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Психологически прочит  
на Ергодичния икономикс

Ивет Тилева*

Резюме: Ергодичният икономикс е млада 
и сравнително неизследваната област на 
науката, която има интердисциплинарен ха-
рактер и комбинира в себе си математика, 
статистика и икономикс. Теорията на Ерго-
дичния икономикс изцяло се основава на ма-
тематически модел и отхвърля психологиче-
ските фактори като елемент от процеса за 
вземане на решение в икономиката. Изоли-
рането на психологическите фактори в мо-
дела на ергодичния икономикс не прави тях-
ната значимост по-малка. Статията има за 
цел да представи друга гледна точка за ер-
годичността в икономиката и да представи 
алтернатива на ергодичния икономикс извън 
математическия модел. Тази алтернатива 
бива назована с научния термин ,,психологи-
ческа ергодичност“ и се наблюдава при кон-
трагенти, навлизащи на чужди пазари.

Ключови думи: Ергодичен икономикс, 
психологическа ергодичност, процес за взе-
мане на решение.

JEL: D91, E71.

Увод

Поради всеобхватността и сложност-
та на някои икономически проблеми, 

се налага потребността от надеждни ком-
плексни анализи. Един от тях е процесът 
за вземане на решение, който представлява 
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интерес на редица учени от различни сфери. 
Обикновено е свързан със сферите на мар-
кетинга, финансите, потребителския избор, 
микроразвитие на компаниите и още други 
аспекти на икономическия живот. Именно 
поради тази причина възникват хибридни те-
ории и направления, които чрез интердисци-
плинарния си характер се стремят да дадат 
по-правдоподобни решения и прогнози. 

Комбинацията от научни дисциплини се 
оказва благоприятен подход за решаването 
на редица казуси, за които само една наука 
не е способна да даде достатъчно благона-
дежден отговор. Следователно, синергич-
ното действие на различни гледни точки 
може да доведе до намаляване на научната 
ограниченост на анализа. Основно предиз-
викателство пред учени от различни сфе-
ри на науката е обединяване на усилията в 
обща посока за максимално отстраняване 
на дефектите при крайната оценка.

Въпреки възможността за колабора-
ция, някои науки отхвърлят допускания на 
други, което би могло да бъде проблем що 
се касае до съчетаването им. Теориите в 
икономиката обикновено се концептират 
в стерилна среда, която често изолира ре-
дица фактори, които неминуемо оказват 
влияние в реалността. Подобен е примерът 
с Ергодичния икономикс и идеите на Ико-
номическата психология. Моделирането в 
Ергодичния икономикс изолира психологиче-
ските фактори, защото ги счита за труд-
ноизмерими. В действителност обаче тези 
фактори оказват своето влияние върху ико-
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номическите процеси. Статията няма за 
цел да оспорва разбиранията на Ергодичния 
икономикс, а да представи нова различна 
парадигма за ергодиността в икономиката 
от психологическа гледна точка.

Методология на изследването

Настоящата статия има за цел да 
представи авторско виждане за икономиче-
ски феномен, наречен „психологическа ерго-
дичност“. Това е постигнато чрез синтези-
ран теоретичен обзор на понятието ,,ер-
годичност“ и неговото място в ергодичния 
икономикс. Представени са базовите опор-
ни точки в теорията на ергодичния иконо-
микс. На следващ етап се разглеждат два 
практически казуса, свързани с лансиране 
на италиански продукти на българския па-
зар. Оттам логически се извежда парадиг-
ма, която представя ергодичността през 
призмата на неосъзнати психологически 
прояви и е изцяло в противовес с разбира-
нията на Ергодичния икономикс. Направена 
е препоръка за разширяване на обхвата на 
изследването с цел по-голяма достовер-
ност при развитието на идеята за психо-
логическата ергодичност.

Характеристика на ергодичния 
процес 

В иконометрията и обработката на 
сигнали се твърди, че ергодичен процес е 
онзи, чиито статистически свойства мо-
гат да бъдат изведени от една, доста-
тъчно дълга, случайна извадка от процеса. 
Причината е, че всяко събиране на случайни 
проби от един процес трябва да предста-
влява средните статистически свойства 
на целия процес. С други думи, независимо 
от това какво показват пробите поотдел-
но е важно, когато колекцията от проби 
се разгледа съвкупно, тя да представля-
ва коректно целия процес (Gray, 2010). И 
обратно, независимо какво показва всяка 
отделна проба, в случай че съвкупността 
от проби не представлява правдоподобно 

целия процес, налице е неергодичен процес 
(Boltzmann, 1896-98).

Работата на Оле Петерс, бащата на 
Ергодичния икономикс, всъщност е съсре-
доточена в процеси, които са неергодични 
(Peters, London Mathematical Laboratory). От 
гледна точка на изследване, той намира 
тях за по-интересни.

Един процес може да бъде определен 
като ергодичен, ако времевите средни 
стойности на процеса клонят към подхо-
дящи средни стойности на цялата съв-
купност. Ако процесът е ергодичен, той 
непременно трябва да е стационарен. Въ-
преки това, не всички стационарни процеси 
са ергодични (Papoulis, 1991). В Tеория на 
вероятностите стационарният ергодичен 
процес е стохастичен процес, който по-
казва както стационарност, така и ерго-
дичност. По същество това означава, че 
случайният процес не променя статисти-
ческите си свойства с времето (Peebles, 
2000), (Davidson, 1991).

Ергодична теория  
в Статистиката

Ергодичната теория е клон на матема-
тиката, който изучава динамични системи 
с инвариантна мярка и свързаните с тях 
проблеми. Произходът на понятието идва 
от гръцки и се превежда като ,,начин на 
работа“ – έργον ergon „работа“, „начин на“ 
όδος hodo. Първоначалното му развитие е 
мотивирано от проблемите на статис-
тическата физика (Billingsley, 1965). Впо-
следствие, поради проблеми, свързани със 
статистическото оценяване, Ергодичната 
теория намира приложение в редица ста-
тистически наблюдения. 

Както вече беше споменато, всеки ерго-
дичен процес е стационарен. В тази връзка, 
Ергодичната теория в Статистиката раз-
глежда строго стационарен процес {ξt,t О R 
}, където има данни за ξ в моментите 1, 2, 
ј, n, ј. По тези данни следва да се направи 
оценка, например, на E ξ0. 
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блюденията, точността не се повишава 
(Френкс,1974), (Бошнаков, 1999), (Маринов, 
Лекции по Теория на сигналите).

Същност на Ергодичния 
икономикс

Пример за наука, която представлява 
сложна комбинация от различни дисциплини, 
е Ергодичният икономикс. Той е относител-
но млада научна дисциплина, която съче-
тава в себе си Математика, Статистика 
и Икономикс. Възникването є се дължи на 
полския учен Оле Петерс, като опит да за-
пълни пропуските, свързани с човешкия из-
бор в икономическите теории. 

,,Икономиката използва модел за взема-
не на човешки решения, който изглежда има 
фундаментален недостатък. В самото му 
ядро   и зараждането (1650 г.) на количест-
вената икономическа теория се крие пред-
положението, че хората оптимизират оч-
акванията за паричното богатство. Това 
се оказва лош модел на реално наблюдавано 
човешко поведение, както вече всички се съ-
гласиха. Според мен общността е стигнала 
до набор от заключения, които са верни, но 
също и до задънена улица“ (Peters, London 
Mathematical Laboratory).

Според Петерс, основният неуспех на 
икономическия нулев модел на човешкото 
поведение се изразява в няколко аспекта. 
От една страна, хората донякъде са нера-
ционални и в известен смисъл възприемат 

парите и вероятностите нелинейно. От 
друга страна, хората не оптимизират на-
пълно. Още един аспект е свързан с това, че 
преди всичко хората не се интересуват от 
богатсвото. Общото между всички апсекти 
е, че те съдържат отрицание и са смисло-
во правдоподобни. Линейността, рационал-
ността и оптималността съответстват 
на математически понятия, които не могат 
да бъдат напълно разбрани в реалността. 
Въпреки това, Петерс се съгласява, че в 
разумно приближение хората, които възпри-
емат финансови средства и вероятности-
те линейно, оптимизират и предпочитат да 
имат повече пари в банката, са рационални. 
В крайна сметка, възприемането на човека 
като същество, което се интересува само 
от натрупване на пари, според учения обез-
смисля съществуването.

Друго допускане, което Петерс не прие-
ма, е свързано с оптимизацията. Формално 
се допуска, че обект, който се оптимизира 
в процеса за вземане на решение, е пред-
ставен математически добре от стой-
ността на очакването. Няма причина да се 
вярва на това по презумпция.

Оле Петерс, заедно със своя колега Алек-
сандър Адамоу, работят по научния труд 
,,Ергодичен икономикс“. Интересен момент 
от труда им представлява т.нар. Теория на 
решенията. Целта е да се създаде матема-
тически модел, който да изразява как хора-
та вземат решение. Централен принцип в 
труда е т.нар. Аксиома на решението, коя-
то гласи, че хората се опитват да макси-
мизират скоростта, с която богатството 
им расте, когато тя е усреднена с течение 
на времето (Peters, Adamou, 2018).

За целите на моделирането са дефини-
рани параметри, като залагания, които са 
математически обект, а отделно е дефи-
ниран критерий за решение. Залаганията 
следва да напомнят на ситуации от реал-
ния живот, а критерият за решение може 
да напомня или да не напомня на това как 
хората реално вземат решение. Матема-
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тическият модел, който разработват два-
мата учени, цели създаването на собствен 
свят и именно поради тази причина не е от 
съществено значение доколко точно зала-
ганията и критерият за решение ще на-
помнят за реалността.

Пример за дефинирана реална ситуация 
от живота е закупуването на билет от ло-
тарията. Това е ситуация, при която сме 
изправени пред решение, чиито последици 
ще бъдат чисто финансови и са някак неси-
гурни към момента, в който се взема реше-
нието за покупка. Дефинирането на залога 
се изразява като двойка случайна променли-
ва Q с продължителност δt.

Парите, които се дават, или още зало-
гът – Q

Взаимноизключващи се – К
Възможните парични стойности – {q

1
, 

……….q
k 
}

Свързани с вероятностите – {p
1
, ……….

p
k 
}

 

Залогът може да доведе съответно до 
парична печалба или парична загуба.

Следователно q
1 
< .... q

k

За да се реши проблемът със залога 
трябва да се предложи критерий за избор 
между две хазартни залагания. Различните 
критерии съответно ще доведат до различ-
ни решения: в зависимост от тях се изграж-
да моделен свят на моделни хора. Възможно е 
тези хора да се държат по начини, от които 
могат да изглеждат разумни или не дотам 
разумни. Ако поведението изглежда неадек-
ватно, вероятно не е избран добър критерий 
и следва моделът да се тества с друг. 

В модела не е упоменат с точност прин-
ципът на повторение на залаганията. Той 
следва да се посочи отделно, за да уста-
нови дали богатството нараства. Два от 
основните принципа на повтаряне, които 
Петерс и Адемоу използват в модела си, са 
адитивният и мултипликативният принцип. 

При тестването на двата принципа на пов-
торение се установява, че те лесно могат 
да бъдат объркани, а използването на съ-
ответен модел да бъде възприето като въ-
прос на предпочитание. Адитивната и мул-
типликативната динамика се различават и 
поради тази причина. 

Освен това се оказва, че хората прис-
пособяват поведението си към типа пов-
торение, с което съответно се сблъск-
ват. В тази връзка, като предпоставка за 
избиране на най-реалистичния метод на 
повторение, се оказва от голяма важност 
внимателната оценка на икономическата 
ситуация, която ще бъде моделирана.

Другият важен компонент от модела е 
да се зададе параметърът критерий за ре-
шение. За да може да се избере най-подхо-
дящият критерий в случая, първо следва да 
се разгледа темпът на растеж. 

Важно е да се обърне внимание какво 
представлява темпът на растеж в Иконо-
микса, наричан още темп на прираст. Той 
измерва скоростта, с която един показател 
нараства или намалява на равни периоди от 
време. Количествените показатели показ-
ват изменение в общите обеми или в съвкуп-
ните стойности. Темпът на растеж намира 
приложение в статистически, икономиче-
ски, иконометрични и финансови анализи. 

В икономиката основен показател за 
растеж е БВП, а неговото нарастване 
обикновено се измерва процентно. Прави се 
разлика между термините ,,икономически 
растеж“ и ,,икономически подем“. При ико-
номическия растеж се наблюдава надхвър-
ляне на потенциала на дадена икономика, 
докато икономическият подем представля-
ва временно краткосрочно изменение (The 
Economic Times).

Фигура 1 изобразява нагледно какво се 
случва при различните методи на повторение 
на залаганията в модела на Петер и Адемоу. 
Ясно се вижда, че синята линия има по-висока 
средна стойност и по-голяма степен на вари-
ация, за разлика от червената. След тества-
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не на двата начина на повторение, се устано-
вява, че за да нарасне богатството възможно 
най-бързо, трябва да се избере залог, който 
се повтаря в неопределен срок или казано още 
– осигурява безкрайни повторения. Тъй като 
моделът е имагинерен, не е необходимо да се 
правят истински повторения. По-скоро целта 
е създаване на моделни хора, които базират 
решенията си на това, което ще се случи с 
тяхното богатство, ако се допусне, че зало-
зите се повторят. Обосновката за избиране 
между два хазартни залога е свързана със 
средния темп на растеж, който от своя стра-
на е производна от метода на повторение. С 
други думи, ако залогът се повтаря безкрайно, 
богатството ще нараства по-бързо.

Както вече стана ясно, ако мисловният 
експеримент е правилно дефиниран и по-
стига добър паралел с действителността, 
то тогава моделът на решението ще има 
по-правдоподобен смисъл в реалния свят. 
Моделирането при Петерс и Адемоу е из-
цяло математизирано и в случая човешко-
то вземане на решения не съдържа никакви 
произволни величини или трудноизмерими 
психологически фактори.

В контекста на своя модел, двамата 
учени въвеждат своя Аксиома на решение-

то, която почива на избора на безкрайното 
повторение на залога с цел най-бързо макси-
мизиране на богатството. Аксиомата пред-
ставлява твърдение или принцип, който е 
генерално приет и не се нуждае от доказва-
не. На същия принцип, класическата теория 
за избора в икономиката приема, че хората 
винаги вземат решението, което ще доведе 
до максимално висока очаквана полезност. 
В тази връзка, според Петерс и Гел-Ман, 
Теорията на полезността по-скоро може да 
се разглежда като опит за превръщане на 
неергодичното нарастващо богатство в 
ергодични темпове на растеж (Peters, Gell-
Mann, 2014), (Berman, Peters, Adamou, 2017).

Обосновката на решението може да 
бъде изразена като набор от инструмен-
ти. Всяка хазартна игра се определя от 
произволно плащане (залози) Q(m) и времето 
за едно завъртане δt(m). Съответно Алгори-
тъмът за оптимално решение за растеж се 
изразява: 

 ¾ Като се посочат Q(m) и δt(m) за съответ-
ната предложена игра

 ¾ Уточнява се динамиката на богатство-
то, т.е. връзката между δx(t), x(t) и q

 ¾ Намира се ергодичната трансформация 
v(x) на богатството. Нейните нара-

Фигура 1. Нарастване на богатството (Peters, Adamou, 2018)
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ствания представляват случаи на неза-
висима от времето случайна променли-
ва в контекста на тази динамика

 ¾ Определят се средните темповете на 

растеж (m), или чрез дългосрочно огра-
ничение на темповете на растеж g(m)

(t,δt), или чрез позоваване на ергодична 
собственост и приемането на техните 
съвкупни средни стойности

 ¾ Избира се залогът m с най-голям среден 
темп на растеж (Peters, Adamou, 2018).
Ергодичният икономикс се стреми да съз-

даде моделна среда, в която моделни хора взе-
мат определени решения по математически 
изведен алгоритъм. Идеята е да се елимини-
рат всякакви произволни величини и психоло-
гически фактори, които действат и могат 
да повлияят на човешкия избор. Разбира се, 
това е донякъде виртуална среда, но не озна-
чава, че моделирането є не трябва да следва 
принципа за максимално наподобяване на си-
туациите с тези от реалния живот.

Връзка между ергодичността  
и психологическите фактори 
Като създател на Ергодичния икономикс 

Оле Петерс счита, че фундаментът на ер-
годичната икономика е обвързан с темпо-
вете на растеж. В икономиката най-често 
биват анализирани темповете на растеж 
на показатели като БВП, националния дълг 
и други (Peters, Adamou, Berman, 2020), (Pe-
ters, Ergodicity Economics, 2019).

Макар и изграден на математически моде-
ли, Ергодичният икономикс може да бъде ана-
лизиран от гледна точка на Икономическата 
психология. За да бъдат прогнозите надеждни 
и точни е важно създадените модели да се до-
ближават максимално до реалността. Между-
временно, съществува паралел между ергодич-
ността и икономическата действителност 
на някои държави. Ергодичността в икономи-
ката може да бъде изследвана като изключи-
телно интересен феномен, който определено 
има своите психологически аспекти, свързани 
с бизнес приспособимостта на чужда държава.

В случай че българската икономика бъде 
анализирана през призмата на психологиче-
ския анализ, вероятно тя би се оказала пока-
зателен пример за икономика с ергодични 
елементи от психологически характер. На 
българските пазари могат да се наблюда-
ват индикации, характерни за ергодичните 
системи. По дефиниция една система се 
определя като ергодична, когато обекти-
те, попадащи в нея, започват да приличат 
на останалите. Оттам може да се направи 
изводът, че останалите елементи в сис-
темата имат способността да оказват 
влияние върху новопопадащите елементи. 
Такива елементи представляват другите 
обекти и условията, зададени в системата. 
Погледнато в икономически аспект, това 
са местни и чуждестранни компании, па-
зарната конюнктура, административните 
и законовите регламентации. Съответно, 
неергодична е икономическата система, при 
която новопопадналият обект не започва 
да прилича на останалите – следователно, 
той запазва своите характеристики. Това 
може да се дължи на два основни факта. От 
една страна, характеристиките на обекта 
са силно индивидуални и не се влияят от 
заобикалящата го среда. От друга страна, 
факторите, които действат на пазарната 
конюнктура на съответната икономика, са 
с по-слабо изразено влияние в сравнение с 
характеристиките на обекта.

Несъмнено навлизането на чужд пазар от 
страна на нова пазарна единица, в лицето на 
корпорации или самостоятелни индивиди, е 
съпътствано от влиянието на различни пси-
хологически фактори. Те са неизменна част 
от всяка една дейност, в която участва чо-
векът. Психологическите фактори се осно-
вават на редица категории в Психологията: 
страх, доверие, талант, честност, алчност, 
религиозност, внушение, любов, чувство за 
отговорност и др. Несъмнено психологиче-
ските фактори не могат да имат толкова 
силно значение за националните и междуна-
родни пазари както стойностните фактори. 
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Донякъде това е така, защото психологиче-
ските фактори са по-трудни за измерване 
от количествените. Тяхното въздействие 
не е толкова ясно изразено, както е напри-
мер търсенето и предлагането върху пазар-
ния механизъм за ценообразуване. Въпреки 
това, когато под една или друга форма пси-
хологическите фактори имат отношение 
към националната и световна икономическа 
действителност, те добиват икономическа 
значимост и измерение. Психологическите 
фактори могат да рефлектират върху меж-
дународните цени на стоки, услуги и финан-
сови пазари; върху прилива и отлива на ПЧИ; 
върху увеличаването или намаляването на 
вноса и износа на стоки, услуги и интелек-
туални продукти и др. (Данов, 2002). Могат 
също да влияят върху бизнес поведението 
на индивите, които се опитват да развиват 
икономическа дейност в чужда държава.

За да се представи по-ясно мястото на 
Икономическата психология при анализа на 
ергодични процеси, следва да се използва 
научен термин като психологическа ерго-
дичност. Когато налице е психологическа 
ергодичност, това означава, че обектите, 
попаднали в дадена система, са започнали 
да приличат на останалите поради наличие 
на действащи психологически фактори. Тези 
фактори влияят на процеса за вземане на 
решение в бизнеса, а това от своя страна 
води до психологическа ергодичност в ико-
номиката. По-често тези фактори влияят 
на ниво индивид, отколкото на ниво компа-
ния. Това е логично, тъй като мениджмън-
тът на големите чуждестранни корпорации 
се определя от компанията майка, която е 
позиционирана в чужбина. Казано по друг на-
чин, ТНК и МНК се управляват по алгоритъм, 
заложен на наднационално ниво. Съответно, 
на ниво мениджмънт влиянието на психоло-
гическите фактори и различията на нацио-
налните икономики е по-слабо изразено.

Във връзка с това, навлизането в опре-
делени икономически сектори от българския 
пазар донякъде представлява интерес за раз-

лични чуждестранни предприемачи и компа-
нии. За да се установи дали има наличие на 
психологическа ергодичност, е важно е да се 
разгледат примери на чуждестранни пред-
приемачи, които са избрали именно България, 
за да развиват своята дейност. За целта ще 
бъдат представени два примера, свързани 
съответно с търговията на стока и услуга.

Първият бизнес пример е свързан с ма-
газин на една от най-големите търговски 
улици в София – бул. Витоша. Дейността на 
т.нар. Italiashop е специализирана в търго-
вията на кафе, чай, кафемашини и всякакъв 
тип съпътстващи ги аксесоари. Компания-
та оперира на българския пазар под името 
,,Еспресо Кафе“ ЕООД. От справка в Тър-
говския регистър на България става ясно, 
че едноличният собственик и управителят 
на фирмата са от италиански произход 
(Търговски регистър на РБ).

Компанията работи на българския пазар 
от 2007 г. Основен продукт от асорти-
мента на фирмата са популярните итали-
ански кафеварки Bialeti. От психологическа 
гледна точка, наименованието на магазина 
предполага, че в него потребителят може 
да купи италиански стоки. Предлагането 
на италиански артикули би могло да бъде 
разглеждано като предимството на бъл-
гарския пазар по две причини. Първо, пси-
хологически италианските продукти се 
асоциират с качество. Второ, Италия е 
лидер в производството на аксесоари и 
техника за направата на кафе. Кафевар-
ките, които могат да бъдат закупени от 
Italiashop, се предлагат в няколко различни 
размера (Italiashop). Отначало артикулите 
в търговския обект са италианско произ-
водство, като най-малкият размер (кафе-
варка за едно еспресо) през 2018/2019 г. 
се предлага на цена 32 лв. Впоследствие, 
бизнес стратегията се променя и се взема 
решение част от предлаганата продукция 
да бъде основно румънско производство. 
Цената на гореспоменатия продукт (кафе-
варка за едно еспресо) се променя на 39,90 
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лв., а мястото на производство на артику-
ла е Румъния, вместо Италия. Макар всич-
ки кафеварки да са от марката Bialeti, от 
потребителска гледна точка се оказва, че 
има осезаемо разминаване в качеството на 
материала за изработка на кафеварките и 
вкусовите качества на направеното кафе. 
Видимо качеството на румънските стоки е 
по-ниско от италианския стандарт.

Този казус би могъл да бъде съотнесен 
към една от актуалните теми, които се 
дискутира от страните – членки на ЕС – 
,,Европа на две скорости“. Тя предполага, че 
внасяните продукти за някои страни от съ-
юза, включително и България, са с по-ниско 
качество от продукцията, внасяна в други 
страни – членки на Общността. Нещо по-
вече, някои компании диверсифицират произ-
водството си в зависимост за коя част на 
Европа е предназначена стоката. Първона-
чалната бизнес стратегия на италианския 
предприемач очевидно е да предлага висо-
кокачествени кафеварки в България. След 
като навлиза на българския пазар и фирма 
,,Еспресо Кафе“ ЕООД става част от бъл-
гарската икономическа система, тя видоиз-
меня стратегическите си бизнес характе-
ристики така, че те започват да приличат 
на характеристиките на другите местни 
обекти в системата. Това отговаря също 
на концепцията за „Европа на две скорости“.

Вторият бизнес пример, който може 
да бъде даден като психологическа ерго-
дичност от страна на българския пазар, е 
сладоледена къща на столичната ул. „Граф 
Игнатиев“. Този пример е свързан със сфера-
та на услугите и в частност с джелатерия 
Confetti. Собственикът на заведението е от 
италиански произход. Едно от предимства-
та на заведението е в предлагането на сла-
долед по италианска рецепта от известен 
италиански шеф (Вестник Капитал).

Освен широко разнообразие от сладоле-
ди, заведението включва в менюто си ястия 
от италианската кухня. Поради тази причи-
на, за целите на анализа, подобно на предход-

ния пример, е важно да се обърне внимание 
на психологическа нагласа на потребителя. 
Той по презумпция приема, че когато посе-
щава заведение, чийто собственик е итали-
анец, се предполага, че автентичността на 
италианската кухня ще бъде запазена. Това, 
от своя страна, е свързано с асоциативно-
то мислене (Tileva, 2021), което е неизменен 
психологически аспект, що се касае до по-
треблеската нагласа.

В тази връзка, едно от предложенията 
на Confetti е традиционната италианска са-
лата Капрезе, която по рецепта се състои 
от домати, моцарела, босилек, зехтин и 
малко риган (An Italian in my Kitchen). Салата 
,,Капрезе“ в менюто на Confetti през 2019 г. 
е обявена на цена от 10 лв. При поръчката 
на салатата на място в заведението, кли-
ентът следва да уточни дали желае тя да 
включва зехтин и босилек, които се запла-
щат допълнително на цена от 2 лв. 

В крайна сметка се оказва, че обяве-
ната в менюто салата не е традиционна 
салата Капрезе, а салата от домати и мо-
царела. В случая би могло още да се доба-
ви, че формулировката на наименованието 
на салата като ,,Капрезе“ е подвеждаща и 
неправдоподобна, тъй като в нея липсват 
основни съставки, а оттам е нарушено ос-
новно правило в ресторантьорския бизнес. 
Този поход е нетипчен за заведенията и 
ресторантите в Италия, които желаят да 
предоставят качествена услуга на клиен-
тите. В този смисъл отново се наблюдава 
психологическа ергодичност при предоста-
вянето на услуга на българския пазар от 
контрагент с чужд произход.

Въпреки чуждестранния си произход, 
от двата разгледани казуса става ясно, 
че управителите на представените фир-
ми постепенно възприемат българския 
подход, когато става въпрос за правене 
на бизнес. Следва да се обърне внимание, 
че теоретично това възприятие би могло 
да бъде с положителен и с отрицателен 
характер, в зависимост от това как се 
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отразява на крайните бизнес резултати 
и удовлетвореността на клиентите. Ос-
вен конкуренцията, пазарната конюнкту-
ра и административно-законовите рег-
ламентации, друг важен елемент, който 
създава ергодичната психологическа ус-
ловност в икономическата системата в 
България, е местната култура и народо-
психология.

Заключение

В заключение, психологическата ерго-
дичност представлява интересен иконо-
мически феномен, който би могъл да бъде 
обект на различни научни анализи и екпе-
рименти. Адаптацията към местни сис-
теми на пръв поглед изглежда логична, но 
възниква въпросът дали тя би била еднак-
во психологически ергодична в страни с 
висок стандарт на живот и в страни с по-
нисък стандарт на живот, като се имат 
предвид различията в потребителските 
нагласи и очаквания. Теоретично остава 
въпросът кои черти на местната систе-
ма ще се възприемат от чуждестранния 
контрагент – по-скоро положителните, 
или по-скоро отрицателните и на какъв 
принцип се случва този процес.

За да се направят по-точни заключения е 
препоръчително да се разгледат примери на 
предприемачи от различни държави, навлиза-
щи на пазари с различен стандарт на живот. 
Освен това, предизвикателство и сериозен 
научен принос би било да се анализира до 
каква степен има наличие на психологически 
ергодични процеси при навлизането на голе-
ми бизнес корпорации на чужди пазари. 
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