
TEMA 5. ЛОКАЛИЗАЦИЯ 

РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА 

ПРОФ. Д-Р ДОНЧО КОНАКЧИЕВ 

ДОЦ. Д-Р КРЕМЕНА АНДОНОВА 



ОСНОВНИ ВЪПРОСИ: 

1. Същност и обща концепция на локализацията 

2. Фактори, изисквания и критерии за локализация 

3. Локализационното решение и неговото 

въздействието  

4. Някои актуални проблеми 



СЪЩНОСТ НА ЛОКАЛИЗАЦИЯТА 
“локация” = “локализация” 

 

•“loсo” – означава 

поставям, разполагам 

 

Локализацията е процес на 
териториално разполагане на 
дейности, обекти и ресурси.  

В регионалната икономика 
определящо значение имат 
проблемите, свързани с 
локализацията на производството. 



СТРУКТУРА НА ЛОКАЛИЗАЦИОННИЯ ПРОЦЕС 

Основни елементи, които взаимодействат  

при протичането на процеса на локализация: 

обект за разполагане (дейности или инвестиционни обекти) 

субект на локализационното решение (собственик на 

ресурсите или мениджърът на дейността) 

възможни територии за разполагане (зависят от възприетите 
форми на териториална организация на производството) 

основания за приемливо съответствие между качествата на 
средата и изискванията на обекта за разполагане 

възможни последици от локализацията (положителни и 
отрицателни) 



КОНСТРУКЦИЯ НА ЛОКАЛИЗАЦИОННИЯ МОДЕЛ 

ТРИ ГРУПИ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

фактори на 

разполагането 

изисквания на обекта  

критерии за приемане 

на решението за 

локализация 

Факторите и изискванията са 
в диалектическа връзка, която 
изразява релацията “среда – 
обект”.  

Постигането на възможно най-
пълно съответствие между 
факторите и изискванията 
определя най-благоприятните 
условия за локализация.  

Възможно е едни и същи 
степени на комплексно 
съвпадение да се получат при 
различни структури на 
факторите и изискванията. 

Тогава определящи за 
решението за локализация са 
величините на предварително 
избраните критерии. 



ФАКТОРИ ЗА ЛОКАЛИЗАЦИЯ 

Под фактори се разбират 
ресурсите, необходими за 

протичане на 
производствения процес: 

• природни 

• трудови 

• капиталови 

• мениджмънт 

Факторен анализ: 

• Основен инструмент за 
оценка на въздействието 
на факторите при 
функционирането на 
икономиката и по-
конкретно – при 
решаването на 
локализационни задачи. 



ТЕРИТОРИАЛНИ ФАКТОРИ ЗА ЛОКАЛИЗАЦИЯ 

Териториалните (преки) локализационни фактори, имат 
фиксирана териториална дислокация и включват: 

основни природни ресурси  

(поземлени, водни, горски, минерално-суровинни, рудни, топливно-енергийни и други) 

потребление 

техническа инфраструктура (преди всичко транспорт) 

производствени фондове 

селищна изграденост 

природни условия 

геостратегическо положение на територията 

екология и други 



ИЗВЪНТЕРИТОРИАЛНИ ФАКТОРИ ЗА ЛОКАЛИЗАЦИЯ 

Извънтериториалните (косвени) фактори за локализация 
нямат предварително фиксирана териториална 

дислокация, действат индиректно, като засилват или 
отслабват въздействието на териториалните фактори: 

технически прогрес 

международно разделение на труда 

факторът “време” 

мениджмънт и други 



ФАКТОРИ ЗА ЛОКАЛИЗАЦИЯ 
КЛАСИФИКАЦИЯ НА  ИТАЛИАНСКИЯ ИКОНОМИСТ ЕМИЛ ТОСКО 

•Тази класификация, 

допълнена с въздействието 

на следните групи 

фактори: пазари, научно-

технически прогрес и 

екология, е в основата на 

редица регионални 

проучвания, реализирани 

под егидата на ООН. 

инфраструктура и качества на територията 
(производствена и социална изграденост, водо- и 

енергоосигуреност, релеф, сеизмичност и т.н.) 

транспортни и съобщителни условия 

трудови ресурси  

(количество, качество, трудов пазар) 

междуотраслови връзки  

(производствени, ремонтни, инструментални, пазарни и 
други) 

държавна регионална политика  

(нормативна рамка, инвестиционен климат, проекти и 
програми и т.н.) 



ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЛОКАЛИЗАЦИЯ 

Количествената оценка на изискванията за 
локализация предполага анализ на емкостта 
на обектите спрямо отделните ресурси.  

На тази основа се построяват скали на 
производствата според тяхната енергоемкост, 
трудоемкост, водоемкост и т.н.  

В общия случай по-високата степен на емкост 
предполага по-голяма близост на 
производството до териториалната 
дислокация на съответния ресурс.  

Трябва да се има предвид, че реално 
въздействието на факторите и изискванията е 
взаимосвързано, те си оказват взаимно 
влияние с мултипликационен ефект. 



КРИТЕРИИ ЗА ЛОКАЛИЗАЦИЯ (1) 

Могат да бъдат: 

 

 
СТАТИЧНИ  - 

ориентирани към 
конкретен момент 

във времето 

ДИНАМИЧНИ – 
ориентирани към 

период във времето с 
проследяване 

достатъчно на брой 
периодични 
стойности в 

конкретни моменти 

Представляват целеви 
функции, чиито стойности 
определят приемането на 

решението за локализация.  

Приложението на критериите 
формира система от иерархични 

нива на ефективност при 
приемането на решения: 

І – РАЦИОНАЛНОСТ 

•Достатъчно е стойностите на ползите да   доминират 
над разходите.  

ІІ – СРАВНИТЕЛНА ЕФЕКТИВНОСТ 

•Предполага вариантност на възможните решения и 
избор според статичен критерии.  

ІІІ– УСТОЙЧИВОСТ 

•Анализ на вариантно допустими решения и избор по 
динамичен критерии. 

ІV– ОПТИМИЗАЦИЯ 

•От полето на всички допустими решения се прави 
избор по предварително определен статичен или 

динамичен критерии (целева функция). 



КРИТЕРИИ ЗА ЛОКАЛИЗАЦИЯ (2) 

•Общоприложим критерий за локализация, доказъл своята 
ефективност многократно в практиката. 

Съвкупни разходи за изграждане и експлоатация на 
производствените обекти при зададено ниво на 
производството: 

•Частен, но често прилаган критерий за избор на локализационно 
решение.  

•Често относителният дял на транспортните разходи за суровини и 
реализация на продукцията в общите разходи за изграждане и 
експлоатация на производствени обекти доминира над относителните 
дялове на другите видове разходи.  

•Освен това, транспортните разходи се поддават по-добре на 
количествен анализ и стойностна оценка в сравнение с някои други 
видове разходи. 

Транспортни разходи:  



ВИДОВЕ ЛОКАЛИЗАЦИЯ 

• определяне местоположението 
на нова дейност 

ПОЛОЖИТЕЛНА 
ЛОКАЛИЗАЦИЯ: 

• ликвидиране на налична 
дейност  

ОТРЦАТЕЛНА 
ЛОКАЛИЗАЦИЯ: 

• транслиране на съществуваща 
дейност на ново място   

МОБИЛНА 
ЛОКАЛИЗАЦИЯ: 

• разширяване или свиване на 
налични дейности  

ДИНАМИЧНА 
ЛОКАЛИЗАЦИЯ: 



СЪЩНОСТ НА ЛОКАЛИЗАЦИОННОТО РЕШЕНИЕ 

• Всяко решение за ликвидиране на съществуващи производства и дейности, за 
разкриване на нови, за разширяване или свиване на съществуващи дейности, 
следва да бъде резултат и на регионален икономически анализ от гледна точка 
на локализационните критерии и последствия. 

Всяко преструктуриране на икономиката може да се разглежда като 
съчетание от различни разновидности на локализацията. 

• ОСНОВЕН ПРИНЦИП: 

• откриване на възможно най-голямо съответствие между проявлението на 
локализационните фактори и изискванията на дейността.  

• ИЗПОЛЗВАНИ КРИТЕРИИ: 

• традиционни за икономическата ефективност: максимална печалба, 
максимален обем на продукцията, максимален доход, минимални разходи за 
производство и реализация на продукцията и др.  

• целеви функции със социална насоченост (осигуряване на заетост в даден 
район, осигуряване достъпност на населението до здравни, образователни или 
други видове услуги и др.).  

• екологичните критерии, особено по отношение на локализацията на 
населението в населените места. 

Методите за разработване и приемане на локализационно решение са 
методите на регионалния анализ.  



МЕТОД НА СРАВНИТЕЛНИТЕ РАЗХОДИ 
СЪВРЕМЕННА ТЕОРИЯ НА ВЕБЕР 

• наличие на конкретна схема на териториално 
разположение на  възможните пазари, на 
източниците на суровини и на другите фактори на 
производството.  

АНАЛИЗЪТ НА СРАВНИТЕЛНИТЕ РАЗХОДИ 
ЗА ВСЕКИ ОТРАСЪЛ И ДЕЙНОСТ ИЗИСКВА: 

• да се определи в кой район или райони сумарните 
разходи за производство и доставка на продукцията 
до пазара ще бъдат минимални. 

ЦЕЛ НА АНАЛИЗА: 



ПРИЛОЖЕНИЕ НА АНАЛИЗА НА СРАВНИТЕЛНИТЕ РАЗХОДИ (1) 

При промени, които се отразяват  

на производствените разходи: 

при коренни изменения на 
технологията и техниката на 

производството 

при усъвършенстване добива на 
някои видове суровини или на 

производството на полуфабрикати 



ПРИЛОЖЕНИЕ НА АНАЛИЗА НА СРАВНИТЕЛНИТЕ РАЗХОДИ (2) 

При промяна на транспортните условия: 

• Транспортното строителство може да даде преимущества на 
даден район пред друг, който има по-скъпи и некачествени 
ресурси, но е бил в привилегировано положение поради 
близостта си до пазара на суровини.  

• В районите, където концентрацията на населението осигурява 
добър местен пазар, подобряването на транспорта рязко 
намалява разходите за доставка на суровини. Така отраслите с 
голяма емкост на суровини могат да се ориентират не толкова 
към суровинните източници, а на там, където има добър 
транспорт.  

• Транспортните условия се отразяват на всички производства и 
дейности, следователно при промяната им в положителна или 
отрицателна посока е правилно да се извърши анализ на 
сравнителните разходи на всички отрасли и дейности в 
района. 



ПРИЛОЖЕНИЕ НА АНАЛИЗА НА СРАВНИТЕЛНИТЕ РАЗХОДИ (3) 

Анализът на сравнителните разходи може да помогне да 
се даде отговор на въпросите за локализация на нови 

производства, за разширяване на съществуващи или за 
териториалното им преместване: 

при промяна на структурата на суровинната база 
(изчерпване на наличните запаси или привличане в 

стопански оборот на нови суровини) 

при възникване на нови переспективни отрасли 
(високи технологии, нови източници на енергия, 

екологично чисти хранителни продукти) 



ПРИЛОЖЕНИЕ НА АНАЛИЗА НА СРАВНИТЕЛНИТЕ РАЗХОДИ (4) 

ДВЕ ИЗИСКВАНИЯ: 

определяне на променливите по територията компоненти 
на съвкупните разходи. Тези елементи на разходите, които 

нямат регионални диференциации, могат да се 
пренебрегнат, тъй като те не формират нито предимства, 

нито недостатъци на едни райони спрямо др. 

определяне на съпоставими райони, които според наличния 
си набор от фактори могат да се конкурират при 

решаването на локализационната задача. 



ВЪЗДЕЙСТВИЯ НА ЛОКАЛИЗАЦИОННОТО РЕШЕНИЕ 

При локализационния процес тези последици са достатъчно значими, 
за да влияят на самия избор на едно или друго решение, както и по 

линията на свързаните ефекти върху други обекти и дейности. 

Въздействията са най-силни, когато обектът на локализация е 
базисна дейност за района, като това въздействие се мултиплицира 
с една или друга сила върху допълващите, обслужващите другите 

базисни отрасли и дейности в района. 

Оценяване въздействията на локализационното решение:  

Използват се 
комбинации от 

статистически данни, 
модели и експертни 

оценки.  

При всяка комбинация в 
една или друга степен 
присъства експертната 
оценка, която винаги 

трябва да бъде 
организирана и 

изпълнена в 
съответствие с научните 

изисквания за 
експертиза.  

Сред моделите за оценка 
на въздействията с най-
широко приложение са 

анализът на 
териториалния 

производствен комплекс 
и междурайонния 

междуотраслов баланс. 



АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ЛОКАЛИЗАЦИЯТА 
ЕКОЛОГИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ 

• Количествената оценка на тази връзка е трудна, но като 
правило (особено при локализация на промишлени 
производства) се налага да се оценява състоянието на водата, 
на въздуха, на почвата и на биоценозата.  

Всяка локализация е свързана с екологичния фактор.  

• Тези изисквания в най-голяма степен засягат енергетиката, 
металургията, химията, някои производства на 
машиностроенето и на хранително-вкусовата промишленост. 

Актуално за процесите в България е наличието на голям 
обем международни договорености с категорични 
изисквания за опазване и възпроизводство на околната 
среда.  



АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ЛОКАЛИЗАЦИЯТА 
ПРОМЕНИ В ПРОИЗВОДСТВОТО 

•По нов начин се проявява действието на фактора “време” – 
икономическите процеси се интензифицират, което съкращава 
нормативните срокове за възвръщаемост на инвестициите. 

Изискванията на конкуренциата повишават ролята на адаптивността и на 
новаторството в производството, а при локализацията слагат нов акцент върху 
критериите за икономическа ефективност.  

•Намалява се трудоемкостта, материалоемкостта, енергоемкостта и т.н. 
на продукцията, рационализират се транспортните връзки. 

•Пример за това са големите технически системи на тръбопроводния 
транспорт за нефт и газ, които създават ефективни възможности за 
локализация на преработващи производства в райони, отдалечени от 
добива на суровините.  

•Специализацията, концентрацията и кооперирането се развиват в 
нови, по-големи мащаби, което позволява максимално да се извлича 
положителен ефект от мащаба на производството.  

•Териториални формирования като индустриални зони, технопаркове 
и дори технополиси оказват и ще оказват още по-силно влияние при 
локализацията. 

НТП променя както факторите, така и изискванията за локализация.  



АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ЛОКАЛИЗАЦИЯТА 
ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА 

•редица производства и дори услуги все повече се ориентират към 
национални, наднационални регионални и дори глобални пазари.  

Променя се значението на локалните пазари: 

•физическата близост все по-силно търпи коректив от 
социофункционални аспекти; 

•организационната близост между обектите все по-силно зависи от 
технологиите, финансите, информацията.  

В условията на глобализация концепцията за териториална 
близост придобива двойствен характер:  

•Освен съзнателното коопериране на производствата и дейностите все 
по-голяма роля при локализацията играе т.нар. “несъзнателно 
коопериране” – изграждане на доверие, общ език за комуникация, 
сигурност, което е фактор за локализация. 

В развитите икономики не само ресурсната осигуреност 
определя производствената специализация на районите: 



АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ЛОКАЛИЗАЦИЯТА 
ДЪРЖАВНАТА КОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА 

• макроикономическата финансова стабилност, 
либерализацията на икономическите отношения, 
подтискането на корупцията, технологичността на 
нормативните документи, кредитното предлагане и т.н.  

Върху локализацията се отразява инвестиционният климат: 

• Наред със законодателството като рамка на процеса, се 
реализират и такива екзекутивни форми, като регионални 
проекти, програми, преференции и други. 

Регионалната политика, като част от държавната икономическа 
политика, разполага с разнообразен и ефективен инструментариум 
за въздействие върху локализационните процеси в унисон с 
обществения интерес. 



КРАЙ НА 

ЛЕКЦИЯТА! 


