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Резюме: Целта на изследването е да обогати теорията за екзо-

генните икономически шокове и техните разновидности. По този начин 
ще могат да се обяснят флуктуации на бизнес цикъла, които в настоящия 
момент нямат категорично обяснение. Изведен е иконометричен модел в 
резултат на извършен регресионен анализ. На следващо място се 
допълва и материята за хибридните заплахи, които все още не са добре 
изследвани интердисциплинарно.  Представен е икономическият поглед 
върху тях, с цел да бъдат надградени изследванията в областта на 
сигурността и отбраната.  

Ключови думи: хибридни заплахи, бизнес цикъл, икономически 
растеж, хибридни войни. 

JEL: H56, F52, E66, P47, C12. 
*   *   * 

Въведение  

 

ачалото на ХХI век е белязано от икономически, екологични, 
терористични, технологични, миграционни и други предизвика-

телства и кризи. Всички те действат като шокове за общест-

вените, политическите и икономическите системи на национално, регио-

нално и глобално ниво. Процесите на интеграция и глобализация дове-

доха до висока мобилност на хора, стоки, капитали, идеи и инфор-

мационни потоци. Също така улесниха сблъсъка на отделните култури, 
религии и националистически убеждения. 

Икономическите кризи, като тази от 2008 г., стават все по-трудно 
предвидими, защото икономическите процеси и кризите вече не биха 
могли да бъдат обяснени само с вътрешните за икономическата система 
ендогенни фактори. В същото време икономическата теория никога не е 
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поставяла граница пред възможните причини за екзогенни шокове. 
Екологични, технологични, политически – всички те не са изчерпателно 
идентифицирани и изследвани. Ще бъде ли възможно да се предвиди 
следващата глобална икономическа криза с това, което е известно до мо-

мента за икономическите процеси? Ще може ли да се гарантира непре-

къснат икономически растеж и развитие? Всички тези въпроси търсят 
отговор. 

Целта на настоящото изследване е да разгледа хибридните зап-

лахи като възможен екзогенен икономически шок, който деформира 
нормалните флуктуации на бизнес цикъла.  

От една страна, в научната литература съществува празнина от-

носно икономическите аспекти на хибридните заплахи, като изключим 
тероризма. Това би дало нов поглед и би откроило потенциален нов фак-

тор на екзогенните икономически шокове. В тази връзка се извежда 
първата задача на изследването: да подобри възможностите за предвиж-

дане на кризи и управление на бизнес цикъла, както и икономическата 
теория в тази област.  

От друга страна, интердисциплинарните научни изследвания на 
хибридните войни и атаки не са достатъчно много на брой. Те не дават 
възможност на развитите икономики и икономиките в преход да се 
приспособят към едно бъдеще на конфликти с неясен интензитет и про-

тивник. Такъв тип конфликти поставят под съмнение сегашните соци-

ално-политически системи. В тази връзка се извежда втората задача на 
изследването: чрез икономически подход да допълни научните познания 
за предвиждане и управление на хибридни атаки и войни. 

Като резултат от изследването се очаква извеждането на иконо-

метричен модел.  
Ограничителни условия за изследването са наличието на пуб-

лични безплатни данни само за България, чрез които да бъде тестван 
изведеният иконометричен модел. 

 

 

1. Дефиниции и преглед на научната литература  

 

При извършения литературен анализ не е открита научна публи-

кация, която да анализира хибридните заплахи като фактор на въздей-

ствие върху бизнес цикъла, и изобщо научна публикация, която да из-

следва систематично икономическите аспекти на хибридните войни 
върху нападнатата държава. За целите на литературния анализ, както и 
на цялостното изследване, първо ще бъдат въведени някои основни 
дефиниции. 
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Дефиницията за хибридни заплахи, която настоящото изследване 
приема, е извлечена от ключовата публикация на Hoffman (2009):  

Хибридните заплахи са съвкупност от уникални комбинаторни 
заплахи, специално проектирани от противника да се насочат към 
уязвимостите на нападнатата държава. Инициаторът на хибридните 
заплахи е държава или група държави, които избират не-конвенционален 
подход на враждебна атака. Това може да бъде пълна съвкупност от 
тактики и технологии, които се смесват по иновативни начини според 
собствената култура, география и цели на нападателите. Част от 
способите могат да включват децентрализирано планиране, кибератаки, 
използване на недържавни участници (религиозни, престъпни или сепа-

ратистки групи). Онова, което ги отличава от обикновения тероризъм, е, 
че всички те са координирани в една единна стратегия, ръководена от 
единен център, включваща високи технологии и ресурси предоставени 
на терористите от нападащата държава. Крайната цел не се различава от 
резултата, който се преследва с конвенционалните войни.  

В подкрепа на тази дефиниция могат да бъдат посочени и 
публикациите на Lerer and Amram-Katz (2011), Reeves and Barnsby 
(2013), Johnson and MacKay (2015). 

Най-близката публикация до тематиката на настоящото изслед-

ване е на Guriev and Melnikov (2016). Тя е озаглавена “War, inflation, and 
social capital” и е единствената, в която при извършване на икономи-

чески анализ се споменава терминът „хибридна война“. Целта на цити-

раната публикация е анализиране на ефектите върху социалния капитал 
при военен конфликт чрез използването на икономически подход. 
Разликите с настоящото изследване са няколко. На първо място, фокусът 
на анализа е върху сочената за активна страна в конфликта,  която е 
нападател, а не върху нападнатата страна. На второ място, въпреки че в 
публикацията на няколко места се споменава терминът „хибридна 
война“, то в нея се има предвид  крайната фаза на въоръжен конфликт с 
използване на тежко армейско въоръжение. На трето място, фокусаът на 
анализа е върху социалния капитал, а не върху бизнес цикъла или 
общото състояние на икономическата система. Това представлява 
отчитане на проблеми в подкрепата на населението за предприетата 
хибридна афера, водещо до политическо и социално напрежение в 
държавата, сочена за агресор. 

За разлика от публикацията на Guriev and Melnikov (2016), 
настоящото изследване е фокусирано върху нападната страна. Също така 
то е съсредоточено върху първоначалните фази на хибридната война, 
които са с нисък интензитет и поради това са трудни за идентифициране, 
защото не съдържат никакви военни въоръжени действия.  
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Втората група публикации, които ще бъдат разгледани, са 
свързани с икономическите аспекти на гражданските войни и сепара-

тизма (Chen, Loayza and Reynal-Querol, 2008;  Blattman and Miguel, 2010; 
Cederman et al., 2015). В тези публикации като причина за възникването 
на конфликта се предполага корелацията между избухването на 
гражданската война и бедността, религията или образованието. Кон-

кретни причини могат да бъдат: неделимост на желаните блага (религи-

озни ценности, свещени места, културни реликви), асиметричност на 
информацията за отделните страни в конфликта, дефекти в инсти-

туционалната среда (законодателно гарантиране на правата на управ-

ляващ елит или етнос, липсваща или опорочена избирателна система), 
плътност на населението и вътрешна география.  Методологически се 
използва сравнение на икономическите и социалните параметри преди и 
след въоръжен конфликт. Отчитат се разходите по време на конфликта и 
достъпът на враждуващите страни до финансиране. Разглеждат се 
възможностите и времето, необходимо за икономическо възстановяване 
след края на въоръжения конфликт. Разходите по време на конфликта 
включват военни разходи и социални разходи, причинени от смъртност, 
инвалидност, заразни болести. Създават се дефекти по отношение на 
институциите, правата на собственост, транзакционните разходи и т.н.  

За разлика от посочените във втората група публикации настоя-

щото изследване приема следните изходни параметри. Причините за 
възникване на конфликта не са вътрешни за нападнатата държава, а 
външни и геостратегически. В този аспект корелацията между избух-

ването на конфликта и бедността или нивото на образованието в 
нападнатата държава не е водеща. 

Външното инспириране на конфликта подчертава, че религиоз-

ната или етническата фрагментация в нападнатата държава не могат да 
бъдат основна причина за динамичния сблъсък.  Според приетата в 
настоящото изследване дефиниция за хибридна война тя може да се 
реализира и без въоръжено нападение, свързано с убийства (например 
кибератаки, медийна дезинформация, намеса в политически избори). 
След като няма въоръжен конфликт, липсва закупуване и производство 
на ново въоръжение. Това методологически изключва отчитането на 
разходите, свързани със загуба на човешки животи, здраве, разрушение 
на инфраструктура, превъоръжаване и др. Поради тези причини 
моделите, използвани при публикациите от втората група, свързани с 
измерване на икономическите аспекти на гражданска война и сепа-

ратизъм, не могат да се прилагат при хибридни заплахи и хибридна 
война. Ето защо настоящото изследване ще използва друг модел. 
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Третата група публикации, които ще бъдат разгледани, са свър-

зани с икономическите аспекти на тероризма (Abadie and Gardeazabal, 
2003; Becker and Rubinstein, 2011; Eckstein and Tsiddon, 2004; Sandler and 
Enders, 2008; Meierrieks and Gries, 2013). В посочените публикации 
тероризмът се дефинира като преднамерено използване на насилие или 
заплаха върху неопределен брой лица и разрушаване на имущество 
често със случайни цивилни обекти на нападение, които не подозират, че 
са мишена на терористите. Целта е натиск върху правителството за 
постигане на политически или териториални претенции на етническа, 
социална или религиозна група основно чрез генериране на масов страх 
и несигурност. Тероризмът може да бъде вътрешен и транснационален. 

Разходите, свързани с тероризъм, се измерват в няколко кате-

гории. Първата е свързана с човешките жертви на насилието (смърт, 
инвалидност, пропуснати ползи от издръжка за жертвата и нейните 
роднини, пропуснати ползи за работодателя на жертвата, здравни и 
социални разходи). Втората категория разходи е свързана с неси-

гурността, която създава тероризмът за инвеститорите (отклоняване на 
ПЧИ, загуба на инфраструктура и фактори за производство, неопре-

деленост на фондовия пазар, намаляване на спестяванията, увеличени 
разходи за застраховки и сигурност). Третата категория е свързана с 
увеличаване на слабо производителните правителствени разходи за 
сигурност (допълнителна полиция и разузнавателни служби в рисковите 
зони, по-високи заплати на държавната администрация в рисковите 
зони) и намаляване на правителствените средства за други по-произ-

водителни отрасли. Според посочените публикации всички тези разходи 
оказват влияние върху икономическия растеж чрез намалена работо-

способност, намалени спестявания и инвестиции, недофинансиране на 
високопроизводителни отрасли за сметка на разходите за сигурност. 
Вчастност могат да пострадат сериозно цели отделни икономически 
сектори (напр. авиация, туризъм). 

За разлика от тези публикации настоящото изследване приема 
следните изходни параметри. Тероризмът е един от методите, който 
може да се използва в хибридна атака. Зад хибридната атака стои дър-

жава или група държави, които използват комбинация от различни 
методи. Към тероризма  държавата–нападател добавя високи технологии 
и други средства за атака, като: медийна дезинформация, кибератаки на 
финансовата система, генериране на насочени миграционни вълни и 
други (Bachmann and Gunneriusson, 2015). Във връзка с това досегашното 
деление на тероризма в научната литература на две категории – 

вътрешен и транснационален, трябва да се допълни с нова трета 
категория – „тероризъм, използван като част от хибридна атака“. 
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Досегашните научни изследвания разглеждат тероризма изолирано и 
резултатите от тях не могат да се приложат за случаите на хибридна 
атака. Не е задължително, тероризмът да се използва като един от 
методите в хибридна атака. Ако нападателят разполага с големи ресурси 
и преценява, че има достатъчно други уязвими места в нападнатата 
държава, той може да се ограничи до други способи (кибератаки върху 
финансовата система, медийни дезинформации), като изключи използва-

нето на тероризъм. 
 

 

2. Иконометричен анализ на връзката: икономически 
растеж – хибридни заплахи 

 

Извеждане на детерминантите на модела. Публикацията на Arnold 
(2012) може да бъде приета като водеща класификационна публикация 
за т.нар. „четвърто поколение войни“ (4GW), които са характерни за XXI 
век. В нея този тип конфликти са определени като способността на 
малка сила да обезсили по-голяма. Децентрализацията, ниският интен-

зитет на действията, неопределеността на противника, невъзможността 
да бъде класифициран като военно формирование водят до трудно 
признаване на конфликта от международното хуманитарно право. Това 
съответно пречи на нападнатата страна да се защити с военни средства и 
да посочи ясно, кой е нейният враг. Целите включват както военните, но 
така и културните, правните, икономическите и политическите системи 
на нападната страна. По този начин, нападнатата страна ще загуби 
своите силни страни и няма да може да се противопоставя на напа-

дението. 
Класификацията на конфликтите, представена от Arnold (2012), се 

състои от три основни групи: „редовна война“ (regular warfare), 
„нередовна война“ (irregular warfare) и  космополитен конфликт – 

„cosmopolitan action“. Особен интерес от гледна точка на т.нар. четвърто 
поколение войни представлява направеното категоризиране на втората 
група – „нередовна война“. Според цитираната публикация тя съдържа 
следните разновидности: „въстание“ (insurrection), „бунт“ (insurgency), 
„партизанска война“ (guerilla warfare), „комплексна нередовна война“ 
(complex irregular warfare), „съвременна нередовна война“ (advanced 

irregular warfare),  „комбинирана (съставна) война“ (Compound warfare); 
„хибридна война“ (hybrid warfare), „криминален конфликт и бунт“ 
(Criminal warfare and insurgency), „тероризъм“ (terrorism). Класи-

фикацията на Arnold (2012) дава възможност да бъдат анализирани 
различни разновидности на хибридни заплахи. Настоящото изследване е 
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ограничено като размер и няма да се фокусира върху всяка една разно-

видност на хибридните заплахи. Ще бъдат изведени общи детерминанти, 
характерни за всички разновидности.  

Методологически анализът ще бъде реализиран чрез линейна рег-

ресия. Изборът на този метод е мотивиран с възможността за лесното му 
прилагане при първоначални количествени изследвания, когато липсва 
иконометричен модел в изследваната област, както и възможността 
изчисленията да бъдат повторени или проверени от други изследователи. 

Като независими (факторни) променливи в регресионния анализ 
ще бъдат предложени и тествани  от автора на изследването необичайни 
нива в нападнатата държава на:  

1. корупционни и длъжностни престъпления (A) (public 

corruption crimes);  
2. киберпрестъпления (B) (cybercrimes);  
3. престъпления срещу изборните права на гражданите (C) 

(electoral fraud);  
4. тероризъм и предателство (D) (high treason and terrorism);  
5. престъпления срещу отбранителната способност на Репуб-

ликата и против класифицираната информация (E) (military classified 

information offence). 
 

Като зависима (резултативна) променлива, отразяваща бизнес-

цикъла ще бъде използвана  динамиката в темпа на икономическия 
растеж (GDP Dynamics (Real GDP per capita)). По този начин чисто 
количествено зависимата променлива ще е съотносима с независимите. 

В Таблица 1 са представени резултатите от извършения регре-

сионен анализ: 
 

Таблица 1 

Регресионен анализ на въздействието на хибридните заплахи  
върху БВП 

 Синт. 

коеф. (SC) 
Коеф. 

(A) 

Коеф. (B) Коеф. (C) Коеф. (D) Коеф. (E) 

R 0,81582 0,81582 0,72921 0,33305 0,68904 0,54634 

R2 0,66557 0,66557 0,53175 0,11092 0,47478 0,29849 

Adjusted R2 0,62841 0,62841 0,47972 0,01213 0,41642 0,22055 

Stand. Error 271,865 271,865 321,694 443,277 340,702 393,750 

Sign. F  0,00219 0,00219 0,01088 0,31691 0,01901 3,82960 

P-value 
(XVar.) 

0,00219 0,00219 0,01088 0,31691 0,01901 0,08204 

Източник: Собствени изчисления на автора.  
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Изследваният период е единадесетгодишен (2007–2017г.), което 
дава достатъчна надеждност на получените резултати. Използвани са 
годишни данни от следните източници: EUROSTAT (2018), NSI (2018), 
SJC (2018). Синтетичният коефициент (SC) представлява комплексен 
показател, съставен от всички независими (факторни) променливи 
(A,B,C,D,E). Той се използва като самостоятелна независима (факторна)  
променлива в регресионния анализ.  

Анализ на резултатите. Коефициентът на корелация – R е в 
диапазона 0,81–0,68 и той показва положителна корелация между зави-

симата и независимите променливи (SC, A, B, D). Коефициентът на 
определяне – R2 е в диапазона (0,66–0,47) и той показва, че 66–47% от 
изменението на зависимата променлива могат да се обяснят с 
независимите променливи (SC, A, B, D). Коригираната стойност R2, като 
мярка за обяснителна мощност, е достатъчно висока за независимите 
променливи SC, A, B, D. Приложението за критични стойности на F-

критерия на Фишер приема стандартно равнище на значимост (0,05). И 
тъй като резултатите за независимите променливи (SC, A, B, D) са по-

ниски от граничното равнище за значимост, зависимостта между тях и 
резултативната променлива е статистически значима.  

Същото важи и за равнището на значимост P-value (0,05) на 
свободния член, което е статистически значимо за независимите промен-

ливи (SC, A, B, D). Липсата на статистическа значимост на независимите 
променливи (C,E) при единична линейна регресия не изключва тяхната 
обяснителна сила при участието им в синтетичната независима 
променлива (SC).  

 

Като резултат от регресионния анализ е изведена следната фор-

мула: 

 

(Формула 1) 
 

GDP 

Dynamics = 

(Real GDP per capita: 

n1, n2, … nx) 

f n1,n2 … nx [(public corruption crimes) + (cybercrimes) + 
(electoral fraud) + (high treason and terrorism) + (military 
classified information offence)] 

(1) 

 

Тълкуването на резултатите може да бъде следното: 
Относно задача първа на изследването – да се подобрят въз-

можностите за предвиждане на кризи и управление на бизнесцикъла, 
както и икономическата теория в тази област. В резултат на регре-

сионния анализ е открита връзка: 
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А) Между комплексното действие на синтетичната независима 
променлива, олицетворяваща хибридна атака, върху зависимата промен-

лива, олицетворяваща бизнесцикъла; 
Б) Между единичното въздействие на част от независимите про-

менливи, които биха могли да индикират начално стартиране на хиб-

ридна атака върху зависимата променлива, олицетворяваща бизнес-

цикъла; 
Резултатите в посочения времеви период според използваните 

данни за България могат да бъдат интерпретирани по следния начин. 
Има значима връзка между флуктуациите на българския бизнесцикъл и 
изменението на броя на извършените престъпления от конкретизиран 
специфичен вид, посочен в иконометричния модел. При извеждането на 
прогнозен тренд на развитието на тези конкретни категории престъп-

ления би било възможно да се подпомогне прогнозирането на бизнес-

цикъла. 
Относно задача втора на изследването – чрез икономически 

подход да допълни научните познания за предвиждане и управление на 
хибридни атаки и войни. 

В резултат на регресионния анализ е открита възможност да 
бъдат идентифицирани хибридни атаки и заплахи от мек тип, т.е. без 
наличието на въоръжен конфликт. По този начин икономическият 

подход може да бъде използван в сферата на сигурността като допълни 
подходи използвани от други науки за тази цел. 

Резултатите в посочения времеви период според използваните 
данни за България за нуждите на втора задача на изследването могат да 
бъдат интерпретирани по следния начин. Има индикации за наличие на 
ограничена хибридна атака от мек тип. Данните не позволяват обаче да 
се изясни кой стои зад нея и дали този субект граничи с държавата или е 
друг тип субект (напр. терористична организация). 

 

 

Заключение 

 

От гледна точка на цялостния литературен преглед може да се 
направи изводът, че настоящото изследване не се дублира с нито едно от 
предхождащите го като цел и методология. Изведеният в него иконо-

метричен модел би могъл да допълни икономическия инстументариум за 
разглеждане на екзогенните макроикономически шокове с нов такъв – 

хибридните заплахи. Също така изследването би могло да допринесе за 
по-доброто интердисциплинарно изучаване на хибридните войни, като 



Народностопански архив 4/2019 32 

добави икономическия анализ и иконометричен модел, които да се 
използват също в политическата, военната и социалните науки.  

Следва обаче да се има предвид, че изведеният иконометричен 
модел е тестван успешно само за една държава (България). Едно от огра-

ничителните условия на изледването е липсата на публични данни, 
отговарящи на модела за други държави от Европа. Ето защо насто-

ящото изследване би могло да бъде продължено в бъдеще, вкл. и от 
други автори, при наличие на финансиране за набавяне на необходимите 
данни за други държави. Само тогава моделът би могъл да бъде пот-

върден. 
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