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Една от основните икономически категории за 
измерване на икономическото развитие e 
ефективността. Тя е резултат от използването на 
ресурсите и разходите. Количеството й се измерва 
като се съпостави ефектът /резултатът/, изразен 
чрез различни показатели, с вложените ресурси или 
с направените разходи. Ефектът се изразява в 
абсолютни стойности /числа/, а ефективността – в 
относителни стойности /проценти/. 
 
Ефективността най-често се изчислява от хора, 
занимаващи се с икономика. Резултатът от дадена 
дейност се синтезира и изразява чрез ефекта от нея. 
Измерването на ефекта се извършва с помощта на 
икономически и неикономически показатели: обем 
на оборота, произведени услуги и стоки, брутен 
приход, печалба, качество на обслужване, условия 
на труд, степен на удовлетвореност на клиентите и 
други. При определянето на ефективността се 
сравняват ресурси и резултати от различен вид – 
икономически, социални, екологични и други. Така 
получената ефективност се характеризира като 
икономическа, социална, екологична и други. 
Първите две трябва да разглеждаме поотделно, но 
и заедно.  
Икономическата ефективност има 4 основни 
разновидности : 
1. Производствена - минимални разходи; 
2. Разпределителна - използване на технологии; 
3. Разменна - подходяща ценова политика; 
4. На потреблението - търсенето и предлагането на 
пазара. 
Икономическата ефективност цели с минимум 
разходи да се задоволят максимум потребности.  
 
Социалната ефективност изразява резултатността 
на ресурсите или разходите, но за получаването на 
определени социални резултати, например: 
стокооборот на лице от населението, разход на 
време от населението за покупки на стоки, степен 
на задоволеност на населението с търговски обекти 
и други.  
 
Екологичната ефективност се изчислява, като се 
направи сравнение между ползите и последиците за 
околната среда. Например, ако производството на 
определен продукт има голямо въздействие върху 
околната среда, екологичната ефективност на този 
продукт е ниска. Колкото по-голяма е ползата от 
положителното въздействие върху околната среда, 
толкова по-голяма е екологичната ефективност. 

С развитието на икономическата теория 
класификацията на ефективността е продължена. 
Съществена роля сега имат инвестиционната и 
иновационната дейности на фирмата. Важни 
фактори са нарастването обема на продукцията, 
производителността и качеството, печалбата, 
рентабилността и други. Сравнителната 
ефективност характеризира връзката на 
зависимостите между различни варианти на 
производство, инвестиции, иновации и други. При 
определянето й следва да се отчита факторът 
време. 
Да приемем, че сте изобретател. Създали сте 
иновационен продукт. Защитили сте го в 
патентното ведомство. Притежател сте на 
интелектуална собственост. Имате няколко пътя: 
Първият - продавате лиценза и други продължават; 
Вторият - намирате предприемач и работите 
съвместно; 
Третият - започвате сами, но докато преборите 
бюрокрацията някой друг е измислил и внедрил 
подобен продукт. Това доведе до формирането на 
клъстерния подход – политика за стимулиране или, 
казано с други думи, решения и взаимодействие. 
 
Клъстер – обединение на група от взаимосвързани 
фирми с еднаква стратегическа цел. В тази 
организация, освен прилагане на нови технологии, 
се подкрепят инвестиционните, иновационните 
дейности и научно-приложните изследвания. 
За да бъде успешен, клъстерът трябва да включва 
иновацията/научния продукт /, предприемача 
/фирмата, която произвежда/, капитала 
/инвеститора/, не правителствените организации 
/добавената стойност за общото развитие на 
сектора/, администрацията / степента на 
информираност на потребителите/. 
 
Обединението (клъстера) помага за постигане на 
по-добри резултати. Фирмите са 
конкурентноспособни, защото: 
 Генерират умения (трансфер); 
 Разпространяват (маркетинг, дистрибуция и 

продажби); 
 Използват (човешкия ресурс). 
 
Клъстерният подход стимулира разрастването на 
МСП, регионалното развитие, въвеждането на 
иновативните продукти, обучава предприемачи, 
подпомага създаването на нови работни места. 
 




