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Дисертационният труд с обем 206 страници, се състои от въведение,
изложение в пет глави, заключение и списък с използвана литература,
включващ 126 заглавия. Съдържанието на разделите е разпределено в
отделни параграфи.
Дисертационният труд е обсъден в катедра „Администрация,
управление и политически науки” при факултет „Международна
икономика и администрация” и насочен за защита пред научно жури.

Публичната защита ще се проведе на открито заседание на
научното жури на 27.01.2022 г. от 10:00 ч. в Заседателната зала на
Ректората на ВСУ „Черноризец Храбър”.
Материалите по защитата са достъпни в кабинет 204 във ВСУ
„Черноризец Храбър” и на сайта www.vfu.bg Раздел „Докторантури”.
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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

1. Актуалност на проблема
Управлението на бюджета на местната администрация представлява
сложен процес, който включва различни взаимосвързани решения и
действия, предприемани от нейните управляващи и изпълнителни органи
за постигане на максимални икономически и социални резултати, в
съответствие с приетите текущи и стратегически цели. Следователно това
е не само финансово администриране, но и ориентирана към управлението
финансова политика и бюджетно управление на организацията. Такова
управление е характерно за органите на местната власт с професионален
персонал, използващ широк набор от инструменти под формата на
стратегии за развитие, дългосрочни програми и инвестиционни планове,
бюджетни прогнози, финансово управление на инвестициите, експертизи
за кредитоспособност и финансова ликвидност на органите. Същността на
този професионализъм се състои във вземането на решения в зависимост
от променящите се външни и вътрешни условия на функциониране на
местното самоуправление.
Поемането на контрола над собствените финанси е инструмент, не
единствен, разбира се, но винаги позволяващ запазването на дългосрочни
реални правомощия и дори намаляване на практика значимостта на
правомощията, които преди това са били формално възложени на
определени структури или органи. Това се отнася за системата на
публичните финанси като цяло и за финансовата система на органите на
местната власт в частност. Именно от тази гледна точка авторът на
дисертационния труд обръща специално внимание на суверенитета на
приходите и разходите в аспекта на управлението на бюджетите на
полските органи на местната власт.
Независимостта на доходите на местната власт като цяло е малка,
почти нулева за поветите (окръзите), малко по-висока за воеводствата и
относително висока за гмините (общините). Оттук може да се направи
извод за позицията на всяко от тези три нива на местно управление и
тяхната способност да изпълняват възложените им задачи. Ще отбележим
също, че процентната част на приходите на органите на териториалното
самоуправление в приходите на държавния бюджет очевидно е много повисока, отколкото същата процентна част в приходите на сектора на
публичните финанси. През 2019 г. общият дял на централните и местните
бюджети възлиза на 60,6% от приходите в сектора на публичните финанси.
Всички тези разлики в структурата на приходите са от порядъка на 23%. Толкова много години, толкова много реформи, революционна
промяна в политическата система, а същевременно толкова малко се е
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променило в дела на приходите от местните органи на самоуправление –
включително в Полската народна република от национални съвети
промените са минимални. От друга страна, през цялото време се говори, че
реформата на местното самоуправление е в децентрализацията. Ако това е
децентрализация, то със сигурност не е тази, която върви ръка за ръка с
децентрализацията на публичните финанси. Освен това е намалял делът на
собствените приходи в структурата на приходите на местните бюджети, а
делът на приходите, разпределяни повече или по-малко дискреционно, в
зависимост от текущото благосъстояние на централния бюджет, се е
увеличил.
През 2020 г. планираните общи приходи в бюджетите на органите на
местната власт възлизат на около 53% от планираните приходи в
държавния бюджет, от които само 43% са т.нар. собствени приходи, които
също зависят от централния бюджет, тъй като в голяма степен съставляват
дял в неговите приходи. При останалите 57% през 2020 г. приходите на
местните власти са постъпвали директно от държавния бюджет, като са се
прехвърляли от него под формата на повече или по-малко дискреционни
субвенции (целеви субсидии) или дискреционни дотации. След
съответното преизчисляване на данните, съдържащи се в Статистическия
годишник, се оказва, че собствените приходи на органите на
самоуправление през разглежданата година възлизат на 22,8% от
приходите на централния бюджет. През 2019 г., тоест първата година на
функциониране на тристепенното местно управление, делът на
собствените приходи в бюджетите на трите нива на самоуправление –
гмин, повет и войводство заедно възлизат на 22% от приходите на целия
държавен бюджет.
През последните десетилетия в много държави се извършва процес на
фискална децентрализация, по време на който държавните задачи и
финансовите средства за тяхното изпълнение се прехвърлят към органите
на местната власт. Но на практика пълна децентрализация рядко се
наблюдава. От една страна, този процес е ограничен от големия дял на
трансферите от централния бюджет в местните приходи, а от друга страна
– от стриктното регламентиране на задачите, делегирани на местните
органи на власт чрез централизирано определени разпоредби. И двата
фактора ограничават правомощията на местните власти за вземане на
решения.
В управленската литература няма комплексно изследване на въпроса за
формирането на бюджетния суверенитет на органите на местна власт в
Полша. Всъщност този въпрос е бил обект на множество изследвания,
както теоретични, така и емпирични. Но прегледът на тези изследвания
сочи наличието на съществен недостатък, а именно – голяма част от
проблемите, свързани със суверенитета на приходите и разходите на
местните власти все още не са анализирани.
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В литературата основно се посочват възможните подобрения в
разпределението и ефективността на разходите, а също така и на
потенциалните дългосрочни ефекти, свързани с местното развитие.
Въпреки това, както вече беше посочено, на практика местните власти не
са автономни. С други думи, имаме работа с частична или ограничена
фискална децентрализация. Това се дължи на редица обективни фактори,
свързани с проблемите при формирането на системата на местни бюджети.
Струва си да се спомене, например, за проблемите на т. нар. хоризонтално
неравенство, възникващо заради неравномерността на базата, която може
да стане източник на собствени приходи на местното самоуправление, и
поради факта, че противно на допусканията в класическите модели, много
задачи, изпълнявани от отделни звена, засягат субекти извън територията
на местното самоуправление. Следователно липсата на независимост до
известна степен е естествена и се отнася както за решенията за приходите,
така и за решенията относно разходите, вземани от местните власти. От
гледна точка на местното развитие е важно да се отговори на въпроса как
тези ограничения влияят на решенията, вземани от органите на местна
власт, в частност дали влияят на тяхната ефективност и по какъв начин.
Също така се анализира суверенитетът на разходите, но основно през
призмата на ограниченията върху приходите и по-специално върху
целевите дотации. В същото време ограниченията на този суверенитет
произтичат от правилата, отнасящи се само до разходите. Тези правила
често много подробно определят количеството и качеството на стоките и
услугите, които местните власти са длъжни да предоставят на своите
жители.
Извършването на комплексен анализ на правните норми относно
възможностите за формиране на бюджетен суверенитет на местното
самоуправление несъмнено има множество познавателни (научни)
ценности, но наред с това и утилитарни ценности. Изводите, направени въз
основа на анализа в дисертацията, могат да бъдат приложени при
определяне насоките за формирането на бюджетното управление на
местните власти в Полша.
Целесъобразността на решенията, взети в гореспоменатата област, имат
жизнено важно значение за правилното функциониране на местното
самоуправление. В края на краищата, рационалността на управлението на
финансовите ресурси и ефективността на изпълнението на задачите,
отразяваща се в нивото на задоволяване нуждите на жителите на
общностите до голяма степен зависи от решенията, вземани в областта на
бюджетната дейност на органите на местното самоуправление.
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2. Обект и предмет на изследването
Обект на изследване в дисертационния труд са органите на местно
самоуправление в Полша.
Предмет на изследване е ефективността на децентрализацията/
суверенитета на органите на местна власт по отношение на приходите и
разходите. Важно е да се оценят възможно най-пълно мащабите на
фискалната децентрализация в Полша и да се определи количествено
нейното влияние върху функционирането на местното управление.
3. Изследователска теза
Основна изследователска хипотеза е, че колкото по-висока е степента
на децентрализация, толкова по-висока е ефективността на управлението
на публичния сектор на местно ниво. Тя е декомпозирана в няколко
хипотези, тествани в четири раздела на настоящата разработка:
• с намаляването на суверенитета (в пространството или във времето)
съответствието между местните разходи и предпочитанията на жителите
намалява, т.е. алокативната (разпределителната) ефективност се влошава;
• повишаването на суверенитета (децентрализацията) е свързано с повисока икономическа ефективност на дейността на органите на местна
власт;
• по-високата ефективност и по-голямата свобода при вземане на
решения за разпределение на наличните средства от органите на местна
власт (фискален суверенитет) ускоряват темпа на икономическо развитие
на региона;
• увеличаването на фискалната децентрализация (разходи и приходи)
стабилизира местната политическа сцена, т.е. води до преизбиране на
настоящия войт (председател в селски гмини) / бурмистър (кмет в малки
градове) / президент (кмет в по-големите градове).
Посредством проверката на формулираните изследователски хипотези,
дисертационният труд се опитва да разкрие редица важни аспекти,
свързани със суверенитета на приходите и разходите. Нещо повече – целта
е той да надхвърли чисто теоретичната област и да допринесе за
усъвършенстване на практиката по управлението на бюджета на органите
на местна власт.
4. Цел и задачи на изследването
Целта на изследването е да се оцени дали и как суверенитетът на
приходите и разходите влияе върху функционирането на публичния сектор
на местно ниво в Полша.
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Във връзка с постигането на тази цел се поставят следните основни
задачи:
1. Да се извърши задълбочен анализ на литературата в теоретичен и
емпиричен аспект, посветена на измерване ефектите от суверенитета на
приходите и разходите върху управлението на публичния сектор на местно
ниво, в частност на полските органи на местна власт.
2. Да се изследва взаимовръзката между суверенитета (в
пространството или във времето) и съответствието между местните
разходи и предпочитанията на жителите.
3. Да се изследва влиянието на децентрализацията върху
ефективността на разходите.
4. Да се изследва връзката между фискалния суверенитет на органите
на местна власт и дългосрочните перспективи за икономическо развитие на
регионите и държавите.
5. Да се изследва взаимовръзката между суверенитета на органите на
местна власт и стабилността на местната политическа сцена, в частност
шансовете за преизбиране на местните власти.
6. Да се формулират заключения с характер на препоръки за
подобряване ефективността при управлението на публичния сектор на
местно ниво, в условията на фискална децентрализация.
Посочените задачи са последователно решени в разделите на
дисертационния труд.
5. Методологична основа на изследавнето
Целта и обхвата на изследването предопределят избора на
изследователски методи, адекватни на спецификата на обекта и
формулираните хипотези.
Характеристиките на жителите, които влияят върху нивото на
разходите на местните власти за решаване на отделни задачи, се оценяват с
помощта на опростен модел на медианния избирател. В съответствие с
допусканията на този модел се предполага, че разглежданите разходи се
явяват линейна функция на социално-икономическите променливи, които
характеризират местното самоуправление и неговите жители.
За определяне на потенциала на суверенитета на приходите и разходите
се използва алгоритъмът DEA, който приема, че няма случайност в
използваните данни. Това е значително опростяване, което може да доведе
до погрешни резултати. Освен това DEA изисква еднородност на
изследваните единици и е много чувствителен към отклоненията. В случая
с анализа на гмините в Полша, това е голям потенциален проблем,
изискващ отделен анализ за градските, селските, селско-градските гмини и
градовете с права на повет.
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За статичните показатели, получени с помощта на DEA, обикновено се
използва тобит регресия, тъй като показателите за ефективност са
ограничени в интервала (0, 1), а за индексите на Малмкуист се използва
панелна регресия, където показателите за ефективност или промените в
ефективността стават зависими променливи, а факторите за околната среда
- екзогенни променливи.
Количественият анализ се извършва с помощта на програмата STATA
/ SE 14. Използват се данни от бюджетните отчети за приходите и
разходите на органите за местно самоуправление, данни от Централното
статистическо управление, данни за социалното подпомагане, изпращани
от гмините до Министерството на семейството, труда и социалното
подпомагане, а също така база данни с резултати от изпитите в средните
училища от първа степен, съхранявани в Научноизследователския
институт по образование към Министерството на народната просвета.
Данни за резултатите от изборите са получени от Държавната избирателна
комисия (PKW).
6. Ограничения
Основното ограничение на извършените статистически анализи е
свързано с относително краткия период от време и недостатъчната
наличност на данни. Наличните данни обхващат само едно десетилетие,
което е твърде малко, за да отрази дългосрочните тенденции на развитие.
Тъй като анализите са в по-голямата си част средносрочни, не е изключено
в дългосрочен план резултатите да са по-различни. Друг проблем е
забавянето на реакцията на използваните показатели спрямо провежданите
политики. При всички случаи увеличаването на времевия хоризонт би
повишило точността на заключенията.
7. Апробиране
Части от изследователската работа по дисертацията авторът е
публикувал в 27 научни труда, включително монографии, глави от
монографии, научни статии и доклади.
Някои основни изследователски резултати се представени като научни
доклади на семинари, симпозиуми и конференции, като по този начин са
преминали през обществена оценка и рецензиране:
- Международна научно-практическа конференция „Съвременна
медицина и международна интеграция“ посветена на 30-годишнината на
Бухарския държавен медицински институт, Бухарски държавен
медицински институт на името на Абу Али Ибн Сино, Министерство на
здравеопазването на Република Узбекистан, 25.11. 2020 г.;,
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- Проблеми на стабилността на медикосоциалните системи в условията
на пандемията COVID-19, Международен симпозиум „Европейски студии
за антропологични изследвания“, Виницки национален медицински
университет „Николай Пирогов“ (Украйна), 20.11.2020 г.
Освен това, през 2016-2019 г., в рамките на изследователски проект на
Висше училище по народно стопанство в Кутно, авторът е представил
научни доклади за управлението на финансовите ресурси от единиците на
местно самоуправление във Факултета по европейски изследвания.
II. ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Структурата на дисертацията е подчинена на изпълнението на
поставените изследователски задачи. Тя съдържа въведение, пет глави и
заключение (изводи), с общ обем от 206 страници. Литературата включва
126 заглавия, включително монографии, научни статии, експертни
становища, доклади и юридически актове.
Съдържанието е изложено в следната последователност:
ВЪВЕДЕНИЕ
ГЛАВА I. ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ НА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ В
ПРОЦЕСА НА ФОРМИРАНЕ НА СУВЕРЕНИТЕТ НА РАЗХОДИТЕ
НА ПОЛСКИТЕ ОРГАНИ НА МЕСТНА ВЛАСТ
1. Измерване на фискалния суверенитет
2. Суверенитет на разходите на полските гмини (общини) и градове с
права на повет (окръг) – опит за количествена оценка
3. Суверенитет на разходите и приходите на полските гмини и градове с
права на повет – анализ за периода 2008-2020 г.
4. Суверенитет на разходите на гмините и градовете с права на повет по
отношение на отделните задачи
5. Резюме
ГЛАВА II. СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА ЗА
ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИТЕ РАЗХОДИ
1. Ефективност на разходите на органите на местна власт и
предпочитанията на жителите
2. Детерминанти на разходите на гмините и градовете с права на повет
за отделни местни задачи – емпирично изследване
3. Влияние на суверенитета на приходите и разходите върху
съответствието на разходите с предпочитанията на населението –
емпирично изследване
3.1. Разходи на органите на местна власт, имащи различен суверенитет
върху приходите и разходите
3.2. Влияние на промените в суверенитета на разходите върху разходите
на органите на местна власт
4. Резюме
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ГЛАВА III. РАЗХОДИ В ПРОЦЕСА НА УПРАВЛЕНИЕ ОТ
ЕДИНИЦИТЕ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ
1. Икономическа ефективност на децентрализираните разходи
2. Методи за оценка на икономическата ефективност
3. Избор на ресурси и ефекти за анализираните задачи на органите на
местна власт
4. Анализ на икономическата ефективност
5. Икономическа ефективност на разходите на полските гмини –
емпиричен анализ
5.1. Икономическа ефективност в сферата на образованието
5.2. Икономическа ефективност в областта на социалното
подпомагане
5.3. Икономическа ефективност в областта на културата
5.4. Икономическа ефективност в областта на спорта
6. Резюме
ГЛАВА IV. ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИТЕ НА
МЕСТНА
ВЛАСТ
В
АСПЕКТА
НА
ФИСКАЛНАТА
ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ
1. Децентрализация и перспективи за развитие
2. Перспективи за развитието на гмините в Полша в аспекта на
децентрализацията - отделни емпирични изследвания
3. Изследвания и методология
4. Резултати от емпиричните изследвания
5. Резюме
ГЛАВА V. РОТАЦИЯ НА ВОЙТОВЕТЕ, БУРМИСТРИТЕ И
ПРЕЗИДЕНТИТЕ И НИВОТО НА ФИСКАЛЕН СУВЕРЕНИТЕТ
1. Преизбиране на властта
1.1. Хипотеза за икономическо гласуване и преизбиране
1.2. Бюджет и преизбиране
1.3. Разходи и преизбиране
1.4. Политическа сцена и преизбиране
1.5. Партийни референции
2. Значението на нивото на децентрализация за преизбирането на
настоящи войтове, бурмистри и президенти – емпиричен анализ
3. Фискалният суверенитет като възможност за преизбиране – резултати
от изследването
4. Резюме
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ
БИБЛИОГРАФИЯ
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III. СИНТЕЗИРАНО СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ
ТРУД
Глава I. Децентрализация на публичните финанси в процеса на
формиране на суверенитет на разходите на полските органи на местна
власт
В първа глава на дисертационния труд се разглеждат показателите за
суверенитет на органите на местна власт. Представени са редица научни
разработки, анализиращи ефективността на разходите, в комбинация с
децентрализацията. В тях са използвани различни инструменти, но
резултатът не е еднозначен, въпреки че повечето от тях по-скоро показват
повишаване на икономическата ефективност на публичните финанси както
на макро, така и на микро ниво, т.е. на ниво местна власт.
Особено внимание е отделено на проблемите при измерването на
автономността на разходите. Предлагат се измерители на фискалния
суверенитет на органите на самоуправление, както по отношение на
разходите, така и по отношение на приходите. Тези измерители се
използват за изчисляване на суверенитета на разходите и приходите на
полските гмини (общини) и градове със статут на повет (окръг) през 20082020 г. Въз основа на анализа на нормативни актове, касаещи най-важните
бюджетни разходи, и посредством консултации с представители на органи
на местно самоуправление, са определени задачите на органите на
самоуправление, които са изцяло или съществено ограничени от
централната нормативна база. Трябва да се подчертае, че всички органи на
самоуправление (или всички единици от даден тип) са подчинени на тези
правила. Следователно де юре ограниченията по отношение на
суверенитета са еднакви за всички единици. На практика обаче има
съществена диференциация на суверенитета в областта на разходите и
приходите между органите на самоуправление. Тази фактическа
диференциация е основа за емпиричния анализ, представен в следващите
раздели. Правните норми, анализирани с цел определяне измерителите на
суверенитета, се отнасят до правния статут, действащ през периода 20082020 г.
Разпределителната и икономическата ефективност на местните разходи
се оценява за две групи разходи. Първата група включва тези разходи,
суверенитетът на които е значително (но не напълно) ограничен, а втората
– разходите, които трябва да се считат за почти напълно
децентрализирани. Първата група включва отделните разходи за
образование и социално подпомагане, а втората – за култура и спорт.
На практика органите на местна власт не действат като напълно
независима структура. Те са част от по-голям държавен организъм, поради
което се подчиняват на правилата, наложени им от държавните органи.
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Това означава, че при всички случаи става въпрос за частична
децентрализация. В тази ситуация оценката на последствията от
децентрализацията (или липсата на такава) изисква да се определи
позицията между пълния суверенитет на местните власти (деволюция или
пълна децентрализация) и пълното ограничаване на тяхната независимост
– пълна централизация. Трябва да се има предвид, че ограниченията на
суверенитета на органите на местна власт могат да се отнасят за различни
области на тяхната дейност, тоест за административната, политическата
или фискална децентрализация. Първите два аспекта е изключително
трудно да бъдат количествено определени, поради което при емпиричния
анализ фискалната децентрализация най-често се измерва с данни за
местните бюджети. Тази лекота обаче е само привидна и оценката на
степента на фискална децентрализация не е лесна задача.
Изследванията, които оценяват ефектите от децентрализацията за една
държава, представляват важна група анализи. В тях обект на анализ са
отделните местни органи на власт или региони, които се сравняват
помежду си. Тук могат да се отбележат изследванията, свързани с
международни сравнения, които са особено подходящи за федералните
държави. Сравненията се отнасят до местните органи на власт в тези
региони и използват различията в детайлите на нормативната уредба на
отделните федерални единици или разликите в действителното ниво на
самоуправление, породени от специфичните особености на региона. В тези
изследвания децентрализацията се измерва по същия начин, както и в
международните анализи, например приходите на органите на местна
власт от ниско ниво в дадена федерална единица се пресмятат заедно и се
представят по отношение на местните и регионалните приходи заедно или
по отношение на регионалния БВП. В такива изследвания проблемът със
сравнимостта на данните се оказва по-малък, а фокусът върху една
държава позволява по-добър избор на променливи. Изследванията на
икономическата ефективност или ефективността на разпределянето често
се фокусират върху конкретна група от приходи и разходи в системата на
местни финанси в страната. Делът на дотациите, които финансират тези
разходи, често се разглеждат като начин за измерване на суверенитета на
органите на местна власт по отношение на разходите. Като цяло, и при
анализа на отделните държави по-често се използват данни за приходите.
В този раздел също така е представена ключова информация за
организацията на задачите, свързани с тези разходи в Полша.
Глава
II.
Съответствие
децентрализираните разходи

на

предпочитанията

за

Предмет на втората глава е алокативната ефективност, наричана още в
литературата preference matching (съответствие на предпочитанията).
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Целта на извършения анализ е да се провери хипотезата, че с
намаляване на суверенитета (в пространството или във времето),
съответствието между местните разходи и предпочитанията на жителите
намалява. Анализирани са разходите за изпълнение на два вида задачи.
Първият тип са тези задачи, които макар и дефинирани като местни
собствени задачи, до голяма степен се определят от централните
нормативни регулации. Това са разходите за отделните задачи в областта
на образованието и за жилищни помощи (в задачите на социалното
подпомагане). Вторият тип включват предложения, по отношение на които
местните власти имат значителна свобода на действие. Това са разходите в
областта на културата и разходите за задачи, свързани със спорта. В случая
с културата съществено ограничение е не само необходимостта местната
власт да поддържа една библиотека, но и определени задачи, свързани с
опазването на историческите паметници. По отношение на спорта такива
ограничения не са открити.
Първо, проведени са иконометрични изследвания, които подпомагат
определянето на факторите, влияещи върху разходите за изследваните
задачи. Първите и най-важни променливи са тези, които характеризират
местните общности. В съответствие с предположението на анализа,
използващ опростен модел на медианния избирател за местните разходи,
се приема, че такива променливи могат да отразяват предпочитанията на
местните жители. В повечето модели успешно са идентифицирани такива
променливи, но в случая при централно регулираните разходи
променливите, характеризиращи преките получатели на тези разходи
(делът на децата и младежите в населението при анализа на образованието
или променливите, характеризиращи материалното положение на
жителите в случая със социалното подпомагане) може би не е толкова
израз на местните предпочитания, колкото отговор на задълженията,
наложени на органите на местна власт. Трябва да се добави, че само по
отношение разходите за спорт във всеки един от анализираните модели
(т.е. във всеки тип местно самоуправление) се откриват променливи,
описващи местното население. В сферата на образованието има четири
модела (от четиринадесет), в които такава връзка не съществува, в
областта на социалното подпомагане – в два от четиринадесет, а в областта
на културата – в два модела от анализираните осем. Липсата на
зависимости може да е израз на факта, че съответствието на разходите с
предпочитанията на жителите е ограничено.
Анализът на търсенето също така показва, че разходите на органите на
местна власт са значително повлияни от тяхното финансово състояние.
Анализът взема предвид показателите за фискален суверенитет в
допълнение към богатството на местните власти. В случая с образованието
и социалното осигуряване, само показателят за суверенитет на разходите е
значим в повечето модели. Това е отрицателна връзка, която отчасти се
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дължи на алгебричната зависимост (в този показател са включени
разходите за изпълнение на регламентирани задачи). Въпреки това, фактът
че показателите за приходите на местното самоуправление и суверенитетът
на приходите не са твърде значими при обяснението на размера на тези
разходи показва, че решението за тези разходи не се взема от местната
власт, а от централните власти и стойността за предоставяне на тези услуги
(и те са значими в моделите). Съвсем различно е влиянието на
финансовото състояние на местната власт върху разходите, прехвърлени
към нея за управление. Във всички модели до голяма степен ги определя
суверенитетът. Колкото по-суверенно е местното правителство, толкова
по-високи са разходите му за култура и спорт. Приходите на местното
самоуправление също са значима (и положително корелираща)
променлива, влияеща на тези разходи. Суверенитетът на приходите не се
оказва значим при всички модели, но винаги е положителен. Фактът, че
суверенитетът на разходите се явява толкова силна променлива при
обяснението на всички разходи показва, че това измерение на автономията
изисква специално внимание. Силната положителна зависимост от тази
променлива на разходите за автономните задачи може да показва, че тези
разходи се изтласкват от задачите, наложени законово. По-точен отговор
на въпроса за влиянието на несуверенните разходи върху разходната
политика на местните власти става възможен чрез по-нататъшните
изследвания.
Следващият анализ, представен в дисертационния труд, касае оценката
дали и как се променя влиянието на тези социални променливи върху
разходите на местното самоуправление при различни нива на суверенитет.
Извършен е анализ, сравняващ разходите на най-много, средно и наймалко суверенните групи. В случая с разходите за образование много
модели показват статистически значими разлики, но закономерност за тези
разлики не се открива. По отношение на социалното подпомагане и
културата такива различия няма. В случая със спорта повечето от моделите
потвърждават хипотезата: по-независимите местни власти по-силно
реагират на нуждите на своите жители, докато по-малко независимите –
по-слабо. Спортът се оказва най-автономен от всички задачи, анализирани
в дисертационния труд.
Следващият анализ се фокусира върху промените във въздействието на
социалните променливи в отговор на затягането на регулациите,
ограничаващи разходната независимост на органите на местна власт. При
образованието, след уточняването на правилата за възнаграждение на
учителите, влиянието на участието на децата върху разходите намалява.
Тази промяна явно оказва влияние върху жилищните помощи, тъй като
намалява влиянието на променливите, описващи материалното положение
на жителите. При културата и спорта такива промени не са забелязани.
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Разходите на органите на местна власт се влияят от много фактори.
Сред тях важно място заемат предпочитанията на жителите. Изследването
показва, че характеристиките на населението са важен фактор както за
повече, така и за по-малко независимите разходи. Заслужава да се
отбележи обаче, че в случай на централно определени разходи това може
да не е толкова резултат от съвпадение с предпочитанията на жителите, а
по-скоро от адаптиране към централизираното регулиране. Това се вижда
от факта, че промените в нормативната уредба отслабват въздействието на
социалните променливи върху местните разходи. Анализът показва, че
политиката на местни разходи се влияе по-силно от размера на наличните
средства или автономността на приходите, отколкото от размера на
средствата, с които разполагат местните власти, т.е. от автономията на
разходите. Значителните разлики в разходите за култура и спорт в Полша и
съответно неравния достъп до услуги, свързани с тези разходи, се дължат
преди всичко на различията в суверенитета на разходите. Освен това,
проведеното изследване показва, че съответствието на предпочитанията в
полза на най-независимите разходи намалява с намаляването на този
суверенитет.
Фактът, че децентрализираните разходи по-добре отговарят на
предпочитанията на жителите, отколкото централизирано определените
разходи, е една от главните възможни ползи от децентрализацията.
Прегледът на литературата, представен в този раздел, позволява да се
разкрият механизмите, които според теориите на фискалния федерализъм
от първо и второ поколение, влияят върху постигането на този ефект.
Също така се установява, че съответствието на предпочитанията в
децентрализирана система се приема за даденост в повечето изследвания,
но има много малко емпирични анализи, който се опитват да потвърдят
(или опровергаят), че това съответствие значително се увеличава със
задълбочаването на децентрализацията и увеличаването на автономията на
самоуправлението.
Предположението за съответствие между публичните разходи и
потребностите на жителите, е застъпено в много анализи, използващи така
наречения модел на медианния избирател. Той е широко прилаган като
инструмент за оценка на търсенето на местни обществени блага. В
опростена форма се използва и до днес и е в основата на по-нататъшния
емпиричен анализ в дисертацията. Моделът на медианния гласоподавател
води началото си от анализа на ефектите от мнозинството на гласове,
предложен от Хауърд Р. Боуен и развит от Антъни Даунс. Боуен отбелязва,
че решенията, взети с болшинство от гласове, отразяват предпочитанията
на медианния избирател. В случаите за фискалните решения, пряко
гласуване рядко се случва и решенията се вземат от политиците. Според
предположението на Даунс, политиците (партиите) се стремят да спечелят
и след това да запазят властта, и затова адаптират решенията си към този
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медианен избирател, първоначално разработвайки предизборната си
програма и след това изпълнявайки я. Това наблюдение е основа за
провеждането на емпиричен анализ, използващ данни от местните
бюджети. Наблюдаваните разходи за местни стоки се обясняват с
търсенето на медианния избирател, както следва:
- частните приходи и разходи на този медианен избирател (изчислени
като средно или медианно значение на частните доходи/ разходи на
жителите на дадена територия);
- цените на местните блага, които се отразяват в дела на медианния
избирател в местните данъци;
- предпочитанията.
Дисертацията прави опит да запълни тази празнина в литературата.
Представят се емпирични изследвания, използващи панелни данни за
полските гмини и градове с повет права. Анализира се как вариациите в
суверенитета в пространството и времето влияят на политиката за разходи
на органите на местна власт.
Анализът показа значителни разлики във фискалния суверенитет
между полските органи на местна власт. Тази вариация много ясно съвпада
със степента на развитие и размера на собствените местни приходи. Това
означава, че въпреки че системата на трансфери изравнява приходите на
местните органи на власт, тези трансфери се използват основно за
несуверенни разходи. В по-бедните органи на местна власт просто остават
по-малко пари за решаване на останалите задачи. Детайлният анализ много
ясно потвърди това наблюдение. Разходите за образование и социално
подпомагане, които са задачи с много ниско ниво на суверенитет, са
сравнително слабо диференцирани между органите на местна власт. Освен
това те са почти независими от степента на автономност на приходите.
Разходите за култура и спорт, които представляват суверенни местни
задачи, се характеризират с много по-големи различия между органите на
местна власт. Това, което много ясно допринася за тези различия, е нивото
на фискален суверенитет, особено по отношение на разходите.
Проведените изследвания показват, че тези независими задачи се
изместват от задачи с ниско ниво на суверенитет.
Изследването на ефективността при разпределението на ресурсите
показва, че разходите, ограничени от централното регулиране, са повисоки при местните власти с по-голям брой потребители на услуги, но
това явно е преди всичко реакция на централното регулиране, а не
съответствие с нуждите на жителите.
Анализираният естествен експеримент, свързан с промени в тези
правила, показва, че това съответствие намалява, когато правилата
изискват разходите да бъдат насочени към друга цел. Изследването
показва също, че органите на местна власт, чиито бюджети през
анализирания период постоянно са имали ниско ниво на суверенитет, не
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само харчат по-малко за самостоятелни задачи, но и по-малко
приспособяват разходите си към предпочитанията на своите жители.
Така първата изследователска хипотеза се потвърждава.
Глава III. Разходи в процеса на управление от единиците на
местното самоуправление
В третата глава се представя влиянието на децентрализацията върху
ефективността на разходите.
Според теорията на фискалния федерализъм, децентрализираните
разходи, върху които местните власти имат по-голямо влияние, са
икономически по-ефективни, отколкото централизирано определените
разходи. Съществуващата литература в повечето случаи подкрепя тази
теория. В дисертационния труд се анализира малко по-различен проблем, а
именно дали местните власти с по-голям суверенитет на приходите и
разходите са по-ефективни. Тук се използват формулираните в първия
раздел измерители на суверенитет на приходите и разходите.
Прилагането на методологията за анализ показва, че ефективността и
нейните промени зависят от множество фактори, а не само от входовете и
изходите, използвани в DEA. В литературата тези фактори се наричат
фактори на околната среда. Те включват характеристиките на изучавания
субект, информация за обкръжението му, условията, в които той работи,
правните решения и др. Включват и критично важните за конкретното
изследване показатели за суверенитет на разходите и приходите,
определени в първия раздел. Това означава, че единици с еднакви ресурси
и ефекти действат при различни условия, т.е. имат различни граници на
производствен капацитет. За изследване на тяхното влияние върху
ефективността съществуват два основни подхода. В първия случай
екологичните фактори просто се включват като допълнителни начални
данни в изчисленията на DEA. Това е удобно решение, но трябва да се има
предвид, че увеличаването на броя ресурси (или ефекти) при постоянен
обем на извадката може да доведе до това твърде много единици да се
смятат за ефективни. Вторият подход – използван в дисертацията – е да се
проведе втора фаза на анализ, при която показателите за ефективност
стават функция на факторите на околната среда. За статичните показатели,
получени с помощта на DEA, обикновено се прилага тобит регресия, тъй
като показателите за ефективност са ограничени в интервала (0, 1), а в
случай на индексите на Малмкуист - панелна регресия, където
показателите за ефективност или техните промени стават зависими
променливи, а факторите на околната среда - екзогенни променливи.
Целта на тази глава е да се изследва дали по-високата степен на
децентрализация, а оттам и по-високото ниво на фискален суверенитет,
засяга икономическата ефективност на полските местни власти. В
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литературата за децентрализацията на бюджетните средства се твърди, че
подобряването на ефективността на разходите е втория (наред с
повишаването на алокативната ефективност) ефект от процесите на
децентрализация. Това следва от предположението, че е по-лесно да се
управляват ресурси в по-малки звена, приспособявайки ги не само към
нуждите, но и към условията и възможностите на местната власт. Трябва
обаче да се отбележи, че има и научни разработки, показващи
отрицателното въздействие на децентрализацията върху икономическата
ефективност.
Както показва извършеният анализ, съществуват множество фактори,
влияещи върху управлението на полските гмини. Важни са не само
характеристиките на гмините, като образование на жителите им,
демографска структура или местоположение на територията, която някога
е принадлежала към една или друга разделена част. Оказва се, че именно
тази последна характеристика, показваща приемствеността на
историческите процеси, въпреки постоянните трансформации, реформи,
административно-политически промени или войни, влияе върху
икономическата ефективност на всеки тип гмини и дори на градове с права
на повет. Не по-малко важни са външните фактори, правните,
организационни и финансови промени, които изместват границите на
производствените възможности, показвайки ефективността на гмините.
Гмините реагират различно на тези външни промени, в зависимост както
от своите характеристики, така и от конкретната сфера на дейност.
Анализът обаче не разкрива някаква обща зависимост. Вярно е, че в
някои случаи суверенитетът на разходите или суверенитетът на приходите
оказва значително влияние върху нивото на ефективност или нейните
промени, но това влияние обикновено е по-значително за селските или
селско-градските гмини и в повечето случаи е отрицателно. Освен това
ефектът на суверенитета върху нивото на ефективност (показателите на
DEA) е различен от влиянието върху размера на нейните промени
(индексите на Малмкуист). Не се откриват съществени разлики между поцентрализираните сфери, като образование и социално подпомагане и
области, в които местните власти имат почти пълна свобода на вземане на
решения, като култура и спорт. Най-ясен, положителен е ефекта от
суверенитета на разходите върху нивото на икономическа ефективност в
сферата на културата в селските гмини, но в дадения случай ефект от
суверенитета на приходите не е регистриран, а освен това нито един от
видовете суверенитет не повлиява на промяната в ефективността. В
повечето модели измерителите на суверенитета са без значение. Освен
това, както е видно от първи раздел, в крайна сметка суверенитетът
отчасти е свързан с богатството на гмина. Анализът, извършен в този
раздел, предоставя достатъчно доказателства за тезата, че богатството на
гмините не допринася за ефективността и че бедните гмини трябва да
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бъдат ефективни, за да се справят със ситуацията. Това предполага, че
суверенитетът може да доведе до увеличаване на разходите (видно от
втория раздел), но не и до повишаване на ефективността.
Това означава, че хипотезата, че повишаването на нивото на
суверенитет на приходите и разходите на местното самоуправление е
свързано с по-голяма ефективност на разходите, не се потвърждава.
Глава IV. Перспективи за развитие на органите на местна власт в
аспекта на фискалната децентрализация
В четвърта глава се изследва връзката между фискалния суверенитет и
дългосрочните перспективи за икономическо развитие.
Целта на този раздел е да отговори на въпроса дали по-голяма степен
на фискален суверенитет на органите на местна власт може да подобри
перспективите за развитие на регионите и държавите и ако да, с помощта
на какви механизми.
Връзката между икономическото развитие и децентрализацията е
въпрос, много често разглеждан в литературата. Широко се дискутират
както потенциалните ползи от развитието на децентрализацията, така и
нейните недостатъци. Тези съображения водят до извода, че въздействието
на децентрализацията върху макроикономическия баланс е толкова
сложно, че е невъзможно априори да се предвиди какво ще бъде нейното
въздействие върху дългосрочния икономически растеж. Трябва също така
да се има предвид, че децентрализацията сама по себе си е много трудно
измеримо явление, а това означава, че опитът за количествено определяне
на нейното въздействие върху икономиката би трябвало да е съпроводен с
голяма погрешност.
Въпреки трудностите при измерването на степента на децентрализация
и сложността на теоретичните връзки, има голям брой емпирични
изследвания, които използват данни както на международно, така и на
местно ниво за отделните държави, в отговор на въпроса за силата и
посоката на въздействие на децентрализацията върху икономическото
развитие. Резултатите от тези изследвания не са еднозначни – някои от тях
показват, че децентрализацията ускорява икономическия растеж, докато
други стигат до противоположното заключение. Следователно влиянието
на децентрализацията върху развитието е проблем, който все още повдига
повече въпроси, отколкото дава отговори. От полска гледна точка,
въпросите за влиянието на децентрализацията върху перспективите за
развитие на полските общини представлява особен интерес. Тъй като за
Полша има сравнително малко подобни изследвания, настоящият
дисертационен труд има за цел да направи принос в тази посока.
Този раздел е структуриран по следния начин: в първата част се
представят теоретични аргументи за влиянието на децентрализацията
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върху потенциала за развитие на страните и регионите, във втората се
извършва кратък преглед на актуалната емпирична литература по въпроса,
а в третата се анализират резултатите от авторовото изследване.
Изтъкват се теоретични аргументи, които могат да обяснят защо
децентрализацията и фискалния суверенитет могат да влияят на темповете
на икономически растеж. Наред с това се подчертава, че резултатите от
съществуващите емпирични изследвания са твърде неубедителни, което
показва, че ефектите от децентрализацията зависят от много фактори,
такива като детайлните институционални механизми. В раздела са
представени и резултатите от емпирични изследвания, проведени за
полските гмини. Направен е опит да се оцени връзката между показателите
за суверенитет и променливите, които могат да бъдат свързани с
икономическото развитие.
Резултатите от проведеното изследване позволяват да се предположи,
че важността на суверенитета варира между различните видове гмини изчислените корелации показват, че повишеният суверенитет е особено
полезен за селските гмини.
В случая на изследване на взаимовръзката между нивото на местен
суверенитет и темповете на растеж, свързани с органите на местна власт,
въпреки нееднозначните заключения, представени в литературата,
резултатите показват, че децентрализацията на приходите и разходите
може да повлияе на формата на фискална политика, а децентрализацията
положително корелира с дела на инвестициите в общите разходи.
Опростявайки, че колкото са по-високи инвестиционните разходи, толкова
по-висок е темпът на икономически растеж в дългосрочен план, може да се
направи заключението, че има положителна връзка между степента на
децентрализация и темпа на растеж на БВП.
Друга констатация, показваща такава дългосрочна връзка, е
положителната корелация между показателите за децентрализация на
приходите и резултатите от образованието. Но някои от резултатите водят
до извода, че значението на суверенитета и неговото потенциално
въздействие върху икономическото развитие е различно в различните
типове гмини – изчислените корелации показват, че увеличаването на
суверенитета изглежда особено полезно в селските гмини.
Липсата на статистически значим ефект на суверенитета, който може
да бъде открит в някои оценки, не означава непременно, че
децентрализацията всъщност не влияе на икономическата ситуация. Не
може да се изключи вероятността това да се дължи на липсата на данни,
като преди всичко трябва да се отбележи, че ограниченията са свързани с
времевия хоризонт на анализа. Наличните данни обхващат само едно
десетилетие, което е твърде малко, за да отрази дългосрочните тенденции
на развитие. Извършеният анализ засега не позволява да се потвърди
хипотезата за значителното въздействие на децентрализацията върху
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макроикономическата ситуация (развитието) в градските и градскоселските полски гмини. Въпреки това определено си струва да се повтори
това изследване, когато се появят данни за по-продължителни времеви
серии.
Глава V. Ротация на войтовете, бурмистрите и президентите и
нивото на фискален суверенитет
В пета глава е изследвана взаимовръзката между суверенитета на
органите на местна власт и местната политическа сцена, в частност
шансовете за преизбиране на местните власти.
Наличните изследвания, в които се анализират детерминантите за
преизбирането в органите на местна власт, най-често отчитат ситуацията с
приходите, структурата на разходите, притока на еврофондове и се
фокусират основно върху анализа на градовете. Настоящият
дисертационен труд взема предвид различните типове гмини (градски,
селски и селско-градски), запълвайки тази празнина.
Извършеният анализ се основава на данни от местни избори за периода
2010-2018 г. и позволява да се идентифицират фактори, определящи
преизбирането въз основа, от една страна, на характеристиките на
кандидатите, а от друга страна, на характеристиките на гмините, в който са
се провели изборите.
Въз основа на информация от Централното статистическо управление
(GUS) и Министерството на финансите (MF) за гмините и градовете с
права на повет, отразяваща икономическата и демографската ситуация, и
данните за изборите на Държавната избирателна комисия (PKW), са
оценени параметрите на панелен логит модел за периода 2010-2018 г.
В раздела се описват детерминантите и причините за преизбирането,
срещащи се в литературата, дискутира се използваната методология и
допускания, а също така се представят резултатите от анализа и изводите.
Следващото избиране на войтове, бурмистри и градски президенти на
преки избори повдига въпроси за факторите, влияещи върху електоралния
успех на политиците. Доста изследвания сочат три групи фактори, които
определят преизбирането на даден политик. Победата на действащия кмет,
в сравнение с другите кандидати, които все още не са били на ръководна
позиция, се явява резултат от отбор. Според един от подходите
действащият политик е по-добър от останалите конкуренти поради опита
си и липсата на доверие на избирателите в компетентността на останалите
кандидати. В този случай действащият лидер има относително предимство,
поради способността си да сигнализира за своята компетентност. Втората
гледна точка предполага, че действията на действащия управленец през
настоящия мандат увеличават вероятността да бъде избран. Трета
възможност е действащият политик да прилага институционални
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структури, които намаляват конкуренцията на политическата арена, или да
се възползва от преимуществата на институционалните структури.
Разглежда се всеки един от тези аспекти, но специално внимание се
отделя на анализа на влиянието на фискалната децентрализация върху
електоралните шансове на действащия политик. Целта на този раздел е да
проучи до каква степен нивото на суверенитет на приходите и разходите
влияе върху вероятността за преизбиране в полските органи на местна
власт.
Местните политици са тези, които вземат решения за приходите и
разходите на местните власти и затова от тяхното отношение зависи дали
ще бъдат постигнати очакваните ефекти от децентрализацията. В първата
част на този раздел се прави обзор на литературата относно връзката
между многомандатността и социално-икономическото положение на
органите на местна власт. Освен това се предлагат теоретични аргументи,
свързващи суверенитета на органите на местна власт и вероятността за
преизбиране. Втората част е посветена на емпиричен анализ.
Изследването, използващо панелен логит модел, обхваща градски, селски и
селско-градски гмини (градове с правата на повет се пропускат) за периода
2008-2020 г.
Развитието на местното самоуправление зависи до голяма степен от
общинските власти и техните действия. Ето защо в последната част на
изследването се анализира потенциалното влияние на степента на
фискален суверенитет върху резултатите от преките избори за органи на
местна власт. Децентрализацията прави местните политици по-свободни в
получаването и изразходването на ресурси, което може да повлияе на
електоралната подкрепа на действащите политици. Проучването на
вероятността от преизбиране обаче показва, че нивото на децентрализация
не е съществен фактор за успех на местните избори. Други фактори, като
например степента на електорална конкуренция, полът, възрастта,
образованието и безпартийността на кандидата, наред с други, са от много
по-голямо значение.
В тази връзка хипотезата, че фискалният суверенитет влияе върху
стабилността на местната политическа сцена, не се потвърждава.
Но така или иначе, екстраполирайки разглежданата хипотеза, може да
се поеме риска тя да се представи в по-общ вид, тоест като отразяваща
достоверна картина за състоянието на бюджетния суверенитет на местните
власти в Полша като цяло. Следователно, необходимост от някаква
корекция в дадения случай отсъства. Трябва само да се отбележи, че
проблемът, с който се занимава авторът на тази дисертация, не изключва
по-нататъшно детайлно и по-обширно емпирично изследване.
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Заключение
Заключението има характер на обобщение и съдържа изводи с
практико- приложен характер.
Научната цел на дисертацията е да се оцени дали и как суверенитетът
на приходите и разходите влияе върху функционирането на публичния
сектор в Полша на местно ниво. Фискалната децентрализация се разбира
като суверенитет на органите на местна власт при предоставянето и
финансирането на обществени блага. По-специално, може да се говори за
децентрализация/ суверенитет на приходите и разходите. Тези два аспекта
на децентрализацията и последствията от нея са обект на анализа,
извършен в дисертационния труд.
Предвид поставената изследователска цел и наличните дискусии в
литературата, особено несъответствията между теоретичните постановки и
резултатите от емпиричните изследвания, дисертационният труд тества
хипотезата, че по-голямата степен на децентрализация подобрява
ефективността на публичния сектор на местно ниво. Тази хипотеза е
декомпозирана в четири изследователски хипотези, проверени в отделните
раздели. Тестването на хипотезите изисква преди всичко количествена
оценка на суверенитета. Предложени са собствени измерители на
суверенитет на разходите и приходите, базирани на концепцията за
измерване на суверенитета, но вземащи предвид подробни данни за
ограниченията върху суверенитета на приходите и разходите на органите
на местна власт в Полша. На тази основа саа определени индексите на
суверенитет за всички гмини (общини) и градове с права на повет (окръг)
през периода 2008-2020 г.
Първата хипотеза, а именно че «с намаляването на нивото на
суверенитет (в пространството или във времето), намалява съответствието
между местните разходи и предпочитанията на жителите, т.е. алокативната
(разпределителната) ефективност намалява», е потвърдена. Обширната
литература за суверенитета на местното управление ясно показва, че
децентрализираните публични разходи по-добре съответстват на нуждите
и предпочитанията на жителите. Това е в съответствие с принципа на
субсидиарност, чиято съвременна формулировка произтича от
католическата социална доктрина и която директно е въведена в полската
Конституция и законодателството на Европейския съюз. Теориите за
фискалния федерализъм предполагат, че в допълнение към по-доброто
съответствие на публичните разходи с нуждите на населението, посуверенните органи на местна власт трябва да използват ресурсите си поефективно и следователно да се развиват по-добре. Но емпиричните
изследвания невинаги потвърждават тези взаимовръзки. Голяма част от
предишните изследвания показват, че увеличаването на фискалния
суверенитет на органите на местна власт спомага за подобряването на
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разходната ефективност и разпределението. Изследванията, пряко
посветени на алокативната ефективност и нейните вариации, са
относително редки в литературата. В същото време прегледът на
изследванията, посветени на връзката между степента на децентрализация
и развитието не води до еднозначни изводи.
Втората хипотеза, а именно че «повишаването на нивото на
суверенитет на приходите и разходите на местното самоуправление е
свързано с по-голяма ефективност на разходите», не се потвърждава.
Третата хипотеза, че «децентрализацията ускорява икономическото
развитие на градските и селско-градските гмини», също не се
потвърждава.
Четвъртата хипотеза, че «фискалният суверенитет влияе върху
стабилността на местната политическа сцена», също не се потвърждава.
Проведеното изследване не предоставя пълна информация за
въздействието на суверенитета на приходите и разходите върху
управлението на местните бюджети в Полша. Оказва се, че суверенитетът
на гмините до голяма степен зависи от тяхното благосъстояние и
формалното повишаване на степента на децентрализация ще промени
малко неща в гмин, който няма достатъчно ресурси за извършване на
допълнителни дейности извън това, което е задължение да се прави по
закон. По тази причина се оказа възможно само частично да се потвърдят
хипотезите, изложени в дисертацията. Но това наблюдение се явява много
важен извод за формата на местните финанси в Полша. Това ясно показва,
че системата за трансфери към органите на местна власт на практика
основно е насочена към изравняване на т.нар. вертикално неравенство, т.е.
да се финансират задачи, възложени на органите на местна власт, за които
те не разполагат със собствени средства. Трансферната система прави
малко за изравняване на хоризонталното неравенство, тоест неравенство,
свързано с различната местна данъчна основа. В крайна сметка жителите
на бедните региони получават много по-малко предлагане на
децентрализирани обществени услуги. Освен това резултатите от
проведения анализ на ефективността на разпределение показват, че тези
жители не могат да очакват местните разходи да съответстват на техните
нужди. Местните власти просто не могат да си го позволят. Изследванията
на връзката между развитието и суверенитета показват, че такава система
за местно финансиране може да доведе до затвърждаване на
съществуващите различия в развитието.
За пълно разбиране на последствията от децентрализацията са
необходими допълнителни изследвания. Една възможна опция за
разширяване на изследването е провеждането на анализи за по-дълъг
период от време. За съжаление, данните бяха налични за сравнително
кратък период от време, а именно от четиринадесет години. Това не е
достатъчно, за да отразят дългосрочните тенденции на развитие. Поради
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тази причина си струва да се повтори това изследване, когато станат
налични данни за по-дълги времеви серии. По редица въпроси, такива като
икономическата ефективност, следва да се направи по-подробен анализ,
например, отделно за гмини с високи и ниски нива на суверенитет или за
гмини с различно ниво на благосъстояние.
Още една възможност е провеждането на внимателен анализ на
връзката между степента на суверенитет, използването на средствата от
Европейския съюз и степента на развитие.
В проведеното изследване са взети предвид европейските средства; те
са включени в показателите за суверенитета (и техните промени често
обясняват промените в стойностите на изчислените показатели). По
отношение на изследването на разходите, свързани с тези средства, те са
статистически значим фактор, влияещ върху размера на собствените
разходи на гмините и градовете. В извършените анализи обаче не се
разглежда връзката между суверенитета, средствата от ЕС и развитието,
което несъмнено е много важен въпрос в случая на полските гмини.
Средствата на ЕС позволяват на някои местни власти да развиват и
подобряват качеството на живот, но не всички гмини са в състояние да ги
използват ефективно, а някои, може би поради ниска степен на
независимост, имат проблеми с получаването им.
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IV. ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ
Във връзка със суверенитета на приходите и разходите като потенциал
за управление на бюджетите на полските органи на самоуправление,
следва да се имат предвид някои основни неща.
1. Първо, необходимо е да се оценява въздействието на
децентрализацията върху икономическата активност на населението.
Препоръчително е да се използва нивото на безработица за даден период и
броя на предприятията на глава от населението.
2. В проведеното изследване обяснителна променлива се явява делът на
инвестиционните разходи, като тези разходи включват основно разходите
за дълготрайни активи (обекти
на техническата и социалната
инфраструктура, оборудване и мрежи). Допълнителна обяснителна
променлива е индексът на политическата конкуренция в гмина. Както
теоретичната и емпирична литература твърди, размерът на местните
публични инвестиции може да зависи от формата на политическата сцена
и свързаната с нея политическа конкуренция.
3. Показателят за децентрализация на приходите трябва да бъде
статистически значим за градските и селските гмини, а показателят за
децентрализация на разходите - за селските общини. И в двата случая
корелацията е отрицателна, което може да означава, че увеличаването на
суверенитета е свързано с намаляване нивото на безработицата в тези
гмини. За другите типове гмини статистически значима корелация
отсъства. Контролните променливи, по-специално размера на дохода на
глава от населението, данъка върху доходите на физическите лица и данък
печалба, които са мярка за богатството и икономическия просперитет на
жителите, не изненадващо корелират отрицателно с безработицата.
Плътността на населението в селските гмини оказва негативно влияние
върху нивото на безработицата, докато в други гмини влиянието и е
незначително. Възрастовата структура на населението, т.е. процентът на
жителите в продуктивна възраст, корелира отрицателно с безработицата в
селско-градските гмини, докато в другите гмини влиянието и е
незначително.
4. Резултатите от изследването показват, че нито суверенитетът на
приходите, нито суверенитетът на разходите оказват влияние върху броя
на стопанските субекти на глава от населението. Сред променливите, чието
влияние е статистически значимо, е сборът на постъпленията на глава от
населението от данъка върху доходите на физическите лица и данък
печалба – той корелира положително с броя на предприятията на глава от
населението в извадката от селските и селско-градските гмини, но само
когато сред обяснителните променливи има индикатор за суверенитета на
разходите. Плътността на населението също е значима променлива в
отрицателна корелация с обяснителната променлива. Възрастовата
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структура също е статистически значима – по-големият дял на хората в
трудоспособна възраст корелира отрицателно с обяснителната променлива
по отношение на селските гмини. Да се обяснят тези взаимовръзки не е
лесно и са необходими допълнителни изследвания, така че тук могат да се
формулират само хипотези. Може би в гмините с по-ниска плътност на
населението търсенето на работна сила е по-ниско, което принуждава
хората да работят „за себе си“. По същия начин хората в пенсионна възраст
в известен смисъл са принудени да бъдат самонаети и затова по-високият
им процент се свързва с относително големия брой икономически агенти.
5. Очевидно към момента не може да се направи извод, че
суверенитетът на гмините в областта на приходите и разходите оказва
силно влияние върху показателите за макроикономическа активност.
Трябва обаче да се има предвид, че основното ограничение на тези анализи
е относително краткия период от време и проблема с наличността на
данни. Извършените анализи са в по-голямата си част средносрочни, така
че не е изключено в дългосрочен план да има връзка между фискалния
суверенитет и икономическата активност. Друг проблем е забавянето на
реакцията на използваните показатели спрямо политиката, провеждана от
гмините – в този случай увеличаването на времевия хоризонт би повишило
точността на анализа и вероятно би довело до по-различни резултати.
6. Целта на следващия анализ е да отговори на въпроса дали има връзка
между фискалния суверенитет и ресурсите на инфраструктурата на гмина,
измерени чрез процента от населението, използващо пречиствателни
станции за отпадъчни води, и културните активи, измерени чрез книжния
фонд, наличен в обществените библиотеки. Размерът на тези ресурси до
голяма степен е резултат от политиката на властите и тяхната дейност по
търсенето на фондове, въпреки че, разбира се, има и други влияещи
фактори. Изборът на конкретни променливи, измерващи запаса на
инфраструктура на гмина и обема на стоките, предоставени от гмина, се
основава главно на наличието на съпоставими данни.
7. Резултатите от анализа показват, че за селските гмини суверенитетът
на приходите и разходите има статистическа значимост и корелира
положително с процента на жителите на общините, използващи
пречиствателни станции за отпадъчни води.
8. В останалите типове гмини няма статистически значима връзка
между тези променливи. Плътността на населението се оказва важна
променлива във всички типове гмини – корелацията между тази
променлива и обяснителната променлива е положителна. По-високата
плътност на населението е съпроводена от по-висок дял на жителите,
използващи пречиствателни станции за отпадъчни води. Вероятно това е
свързано с ефекта на мащаба. Сборът на постъпленията от данъка върху
доходите на физическите лица и данък печалба се оказва статистически
значим само за градските гмини. Интересното е, че възрастовата структура
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на населението се оказва значима и положително корелираща в градските
и селско-градските гмини.
9. Обект на внимание в изследването е и броя на наличните книги в
обществените библиотеки на глава от населението, в ролята на
обяснителна променлива. Тази променлива зависи от политиките на
общинските власти, както се посочва в първи раздел (обществените
библиотеки се финансират основно от гмините), и може освен това да
служи като груб показател за усилията на властите, насочени не само към
предоставяне на определени блага за жителите, но и към създаването на
културен капитал. Във всички оценки връзката между показателите за
суверенитет и броя на книгите на глава от населението в обществените
библиотеки не е статистически значима. От друга страна, във всички или
почти всички оценки възрастовата структура и плътността на населението
се оказват статистически значими – при възрастовата структура
корелацията е положителна, следователно по-високия процент на хората в
трудоспособна възраст се асоциира. с по-голям брой книги на глава от
населението, налични в обществените библиотеки. Корелацията между
плътността на населението и обяснителната променлива е отрицателна.
10. Друго изследване се насочва към връзката между фискалния
суверенитет и качеството на образованието, измерено чрез индикатора за
Образователна добавена стойност (EWD), който измерва приноса на
училищата (а не на фактори, независещи от училищата) в образователните
резултати – в конкретния случай се оценяват средните училища. Тези
връзки изглеждат особено важни, така че си струва да им обърнем малко
повече внимание. Осигуряването на основно образование (а доскоро и на
средно образование) се отнася към задачите на гмина. То съставлява
повече от 35% от всички общински разходи в градските гмини, до над 40%
в селските гмини. За много жители това е фундаментална задача, чието
качество на изпълнение може лесно да се сравни между различните гмини,
даже и само въз основа на наличните резултати от тестирането, започващо
от осми клас на основното училище. Както бе отбелязано, увеличаването
на фискалния суверенитет може да направи местните власти поконтролирани от местния електорат и „по-отговорни“ по време на избори
за предоставянето на едни или други услуги. Благодарение на
децентрализацията и конкуренцията между местните центрове, а също така
чрез сравняване качеството на услугите между тях, качеството на
обществените услуги, включително качеството на образованието, може да
се подобри. Следователно има основание да се очаква връзка между
децентрализацията на бюджетните средства и качеството на
образованието, при това положителна. Но също така трябва да се има
предвид, че образователните резултати до голяма степен се влияят от
организацията в училищата, качеството на учителите, разделението на
правомощията между централните и местните образователни власти и
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много други фактори, върху които местните власти могат да влияят в
много ограничена степен.
11. Съществува връзка между фискалната децентрализация и
образователните резултати. Иван Баранкай и Бен Локууд изследват
въздействието на децентрализацията на бюджета за образование в
швейцарските кантони между 1982 и 2000 г. и установяват, че по-високата
степен на децентрализация корелира с по-добри образователни резултати,
измерени чрез относителния дял на 19-годишните, които завършват
образованието си, полагайки изпити за получаване на диплома за средно
образование. До подобни заключения стигат Лев Фрейнкман и Александър
Плеханов, които анализират влиянието на фискалната децентрализация
върху образователните резултати в Русия. Същевременно Себастиан
Галиани и Ернесто Шаргродски, изучавайки аналогична взаимовръзка в
Аржентина, установяват, че въздействието на децентрализацията върху
образователните резултати е положително само в провинции, където
бюджетният дефицит (приет от тях за индикатор за качество на местното
управление) не е прекомерен. В провинциите с висок дефицит влиянието
на децентрализацията върху качеството на образованието се оказва
отрицателно.
12. Резултатите от регресионния анализ показват, че съществува
статистически значима корелация между показателите за суверенитет на
приходите и образователните резултати в селските и селско-градските
гмини. В градските гмини такава връзка няма. При суверенитет на
разходите корелацията е отрицателна и статистически значима в селскоградските гмини, докато в останалите е статистически незначима. Това
несъответствие между корелациите в селско-градските гмини е
изненадващо, като същевременно показва, че показателите за суверенитет
на приходите и разходите измерват отделни явления.
13. Важно е да се провери дали по-високата степен на суверенитет на
приходите и разходите корелира с по-висок дял на инвестициите в общите
разходи на полските гмини. Делът на инвестициите се разглежда като
приблизителен индикатор за формата на фискална политика, насочена към
развитие. Както показват теоретичните съображения, например в работата
на Робърт Дж. Баро (1990), някои публични разходи и приходи могат да
влияят на дългосрочните темпове на растеж на БВП. Публичните разходи,
които теоретично могат да увеличат икономическия растеж, тоест
разходите, допринасящи за развитието, включват тези, които влияят
положително на качеството на работната сила или повишават
производителността на частния (в широк смисъл) капитал. Това означава,
че увеличаването на този вид публични разходи едновременно ще увеличи
пределния продукт на частния капитал (физически и/ или човешки), което
ще доведе до увеличаване на инвестициите от частния сектор и, при
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определени допускания, до постоянно ускоряване на икономическия
растеж.
14. Разходите в публичния сектор, които насърчават растежа, трябва да
се насочени към области, които допълват частната инициатива, но поради
пазарни проблеми (като външни фактори или наличие на стоки с
характеристики на обществени блага) частният сектор не инвестира в тези
области или тези инвестиции не са оптимални. Тук се отнасят публичните
инвестиционни разходи.
15. В изследването се допуска, че по-високите инвестиционни разходи
са индикатор за политики, ориентирани към развитие. Това, разбира се, е
значително опростяване. Очевидно не всички разходи, класифицирани
като инвестиционни, всъщност ще допринесат за развитието, а също така е
ясно, че текущите разходи също могат да спомогнат за растежа на
благосъстоянието и богатството. Емпиричните изследвания (макар и не
всички) показват, че въздействието на публичните инвестиционни разходи
върху темповете на икономическото развитие в дългосрочен план е
положително, така че хипотезата за благотворно въздействие изглежда
поне частично оправдана. Така че, ако приемем, че инвестиционните
разходи са със стимулиращ характер за растежа, то тяхното увеличаване би
трябвало да показва, че управляващите водят политика, насочена към
развитието и благосъстоянието на населението, тоест висококачествена
политика.
16. В икономическата литература под политическа конкуренция, освен
всичко останало, се разбира съперничеството на политиците за гласовете
на избирателите. Ако политическата конкуренция е силна, тогава
действащият политик носи по-голяма отговорност за действията си. Ако
резултатите от дейността му се окажат незадоволителни, той лесно може
да бъде отстранен от длъжност и заменен от конкурент. Затова високото
ниво на политическа конкуренция може да благоприятства политиките за
стимулиране на растежа, включващи намаляване на данъците и
увеличаване на инвестициите в инфраструктура. Въпреки това, според
някои автори, политическата конкуренция може да спомогне за намаляване
на инвестиционните разходи. Аргумент в полза на тезата за негативното
влияние на конкуренцията върху инвестициите е фактът, че интензивната
политическа конкуренция може да доведе до подкрепа само от тясна група,
подкрепяща властта, в ущърб на подкрепата на електората като цяло.
Силната конкуренция може да попречи на политиците да постигнат
компромис по отношение на публичните инвестиции, което се отразява
негативно на нивата на инвестициите.
17. Още една причина, която може да доведе до намаляване на
инвестициите в условията на политическа конкуренция, е свързана с това,
че ефектът от инвестициите се усеща главно в бъдещето. По този начин,
ако политиците очакват да загубят на предстоящите избори, те могат да
31

ограничат обема на инвестициите. Така както в литературата има много
дефиниции, които описват понятието политическа конкуренция, в
емпиричните изследвания се откриват и различни променливи, които се
опитват да апроксимират това явление. В дисертационното изследване се
използва показател, базиран на дела на гласовете, които отделните
кандидати в даден гмин са получили по време на последните избори – това
е индексът на концентрация на политическия пазар, базиран на индекса на
Херфиндал-Хиршман (HHI), който варира от 0 до 1 и представлява сборът
от квадратите на дяловете на отделните кандидати, дължащи се на
разпределението на гласовете в гмина в първия тур на изборите.
18. Във всички видове гмини децентрализацията на приходите, а в
градските и селско-градските гмини също така децентрализацията на
разходите, положително и значително корелират с дела на инвестициите в
общите разходи.
19. Интересно е влиянието на контролните променливи. Размерът на
постъпленията от данъка върху доходите на физическите лица и данък
печалба на глава от населението корелират положително с размера на
инвестициите, показвайки, че по-богатите гмини инвестират относително
повече. Според някои оценки, индексът на политическата конкуренция
корелира отрицателно с дела на инвестициите в общите разходи,
показвайки, че по-високата конкуренция има тенденция да благоприятства
текущите разходи.
20. Показателите за децентрализация на приходите също така са
положително свързани с резултатите от образованието, което може да
означава, че органите на местна власт с по-голям суверенитет са поспособни да организират и да управляват образователната система в
рамките на своите пълномощия.
21. Не се наблюдава корелация между резултатите от образованието и
суверенитета на разходите, което показва, че това са отделни явления,
които могат да създават различни стимули. Такъв резултат е доста често
срещан в литературата.
22. Показателите за децентрализация на приходите и разходите
корелират положително с показателя на инфраструктурния фонд (повисоката степен на фискален суверенитет корелира с по-висок процент
жители, използващи пречиствателни станции), но само в селските гмини. В
другите гмини такава корелация не е открита. Тези резултати означават, че
в селските гмини фискалният суверенитет може да доведе до подобряване
на икономическата ситуация и инфраструктурата.
23. Показателят за суверенитета на разходите корелира отрицателно с
безработицата (по-високата степен на суверенитет корелира с по-ниско
ниво на безработица), но както при показателя за инфраструктурата, това
се отнася само за селските гмини. В този случай показателите за
суверенитета на приходите се оказват незначителни.
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24. Традиционната теория на фискалния федерализъм предполага, че
децентрализацията, разбирана като прехвърляне на решенията и
отговорността за предоставянето на определени обществени блага на
местно ниво, създава ситуация, в която правителството е по-близо до
гражданите, а предоставяните услуги могат да осигурят съответствие на
предпочитанията на жителите, задълбочаване на легитимността на
правителството и политическата прозрачност. В литературата преобладава
мнението, че местните демократични избори са необходимо условие за
постигане преимуществата от децентрализацията. По този начин
децентрализацията позволява предлаганите обществени блага да се
адаптират към предпочитанията на местните жители, само ако изборите
правят местните власти подотчетни пред гражданите. Изборите са
механизъм, който спомага за правилното поведение на политиците.
Политическата сцена тук е важна, тъй като влияе на много икономически
процеси, както е видно от изследването, в което оценките разкриват
влиянието на политическата конкуренция върху икономическото развитие
и управлението в гмините.
25. Резултатите от изследването позволяват да се предположи, че
децентрализацията на приходите и децентрализацията на разходите могат
да повлияят на формата на фискална политика – децентрализацията
положително корелира с дела на инвестициите в общите разходи. Ако
приемем, че по-високите публични инвестиции се явяват определящ
фактор в политиките за развитие на гмините и че това в дългосрочен план
ще доведе до по-високи темпове на икономическо развитие, изглежда, че
децентрализацията може положително да корелира с темповете на растеж
на БВП в дългосрочна перспектива.
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V. ОСНОВНИ ПРИНОСИ
1. На основата на задълбочен литературен обзор и анализ са
предложени собствени измерители на суверенитет на разходите и
приходите, базирани на концепцията за измерване на суверенитета, но
съобразени с ограниченията на органите на местна власт в Полша. С тяхна
помощ са определени индексите на суверенитет на всички общини и
градове с права на повет за периода 2008-2020 г.
2. Проведено e широкообхватно емпирично изследване, което
установява връзка между повишаване нивото на суверенитета
(децентрализация) и по-високата ефективност на управлението на
публичния сектор на местно ниво, посредством тестване на
съществуващите зависимости между:
- суверенитета и съответствието между местните разходи и
предпочитанията на жителите, т.е. алокативната (разпределителната)
ефективност;
- суверенитета (децентрализацията) и икономическата ефективност на
дейността на органите на местна власт;
- свободата при вземане на решения за разпределение на наличните
средства от органите на местна власт (фискален суверенитет) и темпа на
икономическо развитие на региона;
- фискалната децентрализация (разходи и приходи) и стабилността на
местната политическа сцена, в частност шансовете за преизбиране на
местните власти.
3. В хода на изследването на емпирична проверка са подложени
множество ефекти на фискалния суверенитет (децентрализацията на
бюджетните средства) върху: нивото на безработица, броя на стопанските
субекти на глава от населението, показателите за макроикономическа
активност, ресурсите на инфраструктурата (измерени чрез относителен дял
от населението, използващо пречиствателни станции за отпадъчни води, и
културните активи, измерени чрез книжния фонд, наличен в обществените
библиотеки), качеството на образованието (образователните резултати),
дела на инвестициите в общите разходи, политическата конкуренция и
политиките за стимулиране на растежа, включващи намаляване на
данъците и увеличаване на инвестициите в инфраструктура.
4. Формулирани са препоръки с практико-приложен характер,
предназначени да подпомогнат управлението на публичния сектор на
местно ниво, чрез акцентиране върху положителните ефекти на
фискалната децентрализация.
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