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І. Монографии 
 
1. Добрева, Юлия. (2019). Институции и икономическо развитие. Изд. на 

ВУЗФ „Св. Григорий Богослов”, (монографичен труд, представен за конкурса за 
„професор”, съгласно изискванията на ЗРАСРБ) 

Монографичният труд изследва институциите и тяхната роля за решаване на 
редица проблеми, засягащи съвременните икономически системи. Изследването 
подкрепя тезата, че добре изградените отношения между институциите и 
икономическите агенти може да доведе до положителни резултати и устойчивост в 
икономическото развитие. Пояснява се ролята на институциите по отношение 
гарантирането на икономическия растеж, както и приносът им за изграждане на 
социални структури и за постигане на социално развитие. Монографията обяснява 
същността на институциите и как те оказват влияние върху икономическото и социално 
развитие – кога тяхното влияние е позитивно и в какви случаи те биха могли да повлияят 
негативно или да не допринесат за развитието на икономиката и обществото. Изследвани 
са механизмите на институционално развитие, както и елементите на системата Triple 
Helix като модел на взаимодействие между държавата, бизнеса и образователните 
институти, с цел да се докаже, че именно чрез него може да се открие подходяща 
формула за постигане на икономически растеж. Проследено е проявлението на модела 
Triple Helix при икономики в преход и при други икономически системи. В допълнение, 
монографията обяснява и ролята на човешкия фактор, на неговите мотиви и потребности, 
а оттам и на влиянието на поведенческата икономика върху институционалното и 
икономическо развитие. Изследвано е взаимодействието между поведенческата 
икономика и институционалното развитие.  

 
2. Добрева, Юлия. (2019) Моделиране на устойчивото развитие в 

икономиката. Изд. на ВУЗФ „Св. Григорий Богослов. (книга на основата на 
дисертационен труд за присъждане на научна степен „доктор по  икономика“ със 
заглавие „Приложение на оптимизационните задачи при изследване на 
устойчивото развитие и неговите измерения“)  

В монографията се изследва теоретичният оптимизационен модел, като е 
систематизиран състава на оптимизационните задачи и приложимостта им в 
икономическите модели. Анализирано е приложението на оптимизационните задачи при 
изследване на икономически, социални и екологични модели на устойчивото развитие, 
в т.ч.: оптимизационния модел на потребителски избор, оптималния избор при 
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осигуряването на труд, влиянието на данъците при оптималния избор между труд и 
свободно време, оптималния избор при предоставянето на публични блага, влиянието на 
субсидиите при оптималния избор между публични и частни блага, както и 
изключваемите и неизключваеми екологични блага. Изследването проследява 
приложението на дуалността и оптималността при анализа на политиката за устойчиво 
развитие. Анализирано е устойчивото развитие в България и влиянието на субсидиите 
по линия на европейските фондове чрез триизмерния оптимизационен модел. Обяснена 
е ролята на социалното предприемачество и иновациите за постигане на устойчиво 
развитие.   

 
ІІ. Учебници 
 
1. Добрева, Юлия. (2018) Поведенческа икономика. Изд. на ВУЗФ „Св. 

Григорий Богослов”.   
 Първи в България учебник по дисциплината. Учебникът обяснява в детайли 

ролята и основните принципи на поведенческата икономика, като е проследена 
историческата перспектива. Дефинирани са основни понятия, модели и подходи на 
поведенческата икономика. Представени са различни казуси за илюстриране на 
теоретичните модели и основни понятия. Разработени са въпроси за самоподготовка и 
затвърждаване на учебния материал, както и тестове за самооценка. 
 

III. Студии 
 

 1. Добрева, Юлия. (2020) Фактори за устойчиво икономическо развитие на 
съвременните икономики. Изд. на ВУЗФ „Св. Григорий Богослов”. Годишник на 
Висшето училище по застраховане и финанси. (под печат) 
 В студията се посочват и анализират основни фактори, които имат 
съществено отражение върху устойчивото икономическо развитие в съвременни 
условия. Изведени и разгледани в детайли са десет основни фактора на развитието, които 
допринасят за икономическия прогрес на съвременните икономики и биха могли да се 
използват при изготвяне на успешни управленски политики за устойчиво развитие. 
Доказано е, че икономическото развитие както на развитите, така и на развиващите се 
държави е силно зависимо от комплекс от фактори, които със синергичното си 
въздействие оказват влияние върху посоката им на развитие. В студията са изследвани 
икономическите детерминанти на развитието, които включват физически капитал, 
природни ресурси, аграрното и индустриалното производство в условията на кръгова 
икономика, търговията, икономическата система. На следващ етап са изследвани и 
социално-икономическите детерминанти на развитието, към които спадат човешкият 
капитал, образованието и иновациите, здравеопазването, политическата свобода и 
нивото на корупция. Откроен е и допълнителен фактор, а именно желанието за 
развитие, или това е мотивацията на държавите за постигане на икономически напредък. 
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2. Добрева, Юлия (2021). Модел и особености на прехода към пазарна икономика. 
Изд. на ВУЗФ „Св. Григорий Богослов”. Годишник на Висшето училище по 
застраховане и финанси. (предадена за публикация) 

 В студията са изследвани основните характеристики на прехода към пазарна 
икономика. Анализиран е модела на приватизация в някои държави от т.нар. Източен 
блок, а именно Полша, Чехословакия, Румъния и Русия. Извършен е литературен преглед 
на изследванията по проблема от 90-те години и началото на 21 век. Обяснени са 
икономическите и социални резултати от прехода и тяхната значимост за икономиките 
от източна Европа. Анализирани са моделите на масова приватизация в реформиращите 
се страни (Полша, Чехословакия, Румъния и Русия) и е обяснена разликата в резултатите 
от тяхното прилагане. Аргументирано е, че преходът към пазарна икномика не е 
унифициран модел, а има своите специфични проявления в различните държави с 
различна степен на успех при постигнатите резултати.    

 
 
ІV. Научни статии 
 
1. Dobreva, Julia (2016). Business development through innovation and co-

creation. Journal of International Scientific Publications: Economy & Business. Volume 
10, pp. 339-346. ISSN 1314-7242.      

 Статията изследва връзката между ко-криейшън и иновациите, като е 
акцентирано върху силния им потенциал за трансформиране на бизнеса в конкурентната 
глобална среда. Направен е подробен литературен преглед на основните дефиниции и 
принципи на иновациите и иновационния мениджмънт. Дефиниран е процесът на ко-
криейшън и неговия принос към постигане на основни промени в бизнес системите. 
Анализирана е необходимостта от трансформиране на бизнес практиките към 
устойчивост чрез имплементиране на иновациите. Ролята на ко-криейшън е разгледана 
в светлината на процеса на разработване на клиентска стойност и подобряване на 
цялостното бизнес представяне.  

   
 
2. Dobreva, Julia. (2018) The role of institutions, business, and society in shaping 

modern economies. Journal of International Scientific Publications: Economy and 
Business. Volume 12, pp. 119-125. ISSN 1314-7242. 
 Статията проследява взаимовръзката между институциите, бизнеса и обществото, 
като детайлно е представен начина на опериране на институциите за гарантиране на 
икономическо развитие. Анализирана е ролята на институциите за изграждане на 
социални структури и подобряване на социалното развитие. В статията се посочва, че 
институциите имат решаващ принос за цялостния процес на създаване на необходимата 
здрава връзка между икономиката и социалното благосъстояние, както и, че са 
необходими подходящи държавни политики като ключов фактор за засилване на 
икономическия растеж, а такива могат да бъдат изготвени само от надеждни и добре 
конструирани институции.   
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3. Dobreva, Julia. (2019) Key factors for economic growth. Journal of Intrnational 
Scientific Publications: Economy & Business, ISSN 1314-7242, Volume 13, p. 16-23.    
 В статията се открояват ключовите фактори за икономически растеж в 
съвременни условия. Посочва се, че развитието в съвременни условия има различни 
проявления от това през предходните периоди. Основни фактори допринасящи за 
икономическото развитие са човешките ресурси, образованието, здравеопазването и 
енергийните ресурси. Откроено е влиянието на тези фактори върху растежа, като е 
илюстрирано с примери. Основен извод в статията е, че икономическото развитие и 
конкурентното предимство на държавите зависи до голяма степен от тези фактори на 
растежа. 

 
4. Dobreva, Julia. (2019). Impediments to economic development of contemporary 

economies. Journal of International Scientific Publications: Economy & Business, Volume 
13, ISSN 1314-7242; pp 8 – 15.  
 В статията са идентифицирани основните проблеми, пред които са поставени 
съвременните икономики в условията на постоянно променящ се политически контекст 
и климатични изменения. Анализирани са корупцията, държавната бюрокрация, слабо 
развитата инфраструктура и нарастването на населението като основни препятствия в 
процеса на постигане на икономическо развитие. Отличени са основните проблеми пред 
икономическото развитие в съвременните икономики. Основен аргумент в статията е, че 
независимо от факта, че откроените фактори са с по-силно влияние в развиващите се 
икономики, тяхната значимост е определяща за развитието и в развитите икономики, 
като възпрепятства и глобалното развитие.  Обобщен и представен е литературен преглед 
и анализ на настоящи и бъдещи тенденции за развитието.  

 
 

5. Dobreva, Julia (2019) The Survival of Modern Economies. In: If Globalism is 
Dead, Long Live What?, ICOPEC Proceedings Book, Eds: Saglam, H. & Peker, C., pp. 
213-220.  
 В статията е извършен преглед на основните предизвикателства пред 
съвременните икономики в контекста на промени в политическите и климатични 
промени.  Анализирани са причините за проблемите в икономическото развитие на 
съвременните икономики. Формулирани са начини за преодоляване на последиците от 
набелязаните проблеми както в развитите, така и в развиващите се икономики.  Доказано 
е, че корупцията, бюрокрацията, слабо развитата инфраструктура и нарастването на 
населението са основни пречки пред икономическото развитие. Изведено е 
обобщението, че независимо от факта, че тези фактори са характерни за развиващите се 
икономики, тяхното влияние се простира и върху развитите икономики и има глобална 
значимост. 

 
6. Dobreva, J. & Minkov, N. (2018). Behavioral Economics and Institutional 

Development. In: Dilek, S. E. & Dursun, G. (Eds) Current Debates in Tourism and 
Development Studies, IJOPEC Publications UK, vol. 17., pp. 135-147.  
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 Статията проследява връзката между институционалното развитие и 
поведенческата икономика. Изследвана е теоретичната рамка на институционалното 
развитие и принципите на поведенческата икономика. Анализирана е необходимостта от 
прилагане на комплексни политики за успешно прилагане на механизми за 
икономическо развитие и социално благоденствие. Изследването включва и някои 
практически примери за илюстриране на основната теза и аргументиране на връзката 
между устойчивото институционално развитие и поведенческата икономика. 
Аргументирани са възможности за установяване на ефикасни механизми за устойчиво 
развитие в различните региони, за да се преодолеят регионалните икономически и 
социални неравенства чрез насърчаване на стратегии за развитие, приложими към 
местните условия. Важен извод от анализа е, че с цел да се подобри ролята на 
институциите е належащо да се изследва поведението на хората.  

 
7.      Dobreva, Julia (2020). The Challenges of Global Ineqaulities. In: Global 

Inequalities. ICOPEC Proceedings book, edited by Orhan Koyagasioglu. ISBN: 978-
1-913809-00-3, pp. 136-142.  

 Статията разглежда актуален проблем, а именно, че съвременните икономики са 
изправени пред решаване на много значими проблеми, голяма част от които нямат 
икономически характер като климатичните промени, глобалния тероризъм, бежанците, 
заразните болести, храната и качеството на въздуха, натрупването на отпадъци и др.  
Подчертава се, че икономическите аспекти са тясно свързани с неикономическите и 
съвместно допринасят за развитието през 21 век. Изследването подчертава проблема с 
неравенствата в различни развити и развиващи се региони, като е направен литературен 
преглед. Изведени са основните дефиниции и тенденции във връзка с неравенствата. 
Анализирани са основните проблеми на съвременните икономики като нива на бедност, 
разпределение на доходите и разпределение на богатството.  

 

8. Dobreva, Julia (2019). The Triple Helix Model in the Bulgarian Institutional 
Environment. Conference Proceedings – The European Triple Helix Congress 
(ETHAC2019) Thessaloniki, Greece. ISSN 2654 – 024X; pp. 33 – 38. 

В статията е представен анализ на приложимостта на модела Triple Helix в 
институционалната среда на България. Откроена е ролята на модела Triple Helix в 
областта на образованието. Изследвана е взаимовръзката университет – индустрия за 
научно-изследователска и развойна дейност, като е подчертано, че тя може да е 
формална и неформална. В допълнение, изследването акцентира върху ролята на 
правителството при засилване на взаимодействието между академията и индустрията по 
отношение на внедряване на иновации и R&D. Откроени са основните недостатъци на 
българската образователна система и отражението им върху липсата на високо ниво на 
R&D и иновации в България.   

 
9. Dobreva, Julia (2018). Innovation Challenges for Bulgarian Entreprises. 

Conference Proceedings – 11th International Conference on Entrepreneurship, 
Innovation and Regional Development /ICEIRD Conference/, Doha, Qatar, 29-31 
October, 2018. ISSN 2411-5320, pp. 39-49 
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Статията разглежда иновационната стратегия за умна специализация в 
България за периода 2014-2020. Формулирано е, че подкрепата за национална 
специализация ще доведе до целесъобразно и ефективно използване на европейско и 
национално подпомагане. Анализът включва и макроикономическия профил на 
България и предизвикателствата пред иновациите. Идентифицирани и анализирани са 
основните предизвикателства пред българските предприятия и са предложени 
необходими механизми за подобряване на иновациите и предприемаческата дейност. 
Представен е SWOT анализ на иновационния и научен потенциал в България.    

 
10. Dobreva, Julia (2017). Institutional change and the Triple Helix model in 

transition economies. International Conference on Entrepreneurship, Innovation and 
Regional Development /ICEIRD Conference/, Thessaloniki, Greece 31 Aug-1 Sept, 2017, 
ISSN 2411 – 5320; pp. 131-139. 
 Статията акцентира върху твърдението, че държавата има значение за 
извършване на координационната и организационна функция в процеса на 
взаимодействие между институциите и частния сектор, като регулира процеса на 
обмяна на информация, знания и умения. Разгледана е взаимовръзката между 
държавата, институциите (особено образователните и научни центрове) и индустрията, 
като е очертан теоретичния модел. В статията авторът подчертава, че моделът се 
различава до известна степен от стандартния Triple Helix модел, тъй като в анализа се 
акцентира върху проявлението му в условията на икономики в преход. Разработен е 
собствен модел. Отбелязано е, че моделът се развива от еволюционни (непреднамерени) 
процеси и от предначертани (преднамерени) процеси. Извършен е литературен прегед 
на институционалната промяна при икономики в преход.  
 
11. Dobreva, Julia (2016) Social Entrepreneurship and Co-creation for Sustainable 
Business. In: Zbuchea, A. and Nikolaidis, D. (Eds) Responsible Entrepreneurship: Vision 
Development and Ethics, Conference Proceedings, Cominicare.ro, pp. 231-242 

В статията се подчертава значимата роля на социалното предприемачество и 
ко-криейшън за постигане на устойчива бизнес трансформация. Изследвани са двете 
концепции и тяхната значимост за развитието на предприятията. Обособена е 
теоретичната връзка между различните форми на социално предприемачество и ко-
криейшън, като се акцентира върху приносът им към развитието и прилагането на 
устойчиви бизнес практики. Статията въвежда и анализира нов модел на взаимодействие 
между индивидите, организациите и обществата, както и нов термин „социален ко-
криейшън“. Аргументирана е тезата, че тази хибридна форма има потенциала както да 
поощри бизнеса да изгражда стойност чрез клиентите си, така и да ангажира 
предприемачите да допринасят за изпълнението на социални каузи.  

 
12. Dobreva, Julia (2017). Institutional Change. In: Institutions, National Identity, 

Power & Governance in the 21st Century. Es: Dogan, E. & Koc, S. A. IJOPEC 
Publications Ltd., UK. pp. 151-172  

Статията акцентира върху ролята на институциите за формиране на социално 
благоденствие. Извършен е литературен преглед на основните понятия, използвани при 
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оформяне на теоретичната концепция за институционално развитие. Основна теза на 
статията е, че институционалната промяна може да бъде постигната по време на 
адаптиране на икономиката към нови политически условия (икономики в преход), по 
време на период на икономически и финансови кризи, както и по време на участие в 
процес на икономическа и политическа интеграция. Анализирана е връзката между 
институционалната промяна и процеса на преход. Изследвана е институционалната 
промяна по време на финансови и икономически кризи, като също е обяснена и 
необходимостта от институционална промяна в процеса на интеграция.  

 
13. Добрева, Юлия (2017). Моделът Triple Helix за институционална промяна. 
VUZF Review, vol. 2, pp. 79-89.  

 Основна теза на статията е, че институционалната промяна има важна роля 
за оформяне на възможностите на икономическото развитие на държавите, конкретно на 
икономики в преход. Обяснено е, че институционалната промяна се характеризира с 
редица процеси, които имат за цел да подобрят взаимодействието между отделните 
икономически агенти. Проследено е взаимодействието между държавата, институциите 
(в частност образователните и научно-изследователските центрове) и индустрията като 
теоретично-методологични предпоставки в модела Triple Helix и приложимостта му за 
постигане на икономически растеж и развитие на обществото. Анализирани са примери 
на Triple Helix модела при някои държави.  
 

14. Добрева, Юлия (2018). Институционално развитие и икономически 
растеж. VUZF Review, vol. 3(4), N 1, pp. 94-99.  

 В статията се обясняват основни концепции, регулиращи процеса на 
взаимовръзка между институционалното развитие и икономическия растеж. 
Характеризирани са основните черти на институциите, както и три основни 
институционални характеристики. Изследвани са особеностите на икономическите 
институции, политическите институции и свързващия елемент в това взаимодействие, 
определено като политическа сила. Обяснена е ролята на конкуренцията като важен 
фактор в институционалното и икономическо развитие, както и ролята на регулиращите 
я закони.  

 
15. Добрева, Юлия (2018). Причини за възникване на кризата в Турция и 
очаквани последици. VUZF Review. Vol. 3(6), N 3, pp. 30-33.  

 Статията посочва причините за спада на турската национална валута – 
нарастващия дефицит по текущата сметка, натрупването на чуждестранен дълг, както и 
авторитарното управление на президента Ердоган. Аргументирано е, че обезценяването 
на валутата има повече политически, отколкото икономически причини. Анализирани са 
проблемите на турската икономика към 2018 година. Изведени са някои изводи за 
влиянието на кризата върху българската икономика и са дадени препоръки за справяне с 
проблема. Аргументирано е, че решаването на проблема зависи основно от 
необходимостта от спешни мерки за увеличаване на лихвите и въвеждане на валутен 
борд.   
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16. Dobreva, V., Hajieva, B., Stancheva, S., Dobreva, J., Buzhashka, B., & 
Nusheva, K. (2019) Positive practices for overcoming the crisis in education: 
examples from Bulgaria. INTED Proceedings, ISBN 978-84-09-08619-1, ISSN 
2340-1079 (indexed in Web of Science), pp. 4835-4840 

 В статията авторите защитават тезата, че един от основните проблеми пред 
развитието на образованието е подходът за решаване на кризата чрез характерните 
процеси на глобализацията. Обяснено е влиянието на икономическата и финансова 
криза, както и кризата на ценностите като нов вид отчуждаване и социална изолация. 
Изведен е изводът, че в държави с икономически проблеми, ограничени ресурси и висока 
безработица проблемите в образованието произтичат основно от отричането на ролята и 
отговорността на държавата. Това води не само до задълбочаване на съществуващите, но 
и до създаване на нови кризисни проблеми в областта на образованието. Авторите 
подчертават, че постигането на общество на знанието, без това да е съпроводено от 
мерки за преодоляване на новите глобални противоречия, само би довело до 
превръщането му в привилегия за богатите държави, докато бедните – поради липса на 
финансов ресурс, неефективна икономика и липса на индустриален капацитет – няма да 
могат да отговорят на основните критерии на бъдещото общество на знанието. В бедните 
държави социалните неравенства ще повлияят върху културните и универсални 
ценности, грамотността, ниското ниво на образование и квалификации.  
 
17. Dobreva, V., Yankova, I, Dobreva, J., Vasileva, R. Peykov, P. (2019). Reconsider the 
experience. INTED Proceedings, pp. 4822-4827, ISBN 978-84-09-08619-1. ISSN 2340-
1079 (indexed in Web of Science).  
 Основен акцент в тази статия е, че ускореното въвеждане на тристепенното 
висше образование в повечето държави влошава неговото качество. Обяснено е, че 
бакалавърската степен не покрива някои фундаментални дисциплини и знания, като те 
съответно се налага да бъдат компенсирани от учебната програма в магистърската 
степен. Изследвано е обстоятелството, че основно предизвикателство пред висшето 
образование е да се осигури разнообразие от форми и програми за хуманитарни 
специалности и специалности, свързани с национални и регионални проблеми. Изводът 
е, че в България при липсата на подкрепа от бизнеса за развитие на висшето образование, 
тази роля трябва да бъде поета от държавата. Основен аргумент в подкрепа на тезата е, 
че с цел да се осигури развитие на висшето образование в България е необходимо да се 
създаде университетска мрежа на регионално и транснационално  ниво.      

 
V. Глава от книга 
 
1. Dobreva, Julia (2017). Institutional Change: A Theoretical Framework. 

IJOPEC Publications Ltd., London, UK, In: Berksoy, I., Dane, K. & Popovic, M. (Eds.) 
Institutions & Economic Policies: Effects on Social Justice, Employment, Environmental 
Protection & Growth. pp. 147-168. 

 
Тази глава представя основната теоретична рамка, която описва сложния процес на 
институционална промяна. Идентифицирана е ролята на институциите по отношение на 
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социалното и индивидуално благоденствие, като е разгледана и основната им функция 
за създаване на справедливи общества. Извършен е литературен преглед на основните 
теории, приложими за дефиниране на институциите, като се посочват различни 
категории институции (формални и неформални), които попадат в обхвата на две 
основни групи – политически и икономически. Изследвани са двете основни цели на 
институционалния анализ – да  се анализира целесъобразността на дадена институция и 
да се определи дали е възможно да се създаде институция така, че да се подобри цялостно 
благосъстоянието на обществото и да се решат конкретни проблеми.   
В главата се дискутират определени значими въпроси като:  защо са необходими 
институциите? кои са тези институции? каква е цената за правилното функциониране на 
институциите? Основна теза на изследването е, че в определени случаи институциите са 
нефункционални, представят се слабо или неадекватно, или пък контекстът, в който 
функционират налага нови изисквания, които трябва да бъдат спазени. Важен извод от 
изследването е, че институциите трябва да търпят промяна, като степента на тяхната 
трансформация зависи от сериозността на проблема, както и резултата, който следва да 
бъде постигнат вследствие на тази промяна.   
 
2. Dobreva, Julia (2020). Behavioral Economics and Public Policy, in: Erdogdu, M. M., 
Batrancea, L. and Cevik, S. Behavioral Public Finance: Individuals, Society, and the State. 
In: Rotledge International Studies in Money and Banking. Routledge, UK. ISBN: 13-978-
0815364306, pp. 38-51.  

В главата е изследвана взаимовръзката между поведенческата икономика и 
публичните политики. Подчертава се приложимостта на поведенческата икономика при 
формулиране на политики за здравеопазване и образование. Извършен е литературен 
преглед и е изследвана ролята на поведенческата икономика при формиране на публични 
политики. Също така, в главата са посочени различни примери за приложение на 
поведенческата икономика при формулиране на публични политики. Анализирана е 
връзката между поведенческата икономика и здравната политика, както и чрез примери 
е пояснено прилагането на „побутвия“ за подобряване на здравните услуги. По аналогия 
е изследвана и връзката между поведенческата икономика и образователната политика. 
Приведени са редица примери за прилагане на „побутвия“ за подобряване на 
образователните услуги. 
 
3. Dobreva, Julia (2020). The Challenges of Global Inequalities: the Case of Europe. In: 
Global Inequalities and Polarization. Book editors: Erdogdu, M., Merritt, H. & Garcia, A. 
ISBN 978-1-913809-07-2. Pp.19-35.  

 В главата са изследвани основните предизвикателства пред неравенствата, 
като е проследено тяхното проявление в Европа. Извършен е литературен преглед на 
основните дефиниции за неравенствата. Анализирани са основни настоящи тенденции 
по отношение на неравенствата в Европа. Формулиран е изводът, че неравенствата 
нарастват в Източна Европа след 1980 година. Основна теза на главата е, че 
неравенствата в доходите в Европа се дължат на неравенства в рамките на държавите, а 
не на разлики в средния стандарт на живот между държавите. Анализирана е разликата 
между неравенствата в Европа и САЩ, като е обобщено, че Европа е по-успешна по 
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отношение на справянето с неравенствата от САЩ. В главата е формулиран изводът, че 
Европа е регионът с най-ниско ниво на неравенство в глобален аспект, като това се дължи 
основно на разпределението на дохода преди облагането с данъци и трансфери.    
 
4. Dobreva, Julia (2019). The Survival of Modern economies – Challenges and Remedies. 
In: Globalization, Poverty, Inequality &Sustainability. Eds: Mavroudeas, S., akar, S. & 
Dobreva, J. IJOPEC Publications Ltd, London, UK. ISBN: 978-1-912503-76-6, pp. 17-29.  

 В главата са анализирани основните фактори за растеж и тяхното 
целесъобразно използване за постигане на икономическо развитие. Изследвано е 
влиянието на корупцията като основна пречка пред развитието както в развиващите се, 
така и в развитите държави. Проследено е влиянието на държавната бюрокрация като 
пречка пред икономическия растеж и развитието и е аргументирана тезата, че слабо 
развитата инфраструктура има негативно влияние върху икономическото развитие. В 
главата се акцентира също и върху негативното влияние на нарастващото население 
върху икономическия растеж, като за целта е разработен модел на „порочния кръг на 
бедността“. В центъра на анализа са основните фактори за постигане на икономически 
растеж – развитие на човешките ресурси, образованието и здравеопазването. Изследвана 
е ролята на енергийните ресурси за постигане на устойчив икономически растеж, извън 
измервания растеж чрез БНП.   
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