
 
Защо 1+1 е 2? Защо 1+1 да не е 3? 

 
 
 
Защо 1+1 е 2, защо 1+1 да не е 3? Много хора в днешно време си 

задават този въпрос, размишляват, опитват се да намерят отговор, но не 
успяват. И тъй като не могат да намерят логическо обяснение си казват,че 
това е утопия, че няма начин да бъде възможно. Математически 
погледнато всички тези хора са прави – няма положение, в което 1+1 да 
бъде 3. Когато бях в първи клас към едното пръстче прибавяхме още едно. 
А, те ставаха две! Във фруктиерата има една ябълка. Поставям още една. 
Пак две. Да, за всички е ясно, че математиката е точна наука.  

Но ето, че пораснах и вече не съм на седем години , а съм на 16 и 
започнах да си задавам следните въпроси: Какво може да направи човек 
само с едната си дясна ръка или само с едната си лява ръка? Нещичко! Но 
не това, което би могъл да направи с двете ! Ако китаристът използва само 
едната си ръка, той би могъл да хване акордите, но не би могъл да 
произведе звук. Ако все пак успее да издаде звук, той едва ли ще е музика! 
Само при съчетаването на усилията с двете ръце музикантът създава 
музика, която носи наслада на околните и на самия него. Дори и да забиеш 
гвоздей са ти нужни две ръце.   

Аз съм кандидат-икономист и съм решена да разлистя всяка една 
страничка от многобройните икономически учебници, четeйки между 
редовете, да преплувам този океан от информация и да намеря тази 
капчица, която ще ме доведе до правилното решение. 

Професия „Икономист-мениджър” – това е моя избор, който направих 
преди три години и не съжалявам за него. Това е професията, която е 
влязла под кожата ми, и която все повече ме обсебва. Това е професията, 
която изучавайки ми дава много познания, възползвайки се от които аз ще 
ви докажа, че 1+1 не е равно на две. 

Приятелите ми...и те станаха двама. Но как добре се чувствам в тяхната 
компания. Как се веселим, как спортуваме, как лудуваме, дори и как 
спорим. Като за трима. Защо тогава всички твърдят, че 1+1 е две? 

Примерите валят. Знанията ми стават все повече и повече. 
Икономическите ми познания също. Ето например аз вече знам че... 

Бизнесът – не е проста съвкупност от управление, финанси, маркетинг, 
продажба и прочие. Бизнесът прилича на хората. Ако отделите 
производството от пазара и непрекъснато променящите се потребности на 
потребителя, все едно да отделиш говора от слуха. А аз и вие знаете с 
колко труд и   непосилни усилия хората с увреден слух проговарят. За да 
може бизнесът да се развива хармонично, и при него, както и при хората 



всички функции, не трябва да са изолирани, а синергично да се съединяват 
в едно. Защото само тогава 1 + 1 е повече от две. 

 Икономиката е наука, която изучава икономическите процеси, като 
например производството. 

А производството от своя страна е процес на създаване на стопански и 
нестопански блага или предмети, служещи за удовлетворение на 
човешките потребности, където използвайки един ресурс+друг ресурс за 
производството на дадена стока получаваме три единици печалба. Или 
най-общо казано, производството може да се определи като процес, в 
който хората изменят и приспособяват природни вещи и процеси във вид 
годен да задоволява тяхните нужди. Подават ресурси с определена 
потребителна стойност и получават полезен продукт с по – висока 
потребителна стойност. А ето отново стигам до това, че полезността на 
един ресурс плюс полезността на друг ресурс в производството се 
превръща в готов продукт с по-висока, по-голяма от две  полезност. А ето, 
че аз мога да ви докажа съществуването на синергичен ефект.   

Синергизъм означава съдействащ, подпомагащ, сътрудничество, 
съдружие. Синергията е съвместно действие, при което крайният ефект 
или отговор е по-голям от сумата на ефектите или отговорите, 
предизвикани по отделно от всеки фактор. Синергията може още да 
означава взаимен изгоден съюз, при който общото е повече отколкото 
простият механичен сбор на съставните му части. Най-добре синергизмът 
проличава при сливането на фирми. Сливането означава обединяване на 
няколко компании в една. Ефектът на синергизма при сливания 
представлява по-добрия общ съвкупен резултат на обединеното дружество, 
в сравнение с резултатите като прост сбор на компаниите поотделно, 
известно още като правило, при което 2+2=5. 

Сливанията позволяват на новата организация да оптимизира ресурсите 
си – производствени, финансови, технологични, човешки. Ефекта се 
умножава и новосъздадената компания не е просто 1+1, а нещо повече от 
две. Това е факт даже в приказките. Чували ли сте това? В един хубав, 
слънчев ден БТК се разхождаше в парка, но от дългата разходка се умори и 
реши да седне на близката пейка. На пейката седеше красив и млад 
господин, на име Vivatel. БТК се влюби в него още от пръв поглед и го 
заговори. И така след дълги и сладки приказки БТК и Vivatel станаха 
заедно от пейката, по-влюбени отвсякога, и се сляха в едно цяло. А от 
голямата им любов се появи Vivacom, който бе плод от нея. Ето как в 
началото на историята БТК беше сама. Съдбата я срещна с Vivatel и ги 
събра. Станаха двама. А в резултат на това се появи и Vivacom. Станаха 
трима. Интересно нали? 1+1 отново е равно на 3. 

От микроикономиката, вече като десетокласничка, аз поназнайвам и 
навлизам в макроикономиката. Световната глобализация и формирането на 



единния европейски пазар, също ни доказват синергията. Дават ми право 
за пореден път да ви запитам: «Защо 1+1 да не е 3?» 

Историческият опит е доказал, че една затворена в себе си икономика не 
може да осигури висок жизнен стандарт. Напротив, той е толкова по-
постижим, колкото по-разнообразни и широки са външноикономическите 
връзки на една страна, в които основно място заема външната търговия.  
Чрез специализацията и интеграцията умножаващият ефект засилва 
националната икономика, увеличава БВП, конкурентноспособността. А 
нима това вече не е 3? 

От човека и простите правила в неговото съществуване, до сложния и 
рисков свят на бизнеса аз вече знам, че печелившата комбинация изисква 
много усилия, но резултатът от 1+1 е повече от 2, а защо не три? 
Повярвахте ли ми? 

В днешно време, в този сложен свят, ако бъдеш „вълк-единак” не 
можеш да постигнеш нищо. Така е в любовта, така е в приятелството, така 
в икономиката,  така е във всяка сфера от сложния механизъм „живот”. 

 И така, когато двама се слеят, когато се хванат здраво за ръце, те стават 
по-силни и по-могъщи. А между двете длани тихо се е сгушила капчицата 
от огромния океан, наречена синергизъм, благодарение на която 1+1 е 
повече от 2. 
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