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В настоящата статия разглеждам острият дефицит на солидарност в нашето общество като една от
възможните причини за протичащите неблагоприятни демографски процеси - процесите на
миграция на социално уязвими групи в резултат от социално-икономическа принуда, намаляването
на населението и поддържането на високи нива на бедност и неравенство, които дори има опасност
още да се увеличат.
Опитвам се да аргументирам тезата, че част от миграционните процеси, а именно тези които
пораждат дълбоки социални проблеми и маргинализация, могат да бъдат обяснени чрез провал на
основните механизми на солидарност в обществото, както на микро ниво (в отделни компактно
населени териториални), така и на макро ниво – в обществото като цяло. За целта давам пример с
разпределението на средствата от европейските фондове в България, тъй като от тях се очаква да
произведат определен ефект на социална и териториална кохезия в една страна, чиято система на
преразпределение не е особено настроена към преодоляване на бедността и неравенствата, дори
някои компоненти от данъчната система са откровено регресивни.
В последната част разглеждам влиянието на намаляващото и състаряващото се население върху
неравенството и бедността. Разсъжденията са илюстрирани с модифициран вариант на един от
моделите в така наречените изкуствени общества и с емпирични данни за повъзрастовото
неравенство в България.
Основният извод от направените наблюдения е, че нашето общество вероятно има нужда да смени
приоритетите си. В момента сме създали стимули, предназначени за едно младо и социално
хомогенно общество, в което всеки се грижи сам за себе си. Вместо това е необходимо да се
подготвим за едно общество, което ще има нужда от силна солидарност между поколенията и
между различните социални групи.

Видове солидарност и общ дефицит на солидарност
Солидарността е понятие, което се родее с много други понятия, имащи както етично, така и пошироко социално и икономическо съдържание. Солидарността е съпричастност, готовност за
взаимопомощ, емпатия, сила спояваща индивидите в групи. В солидарните действия индивидите
влагат време, енергия и други ресурси, за да си помагат един на друг. Солидарността може найплодотворно да бъде дефинирана именно като готовност за споделяне на ресурси с други чрез
личен принос към тези в нужда или чрез данъчно облагане и преразпределение, организирано от
държавата (Stjernø: 2005).
Солидарността несъмнено има отношение към запазването на една група или общност.
Солидарността е форма на свързаност, пряка или косвена с останалите членове на групата. Според
една известна аксиома от теорията на социалните мрежи, свързаността (можем да интерпретираме

това като броя и интензивността на връзките с останалите членове на групата увеличава
продължителността на членството (и намалява вероятността за напускане на групата), докато
свързаността с индивиди, които н членуват в групата намалява продължителността на членството
(Thye and Lawler: 2002, 5).
За индивидите, които са силно интегрирани в своята група, чрез свързаност можем да смятаме, че
заемат в някакъв смисъл централно положение в груповата ниша, докато по-малко свързаните
заемат периферно или маргинално положение. Идеята за ниша е много продуктивна в тома
отношение. Тя е взета от екологията и много плодотворно въведена в социалните науки (напр. в
Popielarz & McPherson: 1995). Всяка група има някакво пространствено или структурно ядро.
Членовете на групата, които се намират по-близо до ядрото имат много повече връзки с други
членове на групата и по-малко връзки с членове на други групи. Следователно има много поголяма вероятност те да останат дълго в групата.
Отношенията на микросоциално ниво, между това, което можем да наречем микропоколения се
случват основно в семейството или между близки роднини. Отношенията на макросоциално ниво
се случват в обществото между макропоколения или цели кохорти. Някои наричат това формална
или студена солидарност. Студената солидарност е насочена към съграждани, които не познаваме,
например при плащането на социални осигуровки или данъци, с които ще бъдат подпомогнати
бедни членове на обществото чрез отпускане на помощи (de Beer and Koster: 2009, 21). Някъде по
средата стоят отношенията в по-малките населени места или други териториални общности, които
имат някои от характеристиките на личните микросоиални отношения между поколенията и някои
от характеристиките на отношенията между макропоколенията в голямото общество. например
хората като цяло се познават, имат лично отношение един към друг, но от друга страна дори в
рамките на малките общности се налага взимането на решения, изискващи представителство или
форми на колективно договаряне, които не съществуват в семейството.
Хората могат да зависят един от друг по два начина. Те могат да зависят от някой друг, защото не
могат да се грижат сами за себе си или могат да зависят от някой друг защото имат нужда един от
друг за постигането на общи цели. На тази основа можем да различим едностранна и реципрочна
солидарност, като едностранната солидарност е насочена от едната страна към другата, при
реципрочната солидарност има елемент на взаимност и взаимопомощ, която не е задължително да
бъде симетрична (de Beer and Koster: 2009, 18).
Изследванията особено в икономиката в продължение на няколко десетилетия се фокусират върху
кооперативното поведение, продиктувано от личен интерес. В това няма нищо учудващо. Идеята,
че преследването на личния интерес, в крайна сметка създава най-добрата среда за всички стои в
основата на класическата икономика (да си припомним месаря, пивоваря и пекаря на Адам Смит,
на чиито користен личен интерес дължим вечерята си, а не на тяхното благоволение).
Действително просоциалното, алтруистично и кооперативно поведение, обаче, не е свързано
непременно с личен интерес (макар, че не го изключва) (Lindenberg et al.: 2006, 24). При много
прояви на солидарност реципрочността се очаква някъде в бъдещето, а не веднага. Самата
дефиниция на солидарността предполага, че няма еквивалентност между това, което човек
получава от групата и това, което допринася.

Марковски и Лолър (Markovsky and Lawler: 1994) идентифицират два основни подхода към
изучаването на солидарността в социологията - утилитарен и емоционален. Утилитарният подход
според тях, изхожда от презумпцията, че поддържането на социалния ред се крепи на това, че
сътрудничеството е ценно благо, докато емоционалният подход приема, че социалният ред се
създава и подържа от афективните връзки между индивидите в дадена група.
Известно, че допускането за максимизиране на личната изгода води до парадокси и сериозни
противоречия с емпиричните данни за поведението на индивидите и процесите, които протичат на
реалните пазари. За разрешаване парадоксите, свързани със склонността към сътрудничество и
постигането на социално оптимални решения някои изследователи допускат една по-егоистична
форма на чувството за справедливост (Fehr and Schmidt: 1999, 817). Според тази теория някои
индивиди все пак ги е грижа за справедливостта. Известно е обаче, че алтруистично справедливите
индивиди не са особено конкурентни в една егоистична среда, което означава, че дори да се появят
те са застрашени от изчезване.
В крайна смета дали ще бъде постигнато равновесие, в което доминират готовите да сътрудничат
индивиди или равновесие, при което доминират егоистичните индивиди зависи от конкретните
параметри на икономическата (или екологичната) среда.
Егоистичното чувство за справедливост за разлика от алтруистичното е моделирано като
егоцентрична нетърпимост към несправедливостта. Този привиден оксиморон означава, че
индивидите са много чувствителни не само към размера на личните си ползи, но и към това дали те
са справедливи, като несправедливостта между останалите сама по себе си не ги интересува. Това е
важна модификация на класическия утилитарен модел, в която индивидите просто се стремят да
максимизират някаква своя функция на полезност без да ги е грижа дали това, което получават е
справедливо (т.е. без да правят сравнения с това, което други получават). Егоцентрично
справедливите, за разлика от безразличните към справедливостта утилитарни субекти са готови да
претърпят сериозни загуби, за да накажат някого за извършената срещу тях несправедливост. Това
е много важна модификация на класическия модел.
В икономиката лесно могат да се моделират ситуации (и за това има емпирични примери), при
които един единствен егоистичен играч е в състояние да накара да се държат егоистично иначе
алтруистично настроени индивиди. Това може да се наблюдава например при отказ да се
допринесе към определено публично благо от само един индивид, които води до отказ от всички
останали, които са по принцип силно заинтересовани от предоставянето на това благо. Но има
примери и за обратното - малко на брой алтруистично настроени индивиди, могат при определени
обстоятелства в средата да направят така, че по природа егоистични индивиди да имат
алтруистично поведение (Fehr and Schmidt: 1999, 826).
Пари при пари отиват: (Пре)разпределителна (алокативна) солидарност при използването на
Европейските фондове

Когато говорим за мащабите на цялата икономика процесите, които протичат на местно
ниво са ограничени от рамките на правилата в голямото обществото, които на макро
равнище вече са задали определени възможни траектории на процесите.

Тук ще разгледам три такива механизма – разпределението на средствата от европейските
фондове, изравнителната субсидия и средствата за образование и здравеопазване.
От разпределението на средствата от европейските фондове се очаква да има някакъв общ
кохезионен ефект, т.е. да бъдат намалени различни видове неравенства и в резултат да се
получи едно общество с по-малко разлики във възможностите и реалните житейски
траектории. Всъщност при европейските фондове винаги остава известна двусмисленост в
техните основни приоритети. Освен кохезионния ефект се търси и общ стимулиращ
икономиката ефект. Допускането по презумпция, че тези две цели работят в една и съща
посока трудно мое да бъде подкрепено със сериозни емпирични данни.
За целите на настоящия анализ е използвана пълната база данни с проекти, финансирани
от европейските фондове от самото начало, след присъединяването на България към ЕС
през 2007 г. до края на третото тримесечие на 2012 г.
Проектите в базата данни бяха разделени на две категории: а) проекти изпълнявани на
общинско ниво и б) проекти изпълнявани на по-високо териториално ниво. Последната
категория включва проекти, изпълнявани на областно ниво, на ниво район за планиране и
на най-високото различимо под национално ниво, включващо двата макрорегиона – а)
Югозападна и Южна-Централна България и б) Северна и Югоизточна България.
При малко по-различна спецификация общините могат да бъдат разделени на такива,
които имат ромско население над определен праг (4.5% - приблизителния среден дял на
населението, което официално се самоидентифицира като ромско) и под него. При този
анализ отново откриваме, че общините с по-висок дял на ромското население получават
по-малко средства на глава от населението от тези с по-нисък дял на ромското население.
Разликата не е статистически значима, но това което е видимо е, че липсва някаква
целенасочена политика за подпомагане на развитието на населени места с
маргинализирано малцинствено население.
фигура 1. Средства от европейските фондове, получени от общини с под и над средния дял ромско
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От друга страна трансферите от централното правителство към общините за делегирани от
държавата дейности и обща изравнителна субсидия изпълняват някаква кохезионна
функция (както би следвало да се очаква), макар че тя е слаба в сравнение с
териториалното преразпределение в страните от ЕС. Най-голям принос за това има
образованието.
фигура 2. Корелация на ниво община между: a. финансирането на глава от населението от европейските

фондове; б. Делът на ромското население; в. Делът на турското население; г. общата изравнителна
субсидия от централното правителство на глава от населението; д. финансирането по единен стандарт
за училищата от начална до гимназиална степен; е. болничните легла спрямо жителите на общината
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Отново можем да вземем за пример ромското и турското население, което по-често живее
в общини с ниски собствени приходи и по-високи трансфери от централното правителство.
Това се дължи в някаква степен и на факта, че общините, населени с роми и турци имат поголям дял на населението в училищна възраст. Особено ромското население е значително
по-младо от българското, така че е нормално да очакваме висок дял на учениците.
Големият дял на отпадналите от училище роми обаче намалява размера на трансфера към
съответните общини, защото при нас не са предвидени постоянни средства за
реинтегриране на отпадналите ученици в училище.
фигура 3. Териториално разпределение на европейските фондове на глава от населението в България

(264 общини)

Източник на необработените данни: www.eufunds.bg, геокодиране от Google Earth
Разпределението на финансирането от европейските фондове на глава от населението
следва приблизително експоненциално разпределение (с голяма опашка), като повечето
общини (по-точно около 140, и сред тях тези, които изостават в развитието си) получават
сходни суми в ниския спектър, други около 60 общини получават средни по размер суми
на глава от населението, а останалите (също около 60) получават много високи суми. В
последната група попадат големи градове и някои от най-богатите общини в страната с
много високи за България собствени приходи. Някой би казал, че тази ситуация е напълно
естествена от икономическа гледна точка. Вероятно пазарът би направил много сходно
разпределение. Въпросът тогава е, откъде може да дойде сближаващият ефект, при
положение че публичните инвестиции само усилват пазарните сигнали и на практика
ускоряват концентрацията на населението в малко на брой урбанизирани територии.
фигура 4. Разпределение на европейските средства на глава от населението на общинско ниво.
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От статистиката по усвояването на средствата от фондовете на ЕС поне до края на 2012 г. е ясно,
че европейските средства никога няма стигнат основно до по бедните общини без целенасочен
териториален подход и силна регионална политика, които липсват в България. Това води до
увеличаване на териториалните дисбаланси и до икономически натиск за миграция и концентрация
на населението.

Неравенство и бедност в смаляващо се общество: поуки от изкуствените общества
В този раздел използвам един популярен модел от така наречените изкуствени общества, т.е.
симулирани общества с относително прости модели на поведение. В последно време
Моделирането основано на деятели (Agent-based modeling; МОД ) навлиза и в социологията
(Squazzoni: 2012). Голямото предимство на основаното на деятели моделиране е в илюстрацията
как наглед прости схеми на индивидуално поведение могат да доведат до сложен продукт на макро
ниво. Моделирането основано на деятели допуска, че в човешкото поведени има както решения и
избори основани на правила за действие и норми, така и случаен компонент, който подлежи на
стохастично моделиране (Burch: 2003, 21). Вече има натрупан значителен ресурс от готови и
проверени модели, които някои изследователи препоръчват да бъдат използвани с необходимите
модификации вместо да се създават напълно нови модели (Doran: 2003, 220).
Важно е да се подчертае, че при симулациите става дума за разбиране на някакъв фундаментален
процес, а не за детайлно възпроизвеждане на реалността. Изкуствените общества не е нужно да
приличат непременно на днешните общества, за да могат да ни насочат към силите, оформящи

действителността, която наблюдаваме. В класическите модели на изкуствени общества, често
пространството върху, което се разгръща действието представлява четириъгълна мрежа от еднакви
по размер клетки, подобна на клетъчните автомати.
Компютърни симулации с използване на изкуствени агенти се използват отдавна в миграцията и
възпроизводството на населението. В по-новите симулации става ясно, че дори различни културни
компоненти на междупоколенческо ниво, норми и ценностни нагласи също могат да бъдат
анализирани чрез подходящи симулации (Billari, Ongaro and Prskawetz: 2003, 5-6).
Напоследък изследванията в изкуствените общества се насочват към "пълнокръвни "
микросимулации, използващи данни за хората и домакинствата в България, които могат да хвърлят
светлина върху промените в демографската картина и да допринесат за обясняването и донякъде за прогнозирането на социалната и икономическата ситуация в различни региони и в страната като
цяло. Най-простите адаптирани микросимулации са допълнения и разширения на съществуващи
модели. Това е обичайна практика в нарастващата литература за изкуствените общества, тъй като
създаването на нови деятели и моделирането на нови нюанси в поведението им е трудоемка
задача. Разглеждат се и възможностите за интегриране на микросимулациите с реални, географски
привързани данни.
Симулациите в развиващата се теория на изкуствените общества показват колко много от
известните ни обществени феномени могат да бъдат обяснени със случайни процеси. Това
означава, че много от известните ни „заслуги“ в обществото, всъщност могат да представляват
примери за късмет, чиито първични епизоди може да се случили много отдавна, дори в предишни
поколения, но чиито резултати са стабилни и дори нарастващи в едно общество, което няма
достатъчно механизми непрекъснато да се грижи за изравняване на шансовете.
Още Еклесиастът е достигнал до дълбоката мъдрост за случайността, която помага на успелите,
затова не си струва успехът да се обвива в морален ореол. „Па се обърнах и видях под слънцето, че
не на пъргави се дава сполучлив бяг, нито на храбри - победа, нито на мъдри - хляб, нито на
разумни - богатство, нито на изкусни - благосклонност, но времето и случаят помагат на всички
тях.“ (Еклесиаст 9:11).
Моделът „разпределение на богатството (Wilenski: 1998) представлява разширение на класическия
модел Sugarscape на Епстийн и Акстел (Epstein and Axtel: 1996). Моделът има популация, ползваща
ограничен ресурс в двумерно пространство. В модела са заложени параметри, отнасящи се до
средата – „плодородността“ на земята, произвеждаща единствения икономически ресурс в това
изкуствено общество, делът на най-добрата земя, времето за възстановяване след добив. Освен
това в моделът е заложена възможност за регулиране на продължителността на живота средно за
популацията. Продължителността на живота на всеки индивид се определя чрез генератор на
случайни числа в рамките на характеристиките на основното разпределение. Накрая в моделът има
вградена и променлива, която характеризира „нуждите“ или „потреблението“ на всеки индивид.
Индивидите с по-големи нужди се нуждаят от по-голям ресурс, за да оцеляват.
В модела липсват механизми за наследяване – новите индивиди „се раждат“ с еднакъв шанс във
всяко едно отношение. Няма и параметри, които да свързват натрупаното богатство или дохода
след всеки цикъл с репродуктивните шансове на индивидите. Освен това намаленият ресурс на

определен индивид не влияе върху възможността за достъп до нови ресурси. Може да се
предположи, че тези недостатъци на модела накланят везните в полза на едно по-егалитарно
разпределение. От друга страна в модела няма вграден никакъв механизъм за преразпределяне,
което пък накланя везните в полза на по-неравното разпределение.
За целите на настоящия анализ съм използвал леко модифициран вариант на модела. В стилизиран
вид съм използвал параметри, напомнящи някои демографски показатели от българската
действителност. Това позволява да се откроят важни прагови стойности в процесите на движение
на населението в географски план и промените в социалната и възрастова структура, съпътстващи
това движение.
Промених разпределението на очакваната продължителност на живота с използване на нормално
разпределение около средна възраст близка до очакваната продължителност на живота в България
в момента. Оригиналният модел използваше равномерно разпределение върху целия размах на
възрастта (от минимума до максимума). Освен това промених разпределението на разстоянието, на
което индивидите „виждат“, когато избират накъде да тръгнат. „Далновидността“ в това
изкуствено общество може да се разглежда като характеристика, обединяващи всички
индивидуални способности, които в случая са вродени, но част от тях можеха да бъдат и
придобити без това да влияе на основните изводи. Отново използвах нормално разпределение с
определени параметри, които отразяват по-реалистично разпределението на способностите.
Накрая промених разделението на индивидите в групи според тяхното богатство, като използвах
медианата, а не средната или максимума, за да мога да конструирам групата на бедните според
официалната дефиниция на Евростат (тези, които имат доход под 60% от медианния). Този група
съм нарекъл много бедни. Следващата група има богатство от 60% от медианата до сама медиана.
Тях съм нарекъл бедни. Средно богатите („средната класа“) имат богатство до 3 пъти медианата, а
много богатите – над 3 пъти медианата. Разбира се в Евростат дефиницията на бедността се отнася
до дохода за определен период, докато в симулацията „разпределение на богатството“ става дума
за всичко, което даден индивид има към определен период (т.е. именно за богатство). Разделението
е съвсем условно, защото при симулацията няма толкова ясно разделение между двете категории.
Там богатството се натрупва в резултат от многобройни отделни стъпки (турове, епизоди). За всеки
отделен тур може да се дефинира понятие за доход (придобитото през тура), но нищо не пречи
пределен брой турове да се считат за период за отчитане на дохода, както определен брой седмици,
дни или часове формират периода за отчитане на дохода в реалната икономическа статистика. Така
че в реалността също разликата между богатство и доход е донякъде продукт на конкретна
конвенционална дефиниция. Така или иначе, силата на изкуствените общества не е в пълния
реализъм, а в открояването на дълбоки закономерности, които макар че са примитивни (или
именно защото са примитивни) ни показват важни аспекти механизми от реалността.
На фигура 5 е показано разпределението на богатството във времето при достатъчен брой турове,
за да се получи равновесен резултат при максимално голямо население. Най-вляво е групата на
много бедните, следвана от групата на бедните, групата на средно богатите и групата на богатите.

фигура 5. Динамика на разпределението на богатството при голямо население в модела „Разпределение на
богатството“.

На фигура 6 е показан индексът на Джини във времето при същата симулация. Индексът на Джини
се движи около 50 след първоначалното рязко покачване след старта, при който богатството е
случайно разпределено.
фигура 6. Индекс на Джини при голямо население в модела „Разпределение на богатството“

Делът на обществените групи при тази симулация също много бързо достига устойчиви
съотношения (фигура 7). Най-вляво на фигура 7 е показан делът на хората с богатство под 60% от
медианата, което съответства на европейската дефиниция за риск от бедност.
фигура 7. Дял на различните обществени групи при голямо население в модела „Разпределение на богатството“.

Равнището на бедност в този модел се движи малко над 30% при 22%-23% в България. Индексът
на Джини се движи около 50% . Високата степен на неравенство в този модел се вижда ясно и от
кривата на Лоренц (фигура 8). Интересно е да се посочи, че приблизително такава би била

бедността в която и да било европейска страна, дори в най-богатата, ако липсваха социални
трансфери.
фигура 8. Крива на Лоренц при голямо население и достатъчен брой повторения за постигане на равновесно
състояние в модела „Разпределение на богатството“.

При по-малко индивиди съвсем очаквано резултатите са много по-нестабилни, достигането на
високи нива на неравенство става по-бързо. Обобщаващите индикатори за неравенство са близки
до тези при по-голяма популация, но разпределението по обществени групи (класи) е малко повече
в полза на крайните групи – много бедните и много богатите.
фигура 9. Дял на различните обществени групи при малко население в модела „Разпределение на богатството“.
Симулация с 250 индивиди и малко по-високо равнище на образование (максимална далечина на виждане - 6).

Фигура 9 и 10 илюстрират симулация с ¼ от максималния брой индивиди и малко по-високо
равнище на образование (максимална далечина на виждане - 6). Оказва се, че обитаването на една
територия (или една икономика) от прекалено малко за нея индивиди противно на интуицията
може да доведе дори в много прости модели до по-неравно разпределение на богатството, вместо
до по-равно.
фигура 10. Динамика на разпределението на богатството при малко население в модела „Разпределение на
богатството“.

В разглеждания модел индивидите не произвеждат, а използват съобразно способностите и
късмета си, това което средата или „природата“ произвежда. В най-общи щрихи, това е една много
елементарна икономика на събирачи. Няма основание да смятаме обаче, че разпределението на
богатството в модела ще стане по-равномерно при вкарване на някаква производствена функция.
Исторически погледнато усложняването на икономиката няма данни да води до изравняване на
шансовете и резултата.
В други модели се вижда, че това дали алтруистичното или егоистичното поведение ще се окаже
по-благоприятно за оцеляването зависи от фини настройки на средата, а не е зададено по
дефиниция. Има светове (общества), в които алтруистите оцеляват и просперират, в други светове
(общества) оцеляват и просперират егоистите. Сегашното българско общество е продукт от
създаване или реформиране на институции, които благоприятстват егоистичното поведение и
ограничават солидарността.

Неравенство и бедност в стареещо общество: поглед към емпирични данни за днешна
България
Един от основните въпроси в състаряващото се общество, е дали сред по-възрастното население
има по-големи различия в доходите, отколкото сред по-младото население. В случаят с България
няма съмнение, че по-възрастното население е по-бедно от по-младото. С увеличаване на
възрастовата зависимост това различие може да се задълбочи, тъй като коефициентът на
заместване на дохода при пенсиониране трудно ще се подържа.
Съществуват поне три различни хипотези за това как различията се развиват през жизнения цикъл
след като веднъж са се появили (O’Rand and Henretta: 1999, 9). Според най-оптимистичната
хипотеза индивидите могат да имат социална мобилност и да сменят социалния си статус през
живота до голяма степен независимо от натрупаните различия. Доказано е че това е възможно само
в общества, които имат сериозни механизми за преодоляване на различията и когато те не са много
големи. Според втората хипотеза, веднъж натрупани различията се запазват през живота, а третата,
най-скептично гледаща на възможността за социална мобилност, предполага че различията дори
имат тенденцията да се увеличават при преминаването през определени житейски преходи като
навлизането в зрелостта и започването на самостоятелен живот и пенсионирането.

Навлизането в пенсионна възраст обичайно има два ефекта – общо намаляване на доходите и
намаляване на подоходните различия. Като цяло в страните, които имат работеща и обхватна
пенсионна система се очаква преходът от трудова към пенсионна възраст да е съпроводено със
намаляване на бедността и подоходните различия. Това се дължи на гарантираните пенсионни
трансфери, които варират в общия случай в много по-малък диапазон от заплатите и останалите
доходи и са подложени на много по-малки рискове.
В България този ефект наистина се наблюдава, но в много по-малка степен от очакваното за една
европейска страна и с възрастта има тенденция да отшумява. При по-възрастните пенсионери
домакинството нерядко остава с един член (най-често жена), което в някои случаи води до загуба
на доход въпреки правилата за наследяване на част от пенсията на съпруга. Т.е. при нас
навлизането в пенсионна възраст има известен регулиращ неравенството ефект, но като цяло
можем да твърдим, че при този преход ситуацията в България в голяма степен потвърждава
хипотезата за запазване на натрупаните неравенства.
фигура 11. Плътност на разпределение на доходите при населението в трудоспособна възраст и населението след
трудоспособна възраст.
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Източник: проучване на домакинствата, Световна банка и Институт „Отворено общество“ – София,
2010 г.
На фигура 12 се вижда, че в България наистина се наблюдава характерният за страните с развита и
обхватна пенсионна система ръст на дохода при пенсиониране за най-ниско доходните групи, но
обхватът му е много малък.
фигура 12. Крива на промяна на доходите при навършване на 65 години по перцентили
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2010 г.
Само до около 5-тият перцентил се наблюдава ръст на дохода, а до 10-тия перцентил спадът в
доходите при пенсиониране е по-малък от обичайното, т.е. коефициентът на заместване на дохода
е по-голям от средния. Това обаче е доста скромен ефект, който може да бъде и много крехък при
очакваното увеличаване на коефициента на възрастова зависимост през следващите десетилетия.
Желанието на идните поколения да издържат пенсионната система е под въпрос на фона на
институционализирания егоизъм, който се подържа и през публичността и медийното говорене.
Много е интересно как медиите у нас се настройват към политическата мода на неолиберализма,
една история,която е интересно пресъздадена на примера на Германия от Уте Фолкман (Volkmann:
2006). Ще спомена само, риториката, насърчаваща и дори възхваляваща егоизма и стигматизираща
уязвимите слоеве в обществото е проникнала във всички части на политическия спектър и във
всички медии.
При демографските процеси, протичащи в нашата страна могат да се очакват различни проблеми в
отношенията между поколенията и в готовността за проява на междупоколенческа солидарност.
Солидарността между поколения може да се дефинира като солидарност през поколенията в
рамките на семейството и като солидарност между различни кохорти в рамките на обществото. На
ниво отделни семейства съществуват различни традиционни модели, при които бабите и дядовците
се грижат за внуци и правнуци, например поради развод, заминаване, смърт или лишаване от
свобода на един или и двамата родители. Повишаването на продължителността на живота оставя
все повече хора от най-възрастното поколение на разположение за помощ при отглеждането на
най-младото поколение, дори отчитайки факта, че възрастта за раждане на първо дете също се
увеличава. (Cruz-Saco: 2010, 9-10). Но солидарността между поколенията в рамките на семейството
не може да компенсира различията между самите семейства и индивиди в обществото, а тези
различия обясняват една голяма част от бедността и социалната неприспособеност както сред
децата така и сред хората след трудоспособна възраст.

В много развиващи се страни на ниво общности се наблюдава феноменът на липсата на междинно,
буферно поколение, което в известен период трябва да се грижи за зависимите членове на
семейството - както за децата, така и за старите хора. В някои африкански страни, например, този
феномен е предизвикан от епидемията на ХИВ/СПИН (Cruz-Saco: 2010, 25). В България, в някои
населени места същият феномен е причинен от емиграцията на трудоспособно население без
децата. Емиграцията е причина за създаване на междупоколенчески вакуум и в някои развиващи се
страни (Butts: 2010). Моделиращите фактори на българската миграция са различни, но най-общо
идеята е родителите да поемат сами рисковете от първоначалната адаптация на новото място, която
може да се окаже и неуспешна. Децата в този случай са допълнително бреме, а и за тях самите
може да е по-добре да продължат образованието си в училището, където вече учат. От друга страна
успешното намиране на работа би позволило на трудоспособното поколение да изпраща пари на
своите родители и деца, които при далеч по-ниската издръжка на живота особено в икономически
западащите райони в страната, представляват значителен ресурс. Така в населеното място могат да
останат предимно представители на поколенията в пенсионна възраст и деца в предучилищна и
училищна възраст. Едно такова микрообщество се сблъсква с характерни проблеми. На първо
място комуникацията в самото семейство може да бъде затруднена поради отсъствието на
междинното поколение. Бабите и дядовците сами могат да се нуждаят от грижа и по тази причина
да не са много ефективни в заместването на родителите, например да срещат затруднения при
изпълнението на родителските роли в образованието.
Разстройването на формалните и неформални системи за социална защита може да доведе до
сериозен разрив между поколенията. В България това се случи в резултат от драматични
икономически промени докато на други место основните причини често са войни, природни
катаклизми, масово преселение и други.
Данните към момента показват, че населението в България ще продължи да старее и да намалява.
Това е процес на сериозна промяна, както може да се види на фундаментално ниво в някои модели
от изкуствените общества. От друга страна не изглежда нашето общество да е започнало да гледа
сериозно на настъпващите промени, още по-малко да се адаптира целенасочено към тях. Вероятно
имаме нужда да сменим приоритетите си. В момента сме създали стимули, предназначени за едно
младо и социално хомогенно общество, в което всеки се грижи сам за себе си. Вместо това е
необходимо да се подготвим за едно общество, което ще има нужда от силна солидарност между
поколенията и между различните социални групи.
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