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ОСНОВНИ ВЪПРОСИ:
1.

Значение на регионалната икономика

2.

Регионалната икономика и другите

обществени науки
3.

Предмет и задачи на регионалната
икономика

4.

Принципи на регионалната икономика

ЗНАЧЕНИЕ

НА РЕГИОНАЛНАТА ИКОНОМИКА

РЕГИОНАЛНА
ИКОНОМИКА:

• Интегрална научна
дисциплина,
изучаваща
пространствените
закономерности на
развитието на
икономиката.

Всеки обществен
процес е неотделим
от времето и
пространството.

• Икономическите
процеси не могат
да се опознаят
достатъчно
задълбочено, ако се
пренебрегнат
техните
пространствени
аспекти.

ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ

НА РЕГИОНАЛНАТА ИКОНОМИКА

Всеки икономически процес е пространствено организиран и
тази организация влияе силно на неговата ефективност.

Пространството има синтезираща функция:
на едно и също място, едновременно или в някаква последователност, протичат
разнообразни процеси, свързани и взаимно влияещи си по различен начин.

Алтернативното използване на ресурсите, което е основна
концепция в икономиката, има териториална конкретизация.
Определя сравнителните преимущества на отделните райони, специализацията на
производството и от там – предпоставките за устойчив икономически растеж.

ПРАКТИЧЕСКО-ПРИЛОЖНО ЗНАЧЕНИЕ НА РЕГИОНАЛНАТА ИКОНОМИКА

повишаване ефективността на управленските
решения в регионалната икономика
обогатяване възможностите за личен избор
при определяне на начина на живот на хората

повишаване качеството на политическия избор

РЕГИОНАЛНАТА ИКОНОМИКА И ДРУГИТЕ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Интердисциплинарният
характер на процесите в
районите налага при
научния анализ и
подготовката на решения на
проблемите да се привлича
инструментариум и от
други научни области.

Регионалната икономика е
икономическа дисциплина,
която възниква и се развива
в резултат на
взаимодействие на науки,
като:

• икономикс
• секторни икономики
• география
• регионалистика
• урбанистика
• математика
• управление
• демография
• екология
• техника
• други

ПРЕДМЕТ НА РЕГИОНАЛНАТА ИКОНОМИКА

ПРЕДМЕТ:
• пространствените форми
на организация и
функциониране на макро
и микро икономическите
системи, вкл. и на
секторните структури.

ОБЕКТ:
• различните видове райони и
преди всичко икономическите
райони, населените места и
селищните образувания от
различен ранг като центрове
на концентрация на
икономически потенциал,
функции и дейности, и
разнообразните
териториални
производствени
формирования – комплекси,
възли и съсредоточия.

ЗАДАЧИ НА РЕГИОНАЛНАТА ИКОНОМИКА (1)

БАЗИСНИ ЗАДАЧИ:

ФАКТОРНИ
(РЕСУРСНИ)
ЗАДАЧИ:

райониране
междурайонни връзки

използване на природните ресурси

регионални диспропорции
регионален растеж и ефективност

заетост и безработица

локализация
пространствени закономерности

общество и природа

наличие и използване на капитала

регионални демографски процеси
градообразуващи и градообслужващи
дейности
социални – доходи, начин на живот,
конфликти и др.

регионален мениджмънт

ЗАДАЧИ НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОСИГУРЯВАНЕ

обхват и съдържание на регионалната политика
нормативна рамка

регионално планиране и програмиране
наднационална регионална икономическа интеграция
регионални пазари (видове и миханизми)
регионален маркетинг

свободни икономически зони

АКТУАЛНИ ЗАДАЧИ НА РЕГИОНАЛНАТА ИКОНОМИКА
изключително високите нива на регионални диференциации

необходимостта от значителен регионален икономически растеж

преодоляване на демографския срив

развитие на инфраструктурните системи (техническа, социална,
пазарна, производствена)
овладяване на социалната патология (престъпност, наркомания,
скитничество, самоубийства, алкохолизъм и т.н.)
осигуряване на баланс между процесите на глобализация и
евроинтеграция от една страна , и от друга страна – съхраняването на
националния суверинитет

ПРИНЦИПИ НА РЕГИОНАЛНАТА ИКОНОМИКА
ПРИНЦИПИ ЗА ОБЕКТА
На външното допълнение

•във всяка териториална система съществува т.нар. “черна кутия”,
която отразява неотчетеното въздействие на териториалните
системи от по-висок иерархичен ранг.
На неопределеността

•териториалните системи не се поддават на проектиране,
гарантиращо еднозначно съответствие между структура (строеж) и
функции (обществени цели).
Условна ограниченост на ресурсите на териториалната система към определен
момент или за интервал от време.

Съвкупността от териториални системи е йерархична.

Териториалните системи не се поддават на пълно математическо описание, те
принадлежат към класа на т.нар. схематични или слабо структурирани системи.

ПРИНЦИПИ НА РЕГИОНАЛНАТА ИКОНОМИКА
ПРИНЦИПИ НА РАЗВИТИЕТО
Териториалните системи са управляеми, т.е. възможно е ефективно да се въздейства на промените в тях
с оглед достигането на предварително набелязани цели.
Налична е възможност за вариантно използване на ресурсите при различно ниво на разходите.

Решенията са целесъобразни, когато са ефективни.

Сумата от локалните оптимуми не дава глобален оптимум.
Всяко действие или бездействие в регионалната икономика има първичен (директен) и вторичен
(индиректен, свързан) ефект, който се прибавя към първичния.
Рационалната локализация на производства и дейности върху територията следва да е планомерна.
Преодоляването на съществените различия в регионалните диспропорции следва да се търси на
комплексна основа.
Регионалната икономика следва да създава предпоставки за самоуправление на териториалните
общности.
Правилното обособяване на териториалните системи според предварително приета целева критериална
система е важна предпоставка за ефективна регионална политика.
В териториалните системи протичат процеси със стохастичен характер.

КРАЙ НА
ЛЕКЦИЯТА!

