на населението ще
предсталява и крайната повърхнина на търсенето. Тези допускания не могат
да бъдат гарантирани, защото населението само по себе си е твърде неточен
измерител на търсенето в реални пазарни условия. Едно от възможните
решения е да се определи „тежестта” на населението чрез мерна единица,
отразяваща неговите приходи.
Такова решение предлага Харис, който използва стойността на цените
на продажби на дребно по окръзи в САЩ, като по този начин определя
пазарния потенциал (Harris, 1954):
𝑛

𝑀𝑃𝑖 = ∑
𝑗=1

𝑀𝑗
𝑑𝑖𝑗

където:
MPi е пазарният потенциал при т. i;
Mj – размерът на пазара при j измерен като обем на продажбите на дребно по
окръзи;
dij – разстояние между i и j, основано на оценка на транспортните разходи,
допускащо икономии на дълги разстояния.
Пазарният потенциал при т. j се получава, като се раздели обемът на
продажбите на дребно на всяка j-та точка на разстоянието между i и j, след
което резултатите се сумират. Процесът се извършва за всички точки до
получаването на стойности, които да послужат за изчертаването на изоплетна
карта на пазарния потенциал. Харис прави изчисления на пазарния потенциал
в САЩ и достига до извода, че той е най-значим в американския северозапад
(индустриалния пояс) и намалява с отдалечаването от него. Като вторичен
пик той определя щата Калифорния. При предположение, че пазарният
потенциал е измервателна процедура на пространствения подход на
разпределение на търсенето, следва, че локализация в точка с висок пазарен
потенциал предлага близост до пазар, по-добра оценка на наличните и
бъдещите търсения, по-бързи доставки и други локализационни предимства
(Айзърд, 1690). На тази теоретична основа можем да отговорим на въпроса,
защо София и останалите най-големи 4 града привличат основния обем на
инвестиции в редица сектори.
Пазарният потенциал е индикатор на общата близост на локализацията
по отношение на общото търсене. Най-високите стойности дават
приблизителна оценка относно точката, където продажбите на продуктите и
услугите ще бъдат максимални. От друга страна, пазарният потенциал не
дава никакви индикации по отношение на оценката на транспортните
разходи, които трябва да се извършат, за да се доставят стоките до тази точка.
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Отново според Харис точката на най-малките транспортни разходи по
отношение на националния пазар може да бъде определена така:
𝑛

𝑇𝐶𝑖 = ∑ 𝑀𝑗 𝑑𝑖𝑗
𝑗=1

където:
TCi са общите транспортни разходи при i;
Mj – размерът на пазара при j измерен като обем на продажбите на дребно по
окръзи;
dij – разстояние между i и j, основано на оценка на транспортните разходи,
допускащи икономии на дълги разстояния.
Изчисляването на транспортните разходи при j включва умножаването
на продажбите на дребно на всяка j-та територия с разстоянието от i.
Транспортната разходна повърхнина се получава чрез повторение на това
изчисление до получаването на разходни повърхнини. Следващите таблица и
фигури разкриват доста разлики между повръхнината на пазарния потенциал
и повърхнината на разходите за транспортно оскъпяване.
Таблица 3
Среден
годишен
доход на
човек към
2011 г.

Разходи за
покупки
на дребно при
база 70% от
дохода

Процент от
пазарния
потенциал на
София

Транспортен
индекс на
оскъпяване
(%) от София
(5% на 100
км)

Брой
население
по области
към 2011 г.

Разстояние
от
София, км

Пазарна точка
между областите
на база
гравитационния
модел

БЛАГОЕВГРАД

323552

105

35,02

3937

891676957

0,25

5,25

БУРГАС

415817

411

148,78

3937

1145950070

0,32

20,55

ВАРНА

475074

444

167,62

3937

1309256437

0,37

22,2

ВЕЛИКО
ТЪРНОВО

258494

222

68,62

3937

712383615

0,20

11,1

ВИДИН

101018

195

42,62

3937

278395506

0,08

9,75

ВРАЦА

186848

110

30,31

3937

514934403

0,14

5,5

ГАБРОВО

122702

204

48,06

3937

338154442

0,10

10,2

ДОБРИЧ

189677

484

134,09

3937

522730844

0,15

24,2

КЪРДЖАЛИ

152808

241

61,68

3937

421123567

0,12

12,05

КЮСТЕНДИЛ

136686

94

23,07

3937

376692947

0,11

4,7

ЛОВЕЧ

141422

151

37,54

3937

389744890

0,11

7,55

МОНТАНА

148098

109

27,57

3937

408143278

0,11

5,45

ПАЗАРДЖИК

275548

112

35,39

3937

759382733

0,21

5,6

ПЕРНИК

133530

39

9,49

3937

367995327

0,10

1,95

ПЛЕВЕН

269752

167

52,38

3937

743409537

0,21

8,35

ПЛОВДИВ

683027

147

61,89

3937

1882354109

0,53

7,35

РАЗГРАД

125190

331

78,58

3937

345011121

0,10

16,55

РУСЕ

235252

313

93,62

3937

648330987

0,18

15,65

СИЛИСТРА

119474

431

100,51

3937

329258397

0,09

21,55
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СЛИВЕН

197473

306

86,02

3937

544215841

0,15

15,3

СМОЛЯН

121752

249

58,49

3937

335536337

0,09

12,45

СОФИЙСКА

247489

35

10,66

3937

682054935

0,19

1,75

СОФИЯ

1291591

3937

3559495637

1,00

0

СТАРА ЗАГОРА

333265

231

77,81

3937

918445014

0,26

11,55

ТЪРГОВИЩЕ

120818

319

74,71

3937

332962326

0,09

15,95

ХАСКОВО

246238

232

70,51

3937

678607304

0,19

11,6

ШУМЕН

180528

362

98,51

3937

497517115

0,14

18,1

ЯМБОЛ

131447

309

74,73

3937

362254787

0,10

15,45

Източник на данни: НСИ, Собствени изчисления

На табл. 3 се вижда колко процента представлява пазарният потенциал
на всяка административна област спрямо София, която теоретично приемаме
за 1. Последната колона илюстрира с колко би нараствала стойността на
транспорта, ако приемем, че София е център за доставки на стоки към
другите части на страната. В този случай сме приели стойността да нараства
с 5% на всеки 100 км. Това условие е преувеличено, но целта е да се изследва
природата на действието на този фактор за получаването на по-ярки
резултати.

Фиг. 60. Пазарен потенциал спрямо София, %
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Фиг. 61. Нарастване на транспортните разходи с отдалечаване от София, %

Фиг. 62. Съотношение между пазарен потенциал и транспортни разходи
(всяка точка показва пазарен потенциал с 0,003% по-нисък от базовия – София)
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Фиг. 63. Съотношение между транспортни разходи и пазарен потенциал
(всяка точка показва транспортни разходи с 0,003% по-високи от базата – София)

До този момент анализът беше насочен към пространствените различия
на разпределението на агрегирани величини като общото търсене, което беше
отразено от индикатора потребление, изразено като част от общия доход.
Трябва да отбележим, че не всички икономически дейности търсят директно
крайния потребител в качеството му на пазар. Индустрията притежава
вътрешни пазари, които не отчитат директно потреблението на стоки. Към
днешна дата се оценява, че около 80% от пазара всъщност представляват
други индустрии, които купуват суровини, материали, възли и детайли.
В тази връзка проблемът с оптималната локация по отношение на
пазара остава актуален. Съществуват няколко опита, един от които на Дън
(1956), да реши този въпрос, но резултатите са незадоволителни. Той
предлага нов индекс, който обединява пазарен потенциал и транспортни
разходи. Резултатът цели да опише степента, до която потенциалите на една
територия са самодостатъчни за самата нея. Въпреки това пазарите не са
затворена система. Дори в горните фигури е ясно, че София не може да бъде
единствен доставчик на стоките и услугите, защото политическите граници
на страната не са затворена система. Т.е., ако добавим потенциалите на
съседна Румъния, бихме получили съвсем друга картина. Независимо от
вътрешните трудности с моделите, определящи потенциали (гравитационни
модели), те осигуряват полезна информация за оценката на размаха на
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търсенето и неговите пространствени различия. Пространствените вариации
в агрегирани индикатори като приходи, продажби на дребно, заети в
предприятията дават представа за потенциалното търсене, което се очаква да
се появи в системата на регионалното развитие. Реалното ниво на търсене за
една конкретна стока или услуга ще зависи от много други допълнителни
фактори, които повлияват потребителските нагласи за съответната стока.
Пазарната цена на стоката, относителните цени на другите стоки и в частност
техните вкусове и предпочитания ще имат водещо значение.
Силите, които определят пазарната цена за една конкретна стока, ще
зависят от търсенето и предлагането на тази стока. Вече знаем, че търсенето
варира в пространството и нашето познание за структурата на икономиката в
пространството потвърждава значително хипотезата за пространствената
ответност на предлагането. Като резултат се очаква цените да се променят от
място към място. Варнц е пионер в това начинание. Той въвежда термините
потенциал на пространствено търсене и потенциал на пространствено
предлагане. Формулата му претегля населението от гледна точка на неговите
доходи. В основната икономическа теория при нарастване на търсенето се
увеличават и цените. Обратно, когато търсенето намалее, цените също
спадат. По подобен начин цените варират в пространството пропорционално
на потенциалите на пространственото търсене и обратнопропорционално на
потенциала на пространственото предлагане.
Този анализ е силно обобщен, но ясно показва, че търсенето и
предлагането, а като резултат и цените, имат пространствен компонент.
Въпреки това осигурява някои много полезни изводи и подчертава ролята на
пространствените вариации при определянето на цените на потребителските
стоки, поради което насочва вниманието към други фактори, които трябва да
бъдат взети под внимание и трябва да оценят реалното търсене в един
конкретен времеви момент. Измежду всички други фактори детерминантите
на търсенето са зависими от трудно оценими фактори като вкусове и
предпочитания, които трудно се подлагат на обобщения. В действителност
цялата маркетингова индустрия е ориентирана към проучването на тези
вкусове, нещо повече, работи се успешно върху налагането на потребителско
поведение, заключване на потребители, формиране на модни и
потребителски навици и др.
В тази връзка успяхме да докажем, че търсенето, както другите
фактори, които обсъждахме и които въздействат върху локализацията, е
изключително разнообразно в пространството. Поради това тук възниква нов
набор от въпроси, засягащи всеки потенциален инвеститор и неговото
локализационно решение. Съществува фундаментален фактор в
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заместителната производствена рамка, който сам по себе си не е зависим от
пространството, но има значително въздействие върху пространствените
решения, а именно – върху мащаба на производство.
Икономии от мащаба
До тук следвахме примера на най-строгата форма на локализационен
анализ и теория, която ни караше да приемаме значителни условия,
опростяващи икономическата среда. Най-значително от тях бе условието, че
средните разходи за производството на единица продукция остават еднакви
независимо от крайното произведено количество от тази стока. Както е видно
от следващата фигура (фиг. 64), съществуват няколко варианта на разходни
криви в зависимост от мащаба на производство. В условията на едни пореалистични допускания ситуацията съществено ще се измени, тъй като
ползите от мащаба ще варират значително в зависимост от обема на
производство по един от три възможни варианта. Ако производството
нараства в абсолютно същата пропорция, като нивото на вложенията,
говорим за постоянни ползи от мащаба. Всъщност разгледаните до този
момент теории бяха в тази логическа група. Ако производството нараства побързо от вложенията, говорим за нарастващи ползи от мащаба и обратно,
когато произведената продукция нараства с по-малки мащаби от вложенията,
говорим за намаляващи ползи от мащаба. Всичко това, описано във връзка с
разходите, показва няколко възможни варианта на типични средни разходни
криви, които демонстрират начина, по който възникващите икономии от
мащаба действат. Принципно, при наклонена надолу крива, икономиите от
мащаба са нарастващи с увеличаването на производството и намаляващи, ако
кривата е наклонена нагоре с нарастване на производството. Този въпрос
добре се описва от функцията „Кобб – Дъглас” (Cobb-Douglas38), създадена в
първата половина на XX в. Преди да анализираме по-детайлно въпроса за
Cobb – Douglas е форма на производствена функция, която се използва, за да представи взаимоотношението между
производство и факторни вложения. Статистически моделаът е тестван от Paul Douglas и Charles Cobb през 1928 г.
За промишленото производство функцията има следния вид:
Y = ALαKβ,
където: Y е производство
L = работна сила
K = капитал
A, α и β са константи, зависещи от технологията.
Условия на модела:
Ако: α + β = 1, производствената функция има постоянни ползи от мащаба. Това означава, че ако L и K нараснат с 20%,
то и Y ще нарасне с 20%;
Ако: α + β < 1, ползите от мащаба са намаляващи;
Ако, α + β > 1, ползите от мащаба са нарастващи.
38
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влиянието на фактора икономии от мащаба върху локализацията, ще обърнем
внимание на причините, които влияят на разходите за единица продукция в
зависимост от размера на производственото предприятие.

Фиг. 64. Възможни варианти на разходни криви съобразно мащаба на производство
(по Дж. С. Бейн, 1968)

Специализацията на работната сила и оборудването е важен фактор за
постигането на икономии от мащаба. В процеса на производство фирмите
нарастват и могат да използват по-ефективно труда на заетата в тях работна
сила, като въвеждат техники, които позволяват масово производство. В
същото време всяка фирма въвежда в експлоатация специализирани машини
и капитално оборудване, което есто съществува само под формата на много
големи производствени единици и позволява използването на високо платени
специалисти и работници в крайно специализирани дейности и операции, с
висока добавена пазарна стойност. Следователно можем да заключим, че
специализацията е основна характерна черта за големите производствени
предприятия, като играе важна роля в процеса на разделение на труда. По
силата на системния подход всяко производство може да бъде сведено до
207
Локализационни подходи за регионално развитие, УИ „Св. Климент Охридски“

Електронно студентско копие!

Електронно студентско копие!

Електронно студентско копие!

малки процеси. Правилото е, че колкото по-малко е предприятието, толкова
по-вероятно е всеки работник да бъде ангажиран с множество от тези
процеси. Тоест този работник трябва да има богат професионален опит в
множество дейности, но по-важното е, че това означава по-големи разходи на
време и енергия при преминаването от един производствен процес в следващ.
В голямото предприятие индивидуалният работник е зает с една или
максимум две задачи, в които той е максимално квалифициран. По подобен
начин, ако една машина трябва да се използва за няколко операции
едновременно, тя често се пренастройва или се сменят инструменти, което
също представлява разход на време и енергия. Предимствата на
специализацията се отразяват и на ниво управление на производството.
Собственикът на малка фирма трябва да бъде многофункционална личност в
управлението на фирмата. В нея той се явява собственик, управител,
закупчик, продавач, води икономическата политика, отговорен е за условията
на труд, воденето на счетоводството и др. Обратно, в голямата фирма всяка
една от тези дейности или дори техни производни се извършва от тясно
специализиран екип или от личност, която отговаря за това, с висока степен
на познание и квалификация. С други думи, бихме могли да направим
аналогия с разгледаната в първите глави системност, според която
нарастващата по размер система води до
нарастваща функционална
сложност поради развитието на специализирани поддържащи структури,
отговорни за запазването и адаптирането както на управлението, така и на
производството.
Допълнителните производствени икономии, свързани с по-мащабна
специализирана продукция са резултат от това, което Робинсън нарича с
термина икономии от големите машини. Тази икономия има два основни
аспекта. Първо, колкото са по-големи инвестициите в машини и оборудване,
толкова по-вероятно е да се съхрани тяхната оперативност за по-дълъг
период от време. По този начин капиталовите разходи се разпределят върху
по-голям брой крайни произведени продукти и следователно техният дял
спада на единица продукция. В допълнение някои видове оборудване имат
определено минимално ниво на производствен капацитет, под който е подобре да се спре неговата употреба, защото това би довело до допълнителни
разходи. Второ, разходите за закупуване на много видове капитално
оборудване нарастват по-бавно от капацитета на производство на това
оборудване, например, ако една ВиК фирма иска да увеличи обема на един
язовир. Разходите за увеличаване на размера на язовира ще бъдат свързани с
двуизмерната система, определяща площта на язовира (лицето на язовирната
чаша), докато неговият капацитет ще нарасне триизмерно, защото, освен, че
208
Локализационни подходи за регионално развитие, УИ „Св. Климент Охридски“

Електронно студентско копие!

Електронно студентско копие!

Електронно студентско копие!

ще увеличи площта си, язовирът ще постигне по-голям обем. Така
инвестицията може да се представи като функция от мерките, които ще
доведат до увеличаване на язовирната площ, докато резултатите от нея ще
доведат до увеличаване и на неговия обем.
Всички производствени единици трябва да разполагат с едно
определено ниво на запаси от материали, оборудване и резервни части, с цел
да посрещнат временно отсъствие на регулярни доставки, дефектиране на
машини и оборудване и др. По-голямата производствена единица има помалка нужда от задържане на своите ресурси, за да си гарантира тези
непредвидени разходи. Например в случаите, когато се отнася до машини,
предприятие, което използва голямо количество машини от един вид, трябва
да държи много по-малко резервни части за една машина спрямо
предприятие, което има само една такава машина. Тази логика почива на
презумпцията, че една и съща евентуална авария няма да възникне при
всички машини, а те биха били по отношение на различни техни възли.
Колкото по-голяма е една компания, толкова по-голяма е вероятността
тя да получи по-добри условия от своите доставчици както по отношение на
цена, така и по отношение на срок на доставка. По дефиниция доставчиците
и производителите на полупродукти и материали имат склонността да
фаворизират своите най-големи клиенти в сравнение с голям брой малки
клиенти, купуващи случайно малки количества от различни изделия. Както
видяхме в глава 5, товарните тарифи, които обслужват големите пратки,
постигат допълнителна икономия от мащаба и са желан индустриален ефект.
Големите компании имат възможността да договарят всичките си доставки на
преференциални цени, тъй като тези икономии се натрупват в полза на
самите доставчици. Следователно ниските цени за доставки не засягат
процента на добавена стойност на доставчиците, а просто премахват някои
допълнителни разходи. Освен това големите фирми предизвикват сами този
вид ефекти, като използват кредити, за да достигнат до онези нива на
доставки на едро, които ще им осигурят дискутираните икономии. Например,
ако едно дружество е акционерно, би могло да продаде част от дяловия си
капитал и да го инвестира в доставката на огромно количество суровини и
материали, което да му позволи допълнителни икономии от мащаба и
доставките. Тук е много важно да се отбележи, че това не означава по-ниски
крайни цени за потребителя или поне не винаги. Целта на тези икономии не е
да се осигурят на пазара свръхевтини продукти, което да доведе до масови
фалити в по-малките конкурентни фирми. Напротив, целта е чрез едно подобро управление цените да се задържат стабилни (ниска инфлация), но
нормата на печалба при тези цени да нараства. Този модел на икономии има
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още един ресурс за растеж, който произтича от това, че по-големите обеми на
производство ще увеличат нетния паричен поток. Подобрените ценови нива
на доставка при относително стабилен процент на възвращаемост и стабилна
инфлация, ще гарантират добрата ликвидност и доходност на предприятието.
Поради тези и други причини нарастването на едно предприятие и
неговото производство е много вероятно да доведе до по-ниски разходи за
производство на единица продукция. Но този вид икономии е възможно да
възникват само след достигането на определено индустриално мащабно ниво.
По терминологията на Бейн това е минимален оптимален мащаб на
производство. Под нивото на този мащаб предприятието ще бъде по-малко
ефективно, а това означава да извършва по-високи разходи на единица
продукция. Също така обаче над този оптимален мащаб константното
увеличаване на продукцията не винаги води до повишаване на
ефективността.
Нещо повече, икономиите могат да възникнат от създаването на повече
от едно предприятие с оптимален мащаб на производство, като по този начин
дадена фирма може да стигне до извода, че нейната най-оптимална
организационна структура се състои от няколко предприятия. Икономиите от
такива действия се подчиняват на логиката, описана до момента. Икономиите
от управлението на големи компании могат да бъдат увеличени чрез
прилагането на по-специализирана организационна структура, която
фирмите, състоящи се от няколко предприятия, прилагат при използването на
най-напредничавите техники и средства за комуникации, управление на
процеси и производства, постигнати от съвременните технологии. Не на
последно място по значение е фактът, че големи фирми имат възможността
да отделят средства за изследвания и развитие (R&D) – фактор, който има
огромно влияние и значение за поддържането на конкурентното предимство
на фирмата. Днес в икономическото развитие на страната много се залага на
малките и средните предприятия. Те биват разглеждани като среда за нови
идеи, иновации и изобретения. До известна степен това е така. Понастоящем,
обаче, стабилно развиващите се компании и региони залагат на
изобретенията, но най-вече на постепенното развитие. Например една малка
компания дори да създаде устройство или оборудване, което пести време и
енергия за производството на какъвто и да било продукт, много често няма
средствата да изпита, сертифицира, произведе достатъчно много, да
рекламира и да продава сама. Причината е, че за това са необходими голямо
количество ресурси и капацитет, които малките фирми често нямат.
Следователно малките и средните предприятия могат да съществуват
успешно само при взаимодействието си с големи компании. Иначе тяхната
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съдба е нестабилна. Нещо повече, споделянето на ползите от откритието или
иновацията между отделните компании е стабилна форма за организация на
производството.
В рамките на компания, състоящата се от няколко предприятия,
икономиите от мащаба и голямата масовост на производството, както и
големият мащаб на доставки, могат допълнително да бъдат подобрени. В тези
фирми складовите запаси много бързо могат да бъдат прехвърлени към
другите предприятия, за да се покрият липси в доставките. При определени
ситуации това може да се окаже изключително полезно, особено ако тази
липса на доставки се дължи на смущения в международните връзки. В
подобни моменти цената често нараства, а запасите се закупуват на ниски
ценови нива и така фирмата може да получи изключително добра доходност.
Тази система обаче не функционира само при такива случайни възможности.
Например електрическата система осигурява енергията там, където тя е
необходима, независимо от какъв вид електроцентрала е създадена и къде се
намира тя. Този вид системи на захранване решиха през XX в. проблема с
доставките на ел. енергия и независимо че някъде може да възникне спад в
производството и респективно недостатъчност, тя веднага се удовлетворява
от друга част на енергийната система.
Споменатите допълнителни характеристики на компаниите, състоящи
се от няколко предприятия, могат да свалят значително средните разходи за
производство на единица продукция спрямо индивидуално малко
предприятие. Хипотетичен пример представлява фиг. 64 (б), където def
илюстрира мащабната производствена крива на едно самостоятелно
предприятие, а dij – на фирма, състояща се от няколко предприятия. Точка е е
на мащабната производствена крива и отбелязва минималния оптимален
размер на предприятието Q min р, докато точка i на мащабната крива показва
оптималния мащаб на производство на фирма, състояща се от няколко
предприятия.
Както при случая с едно предприятие, икономиите от мащаба се
задействат само при едно определено критично долно ниво на производствен
обем. Отвъд този мащаб не винаги може да възникнат допълнителни
икономии, което не означава обаче, че и производствените разходи ще
започнат да нарастват. Просто ще се достигне до едно оптимално балансово
ниво. Има няколко фактора, които могат да въздействат върху икономиите от
мащаба. Много високата степен на специализация както на машините, така и
на работната сила може да причини загуба на гъвкавост и адаптивност към
бързо изменящите се пазари. В тази ситуация при един дори временен застой
в търсенето на дадена стока, която бързо се изменя технологично,
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продуктово и пазарно, икономиите от мащаба биха имали по-ограничено
действие. Обратно, при една стандартизирана стока, характерна с масовата си
употреба, известна в маркетинговата теория като продукти крави,
икономиите от мащаба на производство биха имали голяма полза. Развитието
на свръхголямо предприятие с неговия сложен тип управление може да
доведе до проблеми с контрола и координацията, които да „консумират”
всички ползи от производствените икономии, възникващи от мащаба. В
конкретния случай това могат да бъдат проблеми като пазарни ограничения,
недостатъчно налична и квалифицирана работна сила за твърде голямото
предприятие или твърде разпръснат пазар, ограничаващ ползите от мащаба
на дистрибуция. Тук е удачно да посочим за пример българския вариант на
едромащабно индустриално социалистическо развитие. Много от
производствените мощности бяха концентрирани в големи предприятия,
някои от които достигат до комбинатна форма на организация. Това довежда
до проблеми с контрола на процеси от ниво работна сила, качество на
работата, измерване на крайните резултати и ефективността на труда, до
проблеми с качеството на продуктите, контрола на стоковите запаси и др. Но
дори и някои от тези свръхпредприятия да са достигнали до задоволителна
форма на организация, те разполагат с един силно раздробен пазар в лицето
на цялата икономика. Т.е., независимо колко ефективно те произвеждат една
единица продукция, нейната дистрибуция до всяка точка на страната
„консумира” тази ефективност. Нещо повече, много често обикновени,
стандартизирани стоки са неналични на пазара. Техните доставки са
нерегулярни по изградената търговска мрежа – типични недостатъци на
управлението на икономическата система в пространствен аспект.
Поради тези съждения разходната крива би могла да заеме една от три
възможни форми. Първата е като илюстрираната на фиг. 64 (в), където се
достига до уникален оптимален мащаб Qo, след който средните разходи за
производство нарастват постепенно, давайки като резултат класическа крива
с формата на буква U. Второ, може да съществува краен брой от
алтернативни мащаби на производство, Qmin до Qmax, както на фиг. 64 (г),
като всички те са еднакво ефективни от гледна точка на разходите. Отвъд
Qmax икономиите от мащаба изчезват и разходите на единица продукция
нарастват. Трето, при една неясна експанзия на мащаба е възможно отвъд
минималния оптимален мащаб да не настъпват никакви допълнителни
икономии по отношение на средните разходи на единица продукция, като се
получава крива с L форма (фиг. 64 (д)) В най-общ план това демонстрира, че
над определено ниво на мащаб могат да съществуват значителни предимства
(по отношение на разходите за производство на единица продукция), които
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да бъдат получени от концентрацията на производството в големи по мащаб
производствени единици.
До този момент стана ясно, че икономиите от мащаба, които са
резултат от нарастване на производството, са причината фермерите например
да се стремят към централна локализация на техния вид дейност в
опростения централизиран модел. Това е същата сила, която кара фермерите
в модела на Фон Тюнен да търсят специализация в най-доходоносната
култура. Двата фактора заедно могат да поддържат търговска производствена
система, тъй като нарастващите ползи от мащаба са пропорционални на
тяхното производство. Чрез добавянето на допълнителни фактори към
модела, осигуряващи минималното ниво на съществуване, както и
постигането на икономии от мащаба, ползите от новото производство ще
превишават разходите за него и ще постигнат печалба от централизирано
производство. Така, докато ползите им нарастват, те ще продължават да
увеличават мащаба на своята дейност39.
Обратно, при равни други условия експанзията на фирмата ще се
забави, след като премине през минималния размер на едно предприятие.
Това е точката, при която в съществуващите условия се постига най-ниска
средна стойност на единица продукция. При тези обстоятелства ние не само
ще достигнем до логиката за размера на средното предприятие в
пространството, но определяйки средния размер на общия пазар, който
самостоятелно предприятие с оптимален размер може да обслужва, бихме
могли да определим броя на предприятията или фирмите, които могат да
съществуват ефективно в един определен период от време (П. Лойд, 1972).
В условията на свободен пазар и съвършена конкуренция фирмите,
компаниите, фермите и дори градовете, разглеждани от гледна точка на
производствени системи, ще се стремят да достигнат до балансово състояние.
Т.е. техният брой, размери и поделения при локализацията си ще зависят от
минималния оптимален мащаб на производство, равен на дела от пазара,
който биха могли да овладеят при този мащаб.
Като цяло при едни по-реалистични условия такива прости решения,
отнасящи се към сложни комплексни териториални системи, ще изпитват
теоретична недостатъчност, по подобие на шестоъгълниците на Кристалер и
ринговете на Тюнен точката на минималния оптимален мащаб ще придобие
Например зърнопроизводството у нас се намира в подобна теоретична ситуация. Производителите на зърно не се
интересуват какво ще се случи със зърното, което те искат да произведат. Те се интересуват увеличените засети площи
да доведат до директни плащания. Т.е. чрез директните плащания те постигат своята „икономия от мащаба”, която на
този етап е напълно изкуствена.
39
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латентна функция, слабо изменяща пространствените икономически
структури. По-ясното дефиниране на ролята на влиянието на минималния
оптимален мащаб може да се постигне в опростените модели, но оценката му
става твърде сложна, когато ограничителните условия се премахнат. Найважен е фактът, че този оптимален мащаб е също постоянно изменящ се по
отношение на всяка фирма, т.е. той не е константна величина. Поради това не
може да се определи някакво теоретично ниво, по отношение на което една
компания да се стреми на свободния пазар, още повече в постоянно
изменяща се икономическа структура.
Разсъждавайки в тази посока, бихме могли да отбележим, че в реалната
икономика такива теоретични „свободни влизания” на реалните пазари са
много трудни и дори невъзможни. Често при тези условия, ако пазарът е
изпълнен с производители и продавачи, можем да допуснем, че пазарната
крива има формата на буква L, т.е. както е на фиг. 64 (е). До определен
момент цената на единица продукция намалява, след което независимо от
мащаба на производство цената достига долно крайно ниво. Настъпва
състояние на непреодолимо минимално ниво на разходи, което не се влияе от
количеството произведена продукция. При тази ситуация определянето на
оптималното ниво на мащаб на производството става почти невъзможно, а
инвестицията – твърде рискова. Ако новото предприятие разполага с мащаб
на производство, достигащ най-ниската възможна цена още с първото си
производство, то не е в състояние да реагира допълнително на бъдещи
изменения. Описаната ситуация разкрива състоянието при продукти, добре
усвоени технологично от няколко големи компании, които оперират в
съответната пазарна ниша, и възникването на нови играчи е много малко
вероятно. Посоченото условие е индикатор за продукти, които са в последна
фаза на своето технологично ползване, очаква се подмяна в тяхната употреба
или са свързани с добива на рядък природен ресурс и са без алтернатива.
С времето тази характерна особеност на фактора „икономии от
мащаба” ще създаде импулс или тенденция този тип продукти да се
произвеждат в малко на брой големи и широкомащабни предприятия. В
научната литература въздействието на големите предприятия и икономиите
от мащаба, които те постигат, въздействат на индустриалните структури в
Западна Европа и САЩ още в края на XIX в. Своя максимален ефект
големите предприятия развиват още преди Втората световна война, като за
периода 1950–1965 г. съотношението между „мащаб на производство” и
„добавена стойност” остава почти постоянен. Настъпват значителни
изменения след този период, когато се реализират нови форми на
индустриална организация, в която се използват голям набор от по214
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ефективни поддоставчици и се възвръща ерата на малките и средните
предприятия. Причината за това е, че светът излиза от следвоенния период и
предпочитанията на потребителите заемат все по-важна роля. Последното
условие изчерпва времето на масово производство и поставя продуктовия
дизайн и честите изменения в крайния вид на челно място. За да не изпаднат
в състояние на загуби от нужните разширения, те предприемат мерки към
извеждане на неефективните дейности към по-малки компании, намират се
по-близо до точката на оптималния мащаб на производство, което ги прави
по-гъвкави в продуктово и ценово отношение. Така при равни други условия
голямата компания запазва добрите си ценови и пазарни предимства, но
създава редица прави и обратни икономически връзки, желани за развитието
на много региони. Този процес е известен като аутсорсинг и има голямо
многообразие в икономическите структури40 (А. Пред, 1966).
Съществуват сериозни аргументи в посока на твърдението, че големите
предприятия увеличават своята значимост за сметка на значимостта на
малките компании. Но ще бъде некоректно, ако отдадем тази ситуация
единствено и само на действието на фактора „икономии от мащаба”.
Например някои фирми биха могли да продължат да произвеждат и да растат
отвъд точката на своя минимален оптимален мащаб не защото постигат пониска цена на единица продукция, а защото увеличават своите пазари и
пазарен дял. Относително по-сложното положение на малките фирми е
резултат от многообразни социално-икономически фактори, а не само поради
малките икономии от мащаба, които могат да реализират. Въпреки това
малките и средните компании губят относителната си тежест (все по-голям
дял от произведената продукция се произвежда от големи компании в
световен мащаб), но по отношение на абсолютните си показатели „малки и
средни предприятия (МСП) продължават да нарастват, като те са основната
В периода на централизираното стопанство, развивано у нас в периода 1944 – 1989 г., се е търсел именно този ефект,
който е бил реализиран в Западна Европа и САЩ поне половин век по-рано. В структурата на икономиката във всеки
отрасъл, както са дефинирани тогава, се изграждат само няколко гигантски предприятия, които обслужват националния
ни пазар и износа на страната. Достига се дотам, че в икономическата география на България териториалната структура
на определения отрасъл се формира от един до три района, в които има максимум едно или две големи предприятия.
Използваните показатели за оценка на тяхната дейност включват единствено количествени показатели, които нямат
връзка с оценката на качеството и ефективността на тяхната работа. Така например, при анализите на черната
металургия се е отбелязвало, че Кремиковци има капацитет от 3 млн. т, но няма оценка, как този мащаб на производство
се е съотнасял с нуждите на икономиката и с общата балансова ефективност и добавена стойност.
За да се постигне и вторичният ефект от малките и средните предприятия, в началото на 80-те се взема
решение за създаването на над 1000 малки предприятия, ориентирани към потребителски стоки, предимно в малки
населени места, които имат за цел да запълнят изключително бедния продуктов пазар и да разнообразят възможностите
за трудова реализация. Освен икономически са търсени и социални, и демографски ефекти, тъй като обезлюдяването на
малките градове и села вече е било започнало като следствие от индустриализацията на големите градове и миграциите
„село – град”, които трябва да осигурят нужната работна сила. Независимо от предприемането на тези мерки,
последните са твърде ограничени и не могат да реализират ефективност, равностойна на западните бизнес организации.
40
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форма на фирмена организация и заемат най-големия дял от работната сила.
Това увеличава тяхното местно значение за заетостта и икономическия
профил на регионите. Въпросите за размера на предприятията са толкова
важни, че ЕС и България чрез Закона за МСП регламентираг три критерия с
горно прагово ниво, които определят кое предприятие, в коя категория да
попада – това са брой на персонал, оборот и стойност на ДМА.
Таблица 4 Критерии за класификация на МСП, възприети в чл. 3 от ЗМСП
Средно предприятие
Малко предприятие
Микропредприятие

Средносписъчен
брой персонал
< 250
< 50
< 10

Оборот

Стойност на ДМА

< 97 500 000 лв.
< 19 500 000 лв.
< 3 500 000 лв.

< 84 000 000 лв.
< 19 500 000 лв.
< 3 500 000 лв.

Разбира се, посочените критерии могат да варират съобразно бизнеса, в
който фирмата функционира. Например ако една малка по отношение на
критерия брой на персонала фирма произвежда силно специализирана
продукция с много висока добавена стойност, може въобще да не зависи от
местния пазар. Такъв е случаят с фирми в областта на информационните
технологии, където продуктът се „доставя” онлайн през интернет на
стойността на достъпа до глобалната мрежа. Така малка фирма,
предоставяща услуга или информационен продукт с висока стойност, може
да постигне оборот от милиони левове, без да държи голям брой работна сила
или висока стойност на дълготрайни материални активи (ДМА), както е в
едно индустриално предприятие. Друга възможност за постигане на повисоки резултати е участието на малки фирми в клъстери, където те могат да
постигнат по-висока ефективност и да обслужват по-големи пазари, на които
иначе не биха могли да оперират. Именно тук се крие отговорът на
противоречивия въпрос: защо, след като малките фирми са по-ниско
ефективни спрямо големите по отношение на мащаб на производството и
съответно постигнати икономии, не само не намаляват, но и увеличават своя
дял? Една от причините за това се намира във факта, че една значителна част
от технологичните открития и иновации са по-подходящи за малките фирми
и фаворизират техните производствени условия. Например много порелевантно е съвременните техники и средства за енергийна ефективност на
индивидуалните потребители да се осъществяват от малки фирми с
множество мобилни екипи, които да обслужват редица отдалечени един от
друг потребители. Обратно, за големите фирми работата в тази област ще
бъде неефективна, те биха се насочили към създаването на самите средства,
подобряващи енергийната ефективност, както и към големи индустриални
проекти, които индиректно ще засегнат чрез една локация хиляди
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потребители. Друг пример е сферата на услугите, която силно се ползва от
предимствата на информационните технологии. Независимо колко малка е
фирмата, тя може да рекламира и доставя онлайн своите услуги на
неограничен брой потребители. Т.е. поне на теоретично ниво
информираността и достъпът до потребители са изравнени с тези на големите
компании. Допълнителен фактор, който допринася за това състояние,
произтича от характера на кривата на мащаба и нивото на минималния
оптимален мащаб на производство. По-горе описахме природата на
икономиите от мащаба, където стана ясно, че не само минималният
оптимален мащаб варира значително от едно производство спрямо друго, но
също така формата на кривата на мащаба под оптималното състояние е почти
винаги хоризонтална линия. Ето защо горното обстоятелство е индикатор, че
малките фирми биха могли да съществуват, без това да води до излишни
допълнителни разходи за единица продукция. В бизнеси, в които
минималният оптимален мащаб е нисък, много на брой малки компании,
близки до оптималния размер, могат да се конкурират на пазара. От друга
страна, там, където кривата относно мащаба на производство е относително
равна, биха могли да съществуват едновременно голям набор от фирми с
различна големина. Тясно свързано с тези фактори е количеството на
необходимия капитал за инвестиране при започването на бизнес в условия на
мащаб, осъществим икономически. Например в някои видове бизнеси – като
производството на облекла, обувки, трикотаж и др., необходимият капитал е
малък и може да се счита, че няма входящи бариери. Обратно, в бизнес като
производството на високотехнологични устройства, автомобили, компютри,
самолети, мобилни телефони и др. нивото на необходимия капитал е
изключително високо. Това произтича както от силната конкуренция, така и
от все по-високите стандарти, на които трябва да отговарят тези продукти, и
тяхната постоянна необходимост от технологично обновление. В общ план
малките фирми се ориентират към бизнес, в който икономиите от мащаба не
са водещ фактор, а изискванията по отношение на необходимия капитал са
ниски.
Друга причина за оцеляването на малките фирми е съществуването на
пазари и продуктова диференциация, както и фактът, че някои пазари са
малки и пространствено отдалечени. В общия случай стандартните продукти
са най-подходящи за масовото производство, където има много други масови
производители на сходни или заместващи продукти, които разнообразяват
пазара по отношение на дизайн, качество и цена. Като краен ефект се
сепарира пазарът на малки ниши, в които малките фирми биха могли да
действат доста успешно.
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Тук не бива да се подценява ролята на масовото производство, което
решава изключително важни икономически и социални обществени
проблеми. Благодарение на ефективността на масовото производство и
големите компании потребителите могат да получат много продукти, при
които дизайнът отстъпва водещата роля на практичността и полезността.
Подобни продукти са някои медицински артикули, като спринцовки, игли,
системи, превързочни материали, някои лекарства и др. Така, благодарение
на масовото производство в едно голямо предприятие, можем да получим
стерилна спринцовка и игла, с които да се извърши лечение на пациент на
пазарна цена от няколко стотинки. Никоя малка фирма не може да реализира
този тип социално-икономическа ефективност на толкова приемлива пазарна
цена. Следователно бихме направили извода, че има дейности, в които
участието на МСП с ниска ефективност е неприемливо, тъй като би внесло
инфлация в конкретната пазарна ниша. У нас такава монополна ситуация
рядко се реализира от производителите, а по-скоро от търговския
представители на чужди компании на местния пазар, които използват факта,
че българската икономика не произвежда този продукт или няма
алтернативен такъв. Това обяснява защо редица промишлени продукти у нас
се предлагат на пазарни цени, по-високи от тези в други страни, където
индустриалната и търговската структура са много по-пълна и възможностите
за спекула са минимални.
Поради горепосочените и други причини малките фирми оцеляват
дори когато вземат решения, намиращи се в графиката под теоретичния
оптимум. Оцеляват въпреки съществуването на икономии от мащаба в
големите компании. Тяхното функциониране не възпрепятства постиженията
на големите компании, но доказва, че икономиите от мащаба не са
единственият фактор, определящ размера на съответния бизнес.
Факторът мащаб на производството има и фундаментално въздействие
върху производствените разходи. В тази връзка всеки предприемач не трябва
само да реши проблема с намирането на оптималното заместване между
производствените фактори и дистанцията при доставките, когато търси
локализация, но също така трябва да изследва задълбочено природата на
възможното заместване между производствените фактори спрямо мащаба на
бъдещото предприятие. В определени случаи заместването на разходите от
един производствен фактор към друг може да допринесе значителни
икономии на разходи, които не могат да бъдат пренебрегнати. Например при
едно достатъчно ниво на търсене предприятие, което функционира близо до
минималния оптимален мащаб, дори да има по-големи разходи за
производство и транспорт, може да се окаже, че предлага най-доброто
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предложение. Това е реализуемо в случаите, когато тези по-високи разходи
дават икономии, които другите към момента не използват, което може да е
резултат от технологични решения или политика на фирмата.
Условията, ръководещи разполагането на едно голямо предприятие,
значително се различават от условията, които действат върху предприятие в
смисъл на достъп до индустриална среда, доставчици и пазари. По този
начин мащабът оказва значително въздействие върху процеса на
локализация, въпреки че само по себе си това е технически и структурно
обстоятелство без директни пространствени последствия. По подобие на
всички основни локализационни фактори, които разгледахме до този момент,
действието на мащаба върху локализацията е многообразно и сложно. Както
обаче се оказа, минималният оптимален мащаб е полезна теоретична
абстракция със своя пространствена, времева и секторна изменчивост, дори в
рамките на един икономически сектор. Резултатът е, че ни позволява да
идентифицираме теоретична зависимост между мащаба на производство и
размера на фирмата, като между това отношение съществуват още редица
променливи, допълнително усложняващи реалния свят.
Мащаб на производство, пазарно търсене и локализация
На този етап от анализа заместителният проблем, стоящ пред всеки
производител в процеса на вземане на локализационно решение, има три
измерения:
 Разходите, възникващи в процеса на осигуряване на факторите за
производство в една точка съобразно пространството, което трябва
да се преодолее;
 Техническия въпрос относно мащаба на производство;
 Оценката на вероятните ползи, свързани с достъпа до пазара
(възможен метод за оценка – анализ „разходи-ползи”)
Посочените три елемента са неразривно свързани и създават
последователна циклична логическа рамка. Например разходите за факторите
на производството и мащаба засягат цените, цените засягат нивото на
търсене, нивото на търсене засяга мащаба и мащабът засяга факторите на
производство.
Една от слабостите на локализационните теории и теоретични рамки,
разгледани до този момент, е подценяването на фактора мащаб, често
наричан вторичен по значение фактор, важен за размера на пазарната зона
при определена локация. Тази презумпция означава, че всяка фирма е вече
локализирана съобразно останалите възможни критерии, като обикновено се
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фаворизира минимизирането на разходите за производствените фактори.
Следователно при избора на първоначална оптимална локализация важното
взаимодействие между мащаба, разходите за достъпа до производствените
фактори и търсенето се пропуска.
В действителност съществува начин, по който намаляването на
разходите за единица продукция с нарастването на мащаба на производство
намалява цените за доставка на стоките от една вече установена фирма, а
също разширява пазарната зона на фирмата. Този вид доказателствен анализ
е извършен от Хувър (1937) посредством метода на маржиналната линия,
чийто наклон показва как цените на доставките в крайните точки на пазара
варират съобразно пространственото разширение на самия пазар. Значително
по-късно Айзърд (1956) доразвива анализ и по аналогичен път разкрива
взаимовръзката между мащаб и разширение на пазара.
В ситуацията, показана на фиг. 65, е допуснато, че потенциалните
потребители на стоката, произвеждана в А, са локализирани по линията АВ.
Ако само онези потребители, локализирани в А, желаят да закупят стоката,
маржиналните разходи за производителя ще се описват от линията АК. Но
ако други потребители, разположени до L, също са готови да закупят стоката,
то тогава маржиналните разходи спадат до J, защото нарасналото търсене
позволява икономии от мащаба, и доставните цени стават JG. Наклонът на
JG и EF, DC и QP зависи от природата на транспортните разходи. В
допълнение много високите транспортни разходи на единица продукция за
определена дистанция ще създадат стръмно наклонена линия и вероятно ще
ограничат растежа на предприятието до точно определен размер. Това е една
от сериозните причини за създаването на предприятия, клонове на основните
компании в редица производства, които да обслужват определени пазари и
пазарни зони. Допълнителното пазарно разрастване до М ще позволи
съответно допълнителни производствени икономии, което ще трансформира
линията на цените за доставки в EF. Описаният модел представя оптималния
мащаб на производство. Но всяко допълнително нарастване в търсенето ще
причини по-високи разходи за единица продукция с последващо нарастване
на доставните цени за потребителите (линии DC и QP).
Кривата, която свързва точките KGFCP, е маржиналната линия: всяка
точка по протежението на тази линия изразява цените на доставка при
крайните точки на пазарната зона.
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Фиг. 65. Взаимовръзка между мащаб на производство и пространствено разширение на пазара
(по У. Айзърд, 1956)

Същевременно фигурата показва втори производител на същата стока,
локализиран при т. В, но имащ идентични разходи за производство. Неговата
маржинална линия има същата форма като на производител А и по този
начин при т. Х, където двете маржинални линии се пресичат, двете фирми си
споделят пазара поравно. В случай че икономиите от мащаба за един от
производителите действат по-интензивно спрямо другия, то е възможно
неговите цени за доставки да се понижат в една широка пазарна зона. Това
положение е илюстрирано на следващата фигура (фиг. 66 (а)), която показва,
че пазарната зона нараства от X към Y за сметка на производител В, защото
производител А постига по-високи нива на икономии от мащаба. Фигура 66
(б) представя краен теоретичен случай, при който цените на доставка на А са
по-ниски от тези на В във всички пазарни точки, което изключва последния
напълно.
Както Хувър, така и Айзърд успяват да докажат, че мащабът на
производство е неразривно свързан с нивото на търсене. Намаляването на
разходите за единица продукция е зависимо от достатъчно търсене и тази
взаимовръзка е добре илюстрирана от концепцията за маржиналната линия.
При подобен вид изследвания обаче не се оценява, че оптималната
локализация сама по себе си варира съобразно мащаба на производство.
Например увеличаването на мащаба на производство може да въвлече
използването на допълнителни факторни вложения, които са налични в други
отдалечени локации като следствие ще се увеличат транспортните разходи.
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Фиг. 66. Допълнителни икономии от мащаба, позволяващи пазарна експанзия чрез намаляване на
цените на доставка (по У. Айзърд, 1956)

В научната литература по този въпрос от особено значение е
решението, което предлага Леон Мозес (1958). Той усъвършенства
заместителната рамка на Айзърд, като отчита не само пространствените
вариации във факторите за производството и търсенето, но и мащаба на
крайното производство.
Мозес разглежда елементарен производствен процес, който изисква два
фактора за производство. Единият е локализирана суровина, налична само в
т. М. Вторият е работната сила, налична както при М, така и в С, която е
пазарният център. Поставя се условието, че работната сила е по-евтина при
С. Качеството на работната сила е равностойно при М и С от гледна точка на
критерия продуктивност. Фигура 67 илюстрира две разходни линии, като и
двете показват общите разходи за двата производствени фактора. Линията
ST, е разходната линия, описваща подходяща локализация при М, а линията
OP маркира подходяща локализация при С. Разликата в наклона на двете
линии се дължи на разликата в разходите на двата фактора за производство
при М и С. Например точки D и E на фигурата представляват равното
количество работна сила при същите общи разходи. Но Е (съответстващо на
локализацията при източника на материал М) показва по-голямо количество
от материал, отколкото при D. Именно D е точката, която кореспондира с
локализацията при пазарния център С. Обратно, точки F и G представляват
равното количество от материал при същите общи разходи, но G
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(съответстваща на локализация при пазара) изисква много по-голямо
количество работна сила, отколкото при F. Така при изчертаването на
двуфакторните разходни криви за едно производство и тяхното взаимно
заместване спрямо количеството на двата фактора, които изискват, и тяхната
цена, може да се определи по-изгодната локализация.

Фиг. 67. Заместителни разходни линии на два производствени фактора (по Л. Мозес, 1958)

До този момент анализът на Мозес се отнасяше единствено до
разходите. Крайното определяне както на оптималното ниво на
производство, така и на оптималната локация трябва да включи
едновременно приходите и разходите, т.е. да се извърши определен анализ от
типа „разходи-ползи”41. Следващата фигура илюстрира две двойки от криви
на разходи и ползи едната при локация в С (TCc, TRc), а другата при локация
в М (TCm, TRm). TRm е по-ниска от TRc, защото по-големите транспортни
разходи възникват като следствие от обслужването на по-далечните
потребители от М. Поради това оптималната локация е там, където
празнината между общите приходи и общите разходи е най-голяма. В този
случай локализацията при центъра на пазара С, където се произвежда и
реализира максимално количество продукция, е точката, в която могат да се
постигнат максимални печалби. Това е изключително важен извод, тъй като е
доказателство, че най-подходящата локализация може да бъде много далеч от
точката на минималните разходи. По този начин интересът се измества не
към намиране на място с много ниски разходи, а към място, където ползите
са толкова големи, че максимално надхвърлят направените разходи. В
резултат пространствената крива на ползите (TR) е пространствено
За повече информация вж. Стойчев, К. (2009) Анализ Разходи – ползи при оценка на инвестиционни проекти за околна
среда, ГСУ, кн. География, том 101.
41
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неравномерна и има три върха R1, R2, R3, които пряко съответстват на найголемите пазарни центрове с най-високо търсене.

Фиг. 68. Взаимовръзка между разходи, ползи и производство (по Л. Мозес, 1958)

Тези крайни точки кореспондират с пространствените разходи – криви
TC1, TC2, TC3, всяка една от които представлява различен мащаб на
производство. Както бе отбелязано по-горе, локализацията и мащабът са
близко свързани категории. За предприятия с капацитет TC1 и TC3 точката
на най-малките разходи е С3, докато за предприятие с по-голям капацитет
TC2 точката на най-малките разходи е С2. Оптималната локализация,
осигуряваща максимална печалба, е там, където TR-TC=max., което отговоря
на т. С3 заедно с оптимално по размер предприятие TC3. При тази ситуация
оптималната локализация не кореспондира с точката на най-голямо търсене.

Фиг. 69. Пространствени криви на ползите и разходите за различни нива на производство42
(по Х. Ричардсън, 1969)
42

На фиг. 69 разликата между разходи и ползи за всяка отделна локация се илюстрира от P1, P2 и P3
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По-голямата част от локализационните теории често използва подход,
фаворизиращ един фактор при определянето на оптималната локализация.
Поради това много често намирането на точката на „най-ниските” разходи е
център на техните анализи, като не се обръща достатъчно внимание на
търсенето, което е основополагаща сила в пазарната икономика. Обратно,
когато се прилагат подходи, дефиниращи пазарната зона, силно се надценява
търсенето за сметка на промените в разходите. Двата подхода като цяло
подценяват влиянието на мащаба на производство. Основният извод от тези
анализи е, че локализационният проблем е поне тристранен – промените в
разходите, ползите и мащаба, които от своя страна трябва да бъдат
анализирани едновременно. Промяна в който и да било трите компонента ще
измести точката на оптималната локализация, която всъщност е точката на
максимална печалба.
Всичко, което дискутирахме дотук, бе относно мащаба и търсенето
като фактори за локализация. В реалната икономика много важене и
въпросът за конкуренцията, като вече допуснахме, че свободната
конкуренция ще влияе на процеса на ценообразуване. Теоретично
предприемачът ще бъде свободен да търси монополен контрол над пазарните
зони както чрез промяна на тяхното местоположение по отношение на
конкурентите, така и чрез манипулиране на търсенето около себе си
посредством диференцирани ценови политики.
Конкуренция в пространството
До този момент винаги когато коментирахме цената, плащана от
потребителя за една определена стока, имахме предвид цената спрямо
местоположението на клиента и местоположението на нейния произход. Този
начин на ценообразуване е познат като цени f.o.b (free-on-board)(ФОБ), или
като франко базите на производителя – ценообразуване, при което
потребителят трябва да поеме на свои разноски всички разходи за
транспортиране до крайната дестинация на доставка. Като цяло разходите за
транспорт зависят директно от дистанцията, което можем да определим като
взаимно относително привличане между производителя и потребителя, от
една страна, и от друга, като взаимно пространствено отблъскване между
конкуриращите се продавачи. Транспортните разходи налагат горна граница
на пространственото разширение на един фирмен пазар и освен това
спомагат за формирането в определена степен на пространствен монопол.
При тези обстоятелства съществува конкуренция за стратегическите локации,
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а локализационната взаимозависимост е основна характеристика. Това
означава, че локализацията на дадена фирма по отношение на пазара е
фундаментално зависима от локализацията на конкурентите, а също и от
прилаганите пространствени ценови политики (Грийнхът, 1956). В
настоящия раздел ще
анализираме посочените два аспекта на
пространствената конкуренция. Първият е локализационният избор като
конкурентно решение, а вторият е използването на различни ценови
политики.
За да илюстрираме първия аспект, ще използваме опростен пример от
двама конкуренти на линеен пазар. Това е класическият пример на Хотелинг
(1929) и е известен в научната литература като модел – пример с „двамата
продавачи на сладолед на плажа”. Бихме могли да изследваме проблема под
формата на „игра”43 между двамата конкуренти, всеки от които се стреми да
получи по-голямо предимство над другия. Фиг. 70 илюстрира същността на
проблема.

Фиг. 70. Възможни локализации на двама конкуренти в равномерно
разпределен линеен пазар (По Хотелинг, 1929)

Схемата показва теоретичния пазарен потенциал от 40 единици,
разпределени равномерно по дължината на линията от a до е. За лекота на
модела се допуска, че количеството, което ще се закупи, зависи само от
цената, като търсенето е нееластично и всяка единица от стоката струва 1 лв.
Съществуват пет възможни локации за двамата продавачи a, b, c, d, e –
равномерно разпределени по линията. Борбата между двамата продавачи за
местоположенията с най-голямо предимство може да бъде описана чрез
„матрица на плащанията”, където стойността във всяка клетка показва
нетното предимство на единия от продавачите спрямо другия. Това нетно
предимство е разликата в продажбите между двамата продавачи и техните
съответни локализации. Например, ако продавач 1 реши да се разположи при
т. a, а продавач 2 – при т. c, двамата биха могли да си разделят пазара
поравно – по 20 единици между а и с, но така продавач 2 ще оперира сам на
Теорията на игрите е широко използван метод в поведенческите науки, чрез който се изследват разнообразни
конфликтни ситуации. В географската наука приложението им е илюстрирано от Гоулд (1963), Айзърд (1962), Стивънс
(1961) и др.
43
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целия пазар намиращ се между точките с и е. Неговото нетно предимство ще
бъде 20 лв. (20 единици от пазара между с и е плюс 10 единици, между с и b
минус 10 единици гарантирани на продавач 1 по линията между а и b). В
матрицата това е показано като – 20 в средната клетка на първия ред.

Продавач 1

Продавач 2
a

b

c

d

e

a

0

-30

-20

-10

0

b

+30

0

-10

0

+10

c

+20

+10

0

+10

+20

d

+10

0

-10

0

+30

e

0

-10

-20

-30

0

Матрица на плащанията при решение с теорията на игрите за проблема на двамата
продавачи44 (цена на единица f.o.b.=1лв.) (По Стивънс, 1961)

В тази ситуация можем да видим как конкурентната игра създава
динамична ситуация. Нека допуснем, че продавач 1 първи пристигне и се
настани в точка а. Тъй като е единственият продавач на стоката, той реално
обслужва целия пазар между а и е. Когато продавач 2 се появи на пазара,
неговият избор на локализация ще бъде повлиян от вече направения избор на
локализация от продавач 1. Чрез локализация при b продавач 2 получава
нетно предимство от 30 лв. Респективно продавач 1 започва да страда от
достатъчен достъп до пазар и като реакция се релокализира в с, което изземва
от продавач 2 десет лв. от продажбите към него. Това стимулира продавач 2
също да се релокализира. Ако, той се премести в с (центъра на пазара), те ще
споделят пазара поравно – продавач 1 ще продава 20 единици от едната
страна на с, а продавач 2 – 20 единици от другата страна на с. Можем да
определим тази позиция като балансова, тъй като никой от двамата
продавачи не би могъл да подобри своята конкурентна позиция на базата на
вече направените допускания.
Независимо от изключително изкуствените си условия на моделиране,
този пример илюстрира един аспект на конкурентните борби между
продавачите, начина, по който локализацията може да бъде използвана за
проникване на нови пазари. В случая разгледаният вид рамка игнорира
всички други възможни конкурентни стратегии, една от които е разлика в
цените на продуктите. Въпреки че локализацията на двамата продавачи е
балансова позиция, това ще бъде вярно само ако двамата прилагат идентични
f.o.b. цени. В една по-реалистична ситуация двамата продавачи е възможно
Положителните стойности представляват плащанията, постъпващи към продавач 1, чиито стратегии са записани в
лявата колона. Стойностите със знак минус представляват плащанията към продавач 2, чиито стратегии са записани в
горния ред на матрицата.
44
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да използват различна ценова политика. Такава политика може да бъде
диференцирана или недиференцирана.
Недиференцираната ценова политика по отношение на f.o.b. цените
означава, че всеки клиент заплаща цената, която е определима съгласно
неговото относително положение спрямо точката на доставка. Т.е. цената на
производител плюс транспортните разходи. На фиг. 71 (а) са дадени две
фирми X и Y, като и двете поставят цени f.o.b. на една и съща стока. Там,
където двете цени са еднакви, фирмите споделят пазара поравно, като
пазарната зона се описва от границата МС. Но ако допуснем, че фирма Х
реши да намали своите цени за доставки равномерно от ABC до DEF, това
може да бъде напълно пазарно осъществимо, тъй като ще постигне по-ниски
производствени разходи и ще се доближи до минималната оптимална точка
на производствен мащаб. В този момент фирма Х може да нападне пазара на
Y до точка N. Това предимство няма да издържи дълго, тъй като се очаква Y
също да понижи своите цени с дял, сравним с този на X, което автоматично
ще върне пазарната граница на т. М (вж. фиг. 71, б). Подобен тип
недиференцирана ценова политика се счита за най-често прилагания, но
както се вижда от фигурата, предимствата, които той предоставя, са малки.

Фиг. 71. Конкуренция за пазари и трансформация след промяна на цените за доставка
(по М. Грийнхът, 1956)
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Съществуват сериозни аргументи относно предимствата за
неприлагането на f.o.b. ценообразуване.
Целта на диференцираните ценови политики е да увеличат общите
приходи чрез постигане на продажби на пазари, намиращи се на разстояние
отвъд тези, които биха били обслужвани, ако се прилага f.o.b. ценова
политика. Основата на подобна диференцирана политика е пространственият
монопол, наложен от големите разстояния и степента, до която еластичността
на търсенето за съответната стока варира като резултат от локализацията на
конкурентите. На фиг. 71 границите на пазарните зони X са в условията на
f.o.b. ценообразуване до точки М и N. Отвъд тях потребителите се обслужват
на по-ниски цени от доставчиците Z и Y. Цените за потребителите, намиращи
се в пазарната зона на Х, се описват от линията CDE, като единствено зависят
от дистанцията от Х. При тази ситуация Х може да наложи по-високи цени,
описани от линиите СК и EK, без да губи продажби от конкуренцията на Z и
Y. Оттук ясно можем да направим извода, че основата на Х да може да
повишава цените си по-вероятно се дължи на неговата локализация,
отколкото на допълнителен маржин на пазарната зона, където потенциалната
конкуренция на други доставчици е по-голяма. Накратко, еластичността на
търсенето за стоката Х е значително по-голяма от тази, която пряко
произтича от нейната локализация.

Фиг. 72. Потенциал за увеличаване на цените на база степента на пространствен монопол
(по М. Чизхолм, 1966)

С цел да се разширят продажбите пространствено, продавачът трябва
да бъде способен да доставя на отдалечени клиенти на цени, по-ниски от
неговите конкуренти. Това е възможно чрез „покриването” на някои или на
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всички транспортни разходи относно отдалечените клиенти. Метод за
извършването на това покриване е приложението на изравнена ценова
политика за доставки, където една и съща цена се прилага в значителна по
размери пазарна зона. Както е видно от следващата фигура, тази политика
дискриминира предимството на потребителите, които се намират директно
до производителя, като фаворизира положението на по-отдалечените
клиенти. По този начин,всички солидарно заплащат транспортните тарифи,
независимо на какво разстояние се намират от производителя. Т.е. близко
разположените плащат доста повече, отколкото биха платили ако цената се
определяше на база разстоянието. Единната ценова политика се прилага в
рамките на цели национални пазари в определени случаи, като е особено
полезна за страни с трудно достъпни изолирани райони, които при друга
ценова политика не биха съществували, защото цените за доставки биха били
прекомерно високи. Всъщност осигуряването на допълнителни продажби
покрива разходите за допълнителното производство за тези отдалечени
райони, като направените разходи са по-ниски от получените печалби.
Именно това условие позволява покриването на транспортните разходи и
гарантирането на доставките дори в отдалечени райони. Тези ситуации са
изключително типични и за пазарни зони, където не се постигат икономии от
мащаба. Нещо повече, ако производител оперира чрез f.o.b. ценова политика,
това реално ще възпрепятства постигането на оптимално ниво на
производство. Причината е, че цените ще бъдат прекомерни за отдалечените
клиенти и райони и потребителите не биха купували от него. Обратно,
единната ценова политика ще позволи максималното натоварване на
производствените мощности, защото ще има по-голямо търсене и
респективно пазарната зона ще бъде максимална, включваща и найотдалечените клиенти и райони. Това ще увеличи част от транспортните
разходи, но ще позволи реализирането на вътрешнопроизводствена
ефективност и икономии от мащаба, които ще ги компенсират.
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Фиг. 73. Взаимовръзка между f.o.b. цени и единна ценова политика (По Лойд и Дикен, 1972)

Единната ценова политика има своите граници на полезност и достоверност
при приложението ѝ в практиката. Цялата пазарна система се доминира от
потребителските стоки. Те са най-многобройната група, особено когато са
повсеместно достъпни на националните пазари. Ситуацията е малко поразлична, когато става дума за индустриални стоки и промишлени продукти,
които трябва да служат като междинни доставки. Ако разгледаме секторите
на икономиката, ще установим, че по-голямата част от тях прилагат единна
ценова политика. Но някои индустриални компании, както и търговски
фирми, прилагат принципа на „базовите точки”, независимо дали става дума
за една или няколко точки в един национален пазар. Това ще зависи от ранга
и обсега на съответната стока. Например доставката на автомобили може да
се извършва във всеки областен център в страната, тъй като всеки един от
тези градове е достатъчно голям пазарен център с необходимото минимално
пазарно прагово ниво. Автомобилът притежава качествата на готов продукт,
затова се намира близо до потребителя, като независимо в коя база (град) на
една и съща фирма вносител ни го доставят, цената би била една и съща. С
други думи, това е модел на многоточкова базова система. Обратно, ако у нас
има достатъчно развита индустриална среда, позволяваща появата на фирма,
произвеждаща само автомобилни двигатели, то те ще се явяват индустриален
продукт, който се доставя на заинтересованите автомобилни производители.
Заводът и съответно точката, от където ще се извършват доставките, ще бъде
само едни. Прилаганата ценова политика значително ще зависи от
количеството на поръчката, срока на доставка, начина на плащане иредица
други фактори. В тази връзка прилагането на единна ценова политика е не
само невъзможно, но и нежелано.
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Ценовата политика, основана на базови точки, е широко прилагана от
всички фирми в един и същ икономически сектор, като системата
функционира, спазвайки няколко принципа. Базовата цена се определя
спрямо едно конкретно положение и ценовите квоти към конкретните
клиенти представляват сумата от базовата цена плюс транспортните разходи
от съответната базова точка (склад), независимо от коя точка клиентът
решава да извърши покупката. Изборът на базова точка, от която да се закупи
продуктът, си остава привилегия на клиента. Това, което фирмата
производител гарантира, е, че цените във всяка базова точка (склад) са
еднакви за идентичните продукти за всеки клиент.
Следващата фигура показва ситуация с два производствени центъра.
Център Р може да ценообразува чрез f.o.b ставки, което се описва от линията
PS, докато линията RST показва всички цени за доставки по дължината на
целия пазар. Център Х също е производствен, като той има значително пониски производствени разходи от Р, маркирани от линията XB. Линията,
която описва всички цени на доставки за целия пазар, се изобразява от ABC.

Фиг. 74. Ефект на деформация, следствие от ценова система с една базова точка
(по М. Чизхолм, 1966)

В условията на недиференцирана ценова система Х би могъл да доставя
на всички клиенти, дясно стоящи от М, докато Р ще обслужва пазара в ляво
от М. Нека допуснем, че Р представлява базова точка за една конкретна
индустрия. При тази ситуация всички потребители би трябвало да заплащат
доставни цени, описвани от линията RST. Например клиент при О би купувал
от Х, който е най-близкият производител. В условията на ценова система на
базовата точка О трябва да заплати цена в размер на ОZ вместо ОY, дори ако
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стоката се транспортира директно от X. С други думи, той трябва да плати за
несъществуващи транспортни разходи.
Един от резултатите от вариациите в ценообразуването е да се намали
възникването на обособени пазарни граници, което би попречило на
определени райони
за тяхното по-нататъшно развитие; освен това
транспортните компании прилагат зонална структура на тарифиране. За да се
постигне допълнително размиване на пазарните зони и намаляване на ролята
на разстоянието, фирмите прибягват до продуктова диференциация. Тя може
да доведе до доминирането на стоки от един и същ тип, но с някои
специфични отличителни черти. В много такива случаи един и същ
географски пазар може да бъде споделен между конкуренти от една и съща
индустрия на база продуктовите различия на техните стоки, отколкото на
дистанция. Така в търговската мрежа потребителите избират
характеристиките на продукта по неговата цена, а не по това от колко далеч
се доставя.
В заключение ще обобщим, че различните ценови политики
(диференцирани и недиференцирани) имат за цел да увеличат печалбите чрез
максимално нарастване на продажбите. Там, където се прилагат f.o.b. цени и
клиентът сам носи отговорността за транспортните разходи, производителят
има стимул да се намира максимално близо до колкото се може по-голям
пазарен център. Ако пазарът е пространствено нехомогенен, фирмите също
се стремят да се разпределят дисперсно върху цялата пазарна зона, при равни
други условия. Причината е, че при тази структура се очаква максимален
резултат за всяка. При тези условия разположението на конкуренцията има
жизненоважно значение. От друга страна, там, където действат изравнени
цени за доставки, тази локализационна взаимозависимост е по-малка, което е
и основната причина много сектори да се придържат към подобна практика.
Локализационните подходи е по-вероятно да се различават според
пространствените различия в разходите за производство и доставки, което
може да причини и формирането на географски клъстери от фирми. Тази
гледна точка ни води към важната роля на фактора „агломериране”.
Икономии от мащаба и агломериране45
Характерна черта на икономическите дейности е тяхното специфично
пространствено възникване, организирано под формата на пространствени
клъстери. Оказва се, че регулярното пространствено групиране на
45В

българската географска литература терминът агломерация е свързан с определена форма на развитие на селищата. В
настоящия случай агломериране се използва като „икономии от натрупванията”, в смисъл на териториална
концентрация на икономически дейности.
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икономически дейности, че възниква дори при еднородна среда. До този
момент в отделните модели, които коментирахме, присъстваха различни
пространствени групирания от райони – източници на суровини, централни
градове или транспортни възли, райони с по-евтина работна сила или големи
пазарни центрове. В действителност съществува една изключително значима
локализационна сила, която може да генерира формирането на клъстери за
определени икономически дейности в пространството – икономиите от
агломериране, които са вид допълнителни икономии от мащаба.
Икономиите от мащаба, които обсъдихме по-гореу могат да бъдат
поделени на два типа в зависимост от начина, по който се отнасят към
производствените единици. Това са вътрешни икономии от мащаба и
външни икономии от мащаба. Разграничението между тях е дискусионно и
въпрос на гледна точка (Чизхолм, 1966). За да разберем природата на двата
вида икономии от пазара ще представим следния пример. Ако допуснем, че
имаме предприятие – производител на компютри, икономиите, постигнати от
тази фирма в резултат на увеличение на собственото ѝ вътрешно
производство, можем да определим като вътрешни икономии от мащаба. На
едно по-различно ниво икономиите от мащаба, осъществени от цялата
компютърна индустрия, на базата на нейния растеж, също могат да бъдат
разглеждани като вид вътрешна икономия от мащаба. Например компютърна
фирма може да постигне понижаване на средната цена за единица продукт не
заради собственото си увеличение на производството, а поради растежа на
компютърната индустрия като цяло, резултат от нововъведения в целия
сектор. Освен това фирмата може да реализира икономии от мащаба, без да
се налага да прави промени в мащаба на собственото си производство, а като
резултат от вътрешна икономия от мащаба на някоя по-голяма
производствена система, външна за самия производител на компютри.
Последната ситуация описва външни икономии от мащаба. Този вид
отношения се изследва подробно чрез „Динамичен анализ на движението на
дяловете”, където това се улавя при определянето на пропорционалния
ефект46.
В специфичния случай на икономиите от агломериране външните
икономии, които една производствена система изпитва, възникват от нейната
конкретна локализация спрямо по-големия пространствен мащаб на
клъстериране на икономическите дейности. Икономиите от мащаба, които са
вътрешни за основните клъстери от фирми, например един град по време на
ранните фази на неговия растеж, се проявяват като външни икономии за
За повече информация относно ДАДД Вж. Стойчев К., Регионален баланс на промишленото производство,
Автореферат на докторска дисертация, София, 2008г.
46
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отделните фирми, изграждащи икономическата структура на този град. По
този начин, без да е необходимо предприятията да увеличават собствения си
производствен мащаб, техните пространствени отношения и функционални
връзки с по-голямата агломерация им позволяват да постигнат икономии на
разходи, което действа като вторичен фактор извън самите тях. При тези
условия икономиите от агломериране стават допълнителен елемент,
допринасящ за локализационното решение на предприемача. Ето защо може
да се счита, че имат фундаментално значение в цялостната локализация и
респективно за териториалната организация на икономиката. За първи път в
научната литература разглежданият феномен е анализиран от А. Вебер
(1919). Ученият визуализирал икономиите от агломерирането като сила,
причиняваща пространствени отклонения от локализация в точката на наймалките транспортни разходи по подобие на ефектите, създавани от
регионите с евтина работна сила. В двата случая съществуването на
локализационни отклонения се разглежда като зависещо от локализацията на
привличащата сила по отношение на критичния изодапан. За да възникне
агломериране, критичният изодапан от фирми трябва да бъде пресечен по
определен начин. В случай че изодапанът не бъде пресечен, агломериране и
агломерационен ефект няма да възникнат.

Фиг. 75. Концепция на Вебер за агломериране: (а) критичният изодапан не е пресечен;
(б) критичният изодапан е пресечен и има възможност за агломериране

Въпреки че концепцията на Вебер е в синхрон с останалата част от
локализационната теория, в нея има два слаби аспекта. Първо,
недостатъчната степен на вникване в природата на процеса на икономиите от
агломериране и второ, твърде олекотен и опростен е процесът на релокация
до нивото на нова пространствена организация.
Изследванията на икономиите от агломериране усилват разбиранията
ни за ролята на връзките и контактите, които съществуват между
икономическите дейности в рамките на определен регион. Всяка фирма
представлява само един елемент от дългата верига на доставки и
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производства, които, събрани заедно от прави и обратни връзки, създават
мрежа, която в определена степен може да достигне до състояние на клъстер.
Допуска се, че връзките, пораждащи се от външните икономии, се предават
до всяка отделна фирма в клъстера чрез вътрешната мрежа по подобие на
система с множество хоризонтални и вертикални елементи.
Връзките могат да бъдат класифицирани на база множество критерии,
но доминират три основни типа (Ууд, 1969):
1. Производствени връзки – това са връзки, осигуряващи
пиедвижването на материалите и суровините от едно предприятие
към друго като част от по-дълъг производствен процес.
2. Връзки, осигуряващи услуги – услугите включват широк набор от
дейности, включително изпълнението на дейности по поддръжка и
експлоатация, доставките на машини и оборудване, както и
финансовите и търговските услуги за широк набор от
производители.
3. Пазарни връзки – връзки, които съществуват между фирми, чиято
функция е да дистрибутират произведените от другите фирми стоки,
включително осигуряването на политиката по продажби на едро и
транспортирането.
Икономиите от агломериране могат да съществуват там, където някои
или всички от гореизброените връзки са реализирани в рамките на едно
ограничено географско пространство – регион. Сумарният резултат ще бъде в
полза на всички фирми от този регион, изразен в намаляване на разходите за
производство на единица продукция или нарастване на печалбата, или и
двете. Често се прави разграничение между два основни типа икономии от
агломериране: локализационни икономии и урбанизационни икономии.
Локализационните икономии са онези, които фирмите получават в един
икономически сектор или много тясно свързани икономически дейности,
намиращи се на определено място. Тези икономии възникват като по-ниска
производствена стойност на единица продукция независимо от нивото на
производствените разходи в съответния икономически сектор. Например
разположението на рафинерия със специализирано пристанище на
Черноморието дава локализационни икономии спрямо всяка друга
рафинерия, намираща се на територията на България при равни други
условия. Равностойно локализационни икономии би имала само рафинерия,
разположена до голямо пристанище.
Урбанизационните икономии от своя страна засягат всички фирми и
всички икономически сектори и дейности, намиращи се в задземието на един
определен град. Те се олицетворяват от онези допълнителни външни
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икономии, които се постигат от предприятията като резултат от по-големия
мащаб на производство в урбанизираните зони, водещо до по-ниски разходи
за производство. Икономиите от мащаба на всички териториални
производствени системи от висок ранг, включително и градовете като такива,
се подчиняват на същите правила относно специализацията и икономиите от
масови услуги и потребление. В действителност, когато се провежда
изследване, е много трудно да се направи разграничението, кои икономии
произтичат от локализацията и кои от урбанизацията. Въпреки това някои
индустрии, използващи силно локализирани суровини, получават икономии
от локализация.
В някои производства създаването на бързи комуникационни контакти
може допълнително да намали разходите за транспорт и спедиция. Това се
отнася в пълна степен за фирми, произвеждащи нестандартни стоки или
услуги, където контактът с клиента е ключов за успеха на фирмата.
Комуникацията с клиента позволява да се определят с голяма точност
неговите нужди, за да бъде предложението максимално близо до
първоначалната идея. Поради това фирмите, които предлагат този тип
продукти и услуги, са локализирани близо една до друга, като между тях
действат множество връзки, споделящи си в клъстъра технологии, работна
сила, ноу-хау и др. Нарастването на клъстъра с множество малки и средни
предприятия може да доведе до мащаб на производство и икономии,
сравними с едно много голямо предприятие, но съставено от множество
гъвкави компании.
Този факт може да бъде една от основните причини, обясняващи
оцеляването на малките и средните предприятия, които заедно допринасят за
създаването на необходимия мащаб и функционалност на индустриалната
среда, като същевременно се ползват от нея. Тези ползи за всяка отделна
компания в клъстъра възникват като външна икономия от мащаба, а не като
вътрешна. Независимо от това разходите на индивидуалните фирми спадат
рязко, като резултатът е значително по-висока конкурентоспособност
спрямо близки по мащаб компании, но намиращи се в локации извън
клъстъра, и ползи, които създава.
За една голяма индивидуална фирма възможността да се специализира
нейното производство, управление и сервизни функции е важно условие,
спестяващо разходи. За малката фирма, произвеждаща специализиран
продукт в големите градски индустриални производствени зони, може да
бъде постигнат подобен ефект относно разходите. Пространственото
съпоставяне с други подобни по мащаб фирми, осигуряващи услуги за нея
като поддръжка, счетоводство, пазарни проучвания и обучения, гарантира на
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фирмата икономии, които за нея са от външни източници, т.е. външни
икономии от мащаба. Вътрешните икономии от мащаба, постигнати в
рамките на урбанизираните индустриални комплекси и осигуряващи
основния пазар, позволяват всяка фирма локализирана в него, да стане поспециализирана и ефективна.
По същия начин икономиите от големите поръчки на стокови запаси,
които намаляват разходите за единица продукция в една самостоятелна
голяма фирма, могат да бъдат разглеждани като действащи на ниво
урбанистично-индустриална агломерация. Те се отнасят до доставката на
материали, работна сила и дори работни площадки. Много често големи
компании поддържат високи нива на стокови и материални наличности,
което гарантира сигурност на доставките при евентуално нарушение на
търговските вериги. Типичен пример в това отношение са компаниите,
добиващи и доставящи на други икономически сектори първични
енергоносители. Те са задължени да притежават запас от определено
количество от съответния енергоносител с оглед на това да се гарантира
доставката им при наличие на техническа или политическа невъзможност,
както и да се ограничи възможността за краткосрочна ценова спекула.
Икономиите от големите поръчки за покупки се явяват също и като
външна икономия за фирмите, намиращи се в урбанистично-индустриалната
агломерация. Предимствата за самостоятелната голяма фирма е, че
тяполучава най-изгодни ценови нива на доставки, избирайки измежду много
доставчици. Същото обаче е възможно и за клъстърите от малки и средни
фирми, разположени в агломерацията. Това може да се случи в областта на
транспорта чрез обединяване на входно-изходни доставки при закупуването
на материали, суровини, както и при изграждането на инфраструктура и др.
Една от големите икономии от агломерирането за установените в нея
фирми е осигуряването на широк набор от услуги с висока полезност. С
нарастването на тези индустриално-урбанизирани комплекси единичните
разходи за доставка на енергия, вода, транспорт и третиране на отпадъци би
трябвало да намалявант. Всъщност икономиите от мащаба ще нарастват до
една теоретична точка, при която се достигне еквивалент на минималния
оптимален мащаб на съответното предприятие. След тази точка по-ниските
разходи ще се трансформират в посока към индивидуалния потребител, като
за него ще се явят като външна икономия от мащаба. Но също така след тази
точка ще започне постепенно повишаване на разходите за единица
продукция. На теория би трябвало да има оптимален размер на самата
агломерация в пространството така, както съществува оптимален размер на
индивидуалното предприятие. По този начин мащабът и полезността на
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услугите, които се произвеждат за него от самия агломерационен ефект,
напълно ще съответстват на потребностите на предприятието, което ще
максимизира външните икономии към всички останали фирми. Така нито
агломерацията, нито предприятието ще бъде в състояние на свръхкапацитет
или неизползван капацитет.
Интересен е опитът на Айзърд (1956) да изследва този аспект на
икономиите от агломериране чрез метода на нетни криви на икономии за
публични услуги като доставките на енергия, градски транспорт,
водоснабдяването и третирането на отпадъците. Следващата фигура
илюстрира няколко хипотетични нетни криви за агломерации с различни
размери с презумпцията, че индивидуалните криви дават като резултат
общата нетна крива. Авторът сам отбелязва, че при изготвянето на анализа
съществуват проблеми и условности, които затрудняват изводите, като
например трудно е да претегли значението на всеки вид услуга. Второ, между
тях съществуват взаимозависимости и др. Теоретично изчисляването на
минимален оптимален мащаб за една агломерация е възможно, но това ще
бъде само количествено доказателство за външните икономии, които тя
създава.

Фиг. 76. Хипотетични нетни криви на икономии (по У. Айзърд, 1956)

Фигурата явно показва, че Айзърд допуска намаляване на икономиите
след определен мащаб на агломериране. Според него това ще бъде резултат
от нарастване на конкуренцията за свободни терени и най-добрата част от
работната сила, което неимоверно ще увеличи разходите за тези два фактора
за производство в рамките на агломерацията. Движенията, породени от
транспортиране в силно урбанизирана зона, могат до доведат до чести
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задръствания, което да породи проблеми със сигурността на доставките;
възможно е влошаването на качеството на публичните услуги поради
свръхпретоварване и др.
Независимо от тези проблеми, икономиите от агломерирането като
процес остават важна характерна черта на съвременния икономически свят.
Броят обслужвано население и степента на развитие на икономическите
дейности винаги ще бъдат взаимозависими, формирайки още по-тясно
специализирани клъстъри от градски агломерации. Допускането, че растежът
на градските агломерации ще изпитва все по-големи трудности, не се
оправдава. Дори в България като страна с изключително тежка демографска
криза и депопулация, развитието на първите три най-големи агломерации в
страната продължава както териториално, така и икономически. Този пример
е доказателство, че ролята на градската среда и нейните агломерационни
ефекти е фактор, надделяващ над евтината работна сила, ниските входни
нива и пазарни условия, свободно предлагащи се в големи части на страната.
Регионално икономическо развитие
Единствената променлива, която пряко опосредства локализационния
процес и има константен характер, е времето. С времето хората променят
своят начин на мислене и своите нужди. За да посрещнат новите си нужди,
развиват технологии, нови производствени системи, нови бизнеси, което в
крайна сметка изменя икономическата среда и я развива. В първата част на
книгата моделите, действащи в опростена икономическа среда, веднъж
стартирани, навлизат в състояние на продължителен динамичен баланс
между входните и изходните параметри на системата. Всички стимули за
някаква промяна бяха ограничени и резултатът беше еднородна, равномерно
структурирана среда на икономическите дейности в пространството. На тази
идейна основа действат моделите на Тюнен, Вебер и Кристалер. В
следващите глави ограниченията постепенно бяха премахвани във времето и
пространството, което освободи някои пазарни сили да могат да изменят
средата, в която се реализират хората и техните дейности. При тези условия
икономиката от гледна точка на пространството придобива по-реалистичен
характер, постоянно еволюиращ, гъвкав спрямо промените в човешкото
поведение и търсене. За всеки участник в икономическата система
пространството представлява набор от неограничени възможности, които се
променят от място към място и във времето. Реално всеки един изпитва
непрестанното общо въздействие на еволюцията на самата икономика в
пространството, реализирайки мозайка от географски обособени зони със
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свои уникални предимства и недостатъци за кратък период от време. Веднъж
поставена в условия на движение, системата никога не може да се освободи
от наследените пространствени решения, нито пък от онези вътрешни и
външни сили, произтичащи от процеса на пространствената икономическа
еволюция.
Настоящата глава ще посветим на еволюцията на икономическата
система, в която факторите са подчинени на времето – икономии от мащаба,
възприятията на предприемача и „кумулативността” на развитието, оказват
мощно въздействие върху процеса на локализация. Трябва да приемем
условието, че икономическото развитие е неравномерно разпределено в
пространството. Нещо повече, чрез опростените икономически модели
доказахме, че това е главна движеща сила. Във всеки момент от времето
някои региони изпитват бърз и устойчив растеж, докато други са в ситуация
на стагнация или дори рецесия. Резултатите от този поляризиран тип
развитие е мощна пространствена пазарна диференциация в условията за
живот и развитие както на компаниите, така и на отделната личност. Това
състояние създава много социални, икономически и екологични проблеми.
Единственият начин за справянето с този тип проблеми е ранното им
осъзнаване и разкриване, като за това е необходима богата и надеждна
система за статистически проучвания. Без такава управлението на
регионалното развитие и провеждането на правилните регионални политики
са невъзможни. Така бихме заключили, че локализационният анализ е част от
големия политически въпрос за типа регионално развитие, което една
държава желае да провежда, и съответно бъдещите синергични и
кумулативни резултати, които то ще осигури за всички обществени системи.
* * *
Локализационната интензивност и посоката на първоначалния стимул
на еволюционния процес са от особено значение за разбирането на природата
и последващите събития в развитието на икономическата система в
пространството (Мирдал, 1957). Такъв първоначален стимул може да бъде
отбелязан там, където някои локализации в пространството притежават
сравнително предимство, което изпълнява нуждите, изискани от обществото
в конкретен момент от времето. Тези локации могат да осигуряват важен
материал, ресурс или комбинация от подходящи условия за развитието на
модерни земеделски техники или просто да използват характеристиките на
изгодни локализации спрямо други, развивани в миналото места. В сравнение
със старите локализации новите биват възприемани като източници на
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предприемачески ползи при осигуряването на конкретна човешка потребност
в определен момент от време. В опростената икономическа среда точките на
първоначално предимство бяха онези, при които индивидуалният участник
измежду равномерно разпределеното население осъзнава, че нетните ползи
могат да бъдат получени бързо чрез предлагането на неговите
непосредствени съседи при достатъчно ниво на търсене. За едрия
индустриалец и описаните в гл. 4 условия намирането на места, притежаващи
сравнителни предимства за производството на силно търсени стоки следва
логиката на Вебер и избраното място трябва да осигури първоначалните
ползи в бъдещето производство. Например минната индустрия има
изключителна потребност от залежи на суровината, които добива, в такива
количества, които да бъдат достатъчен стимул, че да покрият разходите за
организиране на хора, материали и оборудване на място, където тя никога не
е била развивана. Новите стимули за развитие при тази локация ще се
задействат чрез разполгането на работна сила в новата територия, откъдето
компанията ще може да обслужва обществото и неговите нужди от
суровината, която добива.
Във всеки отделен случай първоначалният стимул може да бъде
разглеждан като долно прагово ниво, достатъчно за събирането на
разнообразни фактори на производство в една избрана точка в
пространството, което в крайна сметка да създаде действаща производствена
система. Конкретното място не е предопределено от наличието на ресурси
или комбинация от фактори на околната среда, а както отбелязва Мирдал, поскоро е локализирано случайно. Това е пряко свързано със сложността на
човешкото поведение и начина, по който хората взимат решения, които често
не съответстват напълно на реалните условия на търсене, предлагане и
обороти в конкретен момент от време.
Веднъж изградена, производствената система зависи от нейната
способност да поддържа структурата си, като продължава да обслужва
търсенето на обществото чрез допълнително предлагане, гарантиращо добра
печалба на своите инвеститори. Там, където възникнат такива ползи като
първоначален стимул, и се локализират други бизнеси, водени от стремежа за
добра доходност от инвестицията. Работниците могат да мигрират към
мястото на новата локация, за да се възползват от предимството на повисоката заплата, което веднага поражда потребността от основаването на
нови бизнеси, които да осигурят потребностите на новото население –
вторичен източник на полза от новата локализация. В смисъла, който влагаме
при всяко такова локализационно решението е като генератор на
първоначален стимул на развитие. При установяването на нова
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производствена система се добавя нова пространствена структура, която
увеличава сложността на икономиката в пространството и създава нови
цикли от вход-изход на потоци от връзки и енергия.
Анализът на кумулативните резултати на агрегираното локализационно
решение, показва, че стимулите за развитието в пространството могат да
варират значително съобразно тяхната интензивност. В някои територии
силите, които стоят зад първоначалния стимул за регионално развитие, могат
да бъдат слаби, стимулирайки единствено ограничен растеж, преди
производствените предимства на местната територия да загубят своите
атрактивни въздействия върху локализационните решения. При други
стимулите за нов растеж могат да бъдат стабилни – например в случаите,
където се установи мощен енергоизточник или друга много ценна суровина.
При тази ситуация често възникват напълно нови градове, които обслужват
бързо разрастващия се пазар на продукта, който се добива. До момента
допускахме, че първоначалните стимули за развитие имат само положителен
ефект. В действителност някои от тях могат да имат и отрицателен ефект. На
изключително ниско местно ниво индивидуалните решения един бизнес да
бъде закрит представляват свиващ стимул. Едновременно с това общото
развитие на тази територия може да бъде резултат от кумулативните
последствия на голям брой индивидуални решения, ориентирани към
прекратяване на дейността. Факторите, които биха предизвикали подобни
ефекти, са с обратен знак на описаните по-горе – загуба на конкурентно
предимство, сравнително предимство при доставките на продукти или
критично намаляване на търсенето за локализираните стоки и услуги. Всички
могат да варират при своята интензивност, като при някои случаи да доведат
до изключителен спад в регионалната икономика и до бърз рязък
икономически колапс.
Истинският произход на първоначалните стимули за развитие в
пространството е изключително труден за установяване, когато разглеждаме
системата ретроспективно. Те принадлежат на друго време, различна
икономическа и социална обстановка и друга локализационна логика.
Независимо от това, веднъж заложени, първоначалните локализационни
решения на производствената система засягат развитието на регионите и
впоследствие. Взаимодействието в пространството оказва мощно
кумулативно въздействие върху развитието в пространството и предопределя
възникването на желани или нежелани ефекти.
Кумулативен растеж
243
Локализационни подходи за регионално развитие, УИ „Св. Климент Охридски“

Електронно студентско копие!

Електронно студентско копие!

Електронно студентско копие!

Веднъж след като е създадена и стартирала конкретна икономическа
система като последствие от първоначалните мотивиращи сили, след това
може да бъде разглеждана като кумулативен процес в пространството.
Мирдал (1957) и Хиршман (1958) фокусират вниманието си върху
специфичните характеристики за развитие както в пространствен, така и във
фирмен контекст. Тяхната гледна точка се базира на факта, че
първоначалният стимул, който инициира развитието на някои региони
спрямо други, им придава първоначално предимство в процеса на растеж,
който се поддържа от пазарните сили. Улман отбелязва, че мощните сили,
които концентрират растежа около първоначалните точки на развитие,
допълнително стимулират техния растеж, като привличат към тях нови
производствени фактори и потребителско търсене. Дори там, където такива
точки на растежа загубят първоначалното си предимство, което е
стимулирало техния растеж, най-мощните сред тях продължават да
нарастват, получавайки ползи от тяхното по-ранно развитие или, както Хикс
отбелязва, от техния вътрешен икономически „моментум”.
Такава гледна точка за процеса на растежа е доста противоречива
спрямо класическата стабилна балансова теория, където промяната в една от
посоките е обратнопропорционална на промяна в другата посока. Всички
саморегулиращи се системи действат по този начин. При една по-опростена
гледна точка за пазарния механизъм дисбалансът между търсене и
предлагане се регулира от ценовите промени. Ако предлагането превиши
търсенето, цените падат и производството и крайните ползи съответно
намаляват. Ако търсенето превиши предлагането – цените се увеличават и
стимулират ново производство, което да задоволи търсенето.
В действителност редица икономически системи по-скоро ускоряват
отклоненията в пространственото развитие, отколкото да им
противодействат. При ускоряването на отклоненията вътрешните връзки и
резултати са по-скоро позитивни, отколкото негативни, и придвижват
системата в нейното развитие далеч напред спрямо нейното първоначално
състояние. Освен това в първоначалните етапи на растеж и развитие на
икономическата система в пространството действащите пазарни сили по
скоро се самоускоряват, отколкото да противодействат на отклоненията и
различията. Нещо повече, съществуват доказателства, че последващият
растеж, породен от ускоряването на различието в системите, не се дължи
толкова на първоначалния стимул, а по-скоро на ефектите, пораждащи се в
мрежата и правите и обратните връзки, които тя създава. Това означава, че
процесът на развитие се самоорганизира и зависи много повече от
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функционалните си елементи, отколкото от един-единствен първоначален
фактор.
Кумулативен растеж и ефект на мултипликатора
Съществуват много модели, които описват как импулсите на растежа,
генерирани чрез действието си, създават сложен мултипликаторен ефект.
Трябва отново да обърнем внимание на проблема, къде да „влезем” в
системата, за да установим кой е най-важният фактор, стимулиращ
цикличното и кумулативното развитие. За удобство ще използваме пример с
основаването на нова индустриална дейност или разрастването на вече
съществуваща в един относително слабо развит регион. Това условие
представлява първоначалният стимул за възникване. Растежът и развитието,
които произтичат от последващите потоци на производствени фактори
спрямо техния първоначален стимул или „мултипликаторно-ускорителният
механизъм”, ускорява процеса на растеж в локациите с първоначално
предимство (Пред, 1966).
Навлизането на нова индустриална дейност в региона генерира набор
от различни местни нужди. Те могат да бъдат следствие от потребността за
местни продукти от самото предприятие или да бъдат генерирани от
допълнителната покупателна способност, свързана с установяването и
създаването на селища на новата работна сила. По този начин цялата
територия изпитва ефекта от появата на редица нови бизнеси, което се
бележи от силно развитие на строителството, следвано от развитието на
услуги, търговия и транспорт. Индустриите, доставящи необходимите
материали за първоначалното развитие, могат да бъдат продължени и развити
(обратни връзки). В допълнение те създават местното търсене за собствени
си нужди за суровини и материали, както и чрез новите местни приходи,
генерирани от получените заплати и печалби при взаимодействието с
доставящите фирми. Индустриите също така могат да бъдат привлечени от
възможността да обслужват новите ефекти или разрасналите се дейности,
следващи от основната дейност на региона (прави връзки). Целият процес е
кумулативен. Всяко ново развитие само по себе си генерира допълнителен
мултипликаторен ефект и се изразява в основаването на нови предприятия и
фирми. Тази тенденция допълнително се усилва от растежа на целия регион
по отношение на население, приходи и разнообразие на икономическите
дейности. Като краен ефект се достигат нови индустриални и търговски
„прагови нива”, което позволява в един определен момент локализирането на
едромащабни икономически дейности. Бизнесите, които се намират извън
245
Локализационни подходи за регионално развитие, УИ „Св. Климент Охридски“

Електронно студентско копие!

Електронно студентско копие!

Електронно студентско копие!

самата индустрия, генерират вторичен мултиплициращ ефект, което добавя
към цялата система ново, още по-високо прагово ниво на търсене и
предлагане.
Не всички приходи, получени от местната икономика, биват харчени в
нея. А също така различните производствени системи създават различни
входно-изходни връзки в рамките на региона. Точната същност на местния
мултипликаторен ефект ще зависи от конкретните характеристики на новите
производствени функции, а също така от пропорцията между общите
генерирани приходи, разходвани на местно ниво и онези, които напускат
региона чрез покупки на стоки и услуги, произведени в други региони.
Въздействието на ефекта на мултипликатора върху продажбите на
дребно и общата търговия в един конкретен регион може да бъде изследвано
чрез уравнение на мултипликатора. Една от фундаменталните
характеристики на мултипликаторния ефект, както на регионално, така и на
градско ниво на развитие е стиковането ѝ с понятията на регионалните
експортни бази като първоначален източник на растежа. Тези сектори са
отбелязани като експортно ориентирани или често наричани още
„икономическа база” и теоретично са близко свързани с „теория на водещия
сектор” на Инис. Основно се различават по това, че се стремят по-скоро да
открият и установят онези стоки и услуги, които регионът изнася, отколкото
да установят всички продукти, които регионът произвежда със собствените
си фактори и условия. Същността на експортнобазираната теория се основава
на факта, че всеки регион, независимо в какъв мащаб го разглеждаме – град,
община, област или група държави, има два фундаментално различаващи се
сектора в икономиката:
1. Експортно ориентирани сектори (Еех) – включват всички дейности, за
които ефективното търсене е външно за региона и основната част от
продукцията се изнася. Тези сектори осигуряват по-голямата част от
нетните парични потоци в региона.
2. Местни сектори (Еres) – включват се всички сектори, за които
ефективното търсене е вътрешно за региона. Това са производствените
системи, които всекидневно обслужват потребностите на местното
население.
Събрани заедно, двата типа сектори формират общата икономическа
структура на региона. Експортно ориентираните сектори са онези, които
играят водеща роля при първоначалното стартиране на икономическото
развитие. Тези сектори определят нивата на абсолютните приходи в региона
и предопределят успеха и стабилността на местно базираните индустрии. Те
са онези сектори, които придават ефекта на измененията в националната
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икономика в местния регион. Общото допускане може да бъде разписано
така: нивото на местните икономически дейности по отношение на заетост,
приходи и др., е функция на експортно ориентираните икономически
дейности. Нещо повече, ако допуснем, че тази взаимовръзка е относително
стабилна за определен период от време – т. е. пропорцията между експортно
ориентираните и местно ориентираните сектори е стабилна, то тогава е
възможно да изчислим влиянието на промяната в експортно базираните
сектори върху местните сектори и следователно върху цялата икономика.
Например: ако регион разполага с общо 1 000 000 души работна сила,
като в експортно ориентираните сектори са заети 400 000, а в местните –
600 000, това означава, че съотношението между местни и експортно
ориентирани дейности е 1,5. С други думи, за всеки две създадени
допълнително работни места в експортно ориентираните сектори, ще
генерират 3 нови работни места в местните сектори. От тази гледна точка
бихме могли да изчислим общото въздействие при нарастването на
експортно ориентираните сектори. Например разкриването на ново
предприятие, което създава работа за 4000 души, ще създаде 6000 нови
работни места в местните сектори. Така общият кумулативен ефект би се
равнявал на 10 000 нови работни места. Ако допуснем, че отношението
остава константно за определен период от време, би могло да бъде написано
уравнение на икономически мултипликатор, познат като експортно базиран
мултипликатор (Хагет, 1965):
𝐸𝑡 =

1
(𝐸 )
1 − 𝑎 𝑒𝑥

където: Et е общата заетост
Ex – заетостта в експортно базираните сектори.
а – параметър, на който определя взаимовръзката между експортно
базираните и местните икономически дейности. Например ако заетоста в
местните сектори е 75%, то а ще има стойност от 0,75.
Трябва задължително да се отбележи, че мултипликаторното
съотношение действа и в обратния смисъл. Например, затварянето на
предприятия в експортно ориентираните сектори задължително ще доведе до
много по-голяма загуба на работни места в местните сектори.
При тези условия следва, че ако допусканията на експортно базираната
теория са възприети, онези региони или градове със силна експортна
ориентация и следователно мощен мултипликаторен ефект ще бъдат много
по-чувствителни по отношение на въздействието на какъвто и да било
изначален стимул, независимо дали той е позитивен или негативен спрямо
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регионите със слаби мултипликаторни взаимоотношения. Мултипликаторът
освен това отразява ускоряването на отклонението и неговия потенциал
върху икономическата система. Реалната степен на отклонение зависи от
интензивността и посоката на първоначалния стимул, който е насочен към
процесите на промяна и ражда кумулативната структура. Експортно
базираната теория осигурява ценни изводи за функционирането на процеса
на растеж и е широко прилагана, като същевременно е и обект на значителна
критика.
Един от техническите проблеми, които възникват е прецизното
отделяне на експортно базираните местните сектори, тъй като много
предприемачи обслужват както местния, така и външни пазари. В тази връзка
са били предлагани много решения, част от които са изчисляване на
локализационния коефициент или определянето на праговото ниво на
минималните изисквания. Друг проблем е регионалната делимитация,
особено когато се изследват предприятия и сектори, които увеличават
размера на експортната база. Промените в местните сектори могат да
възникват поради това, че големите региони притежават способността и се
опитват да създадат система, в която осигуряват всичките им необходими
продукти, т.е. самозадоволяваща се система. На тази теоретична основа
почива един от основните постулати на Новата икономическа география,
която в действителност доказва, че основните играчи на международната
сцена са близки по степен на развитие най-ефективни и богати региони,
които търгуват предимно помежду си. Погледнато глобално, можем да
разглеждаме тези региони сумарно като един. В концептуален смисъл някои
съвременни разработки върху мултипликаторната теория слагат ударение на
факта, че независимо от класификацията – експортно или местно
ориентирани – всички нови производствени системи имат мултипликаторен
ефект върху регионалната или градската икономика (Левен, 1964). Известен е
примерът с работите на Пред (1966), който силно игнорира теорията за
икономическия базис, изследвайки въздействието на широк спектър от
мултипликаторни ефекти върху развитието на САЩ за периода 1800 – 1914
гг. Авторът достига до извода, че много нови преработвателни индустрии,
независимо дали са местно ориентирани или експортно ориентирани, биха
създали първоначален мултипликаторен ефект.
Това е много важно, тъй като наблюдаваните промени усилват или
прескачат от преработвателния сектор към третичния сектор. Доказва се
изключително силна позитивна връзка между нивото на реалните приходи на
глава от населението и дела на населението, заето в обслужващия сектор,
както и обратнопропорционална зависимост спрямо първичния сектор. От
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това емпирично изследване секторната теория доказва, че растежът, измерен
в реални приходи на глава от населението в един регион, е пряко свързан със
структурните промени в икономиката и преходите на икономическия стимул
към секторите с по-висока добавена стойност – третичен и четвъртичен.
Посоката на промяната като цяло зависи от онези сектори, чиито продукти
постигат по-висока степен на еластичност на търсенето, което допълнително
ще стимулира инвестициите в тях и съответно търсенето и следователно още
един път ще създаде кумулативен стимул за растеж и развитие.
Влиянието на увеличените инвестиции не само засяга общата
икономика на региона, който изследваме, но също така има разнообразен
ефект върху всеки отделен икономически сектор. Експортната база и
свързаните с нея дейности са пряко зависими от общия агрегиран ефект от
нарасналите инвестиции, приходи или заетост. За преодоляването на някои
слабости на секторната теория през 70-те години се създават нови подходи за
изследване, отбелязани като „input-output” анализи (Леонтиев, 1923; Фишър,
1933; Кларк, 1940). Основен принос на тази техника е, че тя осигурява
детайлно описание на взаимоотношенията и връзката между всички сектори
на икономиката до ниво, допустимо и възможно от самата икономическа
статистика. В тази връзка чрез нея е възможно да се измери въздействието на
всеки един сектор по отношение на всички останали.
Следващата таблица дава хипотетичен „input-output” анализ,
демонстриращ взаимовръзката между 6 индустриални сектора. Важно
условие на тези таблици е подреждането на секторите по колони и редове да
бъде еднакво.
Таблица 5. Хипотетично разпределение на входящия коефициент
(преки покупки на един лев произведена продукция, по В. Майерник, 1965)
Купуващи индустрии (стотинки)

Произвеждащи
индустрии

A

B

C

D

E

F

H

A

16

26

3

5

13

13

19

B

8

7

18

3

8

18

24

C

11

4

21

3

13

7

7

D

17

2

5

21

16

9

6

E

6

0

3

36

8

4

12

F

3

11

18

15

5

13

11

H

25

32

18

13

18

20

1
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Всяка стойност в таблицата е „input” коефициент, който показва
стойността на количеството продукти от всяка индустрия, необходими за
производството на продукция със стойност 1 лев за която и да е било
индустрия.
Например, за да произведе индустрия С продукция със стойност 1 лев,
тя трябва да закупи продукти на стойност 3 стотинки от А, 18 от B, 21 от С, 5
от D, 3 от Е, 18 от F и 18 от Н.
Ако допуснем, че тези коефициенти остават същите за определен
период от време спрямо отделните сектори, бихме могли да изчислим ефекта
от нарастването или намаляването в производството на една индустрия
спрямо всички останали.
Също така е възможно да се изчисли влиянието върху заетостта.
Първоначалните изследвания от този тип дължим на Айзърд и Кюне (1953),
където те правят опит за определяне на въздействието на региона Ню Йорк –
Филаделфия спрямо предполагаемо широкомащабно нарастване на
производството на стомана в същия регион.
Мултипликаторният ефект, с неговата присъща характерна черта да
ускорява отклоненията в икономическото развитие, повлиява развитието на
процеса, произтичащ от допълнителното търсене, създадено от инвестициите
на определени местоположения с първоначално предимство. Актът на
организиране на нови производствени фактори в определена точка в
пространството създава както нов капацитет, така и ново търсене.
Първоначално допуснахме, че стимулът за развитие има тенденция да
възникне при онези локации, които в определен момент от време привличат
предприемачите поради някакво сравнително предимство, което предлагат.
Веднъж установени, новите инвестиции, стартирани от такива решения, се
конвертират във функционираща производствена система, която сама
генерира, създава връзки и еволюира. Всички тези елементи са резултат от
предприемаческото решение, както и от доходността на свързаните
предприятия. Хиршман (1958) отбелязва, че те могат да се появят като
резултат от дисбаланс в местните фактори и продуктови пазари, създадени от
новото търсене на нововъзникнали предприятия. В локализационен смисъл
изборът на места за свързаните развития следва логиката, развита в предните
глави на локализационната теория. Анализът на съществуващите връзки
придава мощно значение на агломерационните сили при крайното решение.
Близостта до източника на търсене в случаите на „прави връзки” и до
доставките в случаите на „обратни връзки” ще има силно влияние при
обсъждането на крайното решение. За връзките, формиращи крайното
търсене, естествената поляризираща сила, влияеща на локализацията на
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третичните дейности, ще бъде в резултат от агломерационните сили,
засягащи локализацията на другите производствени системи, а следователно
и на населението, въвлечено в нея чрез тях. Специфичната природа на
водещите икономически сектори в местната икономика значително ще влияе
на формата на развитие. Там, където има експлоатация на разпръснати
земеделски продукти или конкретно разположени минерални ресурси,
вторичните и третичните свързани индустрии често ще бъдат описвани като
най-близката транспортна точка и те ще се агломерират към нея. Наличието
на река, пристанище, жп линия, пътна мрежа, както и съществуването на
централно място от висок ранг ще получат допълнителни импулси към
своята функционална структура.
За едно ново преработвателно предприятие локализационното
въздействие на фактора връзки (инфраструктура) ще зависи от много други
фактори като пространствената мобилност на входно-изходните потоци,
както и общата значимост на икономиите от агломериране. Там, където тези
два фактора са относително високи, като например черната металургия по
време на ХIХ – ХХ в., локализационната сила ще бъде силна, притегляйки
към себе си цял комплекс от технически свързани доставчици и
преработващи предприятия към една-единствена локация. За модерните
преработвателни предприятия, например автомобилната индустрия, високата
степен на мобилност както на частите, така и на готовата продукция,
позволява по-висока степен на пространствена дисперсия. Въпреки това дори
тук значението на другите локализационни икономии би добавило тежест
към силите на пространствена агломерация. Много често нововъзникващи
индустриални зони предпочитат да се локализират в съществуващи
централни места с висок ранг, добавяйки към техния функционален статус
допълнителни характеристики, като по този начин задълбочават
съществуващите различия между тях и центровете от по-нисък ранг.
Извеждането на общата генерализация е трудно, както и определянето
на прецизен пространствен ефект на мултипликаторния процес, тъй като той
формира само част от комплексния кумулативен механизъм на растеж.
Повечето автори, занимаващи се с кумулативните аспекти на
икономическия растеж както в пространствен, така и във фирмен контекст,
отбелязват важността на мащаба на икономиите като основна мотивационна
сила. В частност това е ролята на външните икономии в процеса на растеж,
които заслужават най-голямо внимание. Горните анализи показават как
първоначалните стимули за развитие подтикват пространствено
локализирани растежи в инвестициите и как мултипликаторните ефекти,
дължащи се на свързаните към локализираното търсене, придават
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допълнителна кумулативна сила на процеса на развитие. Процесът на
събиране на нови фактори за производство на място със сравнително
предимство поражда нарастване на вътрешния мащаб както за развиващата
се производствена система, така и за местния регион. Ако допуснем, че
средните разходи имат формата на буквата U, означава, че в първоначалните
етапи тази сила ще подкрепи икономиите от мащаба и ще подобри нейната
производителност. Фактори като нарастваща специализация в човешките
ресурси и оборудването, икономиите от масовите услуги, както и икономиите
от покупки на големи компании ще допринесат за този процес.
Реализирането
на
такива
вътрешни
икономии
позволява
производствената система постепенно да намали своите разходи за единица
продукция отвъд минималния оптимален мащаб, правейки я по-конкурентна
и способна да подсигури допълнително потенциално търсене за нейните
продукти. По отношение на такива вътрешни икономии още Маршал (1920)
отбеляза че „фирмата, получила добър старт, ще постигне монопол върху
целия бизнес чрез нейната търговия в нейния район”, което още веднъж
подкрепя монополистичните тенденции, произтичащи от вътрешни
икономии от мащаба. Същото може да бъде казано по отношение на регион,
в който едно предприятие желае да се локализира на място, където има поранно локализирани успешни компании в определената индустрия. Техният
стимул да предприемат късни „влизания” в бизнеса на вече „заетите”
локации е по-слаб, което осигурява важно вътрешно предимство в
пространственото икономическо развитие. Въпреки това въздействието на
външните икономии, получени от новото развитие, има широк спектър.
Първо, появата на нова фирма в нейната конкретна индустрия може да
принуди всички фирми в индустрията да произвеждат по-евтино по такъв
начин, че докато всеки произвежда на неговите минимални средни разходи,
разходите за минимума намаляват. Това може да има важен кумулативен
ефект върху растежа на индустрията. Там, където агломерационните
икономики на конкретните индустрии стимулират фирмите си да търсят
близко пространствено местоположение, би могло да се достигне до ново
ниво на икономии от локализация. Нещо повече, появата на нова фирма,
както видяхме в дискусията за мултипликаторния ефект, разширява пазара за
значителен набор от продукти в региона, а също създава външни икономии за
фирмите в една или друга част от икономиката. Това може да бъде изразено
като нарастващи ползи и стимули за инвестиции както в нови, така и в
съществуващи предприятия. Резултатът ще бъде по-ефективни мащаби на
действие, процес, който сам по себе си може да бъде разглеждан като
вторичен кръг от ефекта на мултипликатора. Допълнително нараства общият
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пазар и се промотират допълнителни икономии от мащаба – както вътрешни,
така и външни, генериращи допълнителен растеж. В тази връзка е трудно да
се направи ясно разграничение между действието на мултипликаторния
ефект от външните икономии от мащаба. Двата фактора действат
взаимосвързано и интегрирано, като тяхната оценка и точна прогноза могат
да осигурят резултати, надхвърлящи преките ползи от инвестициите и
създаващи регионални синергични ефекти за развитие на градско,
регионално и надрегионално ниво.
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ГЛАВА СЕДМА
НОВАТА ИКОНОМИЧЕСКА ГЕОГРАФИЯ
ОСНОВНИ МОДЕЛИ И ЛОКАЛИЗАЦИЯ

Настоящата глава е посветена на кратък преглед на развитието на
модерното научно направление Нова икономическа география (НИГ). Както е
известно, тя представлява нов клон на пространствената икономика и цели
теоретичното обяснение за формирането на голям набор от икономически
агломерации и обекти в географското пространство, прилагайки обща
балансова теоретична рамка.
Агломерирането или още клъстерирането на икономическите дейности
възниква на абсолютно всички географски нива, като силно се отличава от
място към място и от сектор към сектор. Една крайна гледна точка би бил
моделът „център-периферия” на глобалната икономика, при който над 80%
от световния брутен вътрешен продукт е концентриран само в три региона –
НАФТА, ЕС-15 и Източна Азия. В началото на 80-те години на ХХ в. тези
три региона са формирали около 70%. Следователно за последните години е
протекъл процес на концентрация при формирането на БВП.
Хал и Джонс (1999) доказват, че нациите с най-високи доходи са
клъстерирани, или обединени, в малки по териториален обхват центрове в
Северното полукълбо. Авторите сочат, че производителността на глава от
населението стабилно намалява с увеличаването на разстоянието между тези
центрове.
Силните регионални различия в рамките на една държава доказват
съществуването на клъстерирането и на национално ниво. Например,
регионът на Ил дьо Франс, представляващ 2,2 % от територията на Франция,
произвежда 30% от нейния БВП. Регионалните агломерации са добре
отразени в различните категории градове чрез установяването на градска
йерархия в повечето от развитите страни. Градовете сами по себе си могат да
бъдат специализирани в ограничен брой индустрии, като това е типично за
средните по големина американски градове, както и желан ефект от много от
програмите за развитие на ЕС. В друга крайност са огромните метрополии
като Ню Йорк и Токио, които са крайно диверсифицирани, но са
притегателна точка за всякакъв вид бизнес, които не са взаимосвързани чрез
прави връзки. Индустриалните райони, включващи фирми със силно
технологични и информационни връзки, могат да обединяват примери като
Силиконовата долина до типичен аграрен район в Италия, Испания и
Франция, специализирани в производството на сирена и вина, а също така и
градове-фабрики на конкретна компания, каквито има в областта на
автомобилостроенето в Япония и САЩ. Всички те подкрепят и поддържат
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различни типове местна специализация. Именно заради това можем да
твърдим, че силната диверсификация по отношение на размер и дейност
съществува както на регионално, така и на градско ниво. На още по-ниско
ниво агломерациите се появяват под формата на големи търговски зони,
разположени във вътрешните части на града, предлагащи както търговски,
така и бизнес услуги и инфраструктура – например Бизнес парк София. На
още по-ниско ниво в йерархията – в рамките на един квартал, съществуват
ресторанти, кина, магазини, които представляват отделни добре оформени
търговски улици, както и по-модерната им пространствена форма –
търговският МОЛ, пестящ пространство и предлагащ допълнителни услуги,
които традиционната търговска улица не предоставя.
Много е важно да се отбележи, че всеки тип агломерации на
различните нива участват заедно в системата на икономиката, формирайки
комплексна система. Разбирането на всички тези феномени е критично за
планирането и управлението на ефективни градски и регионални политики.
До някаква степен икономическите дейности са пространствено
концентрирани заради природни обекти като реки, удобни заливи и
минерални запаси, известни в системата на НИГ като компоненти на
първичната природа (Кругман, 1991). Влиянието на природните компоненти
върху пространственото разпределение на икономическите дейности е лесно
да се обясни чрез традиционните икономгеографски и икономически теории,
основани
на
сравнителното
предимство
и
парадигмата
за
конкурентоспособността.
Фокусът на тази глава е ориентиран към приноса на новия тип
икономическо моделиране на вътрешните механизми или вторичните
фактори, водещи до агломериране и клъстериране (Фуджита, 1995). Нещо
повече, икономическият модел на агломерирането би могъл да обясни както
концентрацията, така и дисперсията. Казано по друг начин, икономическото
моделиране на агломерациите се очаква да осигури обща балансова теория за
центростремителните сили, които обединяват дейностите заедно, и
центробежните сили, които ги отделят и държат на разстояние, базирайки се
на търговския обмен измежду разнообразни форми на нарастващи ползи и
различен тип мобилност на разходите.
НИГ е аналитична рамка, първоначално въведена от проф. Пол
Кругман през 1991 г., за да обясни формирането на широк набор от
гореописаните икономически агломерации в географското пространство.
След това тя израсва като един от основните клонове в пространствената
икономика и икономическата география. Към днешна дата НИГ е
единствената общобалансова рамкова теория, в която локализацията на
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агломерации е определена изключително чрез вътрешни фактори и
механизми.
Като всеки друг клон на науката НИГ има изначални причини за
поставянето на тази цел. От 70-те години на миналия век в икономическите
анализи са въвлечени непазарните взаимодействия, като няколко
икономически модела за градско развитие са разработени за вътрешни
формации на централни бизнес райони в рамките на градското пространство.
Едни от първите изследователи в тази област са Фуджита и Огава (1992),
които провеждат допълнителни изследвания и доказват възможността за
изграждането на множествени „бизнес зони” в рамките на един град. Такъв
тип вътрешноградски агломерации е едно от възможните приложения на
НИГ теорията. Впоследствие нейният обсег се разширява към по-големи
географски пространства, като системи от региони в рамките на една страна
или на наднационално ниво.
Теорията за градските системи, чийто създател е Хендерсън, остава
водещият подход за изследвания на реалното разпределение по размер и тип
на градовете. Също така благодарение на опростената си моделна структура
тази теория продължава да бъде основа за обяснение на агломерационните
икономии. Въпреки това моделите на градската система на Хендерсън не
могат да бъдат използвани за обяснение на локализацията и поради това
пространствените подходи на една агломерация, както и нейната вътрешноградско структура, не могат да бъдат изследвани чрез тези модели.
НИГмоделите през последните 2 десетилетия са значително разширени и попрецизно изградени. Към днешна дата в научната литература могат да бъдат
разграничени няколко основни модела и елемента на НИГ, както и техни
разширения.
Модели от първо поколение
Съществуват 4 ключови термина относно първото поколение модели на
НИГ. Първият от тях е общобалансово моделиране на цялата пространствена
икономика, която заимства този подход от традиционната локализационна
теория и икономическа география. Вторият е нарастващите ползи на ниво
индивидуален производител или предприятие, което е съществена черта на
икономиката и предпазва модела на НИГ да навлезе във фаза на
самозадоволяване (т.е. малките производители да не започнат да обслужват
себе си, което ще прекрати връзките в икономическото пространство). От
своя страна нарастващите ползи водят до пазарна структура,
характеризираща се от несъвършена конкуренция. Третият са транспортните
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разходи, които гарантират локализацията да има значение в модела. На
последно място са локализационните движения на производствените фактори
и потребителите, което е необходимо условие за агломериране.
Съществуват три класа модели в НИГ: модели „център-периферия”,
модели на регионални и градски системи и международни модели.
Моделът „център-периферия”, въведен от Кругман през 1991 г.,
осигурява основната теоретична рамка на НИГ. Чрез него се илюстрира как
взаимодействието между нарастващите ползи на фирмено ниво,
транспортните разходи и факторната мобилност могат да причинят поява на
нова или промяна в съществуващата пространствена структура.
Например има два региона, два производствени сектора – земеделие и
преработване, и два типа работна сила – фермери и индустриални работници.
Преработвателният сектор произвежда богат набор от хоризонтално
диференцирани продукти. Всеки набор от продукти се произвежда от отделна
фирма в условията на икономии от мащаба, които разглеждахме по-рано,
използвайки работници като единствен фактор за производство.
Земеделският сектор произвежда хомогенна стока в условията на постоянна
възвращаемост на капитала също използвайки фермерите като единствен
фактор на производство. Работниците, заети в индустрията, могат свободно
да се движат между двата региона. Докато фермерите са немобилни,
разпределени равномерно между двата региона. Накрая, търговията на
преработените стоки въвлича позитивни транспортни разходи в „айсбергова”
форма.
Моделът „център-периферия” на Кругман има следния формален вид.
Всички потребители имат идентични вкусови предпочитания, които се
описват чрез Cobb-Douglas функцията за двата типа стоки:
(1) U  CM C1A 
където  е делът на разходите на промишлеността,

C A1  – количеството консумирани земеделски продукти,

C–

коефициент
определяно чрез
M



c

K

(2) C M  

k 1

 1

k





на

симетричното

продуктово

разнообразие,


 1

където  е постоянната еластичност на заместването между която и да
било двойка стоки и K – броят на стоките. Потребителите предпочитат
разнообразието, следователно с нарастването на  взаимозаменяемостта
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между стоките нараства, освен това желанието да се разпространява
консумацията върху промишлени стоки намалява.
Съществуват два фактора за производство: мобилни – заети в
промишлеността LM , и немобилни – фермери LA . Работната сила е
разпределена измежду много региони j= 1,....,J. Земеделското производство
се развива в условията на постоянни ползи от мащаба. Въз основа на това
условие броят на фермерите в регион j може да се представи като равен на
земеделското производство в същия регион j:
(3) LAj  QAj
Обратно, съществуват условия за нарастващи ползи от мащаба при
промишленото производство:
(4) LMjk  a  bQMjk
Поради нарастващите приходи от мащаба всяка стока се произвежда
само в един регион. Освен това регионите не произвеждат един и същ набор
от промишлени продукти. Като условие броят на произвежданите стоки е
пропорционален на броя на работната сила в региона. Ако броят на
работната сила нарасне благодарение на имиграция, броят на
произвежданите стоки ще нарасне.
Промишлените стоки се търгуват между регионите, пораждайки
„айсбергови” транспортни разходи, т.е. част от всяка транспортирана стока се
изгубва и само част от нея пристига v ij :
(5) vij  e d
където  са транспортните разходи на единица разстояние и d ij е
разстоянието между регионите i и j.
Заетите в промишлеността мигрират от регионите със заплащане под
средното към региони със заплащане над средното ниво. При наличие на
баланс, заетите няма да имат стимул за релокализация. Немобилността на
заетите ще бъде гарантирана, ако всички региони предлагат еднакви заплати.
Това условие се описва с уравнението
ij

(6)

wj
wi
 

Ti
Tj

Номиналната стойност на заплатата се дава от wi и Ti е ценовият
индекс за промишлените стоки в регион j (в настоящия пример всички цени
се измерват по отношение на земеделските стоки). Реалните заплати са
повлияни от географското разпределение на индустрията. Правите и
обратните връзки могат да причинят пространствена концентрация на
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работници и фирми. Концентрацията на фирми повишава реалните заплати в
съответния регион чрез намаляване на ценовия индекс на промишлените
стоки и поради тази причина повишава привлекателността за локализацията
на мобилните работници – заетите в промишлеността (прави връзки).
Големите пазари, т.е. локациите с много работници, са привлекателни
производствени места за промишления сектор и позволяват на фирмите да
заплащат на своите работници по-високи заплати (обратни връзки). Възниква
механизъм, който поражда пространствена концентрация на промишлени
дейности. В тези условия разпределението на фирмите в пространството ще
зависи от относителната сила на центростремителните и центробежните
сили. Центробежните сили в този модел се базират на външната локализация
на земеделските работници и на желанието на промишлените производители
да избегнат конкуренцията. Привлекателността за концентрация на фирми и
работници съставят центростремителните сили (вж. Кругман, 1992).
Ценовият индекс за промишленото производство в регион j се
изчислява по следния начин:

(7) T j  


  w e 
J

dij

i

1

1

i

i 1

 1



Ценовият индекс отчита транспортните разходи. Той е по-висок в
региони, където голяма част от промишлените стоки трябва да бъдат внесени
от далечни разстояния. i е делът на фирмите в регион i. Накрая, общият
баланс на нивото на заплатите може да се представи чрез47:

(8) wi  


Y e
J

i

i 1

 ( 1) d ij

Ti

 1





1/ 

където Yi е доходът в регион i. Това е т. нар. номинално уравнение на
заплатите – крайна точка при повечето изследвания, които имат за цел
разкриването на съществуването на пространствена структура в доходите от
различните подсектори на икономиката. Съгласно уравн. (8) номиналното
ниво на заплати в регион j зависи от претеглената сума на покупателната
способност във всички достъпни региони i, където тегловата схема е
намаляваща функция с нарастването на разстоянието между локация i и j.
Това уравнение може да се разглежда и като пространствена функция на
търсенето на работна сила в икономика с пълна мобилност на заетите.
Търсенето на заети и заплатите са относително високи в локализациите с
високо потребителско търсене. Регионалните заплати нарастват с
47

За детайлно описание на съставянето на балансовото уравнение вж. Кругман, 1992.
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нарастването на доходите в съседните региони и намаляват с нарастването на
транспортните разходи до тези локации. Следователно представеният
теоретичен модел ясно разкрива значението на намаляването на
междурегионалните различия по отношение на доходите, както и пазарните
функции на транспортната инфраструктура.
Уравнението за номиналните заплати представя едно от основните
твърдения на НИГ моделите: предимствата, свързани с достъпа, повишават
цените на местните фактори. По-точно казано, производствените места с подобър достъп до основните пазари заради относително ниските разходи за
търговия,успяват да осигурят на своите производствени фактори по-високи
заплати и доход от единица имот или дейност. Нещо повече, уравн. 8 изпълва
условията на концепцията за пазарния потенциал, въведена от Харис (Harris,
1954)48. Това е първото изследване, което откроява значимостта на пазарния
потенциал за концентрацията на икономическите дейности.
Предложеният анализ на модела на Кругман има за цел да подчертае
водещата роля на заетите в регионалната икономика чрез техния брой и
доход. От друга страна, както броят, така и доходът на заетите зависят от
производствената функция. В пряк смисъл подсекторите на икономиката,
имащи производствена функция с нарастващи ползи от мащаба, ще
допринесат за допълнителна концентрация на работници, а оттам и на фирми.
В практиката не всички производства имат такава функция. Следователно а
приори можем да определим, че такива функции ще възникват само във
високотехнологични, иновативни и конкурентни производства, използващи
висококвалифицирани заети.
В този модел немобилността на фермерите е центробежна сила, тъй
като те консумират двата типа стоки – и земеделска, и индустриална.
Центростремителната сила е по-сложната, тъй като включва в себе си
циклична причинно-следствена връзка. Първо, ако по-голям брой фирми са
локализирани в един от двата региона, то следва, че те ще произвеждат поголям набор от продукти там. При тази ситуация работниците, които са
едновременни потребители в този регион, имат по-добър достъп до по-широк
брой продукти в сравнение с работниците от другия регион. При равни други
условия работниците в първия регион ще получават по-високи приходи,
което ще предизвика миграция на допълнителни работници към него. Второ,
като резултат от нарасналия брой работници ще се увеличи вътрешният пазар
48

Harris, C. D. (with Alexander, J. W., Applebaum. W., Brush, J. E., Hartshorne, R., Heil, R. A., James, P. E., Jensen, J. G.,
Jones, C. F., McCarty, H. H., Miller, E. W., Miller, H. V., Murphy, R. E. , Parsons, J. J., Roterus, V., Schockel, B. H., Smith,
T. R., Ullman, E. L., and Wright, A. J.), 1954. The geography of manufacturing – In James, P. E. and Jones, C. F. (eds.),
American Geography: Inventory & Prospect. Syracuse: Syracuse University Press.
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спрямо другия регион, който на свой ред ще изпита ефекта на местния пазар
по подобие на международната търговия (Кругман, 1980). Това е така заради
икономиите от мащаба, които имат вътрешната способност да концентрират
производството на всеки продукт или всеки набор от продукти само в единия
от регионите. Следователно регион 1 при равни други условия ще разполага с
производство на всички други продукти. Освен това заради транспортните
разходи, отново при равни други условия, е по-изгодно да се произвежда в
региона, който предлага по-голям пазар и изнася към другия. Последното
условие позволява възможността за възникването на още различни набори от
стоки в региона, който изследваме.
Например нека имаме два региона А и Б, които са произвеждали по 50
вида продукти всеки. Съвпадаемостта на продуктите е била 50%, т.е. 25 от
икономическите дейности са произвеждали еднакви продукти. След
задействието на икономиите от мащаба, които анализирахме, регион А ще
произвежда 75 типа продукти, което ще е равно на 50-те, които има
първоначално плюс 25-те нови бизнеса, които са мигрирали от Б към А.
Казано накратко, центростремителните сили, които действат чрез циклична
причинно-следствена зависимост, се подчиняват на правите връзки
(стремежът на работниците да бъдат близо до производителите на
потребителските стоки) и обратните връзки (стремежът на работниците да се
концентрират там, където пазарът е по-голям). Ако правите и обратните
връзки са достатъчно силни, за да преодолеят центробежните сили,
възникнали от немобилните фермери, икономиката ще навлезе във фаза на
развитие с пространствен подход „център-периферия”, при който всички
продукти на преработвателния сектор ще се концентрират в единия от
регионите. Подходът „център-периферия” е вероятно да възникне, когато
транспортните разходи на преработвателната индустрия са достатъчно ниски,
когато групите продукти са значително диференцирани или когато
разноските на производителите са достатъчно големи.
Не е задължително във всеки случай да възникне агломериране.
Въпреки това някои малки промени в критичните параметри могат да
променят икономическата структура от състояние, при което двата региони
са симетрични и равностойни един на друг и поддържат минимални
предимства един спрямо друг, до състояние, при което единият регион се
изгражда в индустриално ядро, а другият в деиндустриализирана периферия.
Това е причината динамизмът при моделирането на икономиката в
пространството да бъде предмет на катастрофични бифоркации – състояние,
при което техните количествени характеристики могат рязко да се променят.
Модели на градски и регионални системи
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За разбирането на тези модели ще използваме две локализационни
идеи. Все още за предмет на емпиричната икономическа география, обект на
изследване, е светът, в който дейностите са разпределени в рамките на
непрекъснато пространство. В градските и регионалните системи найпопулярната моделна стратегия на НИГ модел цели фокусиране върху
пространственото разпределение на агломерациите, т.е. брой, размер,
разстояние, вътрешнопространствена координация на агломерациите, като се
абстрахира от вътрешните пространствени структури на агломерациите – т.е.
градът в тези НИГ модели се представя като точка в локализационното
пространство. Първият такъв модел – т.нар. „икономиката на пистата” е
свързан с името на Кругман от 1993 г. Той представлява
правопропорционално разширение на неговия модел „център-периферия” до
обхвата на 12 региона в циклична последователност като часовник и се
поставя условието, че стоките трябва да бъдат транспортирани по
окръжността. В този модел стартира с каквато и да е било първоначална
точка на дистрибуция на икономическите дейности. След като се достигне до
състояние на пълна еднаквост по отношение на 12-те региона, симулациите
винаги са завършват с извода, че индустриалните сектори еднакво се
агломерират само в два региона, локализирани на двете срещуположни
страни, и водят до самоорганизиращи се системи на централни места. Тези
резултати по-късно са доказани аналитично в модели, които допускат
непрекъснати локации в работите на Кругман (1996). Малко по-късно се
предлага алтернативен и по-реалистичен подход по отношение на същия
модел, предложен от Фуджита и Кругман през 1995 г. в серия от няколко
статии, основани на този подход. Локализационното пространство е
представено като права линия, по която земята е разпределена равномерно.
Допуска се, че всички работници в икономиката са равнопоставени и
свободни да избират собствената си локация и заетост. Земеделската стока се
произвежда, използвайки два фактора – земя и работна сила. Допуска се, че
транспортните разходи са положителни както за земеделските, така и за
индустриалните стоки. В този модел само земеделската земя е немобилен
фактор на производство. Следователно е единствен източник за центробежна
сила.
Този подход се корени в логиката на „изолираната държава” на Фон
Тюнен (1826), детайлно разгледан в гл. 2: град, определен като концентрация
на преработвателния сектор, заобиколен от земеделски хинтерланд.
Формулиран по този начин, моделът на НИГ прави възможно „държавата” на
Тюнен да бъде определена като пълен баланс, в който съществуването на
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централния град е резултат от ефектите на правите и обратните връзки, а не
просто резултат от логическо допускане. Съществуването на града позволява
нарастването на населението и икономиката като цяло, тъй като по много поефективен начин използва енергията и ресурсите на пространството. В
случай че част от хинтерланда достигне достатъчно ниво на развитие и
достатъчно далеч от центъра, се създава условие класическата хипотеза да
„дефектира” и полезността от дейностите на фирмите, разположени там, да
създадат условие за възникването на нов град. Допълнителното нарастване на
населението създава възможност за още градове и т.н. и т.н. По някаква
причина Тюнен предусеща недостатъчността на модел с един център и в
редакцията на своето произведение той сам добавя втори пазарен център.
Ключово за този подход е допускането, че привлекателността на всяка
определена локация за преработвателните сектори може да бъде представена
чрез индекс на „пазарния потенциал”, който се получава от базовите за
региона икономически дейности (Кругман, 1993). Идеята за пазарните
потенциали принадлежи на Харис (1954), разгледана в глава 6 от настоящата
книга, и тези нови изследвания са разширение на неговия подход. Процесът
на промяна в икономиката може да бъде разглеждан като вид ко-еволюция, в
която пазарният потенциал определя къде да се локализират икономическите
дейности и промяната в локализацията на тези дейности на своя ред
предначертава картата на пазарния потенциал. В частност пазарният
потенциал на дадена индустрия рязко намалява с отдалечаването от града, в
който тази индустрия е концентрирана, след което отново започва да
нараства след определено разстояние, зависещо от спецификата на
икономическата дейност. Това условие придава съдържанието на понятието
агломерационна (градска) сянка (Фуджита и Кругман, 1995). Географският
обхват на сянката е специфичен по отношение на всяка индустрия. Той е поголям, ако индустрията осигурява по-диференцирани продукти и/или ако
транспортните разходи за тези стоки са по-ниски.
Подходът, основан на еволюция на града, доказва, че независимо от
съществуването на много възможни баланси трябва да има някаква
предсказуема регулярност в пространствена структура. Например в развитите
държави, когато броят на градовете стане достатъчно голям, размерът и
разстоянието между градовете намалява с едно постоянно ниво,
предопределено
от
относителната
сила
на
центробежните
и
центростремителните сили (Фуджита и Мори, 1997). Това е пряко
доказателство за високата степен на валидност на теорията на централните
места на Льош (1940). Например ако имаме регион с множество индустрии,
които се различават по отношение на икономии от мащаба и/или
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транспортни разходи, икономиката ще създава тенденция за развитие в
йерархична структура, което напомня за работите на Кристаллер (1933) и
Фуджита, Кругман и Мори (1999). Нещо повече, намаляващите транспортни
разходи за индустриалните стоки спрямо тези, произтичащи от земеделието,
могат евентуално да доведат до формирането на мегалополиси, състоящи се
от големи централни градове, които са взаимосвързани чрез индустриална
зона или пояс от малки преработвателни градове (Мори, 1997). Процесът с
формирането на мегалополисите се характеризира от успешното запълване с
много на брой малки градчета между големите стари градове, водещо до
формирането на индустриален пояс, което има близка прилика с процесите,
наблюдавани при реалното формиране на мегалополисите в източната част
на САЩ, открито от географа Готман (1961).
В тази връзка можем да заключим, че тази група модели в НИГ са в
пряка връзка с традиционната локализационна теория и икономическа
география. Съществува и още една допълнителна полза по отношение на това
еволюционно моделиране. То се отнася до гледната точка, свързана с ролята
на природната география при определянето на икономическа география.
Всеки, който внимателно погледне върху реалната география на
икономическите дейности, ще бъде поразен от високата степен на случайност
или в най-добрия случай исторически стекли се събития: Ню Йорк е Ню
Йорк благодарение на канал, който не е имал никаква икономическа важност
в продължение на 150 години. Силиконовата долина във вида, в който я
познаваме, съществува благодарение на гледната точка на професори от
Станфорд преди две поколения. Все още реките и пристанищата оказват
силно въздействие и значение. В действителност в НИГ моделите, в които
една система от градове еволюира, тези наблюдения са ефективно отчетени.
Положителните аспекти на едно място като достъп до добро
пристанище имат типична позитивна роля и създават известна степен на
сравнително предимство спрямо други подобни места. Но след като един
център се основе, той израства чрез процес на самоускорение и саморазвитие
и може да достигне до мащаб, при който първоначалните предимства,
произтичащи от мястото, станат незначителни спрямо самоускорителните
предимства на агломерационните ефекти, които е създал. В тази връзка
природната география продължава да има важно значение, но е пряко
зависима от силите и характера на пространствената икономика за
самоорганизация. Например към тази група принадлежат всички успешни
опити на човека чрез инженерни дейности да създадат градове и агломерации
в региони, които нямат изначални подходящи природни условия. Веднъж
установени и реализирани обаче, тези градове изпреварват в много
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отношения развитието на градове с много по-благоприятни природни
условия.
В предните два типа модели – център-периферия и градски и
регионални системи, факторната мобилност е ключов елемент за създаването
на агломерациите. Но в практиката концентрацията на производството е
много по-голяма, отколкото количеството на ресурсите. Това означава, че не
всяка агломерация е важен производител във всеки тип индустрия.
Съществуват градове, специализирани в ограничен набор от индустрии,
които формират съответната икономическа структура. НИГ има
възможността да хвърли светлина върху този тип индустриална
концентрация. В посочените модели съществува една трета сила –
„информационната дифузия”, която е изключително трудна за моделиране.
Тя несъмнено играе важна роля в създаването и поддържането на
индустриалните концентрации в реалния свят. Но също така е възможно чрез
модификация на подхода „център-периферия” фокусът на анализа да се
измести от агломерацията на ресурси към географската концентрация на
конкретни индустрии. Такава промяна във фокуса е особено приложима и
полезна в анализите на международното разделение на труда, специализация
и търговия, определена в нашия случай като модели, в които работната сила е
немобилна измежду възможните локации. Ключовият компонент за
разбирането им е допускането на вертикална структура на производството.
При нея един или повече добивни сектори произвеждат продукти за един или
повече преработвателни сектори. При тази ситуация както добивните, така и
преработвателните изпитват нарастващи ползи и се подчиняват на
транспортните разходи. Това означава, че съществуват прави и обратни
връзки, които карат добивните и преработвателните предприятия да се
концентрират в едни и същи локации (Винейбълс, 1996). Например
производител на междинни стоки има стимула да се локализира там, където
има максимален пазар, т.е мястото, където се намира индустрия, ползваща
тези междинни стоки. Обратно, производителят на крайни стоки за
потребление има мотива да се локализира там, където са неговите
доставчици, т.е. мястото, където са локализирани индустриите,
дистрибутиращи тези стоки, например търговски вериги. За опростяване на
процеса Кругман и Винейбълс (1995) допускат, че индустриите, намиращи се
надолу и нагоре по веригата, са реално едни и същи, което означава, че
същите стоки са използвани като междинни продукти за производството на
други стоки. Това довежда до формалния модел на индустриална
концентрация, която е алгебрично изоморфна по отношение на модела
„център-периферия”. Като алтернатива на тази гледна точка може да се
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допусне една по-реалистична входно-изходна структура, при която всяка
индустрия осигурява продукти за няколко други сектори, и обратно. При тази
ситуация става възможно да се идентифицират характеристиките на „inputoutput” характеристиките, което води до формирането на индустриални
клъстъри, а също така разкрива последователността, в която регионите ще се
индустриализират едновременно с нарастването на световните пазари (Пуга и
Винейбълс, 1996). В тази връзка през 1995 г. Кругман и Винейбълс показват
как процесът на нарастване на световната търговия, дължащ се на намаляване
на транспортните разходи, може първо да причини спонтанното и
произволно разделяне на света на зона с високи заплати – индустриализиран
„Север”, и зона с ниски заплати и първични производства – „Юг”, след това
да причини растежа на „Юга” за сметка на „Севера”. Като пример можем да
посочим развитието на Китай.
Моделите, анализирани до момента, засягат агломерацията и
специализацията на страните. Кругман и Елизондо (1996) създават метод за
изследване на въздействието на външната търговия върху вътрешната
география. Те допускат, че увеличеният достъп до външни пазари може да
отслаби подходите за развитие от типа „център-периферия” в развиващите се
страни. В тази връзка Томиура (2003) открива доказателства, че нарасналият
внос в Япония отслабва нейната собствена индустриална концентрация.
Граници на достоверност на НИГ
Оригиналните НИГ модели се основават на специфични функционални
форми на полезност и производствени функции, транспортни технологии и
т.н. Оттук нататък анализът е бъде посветен на алтернативен набор от
функционални форми и технологични допускания, както и на обобщения на
многообразните резултати. За да функционират, НИГ моделите допускат
няколко водещи условия. Първото от тях е монополистичната конкуренция.
Оригиналните НИГ модели се основават на модела за монополистична
конкуренция на „Диксит–Стиглиц” (1977). Те са пряко свързани с
„айсбергови” транспортни разходи, което много спомага за създаването на
балансови модели за икономическо агломериране. В условията на тази
монополистична конкуренция и айсбергови транспортни разходи
еластичността на цената на търсенето е константна, идентична към
еластичностите на заместителните продукти и симетрична по отношение на
всички променливи. Като резултат балансът, постигнат от всяка фирма, е
независим от пространственото разпределение на фирмите и потребителите.
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Пример в това отношение може да бъде която и да било фирма, официален
представител за България на който и да било външен производител.
Нещо повече, поради допускането на „айсбергови” транспортни разходи
следва, че те са мултипликативни по отношение на f.o.b цените на
продуктите, и всяко увеличение на цените на натоварените стоки е свързано с
пропорционално нарастване на транспортните разходи, което в много случаи
е нереалистично. За да се преодолее този недостатък, Отавиано, Табучи и
Чис (2002), предлагат модел на монополистична конкуренция, използващ
квазилинеарна полезност с квадратична субполезност и линейни
(кумулативни) транспортни разходи. Този модел успешно инкорпорира проконкурентния ефект, т.е. цените, максимизиращи печалбата, са намалени чрез
масата на конкурентните фирми. Кумулативните транспортни разходи от
своя страна подпомагат анализа на взаимодействието между
пространствената ценова политика и агломерирането (Отавиано, 2002).
Фокусирането върху ролята върху проконкурентните ефекти и
кумулативните транспортни разходи получава значително развитие в
следващите няколко години. Например за разлика от оригиналните НИГ
модели при анализа на междурегионалната търговия с различни стоки
невинаги взема участие по две причини. Първо, различното многообразие от
стоки са несъвършени заместители. Т.е. фирмите, продаващи продуктите им
извън техните собствени региони, изпитват две силни ограничения: трябва да
поставят достатъчно високи цени, които да покриват техните търговски
разходи; трябва да ценообразуват по такъв начин, който да бъде достатъчно
нисък спрямо цените на местния пазар. Нещо повече, ако
вътрешнорегионалното разпределение на фирмите е асиметрично, е много
вероятно фирмите в по-големите региони да изнасят на печалба и висок марж
към периферията (където цената на конкуренцията е средна), докато фирмите
в малките региони не могат успешно да изнасят към централните региони с
нисък марж (където цената на конкуренцията е много висока). В изследване
на Беренс (2004) се доказва, че самодостатъчността е ендогенен резултат,
когато транспортните разходи са достатъчно високи. Той открива, че
значителни асиметрични първоначални индустриални дистрибуции в
условията на самодостатъчност водят до асиметрични подходи на търговия,
давайки възможност транспортните разходи да намаляват, особено там,
където диференцираните стоки са търгуеми еднопосочно.
Квазилинейната спецификация на този модел придава на неговата
рамка частично равновесие и в частност приходният ефект липсва в тяхната
полезна функция, след което Беленс и Мурата, използвайки кумулативна
квазиотделима функция, развиват общ балансов модел на монополистична
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конкуренция, постигаща както приходи, така и проконкурентни ефекти.
Тяхната цена, максимизираща печалбата, има следните характеристики:
• нарастващата – по отношение на пределните разходи за производство;
• намаляваща – по отношение на броя на конкурентните фирми;
• нарастваща – по отношение на разходите на потребителите.
Приложението на тези модели по отношение на пространствената
икономика все още е в действие и доказва, че проконкурентните ефекти имат
важно влияние върху добре познатите резултати в международната търговия,
икономическото развитие и растеж в условията на „Диксит – Стиглиц”
моделите. В бъдеще време се очаква появата на нови алтернативни
формулировки на монополистична конкуренция и тяхното приложение в
областта на икономическата география.
Всички НИГ модели допускат хомогеност на мобилната част от
работната сила. Те заместват динамизма на повторяемостта чрез динамиката
на миграциите. Двата модела възприемат идеята, че когато потребителите
имат външна привързаност към местните характеристики (непазарни), те не
реагират по същия начин към различията в заплатите сред регионите. За
разлика от стандартния модел „център-периферия” тази хетерогенност
създава частична агломерация в баланса. Това означава, че за да разберем в
пълнота пространственото разпределение на икономическите дейности,
трябва да вземем под внимание пазарните и непазарните фактори.
През 2005 г. Мори и Турини въвеждат в модела хетерогенност в нивото
на уменията между работниците. Продуктите в техния модел са
хоризонтално и вертикално диференцирани и производството на покачествени стоки изисква работници с по-високи умения. Продавайки на
клиенти, разположени в различни локации, се задейства „айсбергов” тип
транспортни разходи, както и допълнителни комуникационни разходи,
състоящи се от определени загуби в качеството (неайсбергови транспортни
разходи). При тази ситуация моделът демонстрира, че наличието на
финансови ползи създава механизъм, който винаги промотира
пространственото сортиране на работниците съобразно нивото на техните
умения. Например дори при ситуация на разнородност на уменията и
„неайсбергови” транспортни разходи в оригиналния модел „центърпериферия” на Кругман, при всички стабилни балансови ситуации
работниците се саморазпределят в рамките на регионите по отношение на
техните умения, като работниците с по-високи умения избират локациите,
където агрегираните умения и доходите са по-високи, докато работниците с
по-ниски умения – в останалата част на региона.
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Амити и Писаридис (2005) инкорпорират хетерогенност на
работниците, като допускат съвпадение на ползите за фирмите и
работниците. По подобие на стандартните НИГ модели има земеделски
сектор, който се подчинява на постоянни ползи от мащаба и монополистично
конкурентен преработвателен сектор, като и двата използват работната сила в
качеството на единствен производствен фактор. За преработвателния сектор
ефективната работна сила зависи от съвпадението с качеството. В техния
двурегионален модел фирмите могат да се движат между двата региона,
докато работниците не могат. При този контекст съвпаденията на ползите са
причината за агломерирането на фирмите в единия от регионите, докато
близостта по отношение на търсенето, свързано с немобилните работници,
причинява дисперсия на фирмите между двата региона.
В повечето НИГ модели локализацията в пространството се допуска да
бъде хомогенна по подобие на моделите, които разгледахме в началото на
монографията и които действаха в т. нар. „опростена икономическа среда”.
Основна разлика обаче се състои във факта, че при НИГ моделите
агломерационните ефекти се дължат изключително и само на т.нар.
„вторичните фактори”: развитие и кумулативни процеси на прави и обратни
връзки. Въпреки всичко има няколко интересни ситуации, при които
предимствата от „първичната природа” и нейната локация играят
нетривиална роля чрез взаимодействието ѝ с „вторичните фактори”.
Матсуяма и Такахаши (1998) изследват взаимодействието между
агломерационните икономии и регионалните сравнителни предимства чрез
развитието на НИГ модел, състоящ се от два региона с нетъргуеми
диференцирани стоки. Тези региони са хетерогенни и всеки от тях има
сравнително предимство при различна стока. Освен това има разход за
поддържането на структурата „център-периферия”, тъй като формирането на
център означава високи производствени разходи за стоките, за които
периферията има сравнително предимство.
Кругман (1993) моделира взаимодействие между географската
централност в качеството ѝ на предимствата на „първичната природа” и
агломерационните икономии. Фуджита и Мори (1996) изследват ролята на
естествените заливи в качеството им на транспортни центрове и
детерминанти на индустриалната агломерация. В моделите с континуално
локализационно пространство по аналогия на възприетите гореописани
автори „географският центролитетен ефект” и на свой ред ефектът от центъра
– въздействието от наличността на локации с определени предимства, се
появяват във функцията на пазарния им потенциал и генерират местен пик на
пазарен потенциал около тази локация.
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Мартин и Роджърс (1999) отново в двурегионален модел изследват
ситуация, при която местната и международната транспортна
инфраструктура са асиметрични между двата региона. Условията за
асиметрия се инкорпорират в модела чрез декомпозиция на „айсбергови”
транспортни разходи на местни и международни компоненти. Чрез
моделиране на финансовите схеми на тези инфраструктури се получават
голям брой възможни приложения, които очертават взаимовръзката между
индустриалната локация и качеството на местната и международната
транспортна инфраструктура. Исоно и Табучи (2004), както и други автори,
доказват, че наличието на проконкурентния ефект в централната локация
може да се окаже създаваща недостатъци вместо предимства, което да се
дължи на близостта до голям брой конкуренти. Впоследствие се появяват
модели на НИГ, базирани на мултирегиони, при които „икономическата
дистанция” между регионите, т.е. тарифи, транспортни разходи и др. могат
да бъдат асиметрични и да предоставят голям брой важни приложения по
отношение на влиянието на подобренията на транспортната инфраструктура
и измененията в разходната структура.
Всички НИГ модели, представени до момента, допускат, че фирмите са
пространствено интегрирани, като всяка фирма изпълнява всички операции
на една локация. В реалността огромен брой от компаниите предпочитат да
разделят своя производствен процес на няколко етапа, разположени в
различни региони или страни. Тази пространствена фрагментация на
производство цели извличане на предимства от разликите в технологиите,
факторните условия (суровини, материали) или факторните цени на място
спрямо място.
За да се изследват възможните икономически последствия от процеса
на международна фрагментация и дори разделение на труда, Фуджита и Тис
(2005) въвеждат общ балансов модел на монополистична конференция,
състояща се от две страни, в която всяка фирма има две поделения централен офис и производствено предприятие. Централният офис използва
най-образованата работна сила, докато производственото предприятие
използва услугите на централния офис, но и труда на по-ниско
квалифицираната работна ръка. Централният офис и производствено
предприятие на всяка фирма не е необходимо да бъдат локализирани в една и
съща страна. Изследването се фокусира върху два отличителни фактора на
глобализацията: намаляването на разходите за търговия на стоки и
намаляването на комуникационните разходи между централния офис и
производственото предприятие на фирмите. Това означава, че намаляването
на комуникационните разходи може да стимулира релокализацията на
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производствените предприятия в периферията. На тази идейна основа се
крепят инвестиционните програми на страните от Югоизточна Европа,
включително България, където се очаква, че страната ни като периферия на
ЕС, базирайки се на по-ниските си разходи за производство и труд и на
съвременните комуникации и възможностите на производствен контрол,
може да привлече релокации на заводи от Западна Европа, които за нея ще
бъдат нови локализации.
Фуджита и Гокам (2005) допълнително разширяват модела на
пространствена фрагментация чрез въвеждането на възможността всеки
продукт да бъде произвеждан в няколко предприятия, които да бъдат
изграждани в отделни страни. Всичко това показва, че с намаляването на
комуникационните разходи фирмите, произвеждащи стоки, които имат ниски
разходи за търговия, като електронните продукти например ако представим
митото, транспортните разходи и разходите за търговска площ на един
мобилен телефон като дял от общата стойност на телефона, ще установим, че
те не са повече от 10%, изпитват тенденцията да концентрират техните
предприятия в страни с ниски заплати, докато фирмите, произвеждащи
продукти, имащи високи разходи за търговия – като автомобилите, създават
много предприятия в няколко страни, обслужващи сегментирани пазари.
(След крайното си производство доставката, обслужването, регистрацията,
застраховката и други подобни разходи в някои случаи могат да достигнат до
20% от стойността на колата. Имайки предвид, че пространствената
фрагментация на производството представлява една от най-основните черти
на икономическия процес на глобализацията, очакваме този тип модели и
изследвания до получат допълнително мощно развитие.
Въпросът за растежа в НИГ моделите
Първото поколение модели на НИГ са предимно статични. При тях,
след като икономиката веднъж достигне баланс, не настъпват никакви
допълнителни изменения в нея, освен че параметрите са външнопроменяеми.
С други думи, моделите първо поколение не отчитат възможното влияние на
агломерацията върху степента на иновации, които от своя страна повлияват
допълнително географското разпределение на икономическите дейности и
доход. Поради тази причина от съществено значение е било теоретичната
рамка на НИГ да бъде разширена до висока степен на динамичност и
адаптивност. Времето и пространството са неразривно свързани в процеса на
икономическото развитие, но изследване на тяхното взаимодействие е трудна
задача. Всъщност заради това, че както агломерацията, така и растежът са
271
Локализационни подходи за регионално развитие, УИ „Св. Климент Охридски“

Електронно студентско копие!

Електронно студентско копие!

Електронно студентско копие!

сложни феномени сами по себе си, един интегриран анализ по отношение на
двата фактора може да срещне много концептуални и аналитични трудности.
Именно поради това в тази област всички модели са в начална фаза и
постиженията не са значителни. Причината за това е, че всяка „нова теория за
растеж” и „новата икономическа география” споделят една и съща
теоретична рамка на монополистичната конкуренция, което дава възможност
за много добро взаимодействие между двете теоретични области.
Съществуването на взаимна полза от влиянията между растеж и
локализация се подчинява на обща формална аналогия. Балдуин (2003)
представя няколко модела за растеж и агломерация, които са аналитично
допустими и изследват въздействието на благосъстоянието върху няколко
публични политики.
Повечето съществуващи модели за растеж и агломерация възприемат
международните условия, при които миграцията на работниците между
регионите или страни не е разрешена. Причината за това се корени във факта,
че допускането на работническа миграция в един модел за едногенен растеж
в условията на пълна информираност ще предизвика неочаквани проблеми,
които ще бъдат дискутирани в следващите модели. Независимо от тези
трудности е възможно да се получат някои полезни изводи, които изглеждат
логични при по-нататъшните изследвания. Към този момент съществуват
малко изследвания, които допускат трудова мобилност в множественорегионален или множествено-градски модел за растеж в условията на пълна
информираност. Такива са работите на Валц (1996), Балдуин и Форслит
(2000), Фуджита и Тис (2003) и др. За да опишем накратко подхода на тези
модели, ще обобщим някои изводи, постигнати от Фуджита и Тис.
Авторите описват опростен модел на едногенен растеж за икономиката,
състояща се от два региона, който комбинира модел от типа „центърпериферия” на Кругман с модел на Гросман-Хелпман-Ромер за едногенен
растеж с хоризонтално диференцирани продукти. Моделът „центърпериферия” е поставен в условията на динамиката чрез добавянето на R&Dсектор (изследване и развитие), който използва висококвалифицирана
работна сила, за да създава нови разнообразия в модерния сектор така, че
броят на разнообразията, произвеждан в икономиката, да нараства с времето,
докато поведенческите фактори и миграцията са включени в условията на
модела на Отавяно – Табучи – Чис (2002). Иновационните дейности в R&Dсектора включват допълнителни ползи от натрупаните знания измежду
обучените работници, които все по-интензивно се концентрират в един
регион, вместо да мигрират между регионите. Освен това по-голямата част от
концентрацията на обучена работна сила води до по-висока
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производителност на самите обучени работници и R&D-сектора в този
регион. Това води до възможността, която произтича от допълнителния
растеж, възникнал от концентрацията, да се достигне до резултативно
състояние, описано от доминантната функция на Парето. С други думи,
когато икономиката се трансформира от дисперсия към агломерация и
териториална концентрация, като следствие се ускоряват иновационните
процеси. Дори онези, които остават в периферията, се намират в по-добро
състояние, отколкото в диспергирана икономика. Това ни дава възможност да
направим извода, че ефектите от растежа, задействани от агломерацията, са
достатъчно силни, за да въздействат върху целия регион.
Трябва да се отбележи, че всички съществуващи изследвания в тази
група модели граничат с потенциално интересната възможност за циклична
междурегионална миграция на обучени работници в икономиката. Тази
възможност за циклична промяна в местоположението им възниква от
поведението на работниците в условията на възможности за натрупване на
капитали и спестявания и за намаляване на разходите за живот чрез
използване на предимствата между регионалната диференциация в нивото на
заплатите и ценовите индекси. Именно поради това феноменът за цикличната
миграция на обучената работна сила има интересно и важно приложение
върху изследванията на трансфера на знанията между регионите.
Повечето НИГ модели допускат еднородни предпочитания над
земеделските и индустриалните стоки. Това означава постоянен дял на
разходите за всяка крайна стока. Допускането заедно с дела на външната
заетост като стандарт „център-периферия” може да причини ограничението
в приложението на модела за икономическото развитие. Мората (2004)
изследва ролята на нееднородните предпочитания в урбанизацията и
агломерирането. Той доказва как два икономически закона – законът на
Енгелс (1857) за търсенето, който се измества от земеделието към
преработвателния сектор, и законът на Пети (1690) за релокацията на
работната сила от първичния към вторичния сектор или третичните
дейности, могат да бъдат приложени с някои допълнения в пространствената
икономика. През 2005 г. Ямамото предлага модел с два региона, в който
преработвателните стоки могат да бъдат произвеждани както с
традиционните технологии, допускащи постоянна възвращаемост от мащаба,
така и с модерни технологии, използващи диференцирани междинни стоки.
По този начин авторът доказва, че индустриализацията, т.е. изменението от
традиционни към модерни технологии в индустриалното производство,
протича, когато транспортните разходи спаднат значително до степен, при
която пазарите в двата региона са почти напълно интегрирани.
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Европейската
интеграция,
проектите
за
международни
трансевропейски коридори, включващи мостове, магистрали, тунели,
пристанища и други елементи целят именно това – компаниите, намиращи се
в страните от ЕС да могат да търгуват помежду си на пренебрежимо ниски
транспортни разходи, което фактически се изразява в интеграция на
пазарните им зони.
Пазарният потенциал в НИГ моделите
През 2004 г. Хенсън изследва пространствената корелация между
пазарен потенциал и заплати сред окръзите на САЩ. Той обсъжда две
спецификации на пазарния потенциал. Едната е базирана на традиционната
гледна точка на Харис (1954), т.е. пазарният потенциал е по-голям, давайки
по-голяма близост по отношение на търсенето (приходи). Докато другата
специфична черта се базира на модела на Хелпман (1998), където
центробежната сила на Кругман (1991) е заместена от терени за изграждане
на къщи. Между двете специфични черти той открива значителна корелация.
Малко по-късно Бракман прилага модела на Хенсън по отношение на
Германия и също получава позитивни резултати. Всички тези автори
откриват доказателства по отношение на това, че близостта до пазара и
източниците на доставки е значимо и количествено важно при обясняването
на трансграничните вариации в доходите на глава от населението, дори след
като условията за икономическата структура, география, социални и
институционални характеристики са игнорирани от модела.
Рединг и Стърн (2005) изследват германското разделение (1945 – 1989)
като естествен експеримент за осигуряване на доказателства относно
възможността за пазарния достъп за регионалното икономическо развитие.
Те заключават, че упадъкът на граничните градове може да бъде отчетен с
тяхната загуба на пазарен достъп вследствие на това разделение и това не се
дължи нито на диференциацията в индустриалната структура, нито на
диференциацията на степента на следвоенните разрушения.
Някои
съвременни
работи
декомпозират
източниците
на
пространствените диспаритети в заплащането в хетерогенност на
характеристиките на работната сила (интерпретирани като разлика в
уменията и квалификацията), местните полезни изкопаеми и нетните местни
ефекти от взаимодействие (гъстота на заетостта, индустриално разнообразие,
пазарен потенциал), използвайки много данни за френски работници и
внимателно контролиращи факторите за местния растеж (Гобилон, 2005).
Изследователят заключава, че основните източници на пространствените
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диспаритети в заплащането е хетерогенността на самите работници, което
обяснява около половината във вариациите. Оказва се, че ефектите от
местното взаимодействие са също значителен детерминант, като
хетерогенността на работната сила и тези ефекти заедно са причина за около
2/3 от диспаритетите в заплатите между отделните зони на заетост. Подобни
резултати получават Мион и Натичиони (2005), разкривайки връзка между
пространствените различия в заплащането, характеристиката на работниците
и пазарния потенциал в Италия.
Агломерационната „сянка” в НИГ моделите
Транспортните разходи в най-широк смисъл са един от
детерминантите,
определящи
пространственото
разпределение
на
икономическите дейности между регионалната и международната търговия.
Този факт се поддържа от много емпирични изследвания и резултати, но е
неспецифичен за НИГ моделите. Транспортните разходи или разстоянието са
важен компонент от общите разходи за производство в една икономическа
система. Специфичният теоретичен принос на НИГ моделите има за цел да
осигури анализ на първопричините за агломерационната сянка. Значението
на разстоянието може да се разглежда като начин, по който агломерирането
на всяка индустрия се реализира при конкретна специфична за индустрията
дистанция, където територията между агломерациите е в рамките на
агломерационната сянка на индустрията и освен това съответната
недоходоносна локация. Нещо повече, докато пространството между
агломерациите се различава, в индустриите съществува механизъм в рамките
на НИГ, при който локализациите на агломерациите се притеглят една към
друга и се „самозаключват” чрез ползите от търсене и производство. По този
начин по-локализираните индустрии с по-малък брой агломерации изпитват
тенденцията да се концентрират на върха на агломерациите на по-малко
локализираните индустрии (с по-голям брой агломерации), създавайки
йерархични структури, в които местоположенията с по-локализираната
индустрия съдържа всички по-слабо локализирани индустрии. Ако
локализацията на индустриална агломерация се разглежда като следваща
метрозона, това означава, че в йерархичната индустриална структура между
метрозоните, където по-големите метрозони имат по-голям набор от
индустрии, се съдържа и наборът от индустрии, локализирани в по-малките
метрозони (връзка с правилото на Кристалер) (Фуджита, 2005).
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Към днешна дата броят на изследванията, целящи идентификация на
пространството между агломерациите и пространствената координация на
агломерации измежду отделните индустрии, е много малък.
Йоанидес и Оверман (2004) са първите, които тестват емпирична
връзка с НИГ моделите. Двамата автори правят опит за оценка на ролята на
разстоянието между агломерациите и действието на пазарния потенциал
върху размера и степента на растеж на градовете. Чрез изследването си
получават малко първични поддържащи резултати, което се дължи на
спецификациите, заложени от тях в модела. Например за пазарен потенциал
те се основават на хипотезата на Харис (1954), а не на специфичния пазарен
потенциал на всяка индустрия. За да функционират правилно, НИГ моделите
допускат, че пазарният потенциал е специфичен по отношение на всяка
индустрия, като по този начин обясняват различни размери на
агломерационни сенки, различно пространство между агломерациите на
отделни индустрии.
Дорантон и Оверман (2005) чрез преработка данни за разстоянието
разработват статистически метод за идентификация на пространствената
степен на раздалечение по отношение на всяка индустрия, както и на
вътрешно индустриалните агломерации. Директни емпирични доказателства
за пространствените подходи на индустриалните агломерации, свързани с
НИГ моделирането, са направени от Мори, Нашикими и Смит (2005).
Авторите разработват географски декомпозиран статистически тест върху
индустриалната локализация, основан на регионални данни. Чрез
изчисляване на регионалната декомпозиция на локализацията на примера на
Япония демонстрират, че локализациите, близо до метрозоните, обясняват
повече от 40% от общата степен на локализацията. Нещо повече, те откриват
доказателства за йерархична структура в индустриалната композиция между
метрозоните (т.е. определен набор от индустрии се намират в по-малките
метрозони и вероятно са следствие от онези, разположени в по-големите
метрозони). Същите автори провеждат алтернативен тест за този тип
йерархична структура, който доказва, че дори индустриалното разнообразие
да бъде контролирано на всяка метрозона, както за всички агломерации на
всяка индустрия, тази йерархична структура остава стабилна. През 2005 г. за
първи път горепосочените трима автори извършват тест за агломерационна
сянка.
За целта първоначално разработват статистически метод,
идентифициращ всяка индустриална агломерация, след което тестват какво
ще се получи, ако разстоянието между съседните агломерации от една и съща
индустрия е значително по-голямо от това, което би се реализирало, и ако
същият брой агломерации са случайно генерирани. В примера с Япония
276
Локализационни подходи за регионално развитие, УИ „Св. Климент Охридски“

Електронно студентско копие!

Електронно студентско копие!

Електронно студентско копие!

резултатите показват, че агломерационните сенки са по-ясно определими за
по-слабо локализираните индустрии. На основата на разстоянието от всяка
агломерация на определена индустрия до най-близката агломерация на друга
индустрия те съставят тест, демонстриращ пространствената координация на
агломерации между всяка двойка индустрии. Резултатите им доказват, че
повечето пазарно ориентирани индустрии изпитват силна позитивна
координация, т.е. техните агломерации се привличат една друга. Докато
онези, базирани на добива на природни суровини, показват съвсем малка
координация с останалите индустрии. Цитираните резултати обясняват защо
разкриването на нови находища, изграждането на флотационни и други
предприятия, свързани с тези находища на минерални ресурси, слабо
привличат бизнеса от други икономически дейности и не създава
широкомащабни териториални агломерации освен дейностите, пряко
свързани със суровината.
НИГ модели - местен пазар и развитие
Когато производството е обект на нарастващи ползи, възниква стимул
за концентрация на това производство само в няколко малки локации.
Оригиналната версия на ефектите от местния пазар е следната: регион с
относително голям брой потребители е нетен износител и е място за локация
на повече фирми, отколкото пропорционалния им дял в секторите,
изпитващи нарастващи ползи. При наличие на транспортни разходи тези
локализации се опитват да бъдат по-близо до големите пазари, за да
икономисат транспортни разходи. В такъв случай пространствената форма на
ефекта има следния вид: при равни други условия всеки регион ще се опитва
да си изнася стоките и услугите си, там където има не само по-голям пазар,
но също така по-голяма близост до международни пазари. Емпирични
изследвания на оригиналната версия на пазарния ефект са извършени от
няколко автори. Беренс, Ламоргезе, Отавяно и Табучи (2004) разработват
тестваща рамка за ефекта на местния пазар в множествена регионална
икономика чрез разширения модел на Кругман от 2000 г. В техния модел
предимствата на даден регион като производствен център зависят както от
относителния размер на местния пазар, така и от неговата относителна
близост до външни пазари. Авторите показват, че ефектът на местния пазар
може да се предвиди само след като реалните производствени и търговски
данни са били коригирани по отношение на действието на различния достъп
на регионите към световните пазари, и реално доказват силната връзка на
ефекта от местния пазар с данните за световната търговия.
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В рамката на НИГ, в която няма локации, притежаващи априорни
предимства, развитието и кумулативните процеси предопределят
резултативните локализации на икономическите агломерации. В тези случаи
могат да доминират множествени баланси. Не е трудно да се открият
доказателства за подобна взаимозависимост по отношение на една
индустриална локализация. Но това не е очевидно и гарантирано в случай на
изследвания на агломерациите от гледна точка на всичките икономически
дейности или при формирането на градовете. Споменатите доказателства не
биха били в съответствие с рамката на НИГ, ако локализацията в
пространството не е хомогенна (Фуджита и Мори, 1996). Например, ако
някои локации притежават природно предимство, като естествен залив с
широко задземие, какъвто е случаят с много локализации на градове по
крайбрежията, то тогава не е изненадващо, че съществува силна тенденция
икономическите агломерации да се реализират на тези локации.
Бъдещите тенденции в развитието на НИГ моделите
Икономиката на градската среда и НИГ са широко разглеждани днес
като две отделни научни области, въпреки че изследват по същество едни и
същи пространствени феномени. Според Фуджита (2005) в бъдеще те трябва
да се обединят. Реално Фуджита и Мори открояват две основни различия при
изграждането на моделите. Първото е източникът на дисперсионна сила. От
една страна, моделите, отнасящи се до икономиката на градската среда,
разглеждат рентата на земята за изграждането на жилища и инфраструктура
като дисперсионна сила. Но градовете в тези модели са представени като
„изолирани острови”, където вътрешноградското и междуградското
пространство не са интегрирани в едно и също локализационно
пространство. В действителност в двурегионалната рамка на по-късните
доразширения на модела „център – периферия” (на Хелпман, Тис и др. ) чрез
инкорпориране на поземлената рента за градски жилища и инфраструктура
като дисперсионна сила доказват, че когато транспортните разходи за
производителите станат достатъчно ниски, индустрията се диспергира отново
към периферията, обратно на оригиналния модел на Кругман. Като имаме
предвид дискретната форма на пространството, е трудно да се разграничи
дали такава индустриална дисперсия кореспондира с формирането на много
градове (Фуджита и Мори, 1997; Кругман и Мори, 1999), с формирането на
индустриален пояс или само причинява субурбанизационни процеси в
рамките на метрополитена (Фуджита и Огава, 1982). Трябва да се отбележи,
че въвличането на повече региони в модела няма да реши проблема, ако
278
Локализационни подходи за регионално развитие, УИ „Св. Климент Охридски“

Електронно студентско копие!

Електронно студентско копие!

Електронно студентско копие!

пространствената междурегионална структура е симетрична, т.е.
разстоянието между всяка двойка от региони е едно и също. Тъй като всички
региони нямат обща граница по подобие на двурегионалния модел,
значението на термина дисперсия в контекста на голям брой региони не е
коректно. С оглед да се анализира пространственият подход на агломериране,
по-подходящо би било да се изследва асиметрията, отколкото симетрията на
локализационното пространство, където не всички региони са съседни един
спрямо друг.
От друга страна, моделите в ранните етапи на НИГ (Кругман, 1991;
Фуджита и Кругман, 1995) и техните директни разширения разглеждат
немобилни ресурси (например земята) като източник на дисперсионна сила.
Следователно моделите се фокусират върху пространственото разпределение
на градовете и до известна степен игнорират вътрешноградската структура
(т.е. градът се състои от точка в локализационното пространство). С цел да се
изследва влиянието на градските разходи върху пространствените подходи
на агломерациите, авторите в тази област изпитват потребността да
уеднаквят и унифицират НИГ моделите и традиционните модели за
градското развитие, като изследват едновременно развитието на градовете в
пространствен смисъл и индустриалната агломерация в същото континуално
пространство. Второто разграничение между двете научни направления е, че
моделите, засягащи градската икономика, придават голяма роля на градското
управление и планиращи организации, докато НИГ моделите са
заинтересовани от самоорганизацията в пространството и неглижират ролята
на местното самоуправление и проектантски и планиращи организации.
Очевидна е потребността двете научни направения да открият значителен
брой допирни точки. В тази връзка може да се очаква много характеристики
на градската среда като терени, пазарни зони на града, зони с публично
значение, зони за транспорт и комуникация и други инфраструктури да бъдат
въвлечени в географските модели заедно с местното самоуправление. При
моделирането на конкуренцията между градовете трябва да отбележим, че
повечето градски управи имат на практика ограничени правомощия и
способности да избират своите политики. Рано или късно науката ще трябва
да създаде концепция за градовете, която да засяга фактори като разлика в
поколенията, дифузия и акумулация на знания, която да има отношение към
феномена на иновации и икономически растеж.
До този момент много малко теоретични проблеми са решени чрез
двурегионални и друсекторни проблеми, като е необходимо привличането на
повече изследвания на пространственото разпределение на агломерациите,
т.е. факторите, от които зависят техният брой, размер, локализация и
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пространствената
координация,
както
и
формата
на
агломериране/диспергиране, в случай че схващаме диспергирането като
процес на субурбанизацията, или поява на много дискретни отдалечени
градове, остават неизяснени от разгледаните до момента теории. В
действителност посочените модели често не предлагат възможност за
разграничение между качествено различните форми на агломериране и
дисперсия. Напредъкът в тази област е много труден. За последните 15
години използването на голям набор от бройни и изчислителни техники
намаля при изследванията чрез моделите на НИГ. Независимо от
подобренията в компютърния хардуер и напредъка в софтуера, който можем
да представим като предметно ориентирана програмна среда, НИГ дава найвероятната възможност за създаването на изчислими географски балансови
модели.
В бъдеще време ще бъде важно да се изграждат аналитично изчисляеми
модели по отношение на основните механизми на агломерирането и
дисперсията. Нещо повече, изграждането на изчислими модели ще се
превърне в основна цел за планиране и програмиране на регионалното
развитие. Това ще бъде особено важно при преминаването на границата на
моделите „два региона – две индустрии” и достигането на асиметрично
моделиране „много региони – много индустрии” на търговия и география с
цел да се програмират практически полезни политически приложения.
Повечето модели, съществуващи до този момент, могат да решат много
ограничени дребномащабни проблеми. Често са неизчисляеми цифрово,
генерализират пространството и индустриалната структура, инкорпорирана в
тях. Например прилаганите у нас модели за програмиране и планиране на
регионалното развитие не включват нито един модел, тестващ бъдещето
развитие на територията, а само статистически описателен анализ на данни.
Последното условие реално няма как да послужи за програмирането на
индивидуални регионални политики. Един желан модел за програмиране на
реално географско регионално ниво би трябвало да решава проблеми от
нисък мащаб до национален мащаб.
Индустриалните агломерации често се появяват във връзка с главните
транспортни центрове. Отличителен пример са онези градове, които се
намират близо до магистрали и жп линии. На едно по-генерално ниво
безпрецедентният растеж на азиатските индустрии може да се разглежда като
три основни пристанища – Хон Конг, Сингапур и Гау Сюн. Основните
транспортни центрове продължават да привличат индустриални локации,
независимо че през този период благодарение на технологичен напредък се
наблюдаваше значително намаляване на транспортни разходи. Последствията
280
Локализационни подходи за регионално развитие, УИ „Св. Климент Охридски“

Електронно студентско копие!

Електронно студентско копие!

Електронно студентско копие!

за индустриалната агломерация и транспортните центрове резултатират в
процес на реципрочно взаимно ускорение в развитието. Привличащите сили
са две – фирмите са мотивирани да намалят транспортните си разходи и по
този начин транспортните центрове привличат тези фирми да се локализират
близо до тях. През 90-те години делът на разходите за транспорт спрямо
общите приходи от продажби на японските индустриални компании е около
9%. Андерсон и Уинкооб (2004) оценяват, че данъчният еквивалент на
търговските разходи за индустриализираните държави възлиза на около
170%. Което, общо декомпозирано, се оценява на 21% за транспортните
разходи, гранични търговски бариери – 44%, и разходи за продажби на
дребно и дистрибуция – 55%. В допълнение за тези финансови разходи
фирмите плащат значителни загуби на време за транспортиране. Много често
те имат нужда от бизнес контакти с техните клиенти и доставчици на
материали в други региони. Дори в рамките на една фирма местните
мениджъри трябва регулярно да се срещат, за да дискутират бизнес решения
и политики. Всички тези дейности изискват чести бизнес пътувания по
регионите, от което следват сериозни разходи на време и пари. Друг пример
са производителите на електроника в Азия, които са под непрестанен стрес за
определени промени в пазарните търсения и нагласи и всекидневните
изменения в технологиите. Освен това те са принудени да прилагат чести
промени в количеството и разнообразието на компоненти, които сглобяват.
Ако транспортирането на компонентите отнема време, те трябва да ги
поръчат значително по-рано, без да познават точния тип и количество на
необходимите компоненти. За да се предотврати подобен вид риск, те
предпочитат да действат в локации с добър транспортен достъп като големи
международни пристанища.
Другата ускорителна сила е във факта, че ефективността на
транспортните центрове се подобрява чрез увеличаване на търсенето на
транспортни услуги, което е резултат от растящите индустриални
агломерации. Основният механизъм произлиза от икономиите от мащаба в
транспорта, което се реализира чрез изграждането на големи предприятия и
високоскоростен товароносителен транспортен състав като контейнеровози,
РО-РО и РО-ЛА превози, влакове, товарни самолети. Икономиите от мащаба
осигуряват стимул за колективно транспортиране и поради това стимулират
развитието на общи маршрути и входно-изходни структури на транспортни
центрове. Процесът на формирането на транспортни маршрути се подчинява
на циклична причинно-следствена връзка. Например, ако има чести
транспортни услуги в една определена връзка, която се поддържа от
конкретно индустриално търсене, впоследствие много голям брой
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производители на товари са привлечени да използват тази връзка, която води
до нарастване на транспортните пътувания по тази връзка. Този положителен
обратен механизъм създава ендогенни формации на организиран транспорт и
транспортни центрове. Когато икономиите от мащаба на транспорта
предизвикат транспортно предимство на всяка локация, значителни
транспортни центрове могат едновременно да се появят във
всяко
пространство, имащо потребност от транспортно търсене, като например
локация на индустриална агломерация. В научната литература този
механизъм на циклична взаимозависимост е известен като икономии от
транспортната гъстота. Към този тип ефекти се стреми България за гр. Видин
след пускането в експлоатация на Дунав мост-2, реновирането на
пристанищните комплекси и изграждането на скоростен път.
Съществуват две основни групи модели, изследващи взаимовръзката
между индустриалната локализация и структурата на транспортните мрежи.
Първата група разглежда дизайна на транспортната мрежа като проблем на
планирането в транспортния сектор, когато икономиите от гъстотата
съществуват. При тях разстоянията между все две локации се разглеждат
като крайни величини. В резултат те не обясняват как структурата на
транспортната мрежа засяга подхода на индустриалната локализация.
Втората група модели се фокусират върху произхода на подходите на
индустриална локализация в условията на определена структура на
транспортната мрежа. Тези изследвания са по-близки до НИГ моделите и към
тях принадлежат работите на Фуджита и Мори (1996), Кругман (1993), Муун
(2004). Въпреки това тези модели не обясняват как пространственото
разпределение на икономическите дейности засяга структурата на
транспортната мрежа. Към момента с изграждането на втория мост при
Видин е много трудно да се предвиди какъв тип индустриална агломерация
ще предизвика той за развитието на Видин и по-специално по отношение на
кои икономически сектори. И второ, как тази индустриална агломерация ще
повлияе върху допълнителното развитие на транспортната система на Видин.
Беренс (2004) отбелязва, че айсберговите транспортни разходи в НИГ
моделите допускат форма на нарастващи ползи в транспорта, което създава
тенденция за генериране на клъстери от фирми и потребители в определени
точки на локализационното пространството на НИГ моделите. Първият опит
за моделиране на транспортния сектор в рамките на НИГ-моделите
принадлежи на Такахаши (2005). Той разработва формулировка на
икономиите от транспортната гъстота като представя транспортния сектор
под формата на ендогенен фактор в контекста на двурегионален модел.
Поради ограниченията на двурегионалното пространство в този модел няма
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условие за формиране на мрежа или центрове. Разработването на тези модели
вероятно ще се случи в бъдеще време.
В заключение можем да отбележим, че реалното приложение на НИГмоделите е важно за разграничението на два различни типа пречки при
търговията в пространството – транспортните разходи за стоките и
комуникационните разходи за правенето на бизнес в пространството. Някои
изследвания на Фуджита и Тис (2005) допускат, че транспортните разходи за
стоки и разходите за комуникациите между различните бизнес единици
изпитват различни ефекти от пространствената организация на
икономическите дейности.
В повечето модели на НИГ агломерационните сили възникват
единствено от финансови ползи, следващи от ефекти на връзки между
потребители и индустрии и неглижиращи всички други възможни източници
на икономии от агломерирането като ползи от разпространение на знание и
информация. Това условие довежда до заключение, че НИГ моделите са
тясно фокусирани и игнорират значителни части от реалността и
традиционната търговска теория. В действителност НИГ моделите по
подобие на моделите в опростена икономическа среда са тясно дефинирани,
но това е резултат от преднамерен избор. Целта е да се постигне тесен фокус
върху изследването на начина на установяването на условията на една
конкретна фирма и нейното съществуване в географското пространство,
базирано на модерни инструменти на икономическата теория. Това не
означава, че моделирането чрез НИГ е ограничено само до тези инструменти
и модели. Рамката на НИГ е отворена за допълнително развитие и всъщност
се очаква тези модели да получат значително разширение и приложение. В
подкрепа на тази теза са значителният брой форуми, които се провеждат по
целия свят, и в които участват много учени, изследващи тази проблематика.
Една от силите, причиняващи агломерации, които все още не са достатъчно
добре изследвани, са връзките между хората, възникващи чрез създаване и
трансфер на знание, известни в науката като „К-връзки”49. Под знание се има
предвид широко схващане на идеи, информации, технологии, хипотези.
Традиционно ефектите на К-връзките са известни като разпространение на
знание. Терминът „разпространение” се отнася до ефекти в миналото. Поради
тази причина вместо разпространение на знание в НИГ моделите се използва
понятието „К-връзки”, което има за цел да подчертае, че те представляват
агломерационна сила, резултат от дейностите, свързани със създаването на
знание и трансфера на знание или учене. Тоест хипотеза, различна от
49Терминът

„К-връзки” произтича от английската дума „knowledge” и се употребява със значение на „връзки за обмяна

на знания”.
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разпространение на знание в минало време. Обратно на „К-връзките”,
традиционните връзки чрез производство и трансфер на стоки и услуги могат
да бъдат наречени „Е-връзки50”, където „Е” представлява икономическите
дейности в традиционната икономика. Чрез ползването на тази терминология
в НИГ моделите, агломерационните сили на реалния свят могат да бъдат
представени като двоичен ефект от „Е-връзките” и „К-връзките”.
В допълнение можем да твърдим, че съществуват големи възможности
за развитието на модели, които тестват значението на „К-връзките” в
пространството. В частност развитието на основите на „К-връзките” при
създаване на знание трябва да бъде ясно разграничено от трансфера на
знание или ученето. Нещо повече, създаването на нови идеи,
сътрудничеството между различни хора с различни специалности и професии
са от голямо значение. Този тип комуникация и професионална миграция,
както и степента на хетерогенност на хората се изменят с времето. Природата
на
„К-връзките” е изключително динамична, поради което изисква
анализирането им чрез динамична теоретична рамка. При изследването на
„К-връзките” е възможно да се търси отговорът на въпроса, защо в
световната икономика понастоящем са се обособили три групи региони –
региони, създаващи технологии и знания, региони, ползващи технологии и
знания, и региони без достъп до технологии и знания.

50

Терминът „E-връзки” произтича от думата „Есоnomy” и се употребява със значение на „икономически връзки”.
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