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Abstract: The economic and political instability over the past three decades has led to significant 
emigration from Bulgaria. Throughout this period the net migration is negative. Hence, there are 
a number of consequences in the demographic, economic and social aspect.

The effects of emigration are various and it is difficult to be measured. They are mainly 
related to the negative impact on the number and structure of the population. As a result, although 
indirectly, they have a significant impact on other demographic, economic and social spheres. To 
a great extent these processes depend on the size of the emigration flows, the type of emigrants, 
the structure and size of the economy, the labor conditions and the labor market of the sending 
country.

The relation between the country`s emigration processes and the economic and political 
development of a country is not one-way street. On the one hand emigration influences the 
economic and state development, on the other hand the state of the economy and the political 
stability affect the emigration processes, with the most noticeable impact on the labor emigration.

In this article, Bulgaria is considered as a sending country. The aim of the authoris to present 
and explain some demographic and socio-economic effects of emigration for Bulgaria after  
2007.
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ВЪВЕДЕНИЕ

Ефектите от емиграцията се различават значително в за-
висимост от размера на емигрантските потоци и типа на емигрантите, струк-
турата и мащабите на икономиката на изпращащата страна. Емиграцията като 
един от основните демографски процеси в значителна степен оказва пряко вли-
яние върху броя и структурата на населението на дадена територия. Намалява-
нето на населението и родилните контингенти, както и промяната във възрасто-
вата му структура са преки ефекти от емиграцията, които водят до редица кос-
вени последици за демографското и социално-икономическо развитие на всяка 
страна – остаряване на населението, по-ниска раждаемост, преструктуриране 
пазара на труда, промяна в съвкупното търсене, промяна в социалните плаща-
ния, преразпределение на доходите и др.

Емиграцията засяга в голяма степен по-младата част от населението, което 
е причина в териториалните единици със силно изразени емиграционни про-
цеси населението да остарява с по-бързи темпове. В резултат на емиграцията 
намалява и броят на жените в репродуктивна възраст. Тези два процеса са пред-
поставка за устойчиво намаляване броя на ражданията в бъдеще, като оказват и 
негативно влияние върху процеса на възпроизводство. Емиграцията се отразява 
съществено и върху броя на населението в трудоспособна възраст, което води 
до преструктуриране пазара на труда, а често и до недостиг на работна сила.

Връзката между емиграционните процеси и социално-икономическото 
развитие не е еднопосочна. От една страна емиграцията оказва влияние върху 
икономическото състояние и развитие на държавата, от друга състоянието на 
икономиката и политическата стабилност оказват пряко влияние върху емигра-
ционните процеси и нагласи за емиграция на населението, като най-осезаемо се 
отразяват върху трудовата емиграция.

Теорeтично основните икономически ефекти от емиграцията се свързват с 
намаляване на безработицата, повишаване на заплатите и подобряване качест-
вото на човешкия капитал при завръщащата се емиграция. Паричните транс-
фери от емигрантите са предпоставка за икономически растеж и развитие на 
регионите чрез повишаване спестяванията и покупателната способност на се-
мействата и близките на емигрантите. Социалните ефекти от емиграцията се 
свързват по-скоро с негативните ефекти от разделянето на семейства, лишава-
нето на децата от родителска грижа и присъствие, невъзможността за осигуря-
ване на грижа за зависимите възрастни хора. 

ТЕОРEТИЧНИ КОНЦЕПЦИИ ЗА ЕФЕКТИТЕ 
ОТ ЕМИГРАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ 
ЗА ИЗПРАЩАЩАТА СТРАНА

Ефектите от емиграцията варират в зависимост от държа-
вата, характеристиките и качествата на емигрантите, както и от характеристи-
ката на икономиката на изпращащата държава. Теоретичните последствията от 
емиграцията на население не са еднородни и са силно дискусионни. Най-общо 
биха могли да се обобщят в три групи – позитивни, негативни и неутрални 
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(Asch 1994: 9). Позитивните се свързват основно с повишаване доходите на 
емигрантите и членовете на техните семейства, намаляване на безработицата 
и повишаване равнището на заплатите, повишаване качеството на човешкия 
капитал при завръщащата се емиграция, повишаване на съвкупното търсене и 
спестяванията на населението в резултат на паричните трансфери от емигран-
ти. Негативните ефекти се свързват с „изтичането на мозъци“1, включително 
пропуснатите ползи от не завърналата се емиграция, промени в пазара на труда 
и понижаване на съвкупното търсене в резултат намаляване броя на население-
то. Според Аш (Asch 1994: 9) съществува и трета група теоретични ефекти – не-
утрални. Към тях тя отнасят тези ефекти, които не биха могли да се разглеждат 
еднозначно. Такива са заетостта на семействата на емигрантите, по-голямата 
вероятност те да последват своите близки в емиграция, ефекта върху пазара на 
труда и ефектите върху последствията от преразпределението на доходите.

Положителните икономическите ефекти от емиграцията за изпращащата 
държава в голяма степен зависят от нейната продължителност, от това дали 
емиграцията е постоянна или временна. Определящи са и типа икономика на 
изпращащата държава, сектора, в който емигрантите са били заети, степента на 
безработица в страната, степента на квалификация на емигрантите, изпраща-
нето на парични средства към семействата на емигрантите и техните близки и 
дали се наблюдава завръщаща се миграция.

Един от основните икономически ефекти от емиграцията се свързва с на-
маляване на безработицата. Този ефект се наблюдава, когато емигриращите 
лица са в трудоспособна възраст и към момента на емиграция са безработни. 
Чрез намаляване на безработицата емиграцията оказва и косвено влияние върху 
осигурителната система на страната, защото води до намаляване на социалните 
плащания към безработните лица. 

Емиграцията би могла да доведе и до повишаване на работните заплати. 
Този ефект обичайно се наблюдава на пазари на труда, при които има недостиг 
на работна сила, а емигриращите лица към момента на емиграция са заети. Тър-
сенето се запазва, а предлагането намалява и при равни други условия цената 
на труда нараства. При тази хипотеза съставът на емиграционните потоци е от 
съществено значение, защото когато емигрира висококвалифицирана работна 
сила би могло да се стигне до съществен дисбаланс на пазара на труда, особено 
в страни с намаляващо и застаряващо население, каквато е България.

Важно е да се отбележи, че много често ползите от емиграцията за еми-
грантите и техните семейства надхвърлят икономическите ползи и водят до 
подобряване качеството на човешкия капитал, повишаване квалификацията и 
образованието на членовете на емигрантските семейства и подсигуряване на 
достъп до по-качествени социални и здравни услуги.

Теоретично преките демографски последици се свързват с намаляване броя 
на населението и промяна във възрастовата структура, респективно намаляване 

1 Терминът е въведен за първи път от Британското кралско научно дружество през 1963 г. и се 
използва за описание на процеса на емиграция на учени и високо квалифицирани професиона-
листи, най-често от развиващите се към развитите страни.
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