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Въведение

Този доклад е разработен по поръчение на президента на Република
България. Целта му е да идентифицира и анализира основните макроиконо-
мически предизвикателства, свързани с икономическото развитие през
следващите няколко години и с присъединяването на България към Европейс-
кия съюз. Процесът на икономическа интеграция е сложен и продължителен.
Той зависи както от динамиката и политиката в ЕС, така и от възприетата на-
ционална стратегия. Основният извод на доклада е, че България трябва да
разработи активна и целенасочена политика, която да следва поне през
следващите няколко години и която да осигури максимално успешна интег-
рация в съюза. Тази политика следва да се съобразява едновременно с при-
оритетите и динамиката в рамките на ЕС и с необходимостта от ускорено
развитие на българската икономика и намаляване на различията със се-
гашните членове на съюза. Авторите се аргументират, че в центъра на тази
политика трябва да бъде повишаването на производителността и съответно
на конкурентоспособността на националната икономика. Същевременно
избраната икономическа политика не трябва да следва абстрактни цели, а
да бъде максимално конкретна, измерима и да отчита социалните баланси
в българското общество. Важно е да се подчертае, че България не може да
се съобразява единствено с общата европейска политика, а следва да търси
свои пътища за преодоляване на изоставането и за настигане на развитите
страни.

Докладът се съсредоточава върху икономическите предизвикателства. Те
са свързани с очакваните макроикономически шокове и инструментите тези
шокове да бъдат омекотени, като същевременно се създаде благоприятна и
устойчива икономическа среда. По тази причина в него не трябва да се тър-
си всеобхватност или намиране на „чудотворни“ решения. Той се отличава
с това, че на основата на задълбочен експертен анализ очертава основни-
те предизвикателства, анализира силните и слабите страни на България и
предлага конкретни приоритети и мерки. На практика по този начин се
оформя възможен фокус, приоритети и дългосрочност на икономическата по-
литика.

Докладът се състои от четири части. В първата част първата част първата част първата част първата част се очертават основ-
ните макроикономически рискове при присъединяването към ЕС, прави се
инвентаризация на основните инструменти, с които държавното управление
разполага, и се препоръчва спазването на определени приоритети. Тази
част е развита на основата на неправено досега изследване на конверген-
цията на българската икономика с икономиката на ЕС. Във втората част втората част втората част втората част втората част се
очертават основните области, в които следва да се насочи политиката за по-
вишаване на производителността и конкурентоспособността. Анализират се
конкретните цели и мерки, които следва да се вземат в партньорство меж-
ду държавните институции и бизнеса. В третата част третата част третата част третата част третата част се анализират два важ-
ни макроикономически показателя, които са изложени на рискове в процеса
на интеграция в ЕС – заетостта и доходите. Последната четвърта част четвърта част четвърта част четвърта част четвърта част поставя
във фокус темата за възможностите и предизвикателствата, които Югоизточна
Европа оказва върху процесите на европейска интеграция на България.

Всички теми са разработени въз основа на анализ на сегашното състоя-
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ние, съществуващите тенденции и очакваните бъдещи предизвикателства
през следващите няколко години. Това дава възможност за редовна актуали-
зация на данните и наблюдаване в каква степен се постигат начертаните
цели. Този доклад е първият редовен икономически доклад, който се изготвя
за президента на Републиката.

Докладът е разработен от експерти и представители на неправителстве-
ни организации. Автори (по азбучен ред) са: д-р ик. н. Анелия Дамянова –
Център за икономическо развитие; ст. н. с. Васил Цанов – Икономически ин-
ститут на БАН; доц. Ганчо Ганчев – Институт за икономика и международни
отношения; проф. Димитър Иванов – съветник на президента на Република
България, Евгени Райков – докторант в УНСС, Ивайло Калфин – секретар по
икономическите въпроси на президента на Република България; д-р
Константин Пашев – фулбрайтов стипендиант в Джорджия Стейт Юнивър-
сити, САЩ; доц. Маргарита Атанасова – УНСС; доц. Николай Неновски –
УНСС и член на УС на БНБ; Петър Чобанов – докторант в УНСС; доц. Пла-
мен Орешарски – зам.-ректор на УНСС; Руслан Стефанов – Център за из-
следване на демокрацията; Тодор Ялъмов – Фондация за приложни изслед-
вания и комуникации.

Общата редакция е на Ивайло Калфин, Николай Неновски, Димитър
Иванов и Пламен Орешарски.

Изказваме благодарност за всички изразени мнения и направени бележ-
ки в процеса на работа върху този доклад.

Изразените мнения обвързват авторите, но не и институциите, в които те
работят.

От авторите
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Част първа
Предизвикателствата пред

макроикономическото развитие
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Глава IГлава IГлава IГлава IГлава I. . . . . Конвергенция на българската с европейската икономика

Нека си представим икономиката на България през 2007 г., когато
страната е вече член на Европейския съюз (ЕС), както и след 2009 г. – пъл-
ноправен член на европейския Икономически и валутен съюз (ИВС)1. Това
не би било просто теоретично упражнение, даващо ни представа какво мо-
же да очакваме, но би имало и непосредствено практическо значение при
избора на икономическа политика сега. Днес българските политици са на-
сочили всички свои усилия към приемането на България в ЕС, разчитайки на
благоприятно и безболезнено бъдеще на страната след този момент. Тако-
ва поведение е изключително недалновидно и може да доведе до разочаро-
вания с непредвидими икономически и политически последици. Това отчас-
ти може да се обясни и с факта, че плюсовете и минусите от евроинтеграци-
ята на България няма да се разпределят равномерно нито по отношение на
всички хора и социални групи, нито като процес във времето.

В рамките на макроикономическото развитие особено значение имат
две насоки на анализ: 1) състоянието на конвергенцията на страната с ЕС,
и 2) динамиката на публичните финанси като основен инструмент, фокуси-
ращ способността на държавата да управлява конвергенцията (тъй като па-
ричната политика при системата на паричен съвет (ПС) е ограничена).

Глава I.
Конвергенция на българската с европейската
икономика

Степента на конвергенция на българската икономика с европейската,
както и състоянието на нейното интегриране в общото европейско стопан-
ство са ключов момент при избора на средно- и дългосрочна икономическа
политика. При слаба степен на конвергенция политиката на ЕС в различните
области (парична, фискална, политика на доходите и др.) не би имала ефект
и дори би навредила на българската икономика. При слаба синхронизация
или при липса на синхронизация с икономическия цикъл в ЕС българското
стопанство е по-уязвимо на различни видове шокове (шокът е рязко наруше-
ние (сътресение) в икономическата система)2. Например загубата на самос-
тоятелна парична политика (лихвен процент) и на политика на номинален ва-
лутен курс биха предизвикали много повече отрицателни резултати, ако ко-
релацията на паричните шокове в ЕС и България е слаба. Като цяло колко-
то повече се приближаваме към ЕС и еврото, толкова повече „макроиконо-
миката“ става външно зададена за страната и изборът там е ограничен, и
толкова по-голямо значение придобива „микроикономиката“, която трябва
да стане водеща в процеса на догонване и на икономически растеж.

1 Политическото решение за въвеждането на еврото е предвидено да стане 2 години след прие-
мането ни в ЕС, т. е. през 2009–2010 г.

2 Шоковете могат да бъдат различни, като най-общо се определят като: външни и вътрешни, об-
щи и специфични (идиосинкретични), реални и номинални, на търсенето и на предлагането и др.
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Разбира се, при паричен съвет част от този ефект се консумира предва-
рително. Проблемът е, че ако икономиката е подложена на асиметрични
шокове (или съществуват асиметрии в икономическите структури), липсата
на гъвкавост на цените и заплатите не може да бъде компенсирана чрез про-
мяна на масата на националните пари. Това е така, защото не може да се
очаква, че асиметричните шокове ще бъдат балансирани на централно рав-
нище при членство в ЕС, а още по-малко в процеса на присъединяване, ко-
гато de facto се следва общата политика на ЕС, но едностранно, без анга-
жимент от страна на съюза.

Въвеждането на еврото поставя още по-строги изисквания за бърза син-
хронизация на българската икономика с европейската не само през меж-
динния период (2007–2009 г.), но и в средносрочна перспектива след
2009 г. Възможно е, разбира се, да се мисли, че самото въвеждане на ев-
рото ще стимулира конвергенцията ни с еврозоната чрез разрастване на
търговските потоци и движението на капитали, чрез ценовата прозрачност,
по-голямото доверие в паричните власти и като цяло чрез засилване на кон-
куренцията3. Въпреки тази обратна причинна връзка най-логично е да се
предположи двупосочност: необходимо е определено предварително ниво
на конвергенция, при което въвеждането на еврото би имало обратно сти-
мулиращо влияние върху интегрирането на българската икономика.

3 По изчисления на ЕЦБ засилването на конкуренцията на разширения стоков и трудов пазар би
довело до еднократно нарастване на дохода в ЕС с 12% (Bayomi et al., 2004).

4 Изложеното в карето на с. 11 се основава на теорията за оптималните парични зони, която се
опитва да отговори на въпроса, кога и при какви условия за дадена група страни е целесъобраз-
но да приемат общи пари или да фиксират валутните курсове помежду си. Тази теория въпреки
редица ограничения остава водещ теоретичен и политически модел за анализ на процесите на
евроинтеграция. За това говори и огромното количество теоретични и чисто практически ана-
лизи.

Фиг. 1. Конвергенция и приемане на еврото – взаимно влияниеКонвергенция и приемане на еврото – взаимно влияниеКонвергенция и приемане на еврото – взаимно влияниеКонвергенция и приемане на еврото – взаимно влияниеКонвергенция и приемане на еврото – взаимно влияние

Трябва да се посочи, че бързата конвергенция и синхронизацията са нож
с две остриета. В краткосрочна перспектива европейската икономика е във
фаза на забавено развитие и това автоматично би се пренесло върху раз-
витието на българската икономика. В този смисъл бързото интегриране в ЕС
би имало и отрицателни последствия за България. Не случайно страните с
най-висок растеж от Източна Европа – Естония, Литва и Латвия – имат най-
слаба корелация в своите цикли с тези на еврозоната. В този ред на мисли
свиването на разликите в доходите между ЕС и България, т. е. реалната кон-
вергенция, изисква много по-бързи и в определен смисъл различни начини за
преодоляване на различията в другите променливи като лихвени проценти,
производителност и др. Загубата на макроикономическа гъвкавост е нужно
да бъде компенсирана с микроикономическа гъвкавост, което прави струк-
турната политика и политиката на конкурентоспособност ключови за адап-
тацията на българската икономика към европейската.

Горното диктува като цяло необходимостта  внимателно да се анализи-
рат: 1) състоянието на икономиката на България, нейната степен на вграж-
дане в европейската, 2) различните канали и механизми за абсорбиране на
шокове (вж. по-долу)4, 3) вероятните шокове и рискове пред икономиката

Конвергенция иКонвергенция иКонвергенция иКонвергенция иКонвергенция и
интеграция наинтеграция наинтеграция наинтеграция наинтеграция на
България в ЕСБългария в ЕСБългария в ЕСБългария в ЕСБългария в ЕС

Приемане наПриемане наПриемане наПриемане наПриемане на
евротоевротоевротоевротоеврото
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ВЪЗМОЖНИ МЕХАНИЗМИ ЗА АБСОРБИРАНЕ НА ШОКОВЕВЪЗМОЖНИ МЕХАНИЗМИ ЗА АБСОРБИРАНЕ НА ШОКОВЕВЪЗМОЖНИ МЕХАНИЗМИ ЗА АБСОРБИРАНЕ НА ШОКОВЕВЪЗМОЖНИ МЕХАНИЗМИ ЗА АБСОРБИРАНЕ НА ШОКОВЕВЪЗМОЖНИ МЕХАНИЗМИ ЗА АБСОРБИРАНЕ НА ШОКОВЕ
(гъвкавост на икономиката)

1)1)1)1)1) Парична и фискална политикаПарична и фискална политикаПарична и фискална политикаПарична и фискална политикаПарична и фискална политика
• Паричен съвет
• Публични финанси, фискален резерв

2)2)2)2)2) Мобилност на работната сила и пазар на трудаМобилност на работната сила и пазар на трудаМобилност на работната сила и пазар на трудаМобилност на работната сила и пазар на трудаМобилност на работната сила и пазар на труда
• Реални работни заплати (гъвкавост на цените и номиналните

заплати)
• Движение на работната сила вътре в страната
• Миграция към ЕС

3)3)3)3)3) Движение на капитали и банкова системаДвижение на капитали и банкова системаДвижение на капитали и банкова системаДвижение на капитали и банкова системаДвижение на капитали и банкова система
• Движение на капитали
• Интеграция на банковата система

4)4)4)4)4) Отвореност, диверсифицираност, специализацияОтвореност, диверсифицираност, специализацияОтвореност, диверсифицираност, специализацияОтвореност, диверсифицираност, специализацияОтвореност, диверсифицираност, специализация
• Междуотраслова специализация (хоризонтална)
• Вътрешноотраслова специализация (вертикална)

5)5)5)5)5) Производителност, конкурентоспособност, иновационнаПроизводителност, конкурентоспособност, иновационнаПроизводителност, конкурентоспособност, иновационнаПроизводителност, конкурентоспособност, иновационнаПроизводителност, конкурентоспособност, иновационна
активностактивностактивностактивностактивност
• Производителност
• Конкурентоспособност и иновиране

6)6)6)6)6) Неофициална икономикаНеофициална икономикаНеофициална икономикаНеофициална икономикаНеофициална икономика
• БВП, труд и доходи
• Фискални загуби
• Платежен баланс

7)7)7)7)7) Фискални трансфери от ЕСФискални трансфери от ЕСФискални трансфери от ЕСФискални трансфери от ЕСФискални трансфери от ЕС
• Видове фондове
• Способност да се използват

ни, и 4) възможностите за подобряване устойчивостта на икономиката чрез
определени видове политика, които улеснят традиционните или предлагат но-
ви механизми за уравновесяване. Логиката на изследване е показана на
фиг. 2.

Изследването ще спечели допълнително, ако наред с данните за България
бъдат разгледани и тези за Румъния, както и за новоприета в ЕС страна, как-
вато е Чехия. България и Румъния се придвижват заедно в политическия про-
цес на интегриране, въпреки че следват различни модели на макроикономи-
ческа и особено парична политика. От тази сравнителна перспектива би би-
ло интересно да се види доколко тези различия (по-скоро резултат от поли-
тически избор) дават предимство на едната или другата страна в процеси-
те на конвергенция, както и определят различната уязвимост към рискове
при наличието на асиметричност на циклите5.

5 Емпиричното изследване, чиито резултати представяме (за подробности виж приложение 3), об-
хваща периода 1997–2004 г. по тримесечия, за който има пълни данни за двете страни, както
и агрегирани данни за ЕС.



12

Част първа. Част първа. Част първа. Част първа. Част първа. Предизвикателствата пред макроикономическото развитие

1. Степен на конвергенция – сравнителен анализ на
България и Румъния
Най-общо казано, степента на конвергенция показва доколко българска-

та икономика функционира като органична част от общата европейска ико-
номика, от общото европейско разделение на труда. Колкото по-сходна с
европейската е българската икономика, толкова по-благоприятно е
отражението върху нея на наднационалната европейска икономическа по-
литика. Обратно – слабото сходство показва значими различия от средно-
то европейско равнище и съответно минимални шансове европейската ико-
номическа политика да даде желания ефект. Нещо повече – при ниска кон-
вергентност често икономическите мерки, необходими на страната,  трябва
да бъдат обратни на тези в другите страни. Тъй като България ще има мно-
го малко възможности да влияе върху икономическата политика на ЕС, то за
страната очевидно е по-изгодно да се пригоди сама  към политиката на съ-
юза, което означава да постигне висока конвергентност. Както посочихме
обаче, краткосрочната перспектива (поради низходящия цикъл на ЕС) може
да влезе в противоречие с дългосрочната реална конвергенция на страна-
та (желанието за догонване на равнището на доходите).

В голяма степен конвергенцията е резултат от дейността на българските
производители и потребители, т. е. тя е децентрализиран процес, движен от
микроикономически мотиви. В същото време конвергенцията се измерва с
макроикономически показатели. Емпиричното изследване, чиито резултати
обобщаваме тук, обхваща номиналната конвергенция (представена от це-
новото равнище, инфлацията, лихвените проценти и паричните агрегати), и
реалната конвергенция (представена от реалния доход и производителност-

Фиг. 2. Сценарий за анализ на макроикономическотоСценарий за анализ на макроикономическотоСценарий за анализ на макроикономическотоСценарий за анализ на макроикономическотоСценарий за анализ на макроикономическото
развитие на Българияразвитие на Българияразвитие на Българияразвитие на Българияразвитие на България

Анализ на състоянието наАнализ на състоянието наАнализ на състоянието наАнализ на състоянието наАнализ на състоянието на
икономикатаикономикатаикономикатаикономикатаикономиката

(икономически модел)(икономически модел)(икономически модел)(икономически модел)(икономически модел)

Анализ на състоянието наАнализ на състоянието наАнализ на състоянието наАнализ на състоянието наАнализ на състоянието на
конвергенциятаконвергенциятаконвергенциятаконвергенциятаконвергенцията

Анализ на шоковетеАнализ на шоковетеАнализ на шоковетеАнализ на шоковетеАнализ на шоковете
и рисковетеи рисковетеи рисковетеи рисковетеи рисковете

Анализ на механизмите за абсорбиране на шоковеАнализ на механизмите за абсорбиране на шоковеАнализ на механизмите за абсорбиране на шоковеАнализ на механизмите за абсорбиране на шоковеАнализ на механизмите за абсорбиране на шокове
Анализ на каналите за уравновесяванеАнализ на каналите за уравновесяванеАнализ на каналите за уравновесяванеАнализ на каналите за уравновесяванеАнализ на каналите за уравновесяване

Предложение за подобряване на традиционнитеПредложение за подобряване на традиционнитеПредложение за подобряване на традиционнитеПредложение за подобряване на традиционнитеПредложение за подобряване на традиционните
и за алтернативни (нови) механизмии за алтернативни (нови) механизмии за алтернативни (нови) механизмии за алтернативни (нови) механизмии за алтернативни (нови) механизми
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та)6. Докато номиналната конвергенция показва по-скоро степента на син-
хронизация на паричния сектор и степента на „парична илюзия“7, то реал-
ната конвергенция синтезира в себе си идеята за икономическия растеж и
за догонването на развитите страни от ЕС. Няма съмнение, че конвергенци-
ята в реалните доходи може да се разглежда като една от крайните цели на
интеграцията на България в ЕС. От своя страна номиналната конвергенция
се смята за условие за преодоляване на големите колебания в динамиката
на реалните валутни курсове в рамките на общата парична зона.

Днес степента на конвергенция на България и Румъния с европейската
икономика е следната:

6 Логиката на изследване е следната: 1) интересуваме се доколко се наблюдава конвергенция на
България и Румъния с ЕС чрез анализ на корелационните матрици на променливите; 2) използ-
ваме техниките на коинтеграция и корекция на грешката, за да опишем както дългосрочното рав-
новесие, така и резорбирането на отклоненията от него. Важно е да се отбележи, че няколко-
то подобни анализа на конвергенцията на двете страни с ЕС за същия (и за предишни периоди)
показват сходни резултати (Horvath, 2000; Brada and Kutan, 2001, 2002, 2002a; Holscher,
2004, Dupuch, et al., 2004, De Grauwe and Schnabl, 2004), Suppel (2003). Това ни кара да
вярваме, че резултатите и изводите, които правим, са близо до това, което става в действител-
ност.

7 Паричната илюзия показва степента, в която икономическите агенти могат да видят зад движени-
ето на номиналните променливи изменението на реалните.

Таблица 1
Конвергенция с еврозоната (към края на първото тримесечие на 2004 г.)Конвергенция с еврозоната (към края на първото тримесечие на 2004 г.)Конвергенция с еврозоната (към края на първото тримесечие на 2004 г.)Конвергенция с еврозоната (към края на първото тримесечие на 2004 г.)Конвергенция с еврозоната (към края на първото тримесечие на 2004 г.)

РЕАЛНА КОНВЕРГЕНЦИЯ НОМИНАЛНА КОНВЕРГЕНЦИЯ

реаленреаленреаленреаленреален производителностпроизводителностпроизводителностпроизводителностпроизводителност ЦеновоЦеновоЦеновоЦеновоЦеново ИнфлацияИнфлацияИнфлацияИнфлацияИнфлация ПаричнаПаричнаПаричнаПаричнаПарична ЛихвенЛихвенЛихвенЛихвенЛихвен
доходдоходдоходдоходдоход равнищеравнищеравнищеравнищеравнище масамасамасамасамаса процентпроцентпроцентпроцентпроцент

БългарияБългарияБългарияБългарияБългария Няма Средна1 Средна Няма Силна Слаба
11 (7.1) * 2.6 (8.2) 2.2 (8.0) 1.1 (10.5)
8 ** 5 3 30

РумънияРумънияРумънияРумънияРумъния Няма Няма Слаба Няма Силна Няма
4.2 (3.4) 4.2 (18)
99 3

ЧехияЧехияЧехияЧехияЧехия Средна Средна Силна Силна Силна Слаба
2.3 (1.9) 10.1 (4) 1.3 (8) 1.3 (3.4) 2.3 (7.4) 2.3 (0.8)
8 5 2 8 7 15

* Коефициент на дългосрочно равновесие, ( ) – значимост на връзката (t-статистика).
** Скорост на възстановяване на равновесието в тримесечия.
ИзточникИзточникИзточникИзточникИзточник: собствени изчисления.

По отношение на номиналната конвергенцияноминалната конвергенцияноминалната конвергенцияноминалната конвергенцияноминалната конвергенция българската икономика
показва сравнително слаби, но ясно изразени стойности.  Те са много по-
добри от тези на Румъния.
• Конвергенцията при лихвените проценти (в случая доходност по триме-

сечни ДЦК) за България е слаба, а за Румъния напълно липсва. Това се
дължи на все още слабата интеграция на финансовия и банковия сектор
в европейското финансово пространство, на съществуването на валутен
и странови риск, както и на несигурността, идваща по линия на дискре-
ционната парична политика (в случая на Румъния). Все пак поради по-нис-
кото равнище на риск и поради по-консервативния паричен режим (па-
ричен съвет) номиналната конвергенция в България е по-изявена от тази
в Румъния. Членството в ЕС, а впоследствие и в еврозоната автоматично
(и в определена степен еднократно) ще доближат лихвените равнища до
средните за съюза стойности. Разликите въпреки това ще останат и ще
бъдат свързани с размера на търсенето на дългови ресурси от държавния
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бюджет, както и от размера на специфичния държавен дълг8.
• При общото равнище на цените се наблюдава относително по-бързо

приближаване към европейското равнище за България и много по-бавно
или дори несъществуващо за Румъния9. Инфлацията и в двете страни е
значително по-висока от тази в еврозоната. За България (при режим на
ПС) това може да се обясни преди всичко с ефекта на догонване10, как-
то и вследствие вносната инфлация, докато в румънския случай съществу-
ват и чисто парични причини за инфлацията11. Емпиричните изследвания
показват, че функционирането  на паричния съвет и доверието в него пре-
махват в значителна степен склонността към парична инфлация, харак-
терна за правителствата при дискреционните централни банки12. Опасе-
нията, че въвеждането на еврото като официални пари през 2009–
2010 г. ще доведе до рязък еднократен скок на цените са до голяма сте-
пен преувеличени, защото българската икономика ще бъде вече част от
общото европейско стопанство за период от две години и ще се е прис-
пособила към изискванията му. Общите пазарни сили ще доведат до бър-
зо уравновесяване дори и при лек първоначален натиск. Фиксираният ва-
лутен курс спомага през целия период от функционирането на ПС цени-
те да бъдат лесно изразявани в евро, което се отнася и за външните, и за
вътрешните икономически агенти.

8 В Чехия конвергенцията е слаба, но е по-силна отколкото в България, като възстановяването на
дългосрочното равновесие се постига след 5 тримесечия.

9 Чехия се приближава относително бързо към европейското равнище както по отношение на
цените, така и на инфлацията. Дългосрочното равновесие се възстановява след 2 тримесечия.
Главна причина за това е стремежът на централната є банка да следва плътно поведението на
ЕЦБ.

10 Съществуването на ефекта на догонване, чийто основен компонент е феноменът на двойната ин-
флация (различна динамика на цените в търгуемия и нетъргуемия сектор), дава противоречиви ре-
зултати в случая с България (Чукалев, 2003, Nenovsky and Dimitrova, 2003, PEP, 2004). Тази не-
яснота идва освен всичко друго и от трудностите при избора на класификация на търгуеми и не-
търгуеми стоки.

11 При фиксиране на валутния курс гъвкавостта на относителните цени е от решаващо значение
за динамиката на реалния валутен курс, който в действителност е пряко свързан с разходната
конкурентоспособност на страната.

12 Тъй като в условията на ПС чисто паричните източници за инфлация не съществуват, то основните
фактори остават вносната и свързаната с ефекта на догонване инфлация (известна като Бала-
са – Самуелсън ефект). Подобни са изследванията върху голям брой страни (динамични панел-
ни модели), правени от МВФ и Световната банка. За България са направени две емпирични из-
следвания на доверието: едното, базирано на динамиката и структурата на депозитите на на-
селението (Ганев, 2004), а другото – на социологически анкетни проучвания (Carlson and Valev,
2001, 2004).

ПРОБЛЕМЪТ ЗА ЦЕНИТЕПРОБЛЕМЪТ ЗА ЦЕНИТЕПРОБЛЕМЪТ ЗА ЦЕНИТЕПРОБЛЕМЪТ ЗА ЦЕНИТЕПРОБЛЕМЪТ ЗА ЦЕНИТЕ
Според един на критериите на Маастрихт инфлацията в страна, която желае да приеме еврото, не бива
да е по-висока с 1.5% от средната за трите най-ниско инфлационни страни в ЕС. Това изискване влиза в про-
тиворечие с естествените процеси на ценова конвергенция, която предполага в догонващите страни цени-
те да растат по-бързо, т. е. да има по-висока инфлация (т. нар. Баласа – Самуелсън (BS) ефект). Такава е и
тенденцията в България. В България съществува и проблемът за съвместимостта на догонването с ПС пора-
ди факта, че теоретично е възможно поскъпване на реалния валутен курс. Така се оформя триъгълник „Ма-
астрихски критерий –  ценово догонване – ПС“, между върховете на който се оформя напрежение.
Въпреки че фундаменталният ключ за преодоляване на противоречията лежи в повишаването на производи-
телността, възможно е да се помисли за промяна в изискването от Маастрихт. Това може да стане под ня-
колко форми: 1) за всяка страна да се измерва ефектът на догонване чрез стандартизирано отчитане на BS
ефекта по страни; 2) да се определят различни инфлационни нива за различните групи страни според до-
хода на човек от населението (страните с най-ниски доходи ще имат най-високо ниво на инфлация); 3) да
се определя критерият от Маастрихт не по трите страни с най-ниска инфлация, а по среден за цялата зо-
на или по хармонизирания индекс на потребителските цени в еврозоната (HICP); и 4) да се премахне инф-
лационният критерий от Маастрихт, тъй като пречи на реалната конвергенция.
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• Най-силна е конвергенцията при паричните агрегати (в случая тесният
паричен агрегат М1). Това може да се обясни с желанието на двете бал-
кански ЦБ да следват отблизо консервативната политика на ЕЦБ. В слу-
чая с България това се диктува и от специфичната институционална фор-
ма на паричния режим, когато паричната база (при неизменност на па-
ричния мултипликатор) е обвързана с външната експозиция на страната.
След присъединяване към зоната на еврото българската част от сеньора-
жа ще се изчислява според частта на капитала ни в ЕЦБ (който от своя
страна се формира според теглата на населението и БВП на страната
ни в тези на еврозоната)13. Ще съществува определено разминаване, тъй
като действителният сеньораж, който страната би трябвало да получава,
е логично да се определя според обема на парите в обращение в Бъл-
гария. Този обем е доста трудно да бъде оценен, тъй като дори и сега,
когато не сме напълно част от общия пазар, български левове циркули-
рат в съседните страни, като Македония, Сърбия и Черна гора и Турция.
Като цяло обаче може да се предположи, че сеньоражът ще стане още
по-незначителен източник на доходи (като напълно ще изчезне неговата
специфично българска инфлационна част).
По отношение на реалната конвергенция реалната конвергенция реалната конвергенция реалната конвергенция реалната конвергенция както България, така и Румъ-

ния показват много ниски стойности при доходите и относително по-добри
при производителността:
• При реалния доход конвергенция не съществува и в двете страни. Що се

отнася до доходите на човек от населението, то приближението е слабо
за България  и не съществува за Румъния14.

• При производителността се наблюдава средна по сила конвергенция
в България, като нарушеното равновесие под влияние на промени в про-
изводителността в еврозоната се възстановява след 8 тримесечия. В дъл-
госрочен период промените в европейската производителност обясняват
около половината от колебанията на производителността в България15.
Слабата номинална конвергенция на България не е особено тревож-

на16, тъй като по принцип е бърза и най-вероятно ще се ускори в бъдеще.
Номиналната конвергенция до голяма степен зависи от действията на пра-
вителството и централната банка, тъй като те са в състояние да въздействат
значително в съответната посока. В България това вече се извършва отчас-
ти чрез действието на ПС. Добрите и стабилни макроикономичски показа-
тели на България през последните години се свързват именно с политиката,
която води до номинална конвергенция с развитите икономики от ЕС. Пос-
тигнатите резултати имат своята цена и тя се свързва основно с по-ниското
равнище на оказваните публични услуги, ограничените публични инвестиции
и със загубата на възможностите на валутния курс да въздейства върху кон-
курентоспособността на националното производство и със съответното нат-
рупване на значителен външнотърговски дефицит. От друга страна, подоб-
на политика неизбежно води до дисциплиниране на икономиката и активно
търсене на по-висока конкурентоспособност от страна на фирмите. Проб-
лемът е, че ако този процес се остави единствено на  корпоративните инте-
реси и възможности, то не се решават въпросите с реалната конвергенция.
При липсата на реална конвергенция постиженията в номиналната не са
трайни и са заплашени от значими социални и икономически рискове.

13 Въпреки че поради бъдещото є присъствие в структурите на ЕЦБ България би имала по-голямо
влияние върху паричните условия в страната и в Европа като цяло, отколкото при ПС.

14 Конвергенцията при Чехия е средна, като равновесието се възстановява след 8 тримесечия.
15 В Чехия конвергенцията е отново средна, като в дългосрочен период промените в европейска-

та производителност обясняват около 40% от колебанията на производителността в Чехия.
16 Въпреки изискванията от Маастрихт. Повече за критериите от Маастрихт виж в раздела за пуб-

личните финанси.
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Постигането на реална конвергенция е много по-трудно. Тя е изключител-
но бавен и инерционен процес. Днешните ниски стойности говорят за сла-
ба ефективност и конкурентоспособност на българската икономика като ця-
ло. След постигането на успехи в номиналната конвергенция икономическа-
та политика следва да насочи усилията си към сближаване в равнищата на
производителност и реалните доходи. Това е сложно упражнение, доколко-
то предполага координация между корпоративния сектор и централните
власти, както и дългосрочност и стратегическо планиране. По принцип во-
дещ при реалната конвергенция следва да бъде корпоративният сектор, но
държавната политика следва да създава необходимите предпоставки и да съ-
действа за гарантиране на дългосрочната перспектива и за осигуряването
на финансов ресурс за значителни инвестиции, където това е нужно. Както
държавните институции, така и бизнесът са отговорни да създадат напълно
прозрачна и разбираема политика, която да е в състояние да генерира пуб-
лична подкрепа. Без наличието на подобна подкрепа централните власти
имат тенденцията да залагат на краткосрочната икономическа политика, ко-
ято не е достатъчна за постигането на дългосрочни цели. Именно това се
случва в България, доколкото липсва политика на стимулиране на реална
конвергенция със страните от ЕС,  вместо тя да допълва политиката на фи-
нансова стабилност. Както вече беше посочено, забавянето в повишаване-
то на производителността и реалните доходи води, от една страна, до соци-
ална нестабилност и увеличаване на политическия риск, а, от друга – до не-
адекватност на общата европейска политика по отношение на национална-
та икономика.

Фиг. 3. Динамика на лихвените проценти в еврозоната, Румъния и БългарияДинамика на лихвените проценти в еврозоната, Румъния и БългарияДинамика на лихвените проценти в еврозоната, Румъния и БългарияДинамика на лихвените проценти в еврозоната, Румъния и БългарияДинамика на лихвените проценти в еврозоната, Румъния и България
(%)
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Фиг. 4. Динамика на цените в  еврозоната, Румъния и БългарияДинамика на цените в  еврозоната, Румъния и БългарияДинамика на цените в  еврозоната, Румъния и БългарияДинамика на цените в  еврозоната, Румъния и БългарияДинамика на цените в  еврозоната, Румъния и България
(%)

Фиг. 5. Динамика на инфлацията в еврозоната, Румъния и БългарияДинамика на инфлацията в еврозоната, Румъния и БългарияДинамика на инфлацията в еврозоната, Румъния и БългарияДинамика на инфлацията в еврозоната, Румъния и БългарияДинамика на инфлацията в еврозоната, Румъния и България
(%)

Фиг. 6. Динамика на М1 в  еврозоната, Румъния и БългарияДинамика на М1 в  еврозоната, Румъния и БългарияДинамика на М1 в  еврозоната, Румъния и БългарияДинамика на М1 в  еврозоната, Румъния и БългарияДинамика на М1 в  еврозоната, Румъния и България
(%)
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Фиг. 7. Динамика на кредита в еврозоната, Румъния и БългарияДинамика на кредита в еврозоната, Румъния и БългарияДинамика на кредита в еврозоната, Румъния и БългарияДинамика на кредита в еврозоната, Румъния и БългарияДинамика на кредита в еврозоната, Румъния и България
(%)

Фиг. 8. Динамика на реалния доход в еврозоната, Румъния и БългарияДинамика на реалния доход в еврозоната, Румъния и БългарияДинамика на реалния доход в еврозоната, Румъния и БългарияДинамика на реалния доход в еврозоната, Румъния и БългарияДинамика на реалния доход в еврозоната, Румъния и България
(%)

ИзточнициИзточнициИзточнициИзточнициИзточници: International Financial Statistics и собствени изчисления.

Теоретично е възможна локална конвергенция (съществуването на две ни-
ва на конвергенция, при което може да се предположи, че България и Румъ-
ния като периферни страни се стремят към свой собствен дългосрочен тренд,
а не към еврозоната – т. нар. абсолютна конвергенция, виж фиг. 2)17. Това
може емпирично да се провери чрез наличието на дългосрочна връзка меж-
ду еднакви променливи за двете страни. Емпиричните резултати показват, че
не се наблюдава общ румънско-български тренд в реалните доходи, че връз-
ката между лихвите и цените е слаба, а конвергенция съществува единстве-
но при паричните агрегати. Тези резултати са в синхрон с поведението на
променливите на двете страни към тези в еврозоната. Може да се предпо-
ложи, че засега не се оформя периферен блок на конвергенция. Или каза-
но по друг начин, привличането към еврото  е по-силно, отколкото между пе-
риферните за ЕС страни.

17 Хипотезите за периферно развитие на двете страни (като част от периферна Югоизточна Евро-
па) имат дълга история и са повтаряни многократно – например Rosenstein – Rodan (1943),
Winiecki (2004).
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Локална конвергенцияЛокална конвергенцияЛокална конвергенцияЛокална конвергенцияЛокална конвергенция
(A – еврозона; B – България и Румъния)

Фиг. 9. Абсолютна и локална конвергенцияАбсолютна и локална конвергенцияАбсолютна и локална конвергенцияАбсолютна и локална конвергенцияАбсолютна и локална конвергенция

Според логиката на анализа (фиг. 2) следващата стъпка е да се анали-
зират шоковете и рисковете, които може да засегнат икономиката на Бъл-
гария.

2. Шокове и макроикономически рискове
Ниската степен на конвергенция повишава уязвимостта от асиметрични

шокове за българската икономика, които не биха могли да бъдат резорби-
рани с помощта на каналите на интеграция или чрез преразпределение на
средства в рамките на ЕС. Очевидно негативните ефекти от тези шокове ще
трябва да се омекотяват единствено с възможностите на националната по-
литика, които ще бъдат доста ограничени. Освен това с течение на време-
то шоковете в ЕС ще стават български шокове, докато българските шокове
не стават европейски, т. е. съществува асиметрия. Или другояче казано, го-
лемите влияят на малките, но малките не влияят на големите. С бъдещото ни
присъединяване към еврозоната (2009–2010 г.) ще се премахнат вътреш-
ните парични шокове, а шоковете по линия на номиналния валутен курс ста-
ват външни за страната (макар и теоретично тя да има влияние при взема-
нето на решение за общата парична политика). Именно оттук възниква и не-
обходимостта да се иновира, т. е. да се търсят нови механизми за уравно-
весяване.

За да видим как би реагирала българската икономика, да разгледаме
три типа шокове върху реалния БВП на България: 1) външни (екзогенни), ид-
ващи от еврозоната (по линията на дохода (потреблението), инфлацията и
лихвените проценти), 2) вътрешни (ендогенни) шокове, които свеждаме до
промени във вътрешните цени и кредита (защото при отсъствието на актив-
на парична политика в рамките на ПС смятаме кредита за ендогенен18), и
3) шок, идващ по линия на реалния валутен курс, дефиниран като разлика
в нивата на инфлация в България и еврозоната19. Резултатите могат да се
обобщят, както следва.

Абсолютна конвергенцияАбсолютна конвергенцияАбсолютна конвергенцияАбсолютна конвергенцияАбсолютна конвергенция
(A – еврозона; B – България и Румъния)

ААААА

ВВВВВ

БВПБВПБВПБВПБВП

ttttt

ВВВВВ

БВПБВПБВПБВПБВП

ААААА

ttttt

18 Тоест неговата динамика се определя от импулсите, идващи от бизнеса и домакинствата, пре-
несени впоследствие към банковата система, но като цяло зададени външно за централната бан-
ка.

19 Поради това, че номиналният валутен курс към еврото е фиксиран. Използваме VAR модели, ко-
ито показват взаимната реакция на променливите при шокове.
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Фиг. 10. Вътрешни шокове върху растежа на БВП на България Вътрешни шокове върху растежа на БВП на България Вътрешни шокове върху растежа на БВП на България Вътрешни шокове върху растежа на БВП на България Вътрешни шокове върху растежа на БВП на България вследствие:

Източници: Източници: Източници: Източници: Източници: Собствени изчисления.

Фиг. 11. Външни шокове върху растежа на БВП на България Външни шокове върху растежа на БВП на България Външни шокове върху растежа на БВП на България Външни шокове върху растежа на БВП на България Външни шокове върху растежа на БВП на България вследствие:

Нарастването на вътрешния кредит
(%)

Инфлацията
(%)

Растежа на БВП в еврозоната
(%)

Лихвените проценти в еврозоната
(%)

Инфлацията в еврозоната Реалния валутен курс (инфлационния диференциал)

брой тримесечия брой тримесечия

брой тримесечия брой тримесечия

брой тримесечия брой тримесечия
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• В рамките на вътрешните шокове нарастването на общото равнище
на цените в България не оказва систематично влияние върху вътрешното
търсене. Предизвиканото първоначално нарастване на реалния БВП
бързо затихва и в дългосрочен план се компенсира от неговия спад. За-
това може да се смята, че промените в ценовото ниво и инфлацията и в
бъдеще (като се отчита ефектът на догонване или на въвеждането на ев-
рото) няма да имат дългосрочно отражение върху реалния икономичес-
ки растеж. Подобно е и въздействието на кредита, който слабо влияние
върху растежа на БВП, като ефектът му затихва след година, година и по-
ловина. Или като цяло с всички уговорки може да се твърди, че кредитът
не оказва дългосрочно влияние върху реалния БВП. Тази неутралност не
означава, че не може да се търси неговото отражение върху състояние-
то на банковата система, както и върху стабилността на паричния режим
в страната. Освен това в динамиката  на кредита е възможна промяна
на тренда, което може да се предполага, че се случва през 2004 г. (то-
ва структурно пречупване трудно се прогнозира). По този начин не е яс-
но дали сегашната динамика на кредита се отклонява, или се приближа-
ва към дългосрочното си равновесно ниво.

• За шоковете, идващи от страна на еврозоната, се наблюдават след-
ните зависимости. Реалният растеж на БВП в ЕС (част от външното тър-
сене за България) се отразява благоприятно върху растежа на реалния
БВП в България, въпреки че този положителен шок затихва след около го-
дина и половина. Следва спад в производството и като цяло след две го-
дини и половина се възстановява първоначалното равновесие. Нетният
ефект от положителния шок в ЕС е слабо положителен.

• Промените в цените в еврозоната бързо рефлектират върху българските
цени – равновесието се възстановява. Що се отнася до промените в лих-
вените проценти в еврозоната, които отразяват не само състоянието на
цикъла в ЕС, но и дискреционната политика на ЕЦБ, тяхното повишение
също бързо се неутрализира, въпреки че това става значително по-бав-
но отколкото след нарастването на цените в еврозоната.

• Като цяло реалните шокове от страна на ЕС обясняват около 20–25%
от промените в българския БВП. В рамките на този модел общите евро-
пейски външни за България шокове (реален доход, цени и лихвен про-
цент) обясняват около 50% от промените в българския реален БВП. То-
ва е логично, като се има предвид експозицията на българската иконо-
мика към ЕС (около 60% от търговията на страната).

• Инфлационният диференциал между България и еврозоната, който отра-
зява в значителна степен динамиката на реалния валутен курс на лева
към еврото, има много слабо влияние върху БВП на страната (шокът се
резорбира след около година). Наблюдава се дори ефект на своеобраз-
на изпъкнала крива (при която първо леко се подобрява растежът в Бъл-
гария, но след това бързо се влошава).

• В Румъния нещата стоят различно. Резултатите за външните шокове показ-
ват, че тя е значително по-откъсната от европейския цикъл отколкото Бъл-
гария. Тъй като България  е по-силно „еластична“ към шоковете, идващи
от ЕС, то тя би реагирала по сходен на европейските страни начин при
евентуален общ шок върху тях (например в цените на петрола, финансо-
ва криза в общ търговски партньор и др.).
Анализът като цяло показва, че отвореността на икономиката на страна-

та я правят уязвима за шоковете, идващи по линия на ЕС. Оттук следват и
главните опасности поради макроикономическата статичност на България и
слабите възможности за въздействие на страната в рамките на общата по-
литика на ЕС.
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Таблица 2
Реакцията на реалния БВП в България, Румъния и Чехия на шоковете,Реакцията на реалния БВП в България, Румъния и Чехия на шоковете,Реакцията на реалния БВП в България, Румъния и Чехия на шоковете,Реакцията на реалния БВП в България, Румъния и Чехия на шоковете,Реакцията на реалния БВП в България, Румъния и Чехия на шоковете,

идващи от Европейския съюзидващи от Европейския съюзидващи от Европейския съюзидващи от Европейския съюзидващи от Европейския съюз

Шокове, идващи от Европейския съюзШокове, идващи от Европейския съюзШокове, идващи от Европейския съюзШокове, идващи от Европейския съюзШокове, идващи от Европейския съюз

От реалнияОт реалнияОт реалнияОт реалнияОт реалния От реалния валутенОт реалния валутенОт реалния валутенОт реалния валутенОт реалния валутен От инфлациятаОт инфлациятаОт инфлациятаОт инфлациятаОт инфлацията От лихвения процентОт лихвения процентОт лихвения процентОт лихвения процентОт лихвения процент
БВПБВПБВПБВПБВП курс (инфлационенкурс (инфлационенкурс (инфлационенкурс (инфлационенкурс (инфлационен

диференциал)диференциал)диференциал)диференциал)диференциал)

БългарияБългарияБългарияБългарияБългария Средна Слаба (редуване Средна Слаба (редуване
(първоначално (+), на (-) и (+) ефекти, (първоначално (+), на (+) и (-) ефекти,
после (-), като като цяло после (-), като цяло като цяло слабо
цяло слабо неутрален ефект) слабо положителен положителен
положителен ефект) ефект)
ефект)

РумънияРумънияРумънияРумънияРумъния Няма Няма Няма Няма

ЧехияЧехияЧехияЧехияЧехия Средна Слаба (редуване Слаба, Средна
(първоначално (+), на (-) и (+) ефекти, съвсем слабо (първоначално (-),
после (-), в дълго- като цяло слабо положителен после (+), като
срочен период отрицателен ефект цяло слабо
положителен ефект) положителен
ефект) ефект)

ИзточникИзточникИзточникИзточникИзточник: Собствени изчисления.

3. Механизми за абсорбиране на шокове
Да разгледаме тяхното състояние (вж. карето на с. 11).

• Парична и фискална политикаПарична и фискална политикаПарична и фискална политикаПарична и фискална политикаПарична и фискална политика
Едностранното поддържане на режима на ПС (без преминаване през

Валутен механизъм II) и решението за въвеждане на еврото две години след
влизането на страната в ЕС е стратегически и политически избор на Бълга-
рия20. Инструментите на парична политика (и преди всичко активното влия-
ние върху ликвидността чрез лихвените проценти) ще се възстановят в рамки-
те на системата на ЕЦБ. БНБ е поела ангажимент не само да пази стабил-
ността на лева и финансовата система, но и да изгради институционален и
организационен капацитет за плавно вграждане в системите на ЕЦБ. В пе-
риода до приемането на еврото динамиката на паричните агрегати изцяло
ще зависи от поведението на домакинствата, бизнеса и банките, което ще
рефлектира върху състоянието на платежния баланс. По принцип източници-
те на пари ще продължат да са извън контрола на централната банка.

Ограниченията на ПС и преди всичко отказът от промени на номиналния
валутен курс задават рамките и на публичните финанси. Необходимо е стра-
ната да притежава достатъчно фискални и валутни резерви за обслужване
на външния дълг, колебанията в дефицита по текущата сметка и други евен-
туални неравновесия. Това важи с особена сила за 2007 г. поради струп-
ването на плащания по дълга, вноската на страната в бюджета на ЕС, су-
мите, които е нужно да се отделят за съфинансирането по линия на ЕС, за-
губите от митнически постъпления и др. Това влияе и върху изискването да се
поддържа равновесен или близък до равновесието бюджет (разгледано под-
робно в раздела за публичните финанси).

20 БНБ (2004).
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Като цяло може да се обобщи, че фискалната и особено паричната по-
литика дават относително слаби възможности за маневриране.

МОДЕЛ НА МАКРОРАВНОВЕСИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКАМОДЕЛ НА МАКРОРАВНОВЕСИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКАМОДЕЛ НА МАКРОРАВНОВЕСИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКАМОДЕЛ НА МАКРОРАВНОВЕСИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКАМОДЕЛ НА МАКРОРАВНОВЕСИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА
Съществува модел на българската икономика (представен в приложенията), който прави оценка и прогно-
за за потенциалния БВП, равновесния реален валутен курс и равновесното равнище на безработица.
Според този модел неизползваните производствени възможности са от порядъка на 5–6% от БВП. За раз-
лика от БВП при безработицата фактическите стойности практически следват равновесните. От втората по-
ловина на 2003 г. се наблюдава известно превишение на ефективното над равновесното равнище на без-
работица. Използваната след 1997 г. макроикономическа политика стабилизира инфлацията, но води до
системно неизпозване на възможностите за неинфлационен растеж. Налице е не само задържане на без-
работицата над неинфлационното равнище, но и изкуствено забавяне на реалните доходи. Резултатите от
изследването не потвърждават тезата, че българската икономика е „прегрята“ и се налага ограничаване на
кредитната активност. Очертава се сериозно отклонение на реалния равновесен валутен курс от ефектив-
ния и голям текущ дефицит, съпроводени с недоизползване на производствените възможности.
Според авторите на модела са възможни  две решения – забавяне на растежа с оглед намаляване на вън-
шния дефицит и, обратно, насърчаване нарастването на вътрешните спестявания, инвестиции и доходи. Вто-
рият вариант е възможен, тъй като при изпреварващо (по отношение на инвестициите) увеличаване на спес-
тяванията външният дефицит ще намалява като дял от БВП вследствие на основното макроикономическо тъж-
дество. Изпреварващото нарастване на спестяванията предполага от своя страна съчетание на две пред-
поставки – нарастване на доходите и благоприятни условия за инвестиране на вътрешния капиталов пазар.
Следователно един оптимистичен вариант за развитие на българската икономика предполага не огранича-
ване, а стимулиране засилването на активността на банковия сектор, както и насърчаване нарастването
на доходите.

••••• Мобилност на работната сила  и пазар на трудаМобилност на работната сила  и пазар на трудаМобилност на работната сила  и пазар на трудаМобилност на работната сила  и пазар на трудаМобилност на работната сила  и пазар на труда
В условията на ПС гъвкавостта на пазара на труда става основен фак-

тор за абсорбиране на шоковете върху българската икономика. Може да
смятаме, че самото ограничение ПС засили значително гъвкавостта на па-
зара на труда (реални работни заплати и движение на работната сила), ка-
то принуди бизнеса да управлява по-ефективно своите разходи за труд21. Ка-
то цяло гъвкавостта на пазара на труда е задоволителна и е в състояние да
абсорбира евентуални негативни шокове върху БВП. Трябва да се отбеле-
жи, че официалните измерители за гъвкавост на пазара на труда имат зна-
чително по-ниски стойности от тези в ЕС. Тук обаче е нужно да се има пред-
вид и съществуването на неофициалния сектор в България, който е изключи-
телно гъвкав и може да служи като буфер при относително силната ригид-
ност на официалния сектор.

Въпреки отлагането във времето на пълната либерализация на пазара на
труда на ЕС днешното състояние на миграционните потоци показва, че бъл-
гарите са de facto свободни не само да се придвижват в ЕС, но и да рабо-
тят там. Косвено доказателство за това е и динамиката на трансферите на
емигрантите от чужбина (около 700 000 са емигрирали за последните 15
години), голяма част от които работят в страните от ЕС.

Независимо от това е необходимо да се продължи в тази посока, като се
търсят механизми за по-голяма мобилност на работната сила както в стра-
ната, така и в чужбина. Движението на номиналните заплати трябва да съ-
ответства на прираста на производителността на труда, което се постига
най-лесно при договаряне на заплащането на фирмено равнище (повече
подробности за пазара на труда са представени в трета част).

21 Неновски и Колева (2001).



24

Част първа. Част първа. Част първа. Част първа. Част първа. Предизвикателствата пред макроикономическото развитие

Фиг. 12. Частни трансфери Частни трансфери Частни трансфери Частни трансфери Частни трансфери
(млн. лв.)

ИзточникИзточникИзточникИзточникИзточник: БНБ.

••••• Движение на капитали и банкова  системаДвижение на капитали и банкова  системаДвижение на капитали и банкова  системаДвижение на капитали и банкова  системаДвижение на капитали и банкова  система
Компенсиране на потреблението при евентуален шок може да се осъ-

ществи и чрез приток на капитали (преки чуждестранни инвестиции, порт-
фейлни инвестиции и заем от чужбина). В последните години България отно-
сително добре се справя с привличането на капитали, за което говорят не
толкова абсолютните суми, колкото фактът, че дефицитът по текущата смет-
ка почти изцяло се покрива от капиталовата сметка.

Фиг. 13. Покритие на дефицита по текущата сметка с прекиПокритие на дефицита по текущата сметка с прекиПокритие на дефицита по текущата сметка с прекиПокритие на дефицита по текущата сметка с прекиПокритие на дефицита по текущата сметка с преки
чуждестранни инвестиции в Българиячуждестранни инвестиции в Българиячуждестранни инвестиции в Българиячуждестранни инвестиции в Българиячуждестранни инвестиции в България

ИзточнициИзточнициИзточнициИзточнициИзточници: БНБ и собствени изчисления.

Влизането в ЕС и впоследствие в ИВС ще даде възможност на страната
да заема в свои пари (евро), като ще се постигне по-голямо съответствие
между валутната структура на дълга и на паричната маса, което като цяло
намалява системния риск. Може да се предполага, че с наближаването на
въвеждането на еврото заемането на финансов ресурс от чужбина ще ста-
не по-евтино (поради факта, че ще се заема в свои пари – евро), въпреки че
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22 Според някои икономисти след въвеждането на еврото краткосрочните лихвени проценти ще
спаднат, но дългосрочните може и да се повишат, защото ще инкорпорират рисковата премия
за евентуално повишаване на вероятността от спиране на плащанията по външния дълг поради
това, че икономиката става по-ригидна.

23 Показателят е на база търговия и БВП като сума от последните четири тримесечия, за да се пре-
одолее проблемът със сезонността в данните. Разглеждат се внос и износ на стоки и нефактор-
ни услуги.

държавният риск ще остане22. В рамките на балканския регион може да се
очаква засилване на конкуренцията за привличане на капитали, което пос-
тавя високи изисквания за цялостно подобряване на бизнесклимата в Бълга-
рия (бизнесклиматът е разгледан подробно във втора част). Свободното дви-
жение на капитали има, разбира се, и своите опасности, свързани преди
всичко с бързото им изтичане при определени условия.

При ограничените функции на БНБ като кредитор от последна инстанция
(сведени до ситуация на системен риск) интегрирането на банковата систе-
ма в тази на ЕС е важно условие не само като източник на ликвидност.
Динамиката на структурата на активите и пасивите на банките може да се
разглежда като органична част от връзката платежен баланс – парична ма-
са. Днес банковата система на България е почти изцяло собственост на чуж-
дестранни банки (главно европейски). Те държат 81% от активите на банко-
вата система. Присъствието на големи чуждестранни банки като цяло има
положително отражение върху финансовата система на страната домакин,
но опитът на други държави (например Аржентина) показва, че тези банки
са готови бързо да затворят или да ограничат дейността на своите филиали
при наличието на криза в страната домакин.

••••• Отвореност, диверсифицираност, специализацияОтвореност, диверсифицираност, специализацияОтвореност, диверсифицираност, специализацияОтвореност, диверсифицираност, специализацияОтвореност, диверсифицираност, специализация
Отвореността на икономиката е един от основните показатели, който из-

мерва интеграцията на дадена страна в световната търговия (и в частност в
ЕС). Отвореността представлява съотношението между, от една страна, су-
мата на вноса и износа и  БВП – от друга.23 За периода 1998–2004 г. (вто-
рото тримесечие) България е по-отворена от Румъния. Средната стойност на
показателя за България е 108.8%, докато за Румъния е 68.4%. Отвореност-
та на икономиката в Румъния демонстрира ясна тенденция към нарастване
през периода, като достига своя максимум от 82% в неговия край. За Бъл-
гария показателят спада през 1998 г. и началото на 1999 г. и достига своя
минимум от 89.8% през  второто тримесечие на 1999 г. По същото време
износът бележи минимум за периода в размер на 42.8%. Разглежданите две
години се характеризират с важни външни събития – кризите в Русия и Косо-
во. След второто тримесечие на 1999 г. отвореността започва да нараст-
ва, дължаща се на почти симетричното увеличение на относителните дялове
на вноса и износа в БВП, като разликата в полза на вноса се колебае меж-
ду 4.3% – 6.2%. Достигнатият максимум за разглеждания период е през тре-
тото тримесечие на 2001 г. в размер на 121.3% и съвпада с максимума на
износа от 57.7%. След това износът се стабилизира на около 53% – 54.5%
от БВП, докато колебанията във вноса предопределят поведението на отво-
реност. След третото тримесечие на 2002 г. вносът трайно нараства, като
разликата с износа достига 10.6% в края на периода, когато отвореност-
та е 119.5% от БВП.
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От особено значение за абсорбирането на шоковете (намаляване на
рисковете) е диверсификацията  и характерът на специализация на българ-
ското производство, или т. нар. структурна конвергенция. Най-удачната
є форма е диверсификация на производствените структури на база вътреш-
ноотраслова (и особено вертикална) специализация. Според изчисления на
МВФ24 създаването на търговски потоци в рамките на ИВС е най-силно меж-
ду страните, които имат вътрешноотраслова специализация. Вече съществу-
ват редица емпирични изследвания, които чертаят неблагоприятна картина
и прогноза (таблица 3)25. Те показват силна междуотраслова специализация
на българската икономика, и то в традиционни отрасли, които са трудово
интензивни с ниско ниво на квалификация и нискотехнологични (като цяло за-
висят от разходите за труд). Това е характерно като цяло за балканските
страни, където преобладава междуотрасловата специализация за сметка на
вътрешноотрасловата (интериндустриалната търговия ) – например за Бъл-
гария първата е 86%, а за Румъния 85% (измерени с индекса на специали-
зация на Кругман). Освен това в България и Румъния (за разлика от страни-
те от Централна Европа) се засилва специализацията в нискотехнологични
индустрии и в нискотехнологичните сегменти на секторите с високи техноло-
гии – т. е. те влизат в „нискотехнологична дупка“ (таблица 4).

Това не е благоприятен факт, тъй като силната специализация в трудово-
интензивните отрасли в балканските страни увеличава възможността за обо-
собяване на периферна зона в рамките на ЕС, която трудно би понесла об-
щите шокове върху еврозоната и би имала свои собствени шокове.

Проблемите на специализацията илюстрират най-добре необходимост-
та да не се мисли единствено в категориите на националната държава, а да
се погледне на регионално и фирмено равнище. Последните ще стават все
по-определящи за икономическото развитие на Европа.

24 Farquee (2004).
25 Например Henriot (2003), Dupuch et al. (2004), Dulleck et al. (2004).

Фиг. 14. Динамика на отвореността на България и Румъния и външната търговия на БългарияДинамика на отвореността на България и Румъния и външната търговия на БългарияДинамика на отвореността на България и Румъния и външната търговия на БългарияДинамика на отвореността на България и Румъния и външната търговия на БългарияДинамика на отвореността на България и Румъния и външната търговия на България
(дял от БВП, %)

ИзточникИзточникИзточникИзточникИзточник: IFS, собствени изчисления

Отвореност Външна търговия
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Таблица 3
Тип специализация на избрани страни и БългарияТип специализация на избрани страни и БългарияТип специализация на избрани страни и БългарияТип специализация на избрани страни и БългарияТип специализация на избрани страни и България

(%)

Вътрешноотраслова търговияВътрешноотраслова търговияВътрешноотраслова търговияВътрешноотраслова търговияВътрешноотраслова търговия Междуотраслова търговияМеждуотраслова търговияМеждуотраслова търговияМеждуотраслова търговияМеждуотраслова търговия
хоризонталнахоризонталнахоризонталнахоризонталнахоризонтална вертикалнавертикалнавертикалнавертикалнавертикална

Чехия 9.6 38.1 52.3
Унгария 6.4 30.9 62.7
Словения 4.8 27.3 67.9
Словакия 5.7 19.7 74.6
Полша 2.7 20.6 76.6
Румъния 1.7 13.3 85.0
България 2.6 11.2 86.3
Литва 1.1 5.9 92.9
Латвия 0.9 4.0 95.1
Естония 0.8 3.5 95.7
ЕС 19.23 42.28 38.5
Гърция
  1980 2.02 11.33 86.65
  1995 4.6 9.0 86.5
Испания
  1985 10.12 26.35 63.52
  1995 19.5 34.2 46.4
Португалия
  1985 4.13 10.45 85.42
  1995 10.5 22.1 67.4

ИзточникИзточникИзточникИзточникИзточник: Dupuch et al. (2004).

Таблица 4
Специализация и качество на специализацията на страните от Централна и Източна ЕвропаСпециализация и качество на специализацията на страните от Централна и Източна ЕвропаСпециализация и качество на специализацията на страните от Централна и Източна ЕвропаСпециализация и качество на специализацията на страните от Централна и Източна ЕвропаСпециализация и качество на специализацията на страните от Централна и Източна Европа

(%)

Първо равнище на специализацияПърво равнище на специализацияПърво равнище на специализацияПърво равнище на специализацияПърво равнище на специализация
Централна ЕвропаЦентрална ЕвропаЦентрална ЕвропаЦентрална ЕвропаЦентрална Европа България и РумънияБългария и РумънияБългария и РумънияБългария и РумънияБългария и Румъния

19951995199519951995 20002000200020002000 РастежРастежРастежРастежРастеж 19951995199519951995 20002000200020002000 РастежРастежРастежРастежРастеж
НискотехнологичниНискотехнологичниНискотехнологичниНискотехнологичниНискотехнологични 3.27 3.45 0.01 0.81 1.49 0.17
ВисокотехнологичниВисокотехнологичниВисокотехнологичниВисокотехнологичниВисокотехнологични 1.96 3.12 0.12 0.08 0.13 0.11
ОбщоОбщоОбщоОбщоОбщо 2.73 3.66 0.07 0.39 0.53 0.07

Второ равнище на специализацияВторо равнище на специализацияВторо равнище на специализацияВторо равнище на специализацияВторо равнище на специализация
Централна ЕвропаЦентрална ЕвропаЦентрална ЕвропаЦентрална ЕвропаЦентрална Европа България и РумънияБългария и РумънияБългария и РумънияБългария и РумънияБългария и Румъния

19951995199519951995 20002000200020002000 РастежРастежРастежРастежРастеж 19951995199519951995 20002000200020002000 РастежРастежРастежРастежРастеж
НискотехнологичниНискотехнологичниНискотехнологичниНискотехнологичниНискотехнологични 3.27 3.45 0.01 0.81 1.49 0.17
1 2.74 3.57 0.06 0.36 0.54 0.10
2 2.78 2.87 0.01 0.81 1.35 0.14
3 4.25 3.89 -0.02 1.27 2.50 0.19

ВискотехнологичниВискотехнологичниВискотехнологичниВискотехнологичниВискотехнологични 1.96 3.12 0.12 0.08 0.13 0.11
1 3.96 6.57 0.13 0.15 0.27 0.16
2 1.44 2.63 0.17 0.09 0.13 0.09
3 0.52 0.84 0.12 0.02 0.03 0.01
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••••• Производителност, конкурентоспособност, иновационнаПроизводителност, конкурентоспособност, иновационнаПроизводителност, конкурентоспособност, иновационнаПроизводителност, конкурентоспособност, иновационнаПроизводителност, конкурентоспособност, иновационна
активностактивностактивностактивностактивност
Главен източник на реална конвергенция и на догонването си остава бър-

зото и мащабно повишаване на производителността и като цяло на конку-
рентоспособността на българската икономика. Това е особено важно при
ограниченията на ПС и фиксирания валутен курс.

Подобряване качеството на специализациятаПодобряване качеството на специализациятаПодобряване качеството на специализациятаПодобряване качеството на специализациятаПодобряване качеството на специализацията

Централна ЕвропаЦентрална ЕвропаЦентрална ЕвропаЦентрална ЕвропаЦентрална Европа България и РумънияБългария и РумънияБългария и РумънияБългария и РумънияБългария и Румъния
19951995199519951995 20002000200020002000 РастежРастежРастежРастежРастеж 19951995199519951995 20002000200020002000 РастежРастежРастежРастежРастеж

 Нискотехнологични -0.03 0.05 0.08 -0.29 -0.15 0.14
1 -0.06 -0.04 0.02 -0.27 -0.11 0.16
2 0.02 0.14 0.12 -0.20 0.00 0.20
3 -0.03 0.06 0.09 -0.37 -0.24 0.13

Високотехнологични -0.35 -0.17 0.18 -0.74 -0.35 0.38
1 -0.36 -0.21 0.15 -0.62 -0.29 0.33
2 -0.48 -0.33 0.15 -0.94 -0.79 0.15
3 -0.55 -0.32 0.23 -0.81 -0.94 -0.12

1 – с най-ниска стойност, 2 – със средна стойност, 3 – с най-висока стойност
ИзточникИзточникИзточникИзточникИзточник: Dulleck et al. (2004).

26 Показателя получаваме като съотношение между реалния БВП и броя на наетите. Реалния БВП
за последните 4 тримесечия делим на средната от броя на наетите за последните 4 тримесечия.
По този начин изглаждаме сезонните колебания.

27 Статистика за заетостта в Румъния има за много кратък период, който във всички достъпни източ-
ници приключва към края на третото тримесечие на 2003 г.

Фиг. 15. Динамика на производителността в България и еврозонатаДинамика на производителността в България и еврозонатаДинамика на производителността в България и еврозонатаДинамика на производителността в България и еврозонатаДинамика на производителността в България и еврозоната

ИзточникИзточникИзточникИзточникИзточник: IFS, НСИ, собствени изчисления.

За периода от началото на 1998 г. до края на второто тримесечие на
2004 г. производителността в България кумулативно се е увеличила с 16%,
докато в еврозоната е нараснала с  3.6%26. Наблюдава се компенсиране
на изоставането в абсолютните равнища на производителност, но с относи-
телно бавни темпове27. През 1998 г. има намаление на производителност-
та на труда, тъй като заетостта нараства с по-високи темпове от реалния
БВП. Това се дължи на възстановяването на икономиката след кризата от
1996–1997 г. Преструктурирането в периода от началото на 1999 г. до

(%)
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края на третото тримесечие на 2001 г. води до свиване на заетостта, кое-
то е съчетано с нарастване на БВП и увеличение на производителността.
Максимумът за периода от началото на 1998 г. се достига през четвърто-
то тримесечие на 2002 г. когато кумулативното нарастване на производи-
телността  е 19%. След това отново се наблюдава спад поради изпревар-
ващо нарастване на заетостта.

Конкурентоспособността и иновационната активност в България като ме-
ханизъм за догонване и уравновесяване са представени подробно във втора
част.

••••• Неофициална икономика
Наличието на голям сектор неформална икономика е присъщо за стра-

ните в преход. България не прави изключение (по различни изчисления тя се
оценява на около 1/4 от БВП)28. От една страна, разминаването между от-
четения и реално произведения БВП подценява изпълнението на формални-
те (наблюдаеми) критерии и състоянието на номинална и реална конверген-
ция29. От друга страна, неофициалният сектор е важен източник за абсор-
биране на шокове (в доходите, пазара на труда и др.), защото гъвкавостта
там е много голяма. Динамиката на този сектор се отразява върху състояни-
ето на платежния баланс (неотчетени трансакции, контрабанда), както и
върху състоянието на публичните финанси. Като цяло трудностите с измер-
ването на неофициалната икономика затрудняват точната оценка на проце-
сите на конвергенция и на изпълнение на критериите от Маастрихт. Може
да се твърди, че ако се отчете неофициалният сектор, то реалната конвер-
генция на страната с ЕС е значително по-бърза от отчитаната. Подобряват
се също някои от показателите за номинална конвергенция – тези за публи-
чен дълг/БВП и дефицит/БВП.

••••• Фискални трансфери от ЕСФискални трансфери от ЕСФискални трансфери от ЕСФискални трансфери от ЕСФискални трансфери от ЕС
Трансферите по линия на ЕС са важен компенсаторен механизъм при

шокове върху дохода в България (било то от страна на търсенето или пред-
лагането). Тези трансфери биха дали възможност за възстановяване на съв-
купното търсене при негативен шок. Обикновено те се разглеждат и като фи-
нансов източник за реална конвергенция, и като източник за икономически
растеж. Трябва ясно да се заяви, че въпреки тяхното значение те не могат
да бъдат главен източник за развитие на българската икономика. България
ще получи 1.207 млрд. евро по програмите ФАР, ИСПА и САПАРД за пе-
риода 2004–2006 г. През 2009 г., когато България ще усвоява всички
средства от ЕС, общата сума, която страната ще получи от бюджета на ЕС,
ще е равна на 7.1% от БВП, което е повече от 2 пъти от сумата, която ще
получат 10-те страни през 2006 г. (3.3% БВП). От изключително значение
е ефективното използване на тези ресурси, за да не се превърнат парите от
ЕС в средство за преразпределяне на богатството и за формиране на нови
групи за натиск.

Поради ограниченията пред паричната политика фискалната политика
концентрира в себе си традиционните възможности за влияние на държава-
та върху макроравновесието и върху адаптирането му към ЕС.

28 Виж подробно ЦИД (2004).
29 В този смисъл би било логично да се измерят показателите за конвергенция, като се отчете нео-

фициално произведеният БВП (дори и относително). При предполагане на неизменност в съотно-
шението „официален – неофициален“ сектор измерванията за конвергенция на база официален
сектор биха могли да се смятат за достоверни.
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Глава II.
Перспективи пред управлението на публичните финанси

Управлението на публичните финанси в средносрочна перспектива тряб-
ва да продължи да се базира на запазване на функциониращия паричен съ-
вет, на който се възлага задачата да съхранява монетарната дисциплина и
стабилността на паричната единица, а също да осигури по-безпроблемно-
то  адаптиране на икономиката при предстоящото приемане на еврото ка-
то платежна единица след присъединяване на страната към ЕС.

В периода до приемане на страната в ЕС и непосредствено след това
пред управлението на публичните финанси стоят няколко ключови задачи, ко-
ито предопределят и желаните насоки за провеждане на фискална политика:

1. Подкрепа на установената монетарна система на фиксиран курс към
еврото на база спазване принципите на паричния съвет от страна на
БНБ.

2. Поддържане на макроикономическото равновесие и противодействие
на  основния макроикономически дисбаланс, който се очертава през
следващите години – външнотърговския дефицит и текущата сметка на
платежния баланс.

3. Ускоряване на икономическия растеж чрез насърчаване на стопанс-
ката инициатива на частния сектор и по-мащабна публична инвести-
ционна програма.

4. Повишаване благосъстоянието на българските граждани и домакинс-
твата чрез адекватна политика на доходите, отговаряща на икономи-
ческото състояние на страната.

Изпълнението на тези задачи предполага балансиран подход във фискал-
ната политика, доколкото те изискват прилагане на взаимно конфронтира-
щи се инструменти. Така подкрепата за монетарната система и поддържа-
нето на макроикономическите баланси на страната предпоставят ниски или
дори нулеви бюджетни дефицити и ограничено заемане от страна на прави-
телството на ресурси от финансовите пазари. Ускоряването на икономичес-
кия растеж, необходимостта от изграждане на модерна инфраструктура и
възстановяване на екологичното равновесие изискват сериозни по мащаби-
те си публични разходи и инвестиции, което ще оказва противоположен на-
тиск върху фискалните баланси.

Фискалните инструменти и цялостният фискален механизъм трябва да поз-
воляват маневреност с оглед на евентуална необходимост от париране на
неблагоприятни външни влияния върху националната икономика. В този кон-
текст трябва да бъде продължена практиката на поддържане на достатъчни
фискални резерви и да се засили контролът върху ефективността на публич-
ните разходи.

1. Приходна система
 В последните години публичният сектор мобилизира сравнително една-

къв дял от БВП – близо  40%, като малко над 30%  от тези постъпления са
данъчно-осигурителни приходи. Структурата на данъчната система обаче
претърпя известни промени. Намалени бяха преките подоходни данъци, ка-
то в замяна се увеличиха косвените, предимно за сметка на акцизите. Така
корпоративният данък от 38% през 1997 г. последователно спадна на 15%
през 2005 г., а пределната ставка на данъка върху общия доход беше сва-
лена от 40% на 24% за същия период. Тези изменения в данъчните ставки
промениха пропорцията преки – косвени данъци от 57– 43% през 2001 г.
на 51–49% за 2004 г., като при реализация на заявените правителствени
намерения в областта на данъчната политика още през 2005 г. делът на
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преките данъци в общите данъчни приходи ще спадне под 50%.
В структурно отношение, запазването на тенденцията към нарастване на

акцизите е наложителна до достигане на минималните равнища, хармони-
зирани в рамките на ЕС. В частност тези увеличения засягат минералните
масла, тютюневите продукти и алкохолните напитки. Като тенденция в oбщ-
ността се очертава по-нататъшно увеличение на установените минимални
равнища на акцизите и разширяване на техния обхват (горива и електрое-
нергия), което предопределя перспективите и в нашата фискална политика
по отношение на приходната є част.

Предстоящото поетапно увеличение на акцизите на посочените важни
стокови групи, както и станалата вече закономерност да се преизпълняват
планираните бюджетни приходи са аргументи за продължаващо намаление
на данъците. Без значими рискове за приходната част на бюджета в сред-
носрочна перспектива са възможни намаления и на други данъци:
•  Корпоративният данък може да бъде намален под 15% поне за перио-

да до влизането на страната в ЕС, отчитайки вероятността за евентуал-
но хармонизиране на тази данъчна форма. По-нататъшно намаление на
корпоративния данък е целесъобразно, за да се снижи общата данъчно-
осигурителна тежест на частния сектор дотолкова, доколкото евентуално
по-осезаемо намаление на осигурителните вноски – за пенсионно и
здравно осигуряване – би нарушило финансовата автономия на НОИ и
на НЗОК.

• Целесъобразно е да се оптимизира данъкът върху общия доход, като се
намали неговата горна ставка в съчетание с увеличаване на  данъчната
основа, включително на необлагаемия минимум. Доколкото домакинства-
та реализират различни по структура и източници доходи вследствие съ-
ществуващите различия в работоспособността на съпрузите осигуряване-
то на еквивалентно облагане изисква да се въведат паралелни скали за
облагане на индивидуалните доходи (сегашният принцип) и на съвкупни-
те семейни доходи.  Подобни промени в подоходния данък ще съдействат
за по-добро балансиране доходите на домакинствата в контекста и на
бъдещото стъпаловидно увеличаване на дела от осигурителните вноски,
които ще се поемат от осигуряваните лица. Така нарастващата осигури-
телна тежест върху доходите на гражданите и домакинствата ще бъдe
смекченa от  по-малката тежест на данъка върху общия доход.

• Настоящото равнище на данъка върху добавената стойност също подле-
жи на преоценка и намаление. Възможностите в  тази насока са в диа-
пазона от сегашните 20% до минимално установените в ЕС 15%. Евен-
туално намаление на ставката на ДДС ще разпредели ефекта от осво-
бождаващия се доход между стопанския сектор и потребителите в зави-
симост от ценовата еластичност. И в двата случая резултатите могат да
се определят като благоприятни за стопанската активност и за повиша-
ване доходите на домакинствата.
Задължително е по-нататъшното укрепване на административния капаци-

тет на данъчната администрация. Трябва да се ускори институционализира-
нето на единната агенция по приходите, която да обедини службите по съ-
биране на данъците и здравноосигурителните вноски и да съдейства за по-
ефективно касово управление на публичните ресурси. Полезно е да се раз-
работи механизъм за разделяне на инкасаторските функции на централния
бюджет и бюджетите на местните органи на власт с оглед по-голяма инсти-
туционална  заинтересованост от повишаване събираемостта на публични-
те приходи. Данъчната дисциплина все още не е на необходимото равнище
за страна – бъдеща членка на ЕС. За целта на преглед подлежат  всички за-
конови текстове, регламентиращи  наказателното санкциониране на лица-
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та и компаниите, отклоняващи се от данъчни задължения.
Коментираните възможности за коригиране на общата данъчна тежест

следва да се разглеждат през призмата на необходимостта   държавният бю-
джет да продължи да мобилизира достатъчно ресурси, които да осигуряват
ефективно изпълнение на целите на  фискалната политика, което означава,
че не следва да се очакват значителни намаления на общия дял на публич-
ния сектор в БВП под установилите се в последните години  38–40%. Те мо-
гат да се реализират след съответни оценки за съхраняване стабилността на
публичния сектор и на общото макроикономическо равновесие, без да се
допускат увлечения в ефектни по форма, но съмнителни като икономическа
обоснованост предложения от типа на идеята за внедряване на т. нар. „пло-
сък данък“.

По отношение единството на данъчната система установеното неутрал-
но фискално отношение към всички стопански отрасли и сектори има свои-
те съществени предимства.   Въпреки това  може да се обсъди  въвеждане-
то на ограничен кръг данъчни преотстъпвания за общофункционални дейнос-
ти, като инвестиции в техническо и технологично оборудване за производс-
твени цели, инвестиции в повишаване на образователното равнище и квали-
фикацията на персонала, реализирана експортна продукция с висока сте-
пен на преработка на изделията. Евентуалното въвеждане на всяка от тези
мерки, както и конкретните функционални форми на прилагане ще трябва
да се оценяват по степента на тяхната ефективност и  от гледна точка на пос-
ледващи загуби на бюджетни приходи, т. е. след анализ на конкретните пол-
зи от и разноски за всяка конкретна промяна.

2. Разходна система
Главна задача пред управлението на бюджетните разходи в средносро-

чен план остава  тяхното рационализиране и повишаването на ефективност-
та им. Може да се допусне, че в следващите няколко години лихвените раз-
ходи в бюджета ще се увеличават в зависимост от динамиката на външните
лихви и ще заемат 2.5–3% от БВП, което предпоставя равнище на нелихве-
ни разходи от порядъка на 35–36%.

Структурата на нелихвените разходи трябва да се преориентира към ин-
вестиционни и социални разходи за сметка на намаляване на част от  суб-
сидиите, чиято ефективност е твърде съмнителна.

Следва да се увеличат разходите за образование в сравнение със срав-
нително ниското им ниво през последните години. В същото време образо-
вателната реформа трябва да осигури непрекъснатост на обучението за
всички граждани в трудоспособна възраст чрез подходящи за всяко профе-
сионално направление и възрастова група образователни и квалификацион-
ни форми.  Науката и научните изследвания следва да се подпомагат от дър-
жавата в степента, в която съответните научни колективи се кооперират в
своите усилия с външни партньори и/или развият съвместна изследователс-
ка дейност със заинтересовани стопански формирования, които да осигуря-
ват част от финансирането.

Разходите за отбрана и сигурност могат да се запазят на същото равни-
ще, което изисква преглед и редуциране на една част, за да се освободят
средства за модернизация на системата съгласно ангажиментите на страна-
та, произтичащи от членството ни в НАТО.

Социалните разходи също подлежат на увеличение, за да се посрещнат
евентуалните по-високи цени на някои комунални, образователни и здравни
услуги. Обхватът на социалното подпомагане обаче трябва да остане свит
и да се дефинира на базата на обективни критерии за бедност, които включ-
ват цялото имуществено състояние, а не само текущите доходи. Това ще до-
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веде до по-ефективно и рационално изразходване на социалните помощи и
вероятно няма да изисква съществен допълнителен ресурс в сравнение със
заделяния понастоящем.

3. Фискална децентрализация
Укрепването на местното самоуправление изисква по-нататъшно разви-

тие на фискалната децентрализация. Тя предполага   прехвърляне на пове-
че функционални, а оттук и управленски компетенции и финансови ресурси
от централната към местните органи на власт. Завареното състояние нареж-
да българските общини по обхвата на ресурсите, с които разполагат, на
последните места сред европейските страни. Действащите сега нормативи
за необходимите разходи, които централният бюджет дължи на местните бю-
джети за финансирането на делегираните им от държавата дейности в обра-
зователната, културната и социалната сфера, следва да се обективизират
и да се превърнат в основен инструмент на взаимоотношенията между цен-
тралния и местните бюджети.

Местните власти трябва да получат пълните компетенции при определя-
не равнището на местните данъци в рамките на централно утвърдени тава-
ни. Целесъобразно би било  изграждането на общински служби за събира-
не и контрол върху местните приходи. На  надлежно законово регламенти-
ране подлежат  процедурите по емисии на общински дългове и неплатежос-
пособността на общините.

4. Бюджетни дефицити
Фискалната политика трябва да продължи да се основава на ниски бю-

джетни дефицити. В изпълнение на критериите от Маастрихт страната не
трабва да допуска бюджетните дефицити да надвишават 3% от БВП. Функ-
циониращият паричен съвет и задълбочаващият се дефицит по текущата
сметка на платежния баланс – двата допълнителни, специфични за българс-
ката икономика фактора – дават основание да се аргументира по-нисък бю-
джетен дефицит в сравнение с допустимия от маастрихтския критерий.

Поддържането на паричен съвет предпоставя ограничени бюджетни де-
фицити без пряка връзка с източниците за тяхното финансиране. Това обез-
смисля аргументите, според които правителството може да допуска и по-ви-
соки бюджетни дефицити, стига да не ги финансира чрез емисии на съкро-
вищни инструменти и да не разстройва финансовите пазари.

Контролът върху публичните разходи е най-бързото и сравнително ефек-
тивно средство за противодействие на нарастването на дефицита по текуща-
та сметка на платежния баланс. В този аспект е наложително да не се до-
пускат бюджетни дефицити, които ще повишат вътрешното търсене и ще реф-
лектират във външнотърговски дефицит и дефицит по  текущата сметка. Огра-
ничаването на бюджетните дефицити като  инструмент за въздействие върху
външноикономическите баланси на страната при равни други условия е за
предпочитане  в сравнение с изтеглянето на  ликвидност от банковата сис-
тема, което следва да компенсира евентуалното допускане на по-високи бю-
джетни дефицити.



34

Част първа. Част първа. Част първа. Част първа. Част първа. Предизвикателствата пред макроикономическото развитие

5.  Управление на дълга и фискалните резерви
Понастоящем публичният дълг на страната (включващ вътрешния и външ-

ния дълг на централното правителство и общинските власти) възлиза на око-
ло 40% от БВП при над 120% през 1996 г. и малко над 70% през 2001 г.
Достигнатото равнище е съвсем приемливо  от позициите на маастрихтския
критерий – максимално допустими 60%. Така при по-нататъшно благоразум-
но управление на правителствения дълг той ще престане да бъде потенциал-
на макроикономическа заплаха, каквато бе в първата половина на перио-
да на икономически реформи – от 1990 г. до 1999 г.

В средносрочен аспект не съществуват сериозни рискове за обслужва-
нето на правителствените дългове. Вътрешният дълг е добре разсрочен, до-
колкото преобладаващата част от него се представя от пет- и повече годиш-
ни съкровищни облигации. Падежите на външните дългове също са сравни-
телно гладко разпределени. През 2007 г. е падежът на емитираните през
2001 г. еврооблигации, но поради размера им – 250 млн. евро, тяхното
рефинансиране30 не би следвало да представлява проблем. По-големи
струпвания на подлежащ на изплащане дълг са съсредоточени в 2013 г. и
2015 г. Не съществуват също значими валутни и лихвени рискове.

Политиката по управление на дълга следва да възстанови  стремежа към
минимални разходи по обслужването на дълга като водеща цел пред съот-
ветните правителствени служби. Осъществените през 2002 г. активни опе-
рации по замяна на облигации по външния дълг са добра илюстрация за за-
губите, които страната може да претърпи при дългови трансакции, преслед-
ващи цели, различни от минимизирането на общата дългова тежест, в т. ч.
лихвена.

Необходимо е прецизиране на системата от критерии за одобряването
или гарантирането на инвестиционни кредити от страна на правителството
в случай че не отговарят на изискванията за социално-икономическа ефектив-
ност.

Политиката на поддържане на достатъчен фискален резерв  трябва да се
запази, за да бъде обезпечена финансовата сигурност на страната в случай
на възможно активиране на различни по характер рискове, включително при
евентуални неблагоприятни външни шокове върху икономиката.

6. Предприсъединителна подготовка във фискалната сфера
Доколкото не съществува стандартизиран европейски модел на фискал-

ни системи и политика, подготовката за присъединяване на страната към ЕС
изисква водене на благоразумна финансова и в частност фискална полити-
ка, която да гарантира макроикономическата стабилност и изпълнението на
маастрихтските критерии. Правителствата на страната следва да се ангажи-
рат с изискванията на Пакта за стабилност и растеж по отношение на фис-
калната политика и да ограничават бюджетните дефицити като предпостав-
ка за поддържане на общо макроикономическо равновесие и да съдействат
на централната банка в нейните усилия по запазването на валутната и це-
новата стабилност. Страната трябва да продължи и ускори реформиране-
то на основните публични сектори, за да подобри ефективността на оказва-
ните публични услуги. Стриктното прилагане на принципите на единната бю-
джетна сметка, по-нататъшното развитие на съкровищните функции при уп-
равлението на бюджетните ресурси и въвеждането на програмното бюдже-
тиране са пътищата за рационализиране на публичните разходи и за пови-
шаване устойчивостта на фискалните баланси. Наложително е да се подоб-

30 В същото време обаче се появяват и други важни разходи за бюджета, като вноската в ЕС, раз-
ходите за съфинансиране на европейските проекти и загубите от митнически постъпления.
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ри  методологията на бюджетното счетоводство в съответствие със стандар-
тите на ESA 95 и да се осигури пълна прозрачност и условия за ефективен
контрол както върху местните публични фондове, така и върху фондовете, ко-
ито страната получава от ЕС.

По-важните специфични задачи могат да се резюмират в следните на-
соки.
• Специално внимание следва да се отдели на финансовите потоци от и

към бюджета на ЕС в първите няколко години след присъединяването. До-
колкото вноските, които страната ще прави в бюджета на общността, са
безусловни нейни задължения, а средствата, които ще бъдат получавани,
са програмни, то възникват времеви различия между изходящите и входя-
щите парични потоци от типа на касовите разриви. В началните години
дори съществува потенциална опасност страната да не бъде нетен бене-
фициент на ресурси от общността, което заплашва да влоши общата
фискална позиция, като разшири бюджетния дефицит.
Този потенциален фискален проблем изисква поддържане на адекватни
фискални резерви и гъвкавост на разходната част на бюджета с оглед не-
допускането на скокообразно нарастване на бюджетните дефицити.

• Поддържане и непрекъснато усъвършенстване на  институционалната и
функционалната система за управление на средствата, постъпващи от
ЕС по трите предприсъединителни програми: ФАР, ИСПА и САПАРД,
респективно на структурните фондове след присъединяване на страната
към общността.

• Изграждане на административен капацитет за правилното начисляване
и превеждане на вноските на страната в бюджета на ЕС на база брут-
ния национален доход, среднопретегления размер на данъка върху до-
бавената стойност и митата при внос от трети страни. Необходимо е ряз-
ко да се повиши ефективността при разкриването на митническите злоу-
потреби.

• Укрепване на контролните институции – Сметната палата и Държавния
вътрешен финансов контрол – за гарантиране ефективното разходване
на средства на общността по предприсъединителните и структурните
програми.

• Развитие на административния, техническия, информационния и екс-
пертния капацитет на митническата администрация, доколкото тя се прев-
ръща практически в митническа администрация на общността. Регламен-
тиране на координацията между различните държавни институции и служ-
би, които имат отношение към границите на страната, и установяване на
тясно сътрудничество със сродни институции и служби от други страни –
членки на ЕС.

• Отстраняване на съществуващи несъответствия в нашите данъчни регула-
ции с установените стандарти в областта на акцизите, данъка върху до-
бавената стойност и корпоративното подоходно облагане. Функционал-
но укрепване на данъчната администрация.
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Основният извод от анализа на макроикономическите предизвикателст-
ва пред българската икономика, направен в първа част, е, че  е особеноособеноособеноособеноособено
важно в средносрочен план тя да има структура, създаваща висока до-важно в средносрочен план тя да има структура, създаваща висока до-важно в средносрочен план тя да има структура, създаваща висока до-важно в средносрочен план тя да има структура, създаваща висока до-важно в средносрочен план тя да има структура, създаваща висока до-
бавена стойност, и конкурентоспособност, която позволява значими ибавена стойност, и конкурентоспособност, която позволява значими ибавена стойност, и конкурентоспособност, която позволява значими ибавена стойност, и конкурентоспособност, която позволява значими ибавена стойност, и конкурентоспособност, която позволява значими и
стабилни експортни и инвестиционни потоцистабилни експортни и инвестиционни потоцистабилни експортни и инвестиционни потоцистабилни експортни и инвестиционни потоцистабилни експортни и инвестиционни потоци. Едва тогава икономически-
те рискове ще намалеят значително, а възможностите за поддържане на ви-
сок жизнен стандарт ще се увеличат.

Постигането на висока конкурентоспособност се влияе от икономическа-
та политика на държавата, но основният фактор за нея е корпоративното
(микроикономическото) управление. Това означава, че държавата трябвадържавата трябвадържавата трябвадържавата трябвадържавата трябва
да създаде условия, но двигател за увеличаване на конкурентоспособ-да създаде условия, но двигател за увеличаване на конкурентоспособ-да създаде условия, но двигател за увеличаване на конкурентоспособ-да създаде условия, но двигател за увеличаване на конкурентоспособ-да създаде условия, но двигател за увеличаване на конкурентоспособ-
ността са фирмите.ността са фирмите.ността са фирмите.ността са фирмите.ността са фирмите.

В тази глава ще разгледаме конкурентоспособността на българската ико-
номика. Тя ще бъде съпоставена с динамиката в ЕС по изпълнението на Ли-
сабонската стратегия. По-обстоен анализ ще бъде направен на най-важните
фактори за увеличаване на производителността – иновациите в бизнеса, при-
лагането на нови информационни и комуникационни технологии, регулации-
те на бизнессредата и развитието на малките и средните предприятия.

Глава III.
Конкурентоспособност на българската икономика

Проблемите, свързани с повишаването на конкурентоспособността на
българската икономика, са особено актуални в навечерието на пълноправ-
ното членство на България в ЕС. През последните години темата за конку-
рентоспособността е в центъра на вниманието и в страните от ЕС поради
недостатъчните темпове на нарастване на производителността и загубата на
предимства от страна на европейската икономика в сравнение с конкурен-
ти като САЩ и страните от Източна Азия.

Конкурентоспособността е синтетична категория, в която рефлектират
резултатите от цялостната икономическа политика. Тя характеризира спо-
собността на нациите да постигат по-висока производителност, която се ос-
новава на иновативен подход към човешките ресурси, капитала и физичес-
ките активи. Такъв подход дава възможност да се издържи на предизвикател-
ствата на свободните международни пазари. Нарастването на конкурен-
тоспособността води до увеличаване на реалните доходи и жизнения стан-
дарт. Оттук произтича и основният проблем за постигане на растеж – основният проблем за постигане на растеж – основният проблем за постигане на растеж – основният проблем за постигане на растеж – основният проблем за постигане на растеж – каккаккаккаккак
да се създадат условия за по-висока производителност – да се на-да се създадат условия за по-висока производителност – да се на-да се създадат условия за по-висока производителност – да се на-да се създадат условия за по-висока производителност – да се на-да се създадат условия за по-висока производителност – да се на-
карат човешкият труд, капиталът и естествените ресурси да про-карат човешкият труд, капиталът и естествените ресурси да про-карат човешкият труд, капиталът и естествените ресурси да про-карат човешкият труд, капиталът и естествените ресурси да про-карат човешкият труд, капиталът и естествените ресурси да про-
извеждат по-голяма стойност.извеждат по-голяма стойност.извеждат по-голяма стойност.извеждат по-голяма стойност.извеждат по-голяма стойност.

Националната производителност зависи пряко от производителността на
компаниите. Националната икономика не може да бъде конкурентна, без
да са конкурентни фирмите, които работят в нея. Това предполага по-квали-
фицирани човешки ресурси, по-добра информираност, по-модерна инфрас-
труктура, по-интензивна конкуренция.
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В съвременните условия фирмите променят своите стратегии, като преми-
нават от сравнителни към конкурентни предимства, дължащи се на по-качест-
вени, с по-голяма добавена стойност уникални продукти и процеси. Способ-
ността на държавите да изградят среда, в която фирмите да произвеждат слож-
ни, диференцирани, с висока добавена стойност продукти, предназначени да
задоволяват взискателни потребители, създава условия за просперитет.

Ако усилията  в България продължат да бъдат насочени единст-Ако усилията  в България продължат да бъдат насочени единст-Ако усилията  в България продължат да бъдат насочени единст-Ако усилията  в България продължат да бъдат насочени единст-Ако усилията  в България продължат да бъдат насочени единст-
вено към поддържане на макроикономическа стабилност, без да севено към поддържане на макроикономическа стабилност, без да севено към поддържане на макроикономическа стабилност, без да севено към поддържане на макроикономическа стабилност, без да севено към поддържане на макроикономическа стабилност, без да се
провежда активна политика за увеличаване на конкурентоспособ-провежда активна политика за увеличаване на конкурентоспособ-провежда активна политика за увеличаване на конкурентоспособ-провежда активна политика за увеличаване на конкурентоспособ-провежда активна политика за увеличаване на конкурентоспособ-
ността, ще настъпят разочарования, свързани с липсата на доста-ността, ще настъпят разочарования, свързани с липсата на доста-ността, ще настъпят разочарования, свързани с липсата на доста-ността, ще настъпят разочарования, свързани с липсата на доста-ността, ще настъпят разочарования, свързани с липсата на доста-
тъчен икономически растеж.тъчен икономически растеж.тъчен икономически растеж.тъчен икономически растеж.тъчен икономически растеж.

1. България в международните сравнителни изследвания за
конкурентоспсобност
Българската икономика не е достатъчно конкурентоспособна. ПрезПрезПрезПрезПрез

последните години обаче настъпват някои положителни променипоследните години обаче настъпват някои положителни променипоследните години обаче настъпват някои положителни променипоследните години обаче настъпват някои положителни променипоследните години обаче настъпват някои положителни промени. Възмож-
ност за подобни изводи дава участието31 на България в редовния доклад на
Световния икономически форум – Global Competitiveness Report. Този годишен
доклад представлява най-пълното и задълбочено изследване на конкурентоспо-
собността. Неговите изводи и констатации могат да се използват като ориентир
за приоритетите и мерките, които трябва да бъдат предприети в бъдеще.

В доклада на форума32 са конструирани два индекса за оценка на кон-
курентоспособността – единият характеризира потенциала за растеж на
националните икономики в дългосрочен план (конкурентоспособност на ико-
номиката или потенциална конкурентоспособност), а другият оценява конку-
рентоспособността на компаниите (конкурентоспособност на бизнеса). Во-
дещ е първият индекс, който дава представа за способността на национал-
ната икономика да постига растеж.

Таблица 5
Класиране на България – 2003 и 2004 г.Класиране на България – 2003 и 2004 г.Класиране на България – 2003 и 2004 г.Класиране на България – 2003 и 2004 г.Класиране на България – 2003 и 2004 г.3333333333

       Конкурентоспособност на икономиката       Конкурентоспособност на бизнеса
2003      2004                                                         2003      2004
64 59 77 70

   Макроикономическа среда 73 60 Фирмени стратегии 85 79
   Публични институции 62 56 Бизнессреда  75 67
   Технологично развитие 63 59

1.1. Конкурентоспособност на икономиката – национално
равнище
Основната цел на индекса за потенциална конкурентоспособност е да

даде възможност за анализ на капацитета на националните икономики да
постигат икономически растеж в средно- и дългосрочна перспектива. Той
обобщава показатели от областта на институционалното укрепване и струк-
турните промени. Комбинирайки количествените показатели със субективно-
то мнение на представителите на бизнесa, екипът на форума е декомпози-
рал индекса за потенциална конкурентоспособност на три субиндекса –
макроикономическа стабилност, качество на публичните институции, техно-
логично развитие. Това са факторите, които според екипа на форума в най-
висока степен определят потенциала за растеж на икономиките, като се от-
31 България е включена в тези доклади от 1999 г.
32 Последният доклад The Global Competitiveness Report 2004–2005 беше официално представен

на 30 октомври 2004 г.
33 В последния доклад на Световния икономически форум са включени 104 държави.
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белязва решаващата роля на технологичното развитие, особено в сред-
но- и дългосрочна перспектива.

Макроикономическата средаМакроикономическата средаМакроикономическата средаМакроикономическата средаМакроикономическата среда
В сравнение с миналата година България се е придвижила значително по-

напред – от 73-о на 60-о място. Обособени са три групи фактори в рамки-
те на макроикономическата среда – макроикономическа стабилност, дър-
жавни разходи, кредитен рейтинг. По отношение на макроикономическата
стабилност и кредитния рейтинг България се придвижва напред и заема
54-а позиция. По-неблагоприятно е положението с държавните разходи –
там тя е на 83-а позиция.

Страната има сравнително добри количествени показатели – темп на на-
растване на БВП, нисък бюджетен дефицит, ниска инфлация, подобряващ се
кредитен рейтинг. Същевременно по някои индикатори, свързани със субек-
тивната оценка на предприемачите, резултатите са по-неблагоприятни – не-
ефективно изразходване на публични средства, очаквания за рецесия. Дру-
ги негативни показатели са високото равнище на държавните субсидии, нис-
кото ниво на спестяванията и т. н.

Публичните институцииПубличните институцииПубличните институцииПубличните институцииПубличните институции
Публичните институции осигуряват защита на собствеността, бързо и без-

пристрастно решаване на търговски спорове, прозрачност на всички равни-
ща на държавното управление. Тук са формирани също два субиндекса –
единият оценява степента на разпространение на корупцията, а другият –
ефективността на законодателството и съдебната система.

През последните три години в докладите на форума България има най-
добри позиции именно по отношение на публичните институции и противно
на разпространените схащания, преди всичко що се отнася до оценките за
размера на корупцията. Нивото на корупция е важен показател за това, до-
колко държавата осигурява работещи, прозрачни, ясни правила и рамки за
развитие на бизнеса, както и ефективни и справедливи механизми за предос-
тавяне услуги на гражданите.

По отношение на този индекс България се придвижва от 35-о място през
2003 г. до 30-о в последното изследване, т. е. в първата половина на стра-
ните с по-ниски нива на разпространение на корупция. По показателя „раз-
пространение на корупцията“ България има по-добри позиции от повечето
страни от Централна и Източна Европа. Единствено Естония е по-напред –
на 29-о място, повечето от останалите – Чехия, Унгария, Литва, Латвия, Пол-
ша – са след България.

Проблемът с разпространението на корупцията безспорно е сериозен
и е една от областите, в които България продължава да търпи критики и от
страна на Европейската комисия. Същевременно в сравнителен план с ня-
кои държави от Централна и Източна Европа България показва добри резул-
тати. Считаме, че обективността изисква този факт да бъде отбелязан. Раз-
бира се, тези данни не могат да внесат успокоение, но те потвърждават об-
стоятелството, че корупцията е разпространена във всяка обществена сис-
тема, тя е сложно явление, което трудно може да бъде измерено и не може
да бъде еднозначно оценено. Авторите на доклада обръщат специално вни-
мание на проблема с корупцията, като отбелязват, че макар да се считаше
едва ли не за „патент“ на бедните държави, тя е проблем за всички страни,
в т. ч. и за богатите.

Основните трудности в областта на публичните институции в България
продължават да се свързват с липсата на бърза, ефективна и безпристраст-
на съдебна система (81-о място); с организираната престъпност (98-о); кли-
ентелизъм (89-о); недостатъчна защита на правото на собственост (80-о).
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Технологичното развитиеТехнологичното развитиеТехнологичното развитиеТехнологичното развитиеТехнологичното развитие
Както беше посочено по-горе, все по-голямо става значението на техно-

логичното развитие като фактор за засилване на конкурентоспособността
на икономиките.

Различията в използването на съвременните технологии се трансформи-
рат в различия в производителността и оказват сериозно въздействие върху
способността за икономически растеж. Успешното развитие и използване
на информационните технологии предопределя в голяма степен иновативния
потенциал на страните, създава предпоставки за развитие на информацион-
но общество и на икономика на знанието, стимулира изследванията и тех-
нологиите във всички области, т. е. те са тясно свързани с бъдещето на всяка
страна, в т. ч. и на България. Това са причините, поради които тук се отде-
ля специално място на тези проблеми.

Според докладите за глобалната конкурентоспособност България не из-
ползва в достатъчна степен възможностите за технологично развитие. Същев-
ременно в сравнение с 2003 г. страната се е придвижила с няколко пози-
ции напред – от 63-о на 59-о място. Технологичното развитие се осъщест-
вява най-общо по два начина – чрез създаване на нови технологии (инова-
ционен потенциал) и чрез трансфер на такива технологии от чужбина. Това
дава основание технологичният индекс да бъде декомпозиран на няколко су-
биндекса – иновационен, трансферен и комуникационно-информационен.

• Иновационен индекс
Иновационният капацитет се оценява с помощта на множество показа-

тели, най-важни от които са патентоването на нови продукти, процеси и тех-
нологии; делът на обучаващите се във висши учебни заведения; качеството
на обучение в областта на точните науки; наличието на квалифицирани ин-
женери и учени. Най-силни в това отношение са САЩ, Канада, страните от
Западна Европа, Япония, Корея, Сингапур и т. н. В тези страни живеят 15%
от световното население, но те притежават 99% от патентите за нови про-
дукти и технологии. Тези държави осъществяват третия най-висш етап на раз-
витие в съвременния свят – иновационно ориентирания, който следва след
ресурсно обусловения и инвестиционния.

Останалите държави предимно внасят технологии и продукти отвън, т. е.
те трябва да изградят потенциал за трансфер и успешно внедряване на съв-
ременни технологии. Сред тях най-голям растеж постигат страните, които ус-
пяват да привлекат значителни чуждестранни инвестиции от иновативни дър-
жави. Инвестициите са свързани с приток на нови технологии и продукти, ка-
питал и управленски умения. Примери за такива страни са Китай, Ирлан-
дия, а от източноевропейските – Естония.

По отношение на иновативния индекс България заема 46-о място. Най-
добре сред страните от Централна и Източна Европа се справят Естония и
Словения. В класирането България е близо до Чехия и Словакия. Изводът, ва-
лиден за тези страни, както и за България е, че те притежават известен ино-
вативен потенциал, който е добра основа за ускорено развитие.

• Информационно-комуникационен индекс
По отношение на този индекс България е на 47-а позиция при 49-а през

2003 г. Напред в класирането са Естония, Словения, Чехия. Тук са отчете-
ни такива количествени индикатори, като брой телефонни линии, брой ин-
тернет потребители, брой интернет хостове, брой клетъчни телефони и др.
По тези количествени показатели България има сравнително добри постиже-
ния.

Прави впечатление, че по-активни в използването на информационни тех-
нологии в България са физическите лица. Прилагането на съвременни инфор-
мационни технологии до голяма степен е резултат от личната инициатива на
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предприемачите, като във фирмените стратегии все още липсва достатъчно
разбиране за тяхната важност.

• Индекс за трансфер на технологии
Основните проблеми в областта на технологичното развитие произтичат

от липсата на активна политика от страна на фирмите при трансфера на съв-
ременни технологии – тук България е на 62-о място (67-о през 2003 г.).
Трансферът на технологии е един от най-ефективните канали за индуциране
на растеж в икономиката и за обновяване на производството. За съжаление
според бизнеса в България чуждестранните инвестиции не играят очаквана-
та роля на проводник на модерни технологии. В Унгария, Естония и Слова-
кия например това е един от основните двигатели за развитие. Това е добър
повод да си припомним, че от гледна точка на развитието на икономиката
значение имат не които и да било инвестиции, а инвестициите, насочени към
високотехнологични области.

1.2. Конкурентоспособност на икономиката – фирмено равнище
Дълго време се смяташе, че стабилната макроикономическа среда,

ефективността на институциите, либерализацията са „крайъгълният камък“ на
икономическия растеж. Проучванията, направени от различни екипи, в т.ч.
и от екип на форума под ръководството на М. Портър, показват, че те са не-
обходими, но не са достатъчни условия за постигането на устойчив икономи-
чески растеж. Експертите са категорични, че без реформи на без реформи на без реформи на без реформи на без реформи на микронивомикронивомикронивомикронивомикрониво
растежът, генериран от успешна макроикономическа политика, е нет-растежът, генериран от успешна макроикономическа политика, е нет-растежът, генериран от успешна макроикономическа политика, е нет-растежът, генериран от успешна макроикономическа политика, е нет-растежът, генериран от успешна макроикономическа политика, е нет-
раен и трудно би довел до значително нарастване на БВПраен и трудно би довел до значително нарастване на БВПраен и трудно би довел до значително нарастване на БВПраен и трудно би довел до значително нарастване на БВПраен и трудно би довел до значително нарастване на БВП. Необходими
са подходящи микроикономически реформи, които да доведат до повишава-
не на производителността и конкурентоспособността на фирмите. Създава-
нето на повече възможности за предприемачите и откриването на нови ра-
ботни места имат много по-голямо значение, отколкото засилването на дър-
жавната намеса и опитите да се компенсира ролята на частната инициатива.

Бизнесът все повече осъзнава, че устойчив растеж може да бъде постиг-
нат само чрез подобряване на фирмената конкурентоспособност. Тя се оп-
ределя от два основни фактора – качество на микросредата и ефектив-
ност на стратегиите, които им позволяват да се справят успешно с кон-
курентния натиск.

По отношение на фирмената конкурентоспособност България е твърде
назад – 70-о място при 77-о през 2003 г. Най-добро класиране сред но-
воприсъединилите се към ЕС страни имат Естония, Словения и Чехия.

По отношение на бизнессредата бизнессредата бизнессредата бизнессредата бизнессредата България заема 67-о място, като
придвижването в сравнение с предходната година е съществено – от 75-о
място. Това доказва, че предприетите през последните години мерки в об-
ластта на регулативните режими, обществените поръчки, защитата на кон-
куренцията и др. постепенно започват да дават резултати. При оценка на
бизнессредата особено значение имат такива показатели, като възможнос-
тите за започване на нов бизнес; отсъствието на административни бариери;
ефективната защита на конкуренцията; достъпът до финансиране и т. н. По
отношение на възможностите за започване на нов бизнес България продъл-
жава да бъде назад в класирането. С очакваните промени в търговската ре-
гистрация (изваждането є от съдилищата, разработването на стратегия за
създаване на централен регистър на юридическите лица и електронен регис-
търен център) стартирането на нов бизнес вероятно ще се ускори. По-актив-
ното прилагане на Закона за ограничаване на административното регули-
ране и административния контрол върху стопанската дейност, както и очак-
ваното облекчаване на някои от най-проблемните регулативни режими ще
доведат до цялостно подобряване на бизнессредата. Този въпрос ще бъде
разгледан обстойно по-долу.
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Основните елементи на фирмените стратегиифирмените стратегиифирмените стратегиифирмените стратегиифирмените стратегии, които влияят върху
производителността на компаниите, според екипа на форума, са: усъвър-
шенстване на производствените процеси, избор на конкурентни предимст-
ва; обучение на персонала и повишаване на квалификацията му, подобря-
ване качеството на маркетинга. Като цяло качеството на фирмените страте-
гии продължава да бъде най-негативно оценявано и поставя страната на
най-неблагоприятни позиции – едва 79-о място.

Българските компании имат най-сериозни затруднения в следните сфери:
липсата на адекватна политика за квалификация и преквалификация на чо-
вешките ресурси, недостатъчно ефективен маркетинг и ниско качество на
професионалния мениджмънт, отсъствие на активна политика за закупуване
и внедряване на съвременни технологии. Тези няколко сериозни проблема
водят и до по-ниска конкурентоспособност на българските предприятия.

1.3. Други показатели за конкурентоспособност
Според доклада България има сравнително добри позиции при регулира-

нето на пазара на труда и някои елементи от управлението на човешките
ресурси – относителна гъвкавост и свобода при определянето на работна-
та заплата и в практиката по наемане и освобождаване на работници, съ-
отношение производителност на труда/заплащане. Добри са резулта-
тите, засягащи равнопоставеността на жените и мъжете при наемането и
заплащането в частния сектор.

Неблагоприятни са позициите, свързани със защитата на околната сре-
да и разходите за екологична политика. България продължава да бъде на
последните места по ангажираност на предприемачите с благотворителни
каузи и подкрепа от страна на компаниите за доброволческа дейност на
техните служители, недостатъчни мерки по преодоляване на бедността и т. н.

Като цяло безпокойство буди оценката на бизнеса, че липсва  наци-
онална политика за целенасочено повишаване на конкурентоспособ-
ността на икономиката. Основание за оптимизъм в това отношение
дава решението на правителството да посочи повишаването на кон-
курентоспособността като стратегически приоритет в Националния
план за икономическо развитие и започналата работа по подготовка на
оперативната му програма.

2. Възможности за повишаване на конкурентоспособността на
българската икономика
Повишаването на конукрентоспособността на българските предприятия

и на икономиката като цяло има решаващо значение за успешното справя-
не с натиска на конкурентните сили в ЕС. Препоръките за това могат да бъ-
дат както на държавно, така и на фирмено ниво:

На държавно равнище На държавно равнище На държавно равнище На държавно равнище На държавно равнище правителството трябва:
• да подобрява бизнессредата и да създава условия за насърчаване на

конкуренцията;
• да стимулира фирмите да се възползват в по-голяма степен от инвестиции

в научноизследователска и развойна дейност;
• да провежда политика, която насърчава новите фирми и новите индуст-

рии;
• да отговаря на специфичните изисквания на малките и средните предпри-

ятия;
• да насърчава използването на нови технологии в образованието, в биз-

неса, в ежедневието;
• да създава условия за либерализация на търговията и инвестициите;
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• да повишава образователните стандарти с цел успешно развитие на ико-
номика на знанието;

• да стимулира междунационалния и междурегионалния трансфер на тех-
нологии;

• да води активен диалог с бизнеса и да стимулира партньорствата между
компаниите.
Резултатите от подобни мерки са: нови възможности за по-ниски разхо-

ди, по-добро качество, по-голям избор за потребителите, нови форми на об-
мен между страните, общо увеличаване на потенциала за промени.

Това би могло да се постигне чрез:
• разработване на стратегия за повишаване конкурентоспособността

на икономиката;
• разработване на програма с конкретни действия за изпълнение на стра-

тегията34;
• създаване на специализирана институция – например Съвет по конку-

рентоспособност, който да разработва анализи, да осъществява мони-
торинг върху напредъка на страната в процеса на засилване на конку-
рентоспособността, да предлага мерки и решения;

· подготовка на анализи за конкурентоспособността на регионите в Бъл-
гария, в т. ч. на общините;.

На фирмено равнище На фирмено равнище На фирмено равнище На фирмено равнище На фирмено равнище е необходимо стопанските единици:
• да формират своите стратегии на основата на съвременни технологии и

иновации;
• да внедряват стандартите за управление на качеството, при което фоку-

сът  се поставя върху клиентите и тяхното доверие;
• да внедряват системи за управление на ефективността с цел използване

на най-добрите производствени практики, които дават възможност за на-
маляване на себестойността, разходите и загубите и водят до повишава-
не на производителността на основните дейности;

• да създават условия за повишаване квалификацията на работещите в
предприятията;

• да участват в мрежи от свързани производства (клъстери). Това важи в
много голяма степен за МСП. Този подход има предимства и води до по-
добряване на фирмените стратегии в следните направления:
• подобряване на продуктовия дизайн – дава по-големи възможнос-

ти за обмяна на идеи и ноу-хау в развитието и производството
на продукти и услуги;

• подобряване на репутацията – чрез активни действия на асоци-
ациите и лобиране пред държавата;

• усъвършенстване на технологичните процеси – чрез активна об-
мяна на технологично ноу-хау, създаване на нови продукти и тех-
нологии;

• по-широк достъп до дистрибуция и услуги;
• получаване на пазарна информация – възможности за обмяна на

информация за потенциални купувачи (демографски особености,
потребности, взискателност), конюнктура на пазара;

• логистика – по-добро сътрудничество по отношение на придвиж-

34 Трябва да се отбележи, че един от основните приоритети, очертани в Националния план за ико-
номическо развитие на страната, е именно повишаването на конкурентоспособността. Съгласно
методологията за разработване на документа през септември 2004 г. беше създадена работна
група за формулиране на оперативна програма за повишаване на конкурентоспособността.
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ването на стоките или информацията между участниците в мре-
жата;

• подобряване качеството на човешките ресурси чрез по-лесно при-
добиване на нови умения.

Изброените мерки не изчерпват възможните действия за повишаване на
производителността и съответно на конкурентоспособността на българска-
та икономика. Те обаче безспорно са много необходими.  По-нататъшни-По-нататъшни-По-нататъшни-По-нататъшни-По-нататъшни-
те икономически реформи предполагат партньорство между държаватате икономически реформи предполагат партньорство между държаватате икономически реформи предполагат партньорство между държаватате икономически реформи предполагат партньорство между държаватате икономически реформи предполагат партньорство между държавата
и бизнеса, като фокус на икономическата политика стане повишаване-и бизнеса, като фокус на икономическата политика стане повишаване-и бизнеса, като фокус на икономическата политика стане повишаване-и бизнеса, като фокус на икономическата политика стане повишаване-и бизнеса, като фокус на икономическата политика стане повишаване-
то на производителността.то на производителността.то на производителността.то на производителността.то на производителността.

В следващите глави ще бъдат разгледани динамиката и целите пред ико-
номическата политика в ЕС, с които България трябва не само да се съобра-
зява, но и изцяло да възприеме.  Ще бъдат анализирани и четирите най-важ-
ни елемента на политиката за висока производителност и ускорен растеж –
иновациите, информационните и комуникационните технологии, създаване-
то на благоприятна бизнессреда, подкрепата за малките и средните пред-
приятия.

Глава IV.
Съобразяване на българската икономическа политика с
целите на ЕС

Конвергирането на българската икономика с ЕС, чиято важност се раз-
глежда в първа част, предполага възприемането на едни и същи цели и по-
литика. Необходимо е икономическата политика в България да стане част от
икономическата политика на съюза, а нейните цели да се разположат в ко-
ординатната система от цели на ЕС. По този начин отпадат редица въпро-
си и недоразумения, свързани с приоритетите на икономическата политика,
а нейна основна задача става намаляването на разликите от европейс-намаляването на разликите от европейс-намаляването на разликите от европейс-намаляването на разликите от европейс-намаляването на разликите от европейс-
ките равнищаките равнищаките равнищаките равнищаките равнища.

1. Европейският път към висока конкурентоспособност –
Лисабонската стратегия
Лисабонската стратегия е един от основните документи, които оформят

икономическата политика на ЕС. Тя е приета от Съвета на ЕС през 2000 г.
в Лисабон. Главната цел, която документът поставя пред европейската ико-
номика, е към 2010 г. тя да стане най-конкурентната и динамична икономи-
ка, основана на знанието, в света. В същото време, отделяйки значително
внимание на конкуренцията и създаването на свободен пазар, европейските
лидери поставиха като неотменимо изискване преструктурирането на икономи-
ката да бъде съчетано със съответната социална политика, която да осигурява
активното участие на гражданите в икономическия и социалния живот.

Основните области на интервенция за постигане целите на Лисабонска-
та стратегия са няколко: стимулиране на конкуренцията и предприемачест-
вото; насърчаване на иновациите; осигуряване на по-висока заетост, като
се поставя акцент върху образованието и повишаването квалификацията на
човешките ресурси; модернизиране на европейския социален модел. Очак-
ва се положителните промени в тези области да доведат до повишаване на
производителността в европейските страни, което неминуемо би довело до
по-висока конкурентоспособност на тези държави в международен план.
Проблемите, очертани в Лисабон, засягат както „старите“ страни – членки
на съюза, така и в още по-голяма степен новоприсъдинилите се като и Бъл-
гария и Румъния.
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Малко преди средата на срока на Лисабонската стратегия основните
цели, които тя поставя, изглеждат трудно постижими. Като изключим извест-
ни подобрения в сферата на информационните и комуникационните техно-
логии, резултатите в останалите области са незадоволителни. Това даде по-
вод за редица анализи, включително за поставяне на въпроса за смисъла от
продължаване на работата по стратегията. Общата оценка е, че недоста-
тъчните успехи се дължат главно на външни фактори (краха на технологични-
те компании на американските борси през 2001 г., световния тероризъм,
отслабването на европейската икономика). Силно е и влиянието на вътреш-
ните за ЕС причини – малкото конституционни възможности на общите евро-
пейски структури, слабата активност на националните правителства, почти
пълната липса на ангажираност от страна на редица национални органи и
на гражданите.

Всички тези проблеми поставят въпроса за трайността на Лисабонската
стратегия и смисъла България да се съобразява с нея. Вярно е, че няма из-
рично задължение страните кандидатки да изпълняват целите є. Впрочем по-
добно задължение формално не съществува и за страните членки. Въпреки
това България трябва изцяло да съобрази своята политика с целите наБългария трябва изцяло да съобрази своята политика с целите наБългария трябва изцяло да съобрази своята политика с целите наБългария трябва изцяло да съобрази своята политика с целите наБългария трябва изцяло да съобрази своята политика с целите на
Лисабонската стратегия Лисабонската стратегия Лисабонската стратегия Лисабонската стратегия Лисабонската стратегия и да полага по-големи усилия в това отношение,
отколкото страните членки. В този случай дългосрочните интереси на стра-
ната изцяло съвпадат с тези на съюза. Ключовите думи в Лисабонската
стратегия за икономически реформи са: растеж, заетост и производител-
ност. Тези цели са изключително важни за България в настоящия етап на раз-
витие. Нещо повече – ако страната допусне да изостане от развитието наако страната допусне да изостане от развитието наако страната допусне да изостане от развитието наако страната допусне да изостане от развитието наако страната допусне да изостане от развитието на
икономиката в ЕС по отношение на производителност, иновативност, тех-икономиката в ЕС по отношение на производителност, иновативност, тех-икономиката в ЕС по отношение на производителност, иновативност, тех-икономиката в ЕС по отношение на производителност, иновативност, тех-икономиката в ЕС по отношение на производителност, иновативност, тех-
нологично равнище, тя ще се превърне трайно в периферия на съюзанологично равнище, тя ще се превърне трайно в периферия на съюзанологично равнище, тя ще се превърне трайно в периферия на съюзанологично равнище, тя ще се превърне трайно в периферия на съюзанологично равнище, тя ще се превърне трайно в периферия на съюза.

През ноември 2004 г. беше публикуван докладът на представителна ра-
ботна група, ръководена от бившия холандски министър-председател Вим
Кок, „Приемайки предизвикателството: Лисабонската стратегия за растеж
и заетост“. В този доклад се отчита изоставането от поставените през
2000 г. цели, но същевременно се подчертава тяхната важност и актуал-
ност и се отправят препоръки за ускоряване на процесите. Петте основни
области, в които се отправят препоръки към европейските страни и които са
абсолютно актуални и за България, са следните:
• Общество на знанието Общество на знанието Общество на знанието Общество на знанието Общество на знанието – привличане на повече научни работници и из-

следователи, поставяне на развойната дейност като основен приоритет,
дълбоко навлизане на информационните и комуникационните техноло-
гии;

• Вътрешен пазар Вътрешен пазар Вътрешен пазар Вътрешен пазар Вътрешен пазар – премахване на бариерите пред свободното движе-
ние на стоки и капитали, ускорено доизграждане на общия пазар на ус-
луги;

• Бизнесклимат Бизнесклимат Бизнесклимат Бизнесклимат Бизнесклимат – намаляване на общата административна тежест, подоб-
ряване качеството на регулативната среда, подпомагане стартирането
на предприятия, създаване на среда, подкрепяща бизнеса;

• Пазар на труда Пазар на труда Пазар на труда Пазар на труда Пазар на труда – скорошни резултати по изпълнението на препоръки-
те на Европейската работна група по заетостта, развитие на стратегии
за обучение през целия живот и трудова активност в по-висока възраст,
иницииране на партньорства за растеж и заетост;

• Околна среда Околна среда Околна среда Околна среда Околна среда – разпространяване на иновациите в екологията, прила-
гане на политики, които водят до дългосрочно и екологично съобразно по-
вишаване на производителността.35

35 Facing the Challenge: The Lisbon Strategy for Growth and Employment, High Level Working Group,
chaired by Wim Kok, November 2004, http://europa.eu.int/comm/lisbon_strategy.html.
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Разбира се, приоритетите на българската икономическа и социална по-
литика биха могли да се разширят, но при всички случаи изброените в док-
лада на Вим Кок области заемат сред тях водещо място.

2. Лисабонската стратегия – основа на националната българска
политика
Само за първите три години съществуване на Лисабонската стратегия –

до края на 2003 г., в ЕС са приети 70 нови регулации и усвоени във връзка
с нея 100 млрд. евро. Въпреки това, както вече беше посочено, се отчита
изоставане.  Според последния доклад за напредъка по Лисабонската стра-
тегия, приет от Европейския съвет през април 2004 г., „недостатъчните уси-
лия за реализацията на нейните цели ще доведат до значителна цена, коя-
то Европа ще трябва да плати като забавен растеж, закъсняло намаляване
равнищата на безработица и нарастваща пропаст с партньорите, които
имат високи стандарти в образованието и разходите за изследвания и ино-
вации“.36   Очаква се през следващите години да се ускори активността в ЕС
по изпълнение целите на Лисабонската стратегия. Следователно задачата
пред България е изключително трудна – страната трябва да осигури такива
темпове на изграждане на икономика на знанието, на увеличаване на про-
изводителността и на заетостта, с които да намалява разликите с ЕС въпре-
ки високите темпове в съюза. Впрочем тази задача не е толкова сложна, ако
се използват предимствата,  с които страната разполага.

Традиционно икономическият растеж се обяснява с елементите на прос-
тата производствена функция. Това са суровините, трудът и капиталът. Уве-
личаването на всеки един от тях при равни други условия би следвало да до-
веде до увеличено производство. Днес икономическото разбиране за рас-
тежа е съвсем друго. На практика без производствените фактори да проме-
нят своите стойности, крайният резултат може да бъде увеличение или нама-
ление.  Това е така най-общо поради различната производителност. Следо-
вателно към традиционните фактори трябва да се прибавят и други и сред тях
производителността е един от най-важните. Модерните икономики експло-
атират именно този „нов“ производствен фактор. Към него е насочена и Ли-
сабонската стратегия, която съвсем правилно свързва производителността с
високата квалификация, иновативността, високите технологии.

В увеличената производителност се крие и основният ресурс за растеж
на икономика като българската.  Ако за 15-те страни – стари членки на ЕС,
прилагането на Лисабонската стратегия се очаква да донесе допълнително
между 0.5% и 0.75% допълнителен растеж на БВП37, то за новите членове,
които тръгват от много по-ниско равнище, този „допълнителен“ прираст тряб-
ва да бъде много по-значим. За последните пет години ЕС (15) генерира
средногодишно 1.8% реален прираст. За България това число е 4.8%. Ако
използваме същата динамика и за ускорителя на икономиката на знанието,
то при съобразяване с Лисабонската стратегия допълнителният прираст в
България може да бъде 1–1.5% годишно.

Едно от предимствата на България, за които вече стана дума, е, че не са
създадени много традиционни връзки в сегашната икономическа среда. По-
ради това, както и поради малкия размер на икономиката реформите и
преструктурирането са много по-лесни. Необходимо обаче е ясноясноясноясноясно
виждане, подкрепено от политическо и обществено съгласие за ре-виждане, подкрепено от политическо и обществено съгласие за ре-виждане, подкрепено от политическо и обществено съгласие за ре-виждане, подкрепено от политическо и обществено съгласие за ре-виждане, подкрепено от политическо и обществено съгласие за ре-
формите, които трябва да се предприематформите, които трябва да се предприематформите, които трябва да се предприематформите, които трябва да се предприематформите, които трябва да се предприемат, за да се достигне до же-
ланата структура и конкурентоспособност на икономиката. Освен това

36 Report from the Commission to the Spring European Council: Delivering Lisbon Reforms for the Enlarged
Union, COM (2004) 29.

37 Пак там.



49

Глава IVГлава IVГлава IVГлава IVГлава IV. . . . . Съобразяване на българската икономическа политика с целите на ЕС

следва да се набележат и конкретните стъпки, като всичко това може да се
включи в национална програма за развитие на икономика на знаниетонационална програма за развитие на икономика на знаниетонационална програма за развитие на икономика на знаниетонационална програма за развитие на икономика на знаниетонационална програма за развитие на икономика на знанието,
съобразена с Лисабонската стратегия. Философията на тази програма
следва да бъде съобразена с особеностите на европейския икономически и
социален модел, част от който е и България.

Добро описание на Европейския икономически и социален модел Европейския икономически и социален модел Европейския икономически и социален модел Европейския икономически и социален модел Европейския икономически и социален модел се
дава в неотдавнашно изследване на Центъра за европейска политика. Той
се характеризира с развитие на свободния пазар, но и с активна намеса на
държавата, особено когато трябва да се смекчи въздействието на негативни
икономически събития. Според изследователите този модел предполага
сравнително високи данъци, поддържане на всеобщо достъпни услуги – глав-
но здравеопазване и образование, високи стойности на социалните осигу-
ровки, сравнително влиятелни профсъюзи,  поддържане на държавни пред-
приятия и макроикономическа стабилност чрез предпазлива фискална и па-
рична политика.38 Самият европейски модел се променя към повече пазар
и ограничаване ролята на държавата, което обаче става много бавно. То-
ва дава възможност на България да направи промени, които съответстватБългария да направи промени, които съответстватБългария да направи промени, които съответстватБългария да направи промени, които съответстватБългария да направи промени, които съответстват
на очакваното развитие в ЕСна очакваното развитие в ЕСна очакваното развитие в ЕСна очакваното развитие в ЕСна очакваното развитие в ЕС. Следователно българският модел трябва да
бъде по-либерален от европейския, но изпадането в крайности ще доведе до
несъответствие и по-трудна интеграция на страната в ЕС.

Сравнението между България и ЕС по показателите, по които се измер-
ва напредъкът по Лисабонската стратегия, показва сериозна изостаналост
в редица от тях (вж. приложение 2.1.). Страната ни отчита 26% от БВП на
ЕС (15), измерен на човек от населението, малко над 30% от производител-
ността, 9.5 пъти по-висок разход на енергия за единица произведен про-
дукт, 40% от равнището на цените. Тревожно е изоставането при разходи-
те за наука и изследвания, които в България са 0.5% от БВП при 2% в ЕС,
като тази разлика се увеличава. Заетостта ни е най-ниската сред старите и
новите членове на ЕС, като по дял на дългосрочно безработните е няколко
пъти по-висок от средните за ЕС стойности. Следва да отбележим, че в пе-
риода след представените измервания ситуацията на пазара на труда се е
подобрила. Сравнително добри са данните за България по отношение на
заетост при по-възрастните хора, за равнище на бедност, диференциация
на регионите по заетост и особено по брой завършили средно образование
сред младите хора.

Това са изходните данни, които следва да се подобряват непрекъснато
и бързо през следващите години. Необходимо е да се спомене, че в послед-
но време се полагат известни усилия за подобряване на съществуващото по-
ложение, но тези усилия в никакъв случай не са елементи от цялостна и яс-
но дефинирана икономическа и социална политика. Приетите стратегии и
законодателната база (вж. приложение 2.2.) не са свързани в единна сис-
тема, често си противоречат или се повтарят и най-важното – все още стои
предизвикателството за тяхното успешно прилагане. Като отрицателен при-
мер може да се посочи уредбата на електронния подпис, където България
е една от първите страни в света, приела законовата основа за неговото
ползване. Въпреки това употребата на електронен подпис остава минимал-
на заради високата му цена, малкото предлагани услуги, при които той
може да се използва при създадените бюрократични и финансови препятст-
вия и т. н. Друг пример е състоянието на електронното правителство. Спи-
съкът от добри намерения със слаба реализация може да бъде продължен.

В следващите глави ще се спрем на някои от основните области, свърза-
ни с икономиката на знанието, като анализираме сегашното състояние и
възможните перспективи.

38 Lisbon Revisited – Finding a New Path to European Growth, The European Policy Center, working pa-
per, March 2004/WP08.



50

Част втора. Част втора. Част втора. Част втора. Част втора. Изграждане на конкурентоспособна икономика, основана на знанието

Фиг. 16. Иновационен индекс SИновационен индекс SИновационен индекс SИновационен индекс SИновационен индекс SIIIIII-2I-2I-2I-2I-239, 2004 г., 2004 г., 2004 г., 2004 г., 2004 г.

ИзточникИзточникИзточникИзточникИзточник: Innovation Scoreboard 2004, http://trendchart.cordis.lu/scoreboards/
scoreboard2004/inno_index.cfm.

Глава V.
Иновации и икономически растеж

В процеса на присъединяване към Европейския съюз основните приори-
тети за България се свързват с оптимизирането на националната иновацион-
на система и развитието на иновационния потенциал на българската иконо-
мика.

1. Национална иновационна система и потенциал за развитие на
иновациите
Иновационните системи (национални, регионални или отраслови) обеди-

няват дейността на държавни и частни институции с различен предмет на
дейност, цели и възможности за растеж, но еднакво въвлечени в процеса на
използване и развитие на иновационния потенциал. За резултата от тяхно-
то взаимодействие (продуктови, процесни и организационни иновации) ед-
накво важни са етапите на създаване на ново знание, трансферът и послед-
ващото му практическо приложение.

Структурните промени, които настъпиха в националната икономика и
нейната институционална рамка, и липсата на адекватни реформи в дър-
жавното управление в голяма степен доведоха до почти пълно прекъсване на
взаимовръзките в националната иновационна система. Резултатът е ниска
степен на взаимодействие, дублиране на усилията в развитието на опреде-
лени изследователски области за сметка на приоритети, които остават без
покритие, неефективно използване на иновационния потенциал като цяло.
По същество налице е съвкупност от обществени и частни организации, ан-
гажирани в осъществяването на иновационна дейност, които не са свързани
помежду си.

Въпреки незадоволителното състояние през последната година се наблю-
дава слабо приближаване до средните за Европа равнища, констатирано
в рамките на Европейския класификатор (European Innovation Scoreboard) за
2004 г. (фиг. 16).

39 SII-2 е изчислен на основата на 12 показатели, пет от които са свързани с човешките ресурси,
шест засягат патентната активност и разходите за научноизследователска и развойна дейност и
един показател за дела на разходите за развитие на информационните и комуникационните тех-
нологии в БВП. Изборът на показателите е съобразен с достъпната информация и наличните дан-
ни за всички страни, включени в изследването. Прекъснатите линии на графиката показват сред-
ните равнища по показателите за ЕС-25.
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В сравнение с 2003 г. България бележи напредък по отношение на из-
числявания от Европейската комисия иновационен индекс SII-2, като преми-
нава от четвърта в трета група. Тези данни обаче следва да се интерпрети-
рат много внимателно, като се има предвид ниското равнище, от което стар-
тира изпълнението на показателите за иновационно развитие и значително-
то несъответствие между количество и качество на образованието на човеш-
ките ресурси в Източна Европа. Значими резултати и през следващите годи-
ни могат да бъдат постигнати само при трайно запазване темповете на рас-
теж.

Запазването на ниските равнища на иновации през следващите няколко
години още повече ще отдалечи страната от средните европейски равнища
по показателите за иновационно развитие и от амбициозните цели на Лиса-
бонската стратегия – разходи за изследователска и развойна дейност в раз-
мер на 3% от БВП, от които делът на бизнеса да достигне две трети. На
фиг. 16 се вижда, че разходите за научноизследователска и развойнаразходите за научноизследователска и развойнаразходите за научноизследователска и развойнаразходите за научноизследователска и развойнаразходите за научноизследователска и развойна
дейност дейност дейност дейност дейност (НИРД) през последните години в България са не само на много нис-
ко равнище, но и показват тенденция към намаляване. Подобно развитие е
абсолютно противоположно на това, което се случва в ЕС. Още по-тревож-
на е липсата на интерес или условия за разходи за НИРД от страна на биз-
неса (фиг. 18).  Основният дисбаланс и дългосрочен проблем, пред който е
изправена България, е създаването на адекватна среда за иновации, която
да насърчава фирмите да допълнят обществените средства, отделяни за на-
учноизследователска и иновационна дейност. Ако при сегашните нива на от-
деляни държавни средства България успее да реализира 2/3 участие на
бизнеса във финансирането на НИРД, тя ще се изравни с водещите страни
сред новите членове на ЕС (фиг. 17 и 18).

Важен фактор за генерирането и трансформирането на технологично
знание в иновационни продукти представляват човешките ресурсичовешките ресурсичовешките ресурсичовешките ресурсичовешките ресурси, заети с
изследователска и развойна дейност. По отношение на човешкия капитал,
ангажиран със създаване и използване на научни знания, България отбеляз-
ва чувствителен спад през последното десетилетие.

Научноизследователският персонал за 2002 г. е намалял почти наполо-
вина (45.1%) в сравнение с 1995 г., за разлика от наложилата се през пос-
ледните десет години тенденция на прираст в ЕС, довела до увеличение на
заетите с НИРД средно с 15% (фиг. 19).

Фиг. 17. Относителен дял на разходите за НИРД от БВПОтносителен дял на разходите за НИРД от БВПОтносителен дял на разходите за НИРД от БВПОтносителен дял на разходите за НИРД от БВПОтносителен дял на разходите за НИРД от БВП
(1995–2002 г.)(1995–2002 г.)(1995–2002 г.)(1995–2002 г.)(1995–2002 г.)

(%)

ИзточнициИзточнициИзточнициИзточнициИзточници: Индекс „Иновации.бг“ 2004, Фондация „Приложни изследвания и комуника-
ции“ на база данни от НСИ; Eurostat-Statistics on Science and Technology in Europe/2003.
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Фиг. 18. Структура на разходите за НИРД по източници на финансиранеСтруктура на разходите за НИРД по източници на финансиранеСтруктура на разходите за НИРД по източници на финансиранеСтруктура на разходите за НИРД по източници на финансиранеСтруктура на разходите за НИРД по източници на финансиране
(2001, 2002)(2001, 2002)(2001, 2002)(2001, 2002)(2001, 2002)

ИзточнициИзточнициИзточнициИзточнициИзточници: Индекс „Иновации.бг“ 2004, Фондация „Приложни изследвания и комуника-
ции“ на база данни от НСИ; Eurostat-Statistics on Science and Technology in Europe/2003.

Фиг. 19. Персонал, зает с НИРД, на 1000 души от работната силаПерсонал, зает с НИРД, на 1000 души от работната силаПерсонал, зает с НИРД, на 1000 души от работната силаПерсонал, зает с НИРД, на 1000 души от работната силаПерсонал, зает с НИРД, на 1000 души от работната сила
(1995–2002 г.)(1995–2002 г.)(1995–2002 г.)(1995–2002 г.)(1995–2002 г.)

ИзточнициИзточнициИзточнициИзточнициИзточници: Индекс „Иновации.бг“ 2004, Фондация „Приложни изследвания и комуника-
ции“ по данни на НСИ; Eurostat-Statistics on Science and Technology in Europe/2003.

Същевременно се наблюдават и положителни процеси. Процентът на
висшистите в активна възраст в България през 2002 г. съответства на сред-
ното равнище за 15-те страни – членки на ЕС (21%), и надвишава с 6 пун-
кта достигнатото средно ниво за 10-те новоприети страни. Броят на завър-
шилите висше образование в научно-технологични области на образовани-
ето на 1000 души от населението на възраст от 20 до 29 години  в Бълга-
рия (8.3%) в същото време достига по-високо равнище от средното за 10-те
новоприети страни в ЕС (7.2%) при средна стойност за 15-те страни член-
ки 10.4%. Това подсказва, че страната постепенно се преориентира от по-
тенциал за създаване на научни разработки към потенциал за приемането
и внедряването им. Би следвало да се очаква в следващите 4–6 години стра-
ната да започне да намира своята ниша в научното и иновационно разви-
тие на Европа, на базата на което да постигне по-високи темпове на иконо-
мически растеж.

Негативните тенденции се отразяват и в промяната на броя на органи-органи-органи-органи-органи-
зациите за научноизследователска и развойна дейностзациите за научноизследователска и развойна дейностзациите за научноизследователска и развойна дейностзациите за научноизследователска и развойна дейностзациите за научноизследователска и развойна дейност. Според Органи-
зацията за икономическо сътрудничество и развитие (т. нар. Методика

България, 2002 г. Европейски съюз (ЕС-15, 2001 г.)
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Таблица 6
Организации за НИРД по секториОрганизации за НИРД по секториОрганизации за НИРД по секториОрганизации за НИРД по секториОрганизации за НИРД по сектори

СекториСекториСекториСекториСектори 19941994199419941994 19951995199519951995 19961996199619961996 19971997199719971997 19981998199819981998 19991999199919991999 20002000200020002000 20012001200120012001 20022002200220022002

Общ брой 450 436 474 458 447 436 410 377 361
Сектор на предприятията 118 111 115 159 143 117 103 107 96
Държавен сектор 227 219 228 208 207 222 207 163 159
Висше образование 100 102 98 86 88 87 91 98 99
Организации с идеална цел 5 4 33 5 9 10 9 9 7

ИзточникИзточникИзточникИзточникИзточник: Индекс „Иновации.бг“ 2004, фондация „Приложни изследвания и комуникации“ по данни на НСИ.

Фраскати) за периода 1994–2002 г. те са намалели с 20%. Тяхната
структура отразява и все още съществуващата асиметрия във финансиране-
то и развитието на иновационната система на страната, която е
прекомерно съсредоточена в държавни институции. Необходимо е да се
премине към пазарно доминирана система, в която държавата да възлага и
изисква равноправно и на двата сектора разработки за своите нужди.

Активизирането на иновационната активност на стопанските единици и
развитието на иновационния потенциал на страната предполага наличие на
ефективна закрила на създадените обекти на интелектуална и индустриална
собственост. Чрез мерките, които съдържа, патентната система патентната система патентната система патентната система патентната система предоста-
вя възможности за използване и трансфер на създадените технологични про-
дукти и за възстановяване на вложените средства в изследователска и раз-
война дейност и така се превръща във фактор за защита на придобитите
конкурентни предимства.

В редовния си Доклад за напредъка на България в процеса на присъеди-
няване към общността Европейската комисия отбелязва постигнатата висо-
ка степен на съответствие на нормативната база в областта на закрилата
на интелектуалната собственост с европейското законодателство. Трябва да
се отбележи и значението на редицата международни договори, конвенции
и спогодби в областта на индустриалната собственост, по които България е
договаряща страна. Тези оценки обаче не са отражение на реалното при-
лагане на патентната система в страната, където ясно личи липса на доста-
тъчно пазарен опит и може да се очакват затруднения при появата на пър-
вите по-сериозни патентни спорове (таблица 7).

 Таблица 7
Индекс „Защита на правата върху интелектуалната собственост“Индекс „Защита на правата върху интелектуалната собственост“Индекс „Защита на правата върху интелектуалната собственост“Индекс „Защита на правата върху интелектуалната собственост“Индекс „Защита на правата върху интелектуалната собственост“

България Западна Европа Страни от Г-7

Защита на правата върху
интелектуалната собственост 2.47 7.92 8.18

(0 – минимална, 10 – максимална оценка).
ИзточникИзточникИзточникИзточникИзточник: Световна банка, Методология за оценка на знанието (2004).

Бизнесът в България е пасивен по отношение на заявените патенти. Въп-
реки констатираното нарастване по този показател България е все още в по-
зициите на догонваща в сравнение с останалите европейски страни (табли-
ца 8, приложение 2.3.).

TR



54

Част втора. Част втора. Част втора. Част втора. Част втора. Изграждане на конкурентоспособна икономика, основана на знанието

Таблица 8
Брой на подадените заявки за изобретения и полезни модели иБрой на подадените заявки за изобретения и полезни модели иБрой на подадените заявки за изобретения и полезни модели иБрой на подадените заявки за изобретения и полезни модели иБрой на подадените заявки за изобретения и полезни модели и

на издадените патенти от българското Патентно ведомствона издадените патенти от българското Патентно ведомствона издадените патенти от българското Патентно ведомствона издадените патенти от българското Патентно ведомствона издадените патенти от българското Патентно ведомство

Подадени заявкиПодадени заявкиПодадени заявкиПодадени заявкиПодадени заявки Издадени патентиИздадени патентиИздадени патентиИздадени патентиИздадени патенти
Година Български Чуждестранни Общо Български Чуждестранни Общо

заявители заявители заявители заявители

2000 337 710 1047 217 337 554
2001 389 785 1174 187 294 481
2002 416 735 1151 211 257 468
2003 407 679 1086 160 214 374

ИзточникИзточникИзточникИзточникИзточник: Патентно ведомство на България.

40 Едно от последните изследвания на иновационния потенциал на бизнеса, проведено съвместно
от фондация „Приложни изследвания и комуникации“ и „Витоша рисърч“ в средата на 2003 г.
Изследването покрива представителна извадка от 1053 фирми от различни сектори на иконо-
миката.

41 Проектът е реализиран през периода 2001–2004 г. от консорциум в състав: фондация „При-
ложни изследвания и комуникации“, Регионална комисия за икономическо и социално сближа-
ване на Южния централен район, Министерството на регионалното развитие и благоустройст-
вото, tti Magdeburg GmbH и Университетът в Тесалия, Гърция.

Един от проблемите както за отчитане, така и за управление на инова-
циите е, че в самите фирми липсва яснота кои техни действия са свързани с
НИРД и кои не са. В преценката си повечето предприятия се ръководят от
данъчното третиране на тези дейности, а не от реалния смисъл от извърш-
ването им.  Според данни от съвместно проучване на фондация „Приложни
изследвания и комуникации“ и „Витоша рисърч“40 повече от половината от
изследваните фирми (57.26%) не възприемат научните и приложните изслед-
вания като елемент на иновационната дейност. За 72.74% придобиването
на нематериални активи също няма пряка връзка с развитието на техния ино-
вационен потенциал. На този фон е очевидна необходимостта от повишава-
не степента на информираност и обучение на фирмите в областта на цялост-
ното използване на системата на интелектуална собственост като фактор за
изграждане на конкурентни предимства и засилено пазарно присъствие.

Не може да се очаква, че държвата ще замени или компенсира необхо-
димата иновационна активност от страна на фирмите. Бизнесът трябва да
бъде въвличан и стимулиран за решения в тази посока. В този смисъл е не-
обходимо да се подкрепят дейности като развитието на регионални инова-регионални инова-регионални инова-регионални инова-регионални инова-
ционни системиционни системиционни системиционни системиционни системи, както и създаването на клъстериклъстериклъстериклъстериклъстери. Разработването на пър-
вата за България Регионална иновационна стратегия за Южния централен
район41 доказа, че ако в процеса на нейното изготвяне и осъществяване се
създаде ефективно партньорство между фирмите, представителите на адми-
нистрацията и неправителствени организации, то това може да бъде осно-
вата на траен съюз, който непрекъснато да генерира импулси за развитие
на иновациите.

Отрасли и дейности, посочени като подходящи за развитието на предп-
риемачески мрежи, са информационните технологии; текстилната промиш-
леност; дърводобивът и дървообработването; производството на етерични
масла, парфюмерия и козметика; дейности на хранително-вкусовата про-
мишленост и др. Правилното позициониране на клъстери от заетите в тях
предприятия може да осигури реални възможности за създаване на ориен-
тирана към иновациите среда и активизиране участието във форми на техно-
логичен трансфер. Ползите от подобно взаимодействие се свързват главно с
разпределение на разходите за изследователска и развойна дейност (кои-
то често са непосилни за голяма част от фирмите) и вертикалната интегра-
ция, насочена към обвързване етапите на технологичния цикъл от преработ-
ката на суровината до създаването на крайното изделие.
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2. Развитие на иновационна култура
Възможността на бизнесединиците да се насочват към проекти с висока

степен на иновативност и да създават условия за тяхната успешна реализа-
ция зависи до голяма степен от изградената от тях иновационна култура.
Практиката на развитите страни показва, че иновационната култура най-
често намира израз в наличието на такива характеристики на управленски-
те системи, каквито са стратегическото виждане за развитието на бизнеса,
разбирането за същността и значението на иновациите и стремежът към усъ-
вършенстване на фирменото ноу-хау чрез самостоятелна изследователска и
развойна дейност или чрез формите за технологичен трансфер.

Състоянието, в което се намират по-голямата част от българските фирми,
налага именно агресивно поведение в областта на иновационната полити-
ка и трансфера на технологии, за да се достигнат нивата на конкурентоспо-
собност на световните лидери. За да реализира България изпреварващ ико-
номически растеж, е необходимо компаниите да увеличат инвестициите си
не само в основен капитал, но и в НИРД (фиг. 20).

Една от причините за ниската иновационна активност на бизнеса е свър-
зана с нейното финансиране. Липса на финансови средства за разработ-
ването на иновационни продукти посочват 75% от анкетираните фирми.

Фиг. 20. Разпределение на фирмите според източника за финансиране на НИРДРазпределение на фирмите според източника за финансиране на НИРДРазпределение на фирмите според източника за финансиране на НИРДРазпределение на фирмите според източника за финансиране на НИРДРазпределение на фирмите според източника за финансиране на НИРД
(%)

ИзточникИзточникИзточникИзточникИзточник: Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ (ПИК) по данни на социологическа агенция „Витоша рисърч“.

Анализът на иновационното развитие на българската икономика дава
възможност за разграничаване на основните предизвикателства в контекста
на присъединяване към ЕС и дефиниране на необходимите мерки за прео-
доляване на изоставането и доближаване до средните европейски равнища
по показателите за иновативност.

Конкретните действия и проектни инициативи следва да се изпълняват
комплексно и да са насочени към всички участници в системата – бизнес, из-
следователски звена, учебни заведения, посреднически организации, пред-
ставители на държавната и регионалната власт.

За засилване на взаимната обвързаност и обединяване на усилията на
обособените центрове за иновации като ефективни се очертават:

• клъстерният подходклъстерният подходклъстерният подходклъстерният подходклъстерният подход както в рамките на отделни отрасли, така и за
т. нар. свързани производства;

• високотехнологичните бизнесинкубатори високотехнологичните бизнесинкубатори високотехнологичните бизнесинкубатори високотехнологичните бизнесинкубатори високотехнологичните бизнесинкубатори и пълноценното използва-
не на предоставяните от тях възможности – обща инфраструктура, ра-
ботно пространство, достъп до оборудване, общи офис услуги, гъвка-
ви лизингови схеми.
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По отношение на иновационната култура и склонността към иновации нанананана
фирмено равнище фирмено равнище фирмено равнище фирмено равнище фирмено равнище се очертават следните области на въздействие:

• Обучение по защитата и използването на обекти на интелектуална-интелектуална-интелектуална-интелектуална-интелектуална-
та собствеността собствеността собствеността собствеността собственост. Създаването на уникални продукти, които да се от-
личават от тези на конкурентните фирми и да привличат нови клиенти,
изисква познаване възможностите на патентното законодателство и
извличане на ползи чрез собствено производство или чрез формите за
технологичен трансфер.

• Стимулиране осъществяването на цялостния комплекс от дейности,дейности,дейности,дейности,дейности,
подкрепящи иновациите подкрепящи иновациите подкрепящи иновациите подкрепящи иновациите подкрепящи иновациите (информационно осигуряване, подготовка
на производствената дейност, изследване на потребностите, марке-
тинг на иновационни продукти). Това до голяма степен може да нама-
ли финансовия и пазарния риск от осъществяването на подобни про-
екти и да гарантира успеха на новите или усъвършенствани продукти.

Предложените мерки в отделните приоритетни области изцяло съответст-
ват на целите, които Европейската комисия предвижда за изпълнение на Ли-
сабонската стратегия.

Глава VI.
Развитие на информационните и комуникационните
технологии

Вторият важен фактор за изграждане на икономика с висока конкурен-
тоспособност е достъпът до съвременни информоционни и комуникационни
технологии (ИКТ). Информационното общество и икономиката, основана на
знанието, са политически приоритети за Европа и тяхното ефективно реали-
зиране е условие за повишаване на производителността и конкурентоспо-
собността на бизнеса и стандарта и качеството на живот на гражданите42.

1. Ситуацията през 2004 г.

1.1. Е-инфраструктура
През последните години изграждането на съответната инфраструктура за

развитие на ИКТ в България отбеляза видим прогрес. Това стана възможно
след либерализирането на пазара на телекомуникационни услуги. Вече
2/3 от домакинствата имат възможност за шириколентов достъп до интер-
нет, главно чрез кабелен модем или LAN. ADSL все още плахо си пробива
път, най-вече като услуга на БТК. За разлика от 2001 г. и 2002 г. 2001 г. и 2002 г. 2001 г. и 2002 г. 2001 г. и 2002 г. 2001 г. и 2002 г. когато
VoIP трафикът беше предимно международенмеждународенмеждународенмеждународенмеждународен, през 2003 г. и 2004 г. тен-
денцията се обърна и местният трафик бързо набира скоростместният трафик бързо набира скоростместният трафик бързо набира скоростместният трафик бързо набира скоростместният трафик бързо набира скорост. Значител-
но се увеличиха техническите възможности за доставка на високоскоростен
интернет чрез изграждане на нови оптични мрежи и сателитни връзки.

Фиг. 21 представя нагледно увеличения достъп до ИКТ, като за 2004 г.
се очаква напредъкът да бъде още по-значим. По тези показатели България
има динамика, сравнима с новите членки на ЕС. Значителен проблем пред
по-широкото разпространение на ИКТ, свързан с инфраструктурата, е сла-
бото проникване на компютърната техника. Този проблем засяга особено
много образователните институции и домакинствата, въпреки че е съществен
и броят на малките предприятия, които не са оборудвани с необходимата
компютърна техника. Причина за това са ниските доходи и сравнително ви-

42 Анализът в тази глава се основава на изследване от 2004 г. „Е-България“ на фондация ПИК и „Ви-
тоша рисърч“ (www.arcfund.net).
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соките цени на компютърната техника. През 2004 г. правителството напра-
ви някои положителни стъпки в тази посока с подновената инициатива за
разкриване на компютърни кабинети в училищата, с откриването на възмож-
ности за достъп до интернет от публични места, както и с благоприятната
амортизационна политика. Тези усилия не само трябва да се запазят, но и
да бъдат допълнително активизирани.

Фиг. 21. Дял на населението над 18-годишна възраст, което има достъп до съответните ИТК услугиДял на населението над 18-годишна възраст, което има достъп до съответните ИТК услугиДял на населението над 18-годишна възраст, което има достъп до съответните ИТК услугиДял на населението над 18-годишна възраст, което има достъп до съответните ИТК услугиДял на населението над 18-годишна възраст, което има достъп до съответните ИТК услуги
(%)

ИзточнициИзточнициИзточнициИзточнициИзточници: Vitosha Research, National Representative Surveys, January 2002 and May 2003.

Други проблеми на инфраструктурата са тежките процедури и високата
стойност при използването на домейн.bg, както и на електронния подпис.

1.2. Е-общество
Един от основните измерители за изграждането на електронно общест-

во е ползването на интернет. През последната година несъмнено е увеличе-
но ползване на интернет от дома.  В сравнение с 2000 г., когато 2.6% 2.6% 2.6% 2.6% 2.6% от
населението е имало достъп до компютър вкъщи, в момента 7.2% 7.2% 7.2% 7.2% 7.2% от насе-
лението има тази възможност. Това увеличение се дължи на редица факто-
ри, като естествения прираст, подмяната на бизнескомпютрите през
2003 г. и 2004 г., част от които отиват в домакинствата, „спестяването“ на
разходи за интернет клубове и възможността да се гледат множество филми
през локалните мрежи. Трябва да се отбележи, че все повече хора осъщес-
твяват достъпа си до интернет през алтернативни устройства като мобилни
телефони (7.1%7.1%7.1%7.1%7.1% от интернет потребителите) и джобни компютри (2% 2% 2% 2% 2% от ин-
тернет потребителите). Оценките за точния брой/дял от населението на ин-
тернет потребителите се различават съществено, но през ноември 2004 г.
изследване на „Витоша рисърч“ отбелязва 21.7% 21.7% 21.7% 21.7% 21.7% ползвали интернет за пос-
ледния месец в групата 15–74-годишни, която се използва за сравнение от
Европейската комисия.

Въпреки тези положителни промени България продължава да изостава
значително по равнище на ползване на компютри и интернет както от досе-
гашните, така и от новите членове на ЕС. Наред с финансовата причина за
този негативен факт, която вече беше спомената, изключително висок е
броят на хората, които не ползват интернет, защото не се интересуват
(39.6%), защото не могат да работят с компютър (18.9%) и защото не зна-
ят чужди езици (24.5%). Това означава, че наред с финансовите стимулинаред с финансовите стимулинаред с финансовите стимулинаред с финансовите стимулинаред с финансовите стимули
развитието на информационното общество в България трябва да се на-развитието на информационното общество в България трябва да се на-развитието на информационното общество в България трябва да се на-развитието на информационното общество в България трябва да се на-развитието на информационното общество в България трябва да се на-
сърчава чрез информация и обучениесърчава чрез информация и обучениесърчава чрез информация и обучениесърчава чрез информация и обучениесърчава чрез информация и обучение.
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1.3. Е-образование
България изостава в образованието посредством ИКТБългария изостава в образованието посредством ИКТБългария изостава в образованието посредством ИКТБългария изостава в образованието посредством ИКТБългария изостава в образованието посредством ИКТ. Причината за

това е не само слабото проникване на компютрите в домовете и в учебни-
те заведения. Критично е изоставането на учителитеКритично е изоставането на учителитеКритично е изоставането на учителитеКритично е изоставането на учителитеКритично е изоставането на учителите особено по немате-
матически предмети в умението и употребата на компютри и интернет за це-
лите на обучението. Тази подкатегорияподкатегорияподкатегорияподкатегорияподкатегория наред с ИТ образованието ИТ образованието ИТ образованието ИТ образованието ИТ образованието са един-
ствените без съществено развитие от 2001 г. насам. В 63.2% 63.2% 63.2% 63.2% 63.2% от училища-
та няма нито един учителняма нито един учителняма нито един учителняма нито един учителняма нито един учител, който да използва интернет за преподаване на
нематематически дисциплини. Трябва да се отбележи, че успехите на наци-
онални отбори и островчетата на стабилност в някои университети не успя-
ват да променят в краткосрочен хоризонт средното ниво, което и според
международни оценки (TIMSSTIMSSTIMSSTIMSSTIMSS) не само че не се развива, но и спада драс-
тично. Едва 4% 4% 4% 4% 4% от училищата имат официална интернет страница, а само
18% 18% 18% 18% 18% са дали адрес на електронна поща за връзка с тях в Министерството
на образованието (ноември 2003 г.). Все още не е признато и дори не е
адекватно регулирано дистанционното обучение. Това затруднява дори еле-
ментарния внос на добра практика и на технологии в дистанционното обу-
чение, които биха могли да се използват и от български образователни инс-
титуции.

1.4. Е-бизнес
Използването на ИКТ в бизнеса променя не само неговата вътрешна ор-

ганизация и прави управлението по-ефективно, но също така променя дра-
матично средата и пазарите, на които фирмите работят. Поради това от
гледна точка на икономиката на знанието използването на нови технологии
е от ключово значение.

Тези технологии навлизат бързо и в българските фирми, но въпреки това
се наблюдават редица диспропорции. От фиг. 22 се вижда, че при самона-
етите и в малките фирми с персонал до 10 души много малка част използват
персонални компютри. Този проблем е още по-сериозен, ако се анализира
ползването на интернет.

Фиг. 22. Използване на персонални компютри в зависимост от броя заети във фирматаИзползване на персонални компютри в зависимост от броя заети във фирматаИзползване на персонални компютри в зависимост от броя заети във фирматаИзползване на персонални компютри в зависимост от броя заети във фирматаИзползване на персонални компютри в зависимост от броя заети във фирмата
(дял на фирмите, които използват или не компютър, %)

ИзточникИзточникИзточникИзточникИзточник: „Витоша рисърч“.
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От около 5% 5% 5% 5% 5% през 2001 г.  фирмите с интернет страници са вече около
16% до 28% 16% до 28% 16% до 28% 16% до 28% 16% до 28% (в зависимост от това дали се разглежда фактическата налич-
ност на сайт, или съдържателното предоставяне на осъвременена информа-
ция от интерес за потребителите) през лятото на 2004 г. Компютрите пре-
ди 2000 г., където ги имаше, не бяха ефективно свързани в мрежа и се из-
ползваха главно като интелигентни пишещи машини. През 2004 г. около
55% от фирмите с повече от един компютър са ги свързали в мрежаса ги свързали в мрежаса ги свързали в мрежаса ги свързали в мрежаса ги свързали в мрежа, ко-
ето въпреки напредъка в сравнение с 2000 г., се оценява като недостатъч-недостатъч-недостатъч-недостатъч-недостатъч-
нононононо. Все още са малко фирмите, които използват електронната търговия –
6.6%. Вече над 11% над 11% над 11% над 11% над 11% от фирмите (с компютри) ползват софтуер с отворен
код, а други 10% планират или обсъждат 10% планират или обсъждат 10% планират или обсъждат 10% планират или обсъждат 10% планират или обсъждат тази възможност.

Тези показатели са твърде скромни в сравнение с практиката в ЕС. Фир-
мите и държавата в България трябва да положат значителни усилия за стиму-
лиране използването на ИКТ от бизнеса, тъй като то се отразява непосред-
ствено на корпоративната конкурентоспособност.

1.5. Е-политика и е-правителство
България беше една от първите страни сред новите членове на ЕС, коя-

то предприе реални стъпки за развитие на инфрмационното общество. През
1998 г. беше създаден Координационен съвет за развитие на информаци-
онното общество, който работеше с всички правителствени звена, а една го-
дина по-късно бяха приети стратегия и програма за развитието на информа-
ционното общество в България. Впоследствие обаче бе загубена първо-
началната инерция. След 2001 г. правителството се съсредоточи главно
върху ИКТ, а не върху по-широката област на информационното общество.
В резултат от това забавяне в момента повечето от новите членове на ЕС
имат по-добри резултати в неговото въвеждане отколкото в България. С осо-
бена сила това се отнася за въвеждането на електронно правителство. Ра-
ботата по изграждането на електронно правителство е мощен инструмент
за цялостна е-политика и подкрепа на развитието на информационно об-
щество и като такъв трябва да бъде разглеждан и оценяван. Недостатъчният
човешки и финансов ресурс, с който разполага министърът на държавната
администрация, отговорен в това правителство за въвеждането на електрон-
но правителство, предопредели бавното развитие и скромните резултати в
тази област. Ще бъдат създадени минималните 20 услуги, които граждани-
те и фирмите ще могат да ползват по електронен път, както това е договоре-
но с ЕС, но това не дава необходимия тласък за развитието на електронно-
то управление. Благодарение на различни дарителски програми в момента
се работи по няколко проекта за създаване на електронна община. Регис-
търната реформа беше забавена, но ако се доведе до успешен край през
2005 г., можем да очакваме сериозен натиск за предоставяне на повече
електронни услуги от страна на държавата – особено свързани с обществе-
ните поръчки, лицензионните и разрешителните режими.

2. Развитие на информационното общество в България
През следващите години в България трябва да се работи активно за изг-

раждане на информационното общество, част от което са ИКТ. Ролята на
държавната политика е много важна в това отношение. От нея зависят ре-
дица фактори, като се започне от качеството и съдържанието на образова-
нието и се стигне до облекчаване използването на електронен подпис и
предоставяне на услуги по електронен път. Успехите, постигнати в тази
насока, биха могли да променят чувствително както конкурентоспособност-
та на българската икономика, така и качеството на живот на гражданите.

Необходимо е да се изработи и ясна картина за приоритетите на стра-
ната в ИКТ. Първа и много успешна крачка в това отношение е изработе-
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ната в сътрудничество между представителите на бизнеса и държавната ад-
министрация Стратегия за развитие на ИКТ. България следва да затвърди
своя нарастващ авторитет като страна, в която се произвежда качествен
софтуер. Производството на електронни компоненти и уреди като цяло ще
бъде затруднено от конкуренцията на Китай и други производители в Азия,
но страната може да запази завоюваните през последните години ниши. Из-
ключително важно е българската ИКТ индустрия да проникне дълбоко в пер-
спективни за България икономически сектори, където да донесе иноватив-
ност и конкурентни в световен мащаб постижения.

Развитието на електронното правителство е от особена важност. То ще
облекчи значително административното обслужване за граждани и фирми и
ще намали възможностите за корупция. Въвеждането му ще доведе до осво-
бождаване на административен капацитет и до по-добри условия на труд в
държавната и общинската администрация.

Подходящо би било възприемането на примера на други страни – но-
ви членове на ЕС, във въвеждането на електронни идентификационни доку-
менти за самоличност и в предоставянето на държавни и общински услуги от
външни изпълнители при положение, че те осигурят високо качество и актив-
но използване на нови технологии.

Глава VII.
Подобряване на бизнессредата

Бюрократичните пречки пред бизнеса се измерват с разходите във вре-
ме и в пари, които предприемачите правят, за да спазват регулативните изис-
квания.  Наред с този пряк икономически ефект в перспектива те генерират
пазарни изкривявания в посока от продуктивни инвестиции към извличане на
неконкурентни изгоди (rent seeking) и водят до неефективно разпределение на
ресурсите.  Най-често тези пречки се свързват с увеличаване правата на ад-
министрацията за сметка на фирмите и гражданите, с липсата на прозрач-
ност, с бавните процедури за вземане на административни решения, с не-
обоснованите цени на услугите и т. н.

Добър показател за сериозността на тези пречки пред българския бизнес
са международните сравнения.  Ежегодните доклади на Световния икономи-
чески форум нареждат страните според оценката на бизнеса за тежестта
на различните административни пречки.  В класацията от 2004 г., в която
участват 102 страни, България е в последните 20% по редица основни по-
казатели за регулативното бреме.  Страната ни се нарежда на 91-о място
по времето, отделяно от фирмите за преодоляване на бюрократични препят-
ствия (т. нар „данък време“); на 90-о място по оценките на предприемачи-
те за прозрачността и предвидимостта на политиката; на 89-о място по
ефективност на данъчната система; на 87-о място по равнище на админис-
тративна дискреция и фаворизиране на определени фирми при прилагане
на регулациите (приложение 2.4.). Тези изводи се потвърждават от анализи-
те на авторитетния индекс на свободата на Института Фрейзър, както и на
Фондация Херитидж, които също поставят България доста назад в световна-
та класация по бреме на бизнесрегулациите43, 44. Чуждестранните оценки
съвпадат и с мнението на българския бизнес (таблица 9).

43 Fraser Institute (2004), Докладът за 2004 г. и базата данни – на www.freetehworld.com. Оценка-
та за бремето на бизнесрегулациите се основава на данни от Global Competitiveness Report.

44 Heritage Foundation (2004), p. 118.  Регулациите са оценени най-ниско сред 10-те фактора, ко-
ито формират цялостната оценка за икономическата свобода, имаща съществен принос за оп-
ределянето на българската икономика през 2004 г. като по-скоро несвободна и класирането
є на 78-о място от 161 страни в света.
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Таблица 9
Пречките пред бизнеса в България през 2004 г.Пречките пред бизнеса в България през 2004 г.Пречките пред бизнеса в България през 2004 г.Пречките пред бизнеса в България през 2004 г.Пречките пред бизнеса в България през 2004 г.

(дял на посочилите ги като „голям проблем“, %)

 Пречки Пречки Пречки Пречки Пречки ФевруариФевруариФевруариФевруариФевруари АприлАприлАприлАприлАприл

Нелоялна конкуренция 46.7 47.1
Размер на данъците 45.4 43.7
Престъпност 47.3 39.7
Процедури при издаване на разрешителни 39.7 38.9
Достъп до финансиране 43.7 34.3
Корупция сред административните служители 34.6 33.7
Макроикономическа обстановка в страната 35.7 30.1
Правила/процедури при придобиване на земя 28.0 23.8
Корупция сред контрагентите по веригата 20.2 21.3
Инспекции/проверки от контролните органи 24.4 19.0
Съдебна система 20.6 18.4
Работа на местната администрация 16.8 15.9
Работа на централната администрация 16.1 14.4
Политическа ситуация в момента 17.2 14.0
Процедури при наемане, уволнение на работници и служители 13.6 10.5
Правила/процедури при откриване на фирма 8.5 5.0

База: N = 478
ИзточникИзточникИзточникИзточникИзточник: „Витоша рисърч“ (2004а).

45 Виж напр. Djankov  et al (2003), Gray et al (2004).
46 Doing Business in 2004, p. XIII-XV.

Връзката между прекомерните регулации, сивата икономика, корупция-
та и забавените темпове на растеж е добре установена в икономическата
литература.45 По-долу ще се спрем не на теоретичната постановка, а на
развитието в ЕС на изискванията, на които България трябва да отговори.

1. Европейски регулации – изисквания към България по отношение
подобряването на бизнессредата
Регулативната и административната среда за бизнеса е централна тема

на Европейския съюз, най-вече в контекста на Лисабонската стратегия.  Ос-
новни цели на европейската политика в областта на бизнес средата са оп-
ростяването на нормативната уредба и насърчаването на МСП да реали-
зират предприемаческия и иновационния си потенциал.  Ключови инструмен-
ти на национално равнище са предварителната оценка на въздействието на
регулациите, прегледите на действащите режими, еталонирането на най-
добрите европейски практики и стандарти (benchmarking) и въвеждането им
особено в областта на електронното обслужване, обслужването на едно ги-
ше, данъчните стимули и др. подобни (вж. приложение 2.5.).

Европейският съюз няма специални изисквания за хармонизиране на за-
конодателството в областта на регулирането и контрола върху стопанската
дейност, както и за насърчаването на малкия бизнес.  В своята политика в
тази област страните членки се ръководят от Европейската харта за малки-
те предприятия от юни 2000 г. и от Многогодишната програма за инициа-
тива и предприемачество, 2001–2005 г.  От 2002 г. всички кандидат член-
ки се присъединиха към хартата и към редовните прегледи на изпълнението
на програмата.

Сравнителните изследвания показват, че много от най-бедните икономи-
ки в света са и най-силно регулираните.46  Загубата на конкурентоспособ-
ност се увеличава, когато прекомерната регулация се комбинира с недос-
татъчен административен капацитет за нейното прилагане или с неефектив-
на съдебна система. Резултатите тогава са административен произвол, ко-
рупция и ниски или отрицателни темпове на растеж.  Следователно от стра-
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ни в преход, каквато е България, се очаква да предприемат убедителни мер-
ки за ограничаване на регулациите и създаване на либерални пазарни ус-
ловия, с което да се интегрират успешно в европейската икономика.

Когато се говори за ограничаване на регулациите, не трябва да се изпа-
да в крайности. В ЕС съществуват огромно количество регулации и непрекъс-
нато се приемат нови. Мотивацията за това е, че асиметричната информа-
ция и другите пазарни несъвършенства правят пазарните механизми недос-
татъчен гарант за защита интересите на обществото и потребителите. Нак-
ратко, големият въпрос на административната реформа е не просто нама-
ляването на регулативните тежести, а намирането на оптималния баланс
между регулиране и икономическа свобода.

С присъединяването си към ЕС България ще трябва да възприеме както
добрите, така и някои не дотам аргументирани практики. Сред промените,
които следва да се случат, най-съществени са свързаните с гарантирането
на четирите основни икономически свободи, на които се гради съюзът: сво-
бода на движението на стоки, хора, услуги и капитал между страните член-
ки.  Така например свободното движение на стоки изисква хармонизиране
в областта на стандартизацията и сертификацията на продуктите, на прав-
ната уредба на оценката на съответствието и на надзора върху пазара, как-
то и на регламентирането на обществените поръчки.  Свободното предос-
тавяне на услуги гарантира свободата на учредяване и свободата на пре-
доставяне на услуги от страна на занаятчии, търговци и земеделци.  В об-
ластта на финансовите услуги то изисква хармонизиране и взаимно призна-
ване на лицензиите и надзора върху пазара и установяването на минимал-
ни стандарти в това отношение. Европейското законодателство в областта
на дружественото право регламентира важни въпроси на регистрацията, от-
четността, защитата на индустриалната и интелектуалната собственост и
търговските марки, които са основни за функционирането на бизнеса.  По-
литиката в областта на конкуренцията регламентира правилата при слива-
ния и придобивания, както и държавните помощи и държавните монополи.
Целта на всички тези мерки е да се намалят ограниченията пред свободно-
то движение на стоките и услугите, хората и капитала.  Изпълнението на
изискванията на Евросъюза на практика увеличава административните труд-
ности пред някои фирми от съответните сектори.  Задължителното въвежда-
не на по-високите стандарти на ЕС в области, като екология, производство
на храни, облекла и т. н. водят до допълнителни разходи за голяма част от
българските фирми. Следва обаче да се отбележи, че тези разходи отварят
на производителите много по-голям пазар и увеличават тяхната конкурентос-
пособност на него. В този смисъл оценката на всяка фирма за допълнител-
ните инвестиции, свързани с членството в ЕС, зависят изцяло от нейната стра-
тегия и нейния пазарен хоризонт.

Реформите в българската регулативна среда поставят държавните инсти-
туции пред сериозна дилема. ЕС едва ли е най-добрият еталон по отноше-
ние на регулативната и административната среда за бизнеса.  В редица слу-
чаи средните показатели на ЕС все още изостават от тези на бързорастящи-
те икономики в Азия и дори от тези на някои нови членки.47  Следователно
най-добрият за България вариант е да либерализира максимално бизнес
средата, като прилага главно минималните задължителни за ЕС регулации.
Отрицателните икономически последици от „шоковата регулация“, свърза-
на с членството в ЕС, се избягват в определени области чрез договарянето
на преходни периоди. Тук българският бизнес е изправен пред свършен
факт – преговорите за членство на България приключиха. Поради това с осо-
бено внимание следва да се отнасяме към основателните претенции на го-

47 Виж Global Competitiveness Report (2004), Data tables Sections VI,VII,VIII, and X.
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леми български производители, че липсата на адекватни преходни периоди
особено в областта на екологията ще доведе до високи разходи в кратък пе-
риод от време и до загуба на производителност и конкурентоспособност.

2. Бремето на административното регулиране и контрол в
България
Регулативните режими заемат особено място сред преките бариери при

стартирането и осъществяването на стопанска дейност.  През 2004 г. над
80% от българските фирми зависят от някакъв вид разрешителни, а повече от
половината от тях зависят от лицензионен режим, като средният брой необ-
ходими лицензи за тази група е над 2 на фирма (таблица 10).  Повечето от
тези лицензи и регистрации са срочни и подлежат на подновяване, а по-
голямата част от разрешенията се издават за всяка отделна сделка.  Разре-
шенията са и най-големите спънки за бизнеса. По данни от социологическо
изследване, огласено от Министерството на икономиката, над две трети от
фирмите, които ползват разрешителни, ги оценяват като средна или голяма
пречка за тяхната дейност.48

48 „Витоша рисърч“ (2004b).
49 „Витоша рисърч“ (2004a), FIAS (2004).

Таблица 10
Дял на фирмите, нуждаещи се от съответния брой и вид сертификати за тяхната дейност 2004 г.Дял на фирмите, нуждаещи се от съответния брой и вид сертификати за тяхната дейност 2004 г.Дял на фирмите, нуждаещи се от съответния брой и вид сертификати за тяхната дейност 2004 г.Дял на фирмите, нуждаещи се от съответния брой и вид сертификати за тяхната дейност 2004 г.Дял на фирмите, нуждаещи се от съответния брой и вид сертификати за тяхната дейност 2004 г.

(%)

Брой сертификатиБрой сертификатиБрой сертификатиБрой сертификатиБрой сертификати
Вид сертификатиВид сертификатиВид сертификатиВид сертификатиВид сертификати

ЛицензиЛицензиЛицензиЛицензиЛицензи РегистрацииРегистрацииРегистрацииРегистрацииРегистрации РазрешителниРазрешителниРазрешителниРазрешителниРазрешителни*

0 41.1 11.2 6.7
1 22.3 43.3 11.3
2 17.5 13.6 16.7
3 5.6 7.6 13.8
Над 3 7.1 15.8 38.9
Не знаят/не отговарят 6.7 8.7 12.6

База: N=538
* и приравнени към тях.
ИзточникИзточникИзточникИзточникИзточник: „Витоша рисърч“ (2004b, приложения).

По закон времето за издаване на повечето сертификати е до 30 дни, но
на практика за една трета от фирмите, обхванати в цитираното, поръчано
от Министерството на икономиката, изследване процесът е продължил по-
вече от месец, а за 8–10% от фирмите – повече от 100 дни.  Ето защо, ко-
гато оценяват бремето на регулативните режими, повечето фирми имат пред-
вид най-вече загубата на време, свързана с изпълнението на многобройни
и невинаги ясно определени изисквания и представяне на документи, вкл. та-
кива, които вече се съдържат в публични регистри.  Регламентираните парич-
ни разходи не представляват такъв проблем за бизнеса, какъвто е админис-
тративното „протакане“ на процедурите. То кара фирмите да прибягват до
нерегламентирани плащания.  Регулативните режими са на челно място в
класациите на бизнеса по честота и размер на подкупите.49

Издаването на лицензи, регистрации и разрешителни е бариера, която
фирмите трябва да преодоляват. Но то обяснява само част от времето и
средствата, които коства на предприемачите спазването на нормативните
изисквания.  Голяма част от данъка „време“ се дължи на инспекциите,Голяма част от данъка „време“ се дължи на инспекциите,Голяма част от данъка „време“ се дължи на инспекциите,Голяма част от данъка „време“ се дължи на инспекциите,Голяма част от данъка „време“ се дължи на инспекциите,
проверките, задължителното попълване на формуляри, които фирмитепроверките, задължителното попълване на формуляри, които фирмитепроверките, задължителното попълване на формуляри, които фирмитепроверките, задължителното попълване на формуляри, които фирмитепроверките, задължителното попълване на формуляри, които фирмите
правят, след като веднъж дейността им е лицензиранаправят, след като веднъж дейността им е лицензиранаправят, след като веднъж дейността им е лицензиранаправят, след като веднъж дейността им е лицензиранаправят, след като веднъж дейността им е лицензирана.  По данни на „Ви-
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Фиг. 23. Бреме на инспекциитеБреме на инспекциитеБреме на инспекциитеБреме на инспекциитеБреме на инспекциите

Среден годишен брой инспекции на фирмаСреден годишен брой инспекции на фирмаСреден годишен брой инспекции на фирмаСреден годишен брой инспекции на фирмаСреден годишен брой инспекции на фирма
(%)

Средна продължителност на инспекциитеСредна продължителност на инспекциитеСредна продължителност на инспекциитеСредна продължителност на инспекциитеСредна продължителност на инспекциите
(работни дни)

ИзточникИзточникИзточникИзточникИзточник: FIAS (2004).

тоша рисърч“ (2004b, с.  48) само една от 10 фирми не е имала някаква
проверка за последната година, като приблизително всяка пета фирма е би-
ла проверявана повече от 10 пъти.  Най-голям дял в бремето на админист-
ративния контрол имат данъчната и осигурителната администрация и ХЕИ.
Още по-съществено е, че се наблюдава увеличение на това бреме през пос-
ледните две години (фиг. 23).

Полезна би била съпоставката на показатели за обхвата, честотата и
продължителността на проверките от изследванията сред предприемачите с
показатели за тяхната ефективност. Така например, ако от 100 проверки
по-малко от 10 завършват със санкции (както е по данни от бизнеса), това
показва или корупция, или свръхконтрол, т. е. прахосване както на частни,
така и на публични ресурси.

Освен от инспекциите и ревизиите бюрократичното бреме на текущия
контрол се определя и от различните изисквания за попълване на отчети и
формуляри.  Водещи в това отношение са отново данъчната и осигурителна-
та администрация, където изискванията за месечни декларации и отчети за-
едно с ограниченото навлизане на електронното обслужване води до опаш-
ки и ежемесечни разходи на време.  Значително е бремето за попълване на
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статистически формуляри.  НСИ все още използва пълни, вместо извадкови
данни, каквато е практиката в света50.

Проблемът с прекомерните регулации има и регионални, и секторни изме-
рения. Според FIAS (2004) например най-засегнат от непредсказуемост и не-
последователност на тълкуването и прилагането на нормативната уредба е
бизнесът в Пловдив.  Най-голям е делът на недоволните (над 2/3 от анкетира-
ните) от качеството на административните бизнесуслуги в област София, Русе,
Пловдив и Ловеч.  „Данък време“ също е най-висок в Пловдив и Ловеч.  Най-
дълго се чака за разрешение за строеж в Бургас и Хасково.  Що се отнася до
секторното разпределение на административното бреме, най-остра е необ-
ходимостта от облекчаване на регулациите в производството на превозни
средства, мебели, в химията, металургията и хранителния сектор.

3. Подобренията в регулативната среда през последните години
Следва да се подчертае, че повечето от горните констатации не са но-

ви. През последните години се полагат усилия за ограничаване на регулатив-
ната тежест.

50 От 2001 г. (с подкрепата на DfID) е изработена извадкова методика за набиране на статисти-
ческа информация, но тя по неясни причини все още не е въведена. Отделно, изискванията за
защитата на личните данни налагат ограничения в ползването на данни от данъчната админист-
рация за статистически цели.

51 За сравнение според FIAS (2004) стойността на т. нар. „данък време“ надвишава този в  Сърбия
2 пъти, в Полша и Румъния – 2.5 пъти, а в някои бивши съветски републики (Таджикистан, Киргизс-
тан, Узбекистан, Казахстан и Молдова) – 3 пъти. Стойността на „данък подкуп“ надвишава този в
Румъния 2 пъти, в Казахстан, Молдова и Сърбия – 2–3 пъти, а Узбекистан и Полша 3–4 пъти.

МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА РЕГУЛАТИВНАТА ТЕЖЕСТМЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА РЕГУЛАТИВНАТА ТЕЖЕСТМЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА РЕГУЛАТИВНАТА ТЕЖЕСТМЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА РЕГУЛАТИВНАТА ТЕЖЕСТМЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА РЕГУЛАТИВНАТА ТЕЖЕСТ
Целенасочени усилия за подобряване на регулативната среда се правят от 1998 г., когато се приемат
Националната стратегия за насърчаване развитието на малките и средните предприятия (МСП) (1998–
2001 г.) и Планът за нейното изпълнение (Решение на Министерския съвет № 398/07.08.1998 г.). Об-
лекчаването на регулативната среда за бизнеса е приоритетна цел и в новите Национална стратегия за
МСП до 2006 г. и Работна програма за нейното изпълнение.  Тези цели са залегнали и в програмата
„Индустрия • 2002“ от 2002 г., както и в Доклада за конкурентоспособността на икономиката от 2003 г.
Проблемът намира централно място и в Стратегията за модернизиране на държавната администрация – от
присъединяване към интегриране, 2003–2006 г., и в Плана за изпълнение на стратегията (Решение на
Министерския съвет № 671/24.09.2003 г.), както и в Стратегията за електронно правителство (Решение
на Министерския съвет № 886/28.12.2002 г.) и в Концепцията за „обслужване на едно гише“ (Решение
на Министерския съвет № 878/29.12.2002 г.). Оттогава датират и първите пилотни проекти за въвежда-
не на принципа на едно гише в шест области.  Към най-големите постижения на политиката в тази област
са Прегледът на регулативните режими през 2002 г. (Решение на Министерския съвет № 392/
07.06.2002 г.); Законът за ограничаване на административното регулиране и административния контрол
върху стопанската дейност (в сила от декември 2003 г.), Законът за електронния документ и електронния
подпис (в сила от октомври 2001 г.), Законът за изменение и допълнение на Закона за храните от ноември
2003 г.; Законът за изменение и допълнение на Закона за МСП; Законът за насърчаване на инвестиции-
те (в сила от август 2004 г.) и започналата през 2003 г. реформа в данъчната и осигурителната админист-
рация, свързани със създаването на Национална агенция по приходите.

Правят впечатление огромното количество стратегии и документи и мал-
кият практически резултат. Според FIAS (2004) между 2002 г. и 2004 г.
времето за фирмена регистрация се е съкратило от 42 на 16 дена средно,
средният брой данъчни проверки на фирма от 3.6 на 1.9; времето за възс-
тановяване на ДДС – от 59 дни на 41 дни средно.  Създадени са над 110
общински центъра за информация и услуги.  Въпреки това резултатите в
сравнение с други страни са незадоволителни. България остава лидер в ре-
гиона по „данък време“ (25%) и по размер на нерегламентираните плаща-
ния (4.8% от продажбите), оставяйки далеч назад Полша, Румъния и повече-
то балкански страни и бивши съветски републики.51
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Причините за изоставането при облекчаване на регулациите в България
са няколко. На първо място е липсата на дългосрочни и методични усилия в
тази насока. Приеманите документи имат временен и кампаниен характер,
след което слизат от приоритетите на държавната администрация. Втората
причина е в безконтролното приемане на нови регулативни изисквания, ко-
ето често става по-бързо от облекчаването на старите. Третата причина е
липсата на усилия за намаляване броя на проверките и увеличаване на тях-
ната ефективност, за което вече стана въпрос. На четвърто, но не на послед-
но място е лошата организация и лошите условия, при които се извършват
административните услуги. Това би се избегнало с широкото въвеждане на
електронното правителство.

4. Перспективи за намаляване на регулаторното бреме и
подобряване на бизнессредата
Усилията по оптимизиране на режимите трябва да се насочат именно

към тези режими, които създават най-големи и най-масови затруднения зарежими, които създават най-големи и най-масови затруднения зарежими, които създават най-големи и най-масови затруднения зарежими, които създават най-големи и най-масови затруднения зарежими, които създават най-големи и най-масови затруднения за
предприемачитепредприемачитепредприемачитепредприемачитепредприемачите.

Следващият важен момент е проучване състоянието на регулативнитерегулативнитерегулативнитерегулативнитерегулативните
режими, администрирани на общинско ниворежими, администрирани на общинско ниворежими, администрирани на общинско ниворежими, администрирани на общинско ниворежими, администрирани на общинско ниво. Освен тяхното регистрира-
не и ограничаване при тях следва да се ограничат максимално възможнос-
тите за субективна преценка.

По-нататъшното подобряване на бизнессредата и насърчаването на
предприемачеството предполага:
• Създаване на специализирана институцияспециализирана институцияспециализирана институцияспециализирана институцияспециализирана институция, която да извършва наблюде-

ние върху регулативните режими, да подготвя предварителни анализи за
въздействието им върху бизнессредата, да прави аргументирани предло-
жения за облекчаване на отделни режими. Като първа стъпка може да се
възстанови работата на Междуведомствената работна група по регула-
тивните режими;

• Приоритетно и много ускорено въвеждане на практиката административ-
ните услуги да се предоставят по електронен пътпо електронен пътпо електронен пътпо електронен пътпо електронен път, с което да се сведат
до минимум непосредствените контакти на бизнеса с администрацията;

• Предприемане на мерки за премахване дублирането премахване дублирането премахване дублирането премахване дублирането премахване дублирането на събираната от
държавната администрация информация, документи и формуляри, вклю-
чително чрез прилагане на единна база данни;

• Съобразяване на таксите с реалната себестойност реалната себестойност реалната себестойност реалната себестойност реалната себестойност за извършването на
съответните административни услуги. Премахване на таксите или елемен-
тите от тях, които имат характер на данъчно облагане;

• Поддържане и доразвиване от страна на администрацията на приложи-
мите режими на съществуващия публичен регистър публичен регистър публичен регистър публичен регистър публичен регистър с оглед подпомага-
не на гражданите при предприемане на действия по организиране на
малък и среден бизнес;

• Превес на качествените показатели качествените показатели качествените показатели качествените показатели качествените показатели над количествените съгласно евро-
пейските изисквания за повишаване на конкурентоспособността и насър-
чаване на МСП, т. е. да се измерва не броят на режимите, а разходи-
те на време и средства за спазване на нормативните изисквания;

• Реформа на търговската регистрация, въвеждане на единен идентифика-единен идентифика-единен идентифика-единен идентифика-единен идентифика-
ционен кодционен кодционен кодционен кодционен код, ускоряване изпъленнието на разработената Стратегия за
създаване на Централен регистър на юридическите лица и Национален
регистърен център на републиканския бюджет;

• По-широко използване на практиката по „обслужване на едно гишеобслужване на едно гишеобслужване на едно гишеобслужване на едно гишеобслужване на едно гише“;
• Продължаване процеса на децентрализация децентрализация децентрализация децентрализация децентрализация и прехвърляне на повече
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отговорности на местните власти по администриране на регулативните
режими, особено по отношение на малкия и средния бизнес.
Тези препоръки не са изчерпателни. Те поставят проблеми, чиито реше-

ния трябва да се търсят в партньорство с участието на всички заинтересова-
ни страни и особено на малкия и средния бизнес.

Глава VIII.
Малките и средните предприятия – основа на
българската икономика

Малките и средните предприятия имат важно значение за националната
икономика. Те имат важна роля за растежа на икономиката и повишава-
нето на нейнaта конкурентоспособност. МСП създават значителна част от
работните места и са съществени за регионалното развитие.

1. Роля на МСП в икономиката на страната
През последните години се наблюдава непрекъснато нарастване на аб-

солютния брой на МСП, на относителния им дял в броя на всички предпри-
ятия, на дела им в заетостта и в добавената стойност (респ. в БВП).

През периода 1996–2002 г. броят на МСП се увеличава броят на МСП се увеличава броят на МСП се увеличава броят на МСП се увеличава броят на МСП се увеличава от 175 000
на 202 00052, като най-голям принос за нарастването имат микропредпри-
ятията. Още през 1996 г. делът на МСП надхвърля 97% от всички предпри-
ятия, като плавно нараства до над 99% през 2004 г. Картината за България
по този показател се доближава до тази в ЕС, където делът на МСП също
надхвърля 99%53  от общия брой фирми.

Основна характеристика на малкия и средния бизнес в България продъл-
жава да бъде наличието на голям брой микропредприятияголям брой микропредприятияголям брой микропредприятияголям брой микропредприятияголям брой микропредприятия, които имат мно-
го ниска средна заетост (2.1 заети на едно предприятие) и ниска произво-
дителност на труда, която е почти два пъти по-ниска в сравнение както с гру-
пата на малките, така и с групата на средните предприятия. През послед-
ните години е налице намаляване на броя и дела на микропредприятията и
същевременно увеличаване броя и дела на предприятията с 10 до 49 зае-
ти, които сред МСП (1–99) се отличават с най-добър потенциал за рас-
теж.

Положителната динамика на малките предприятия (10–49) е показател
за наличието на специфични предимства специфични предимства специфични предимства специфични предимства специфични предимства в организацията на производство-
то именно в тази група в сравнение както с групата на най-малките, така и
със средните предприятия. Заетите в тях са с 30% повече от тези в микроп-
редприятията и два пъти повече от заетите в средните предприятия. Дългот-
райните материални активи на малките предприятия са с 42% повече от те-
зи в микропредприятията и с 96% повече от ДМА в средните фирми.

Търговията продължава да бъде най-привлекателният сектор за развитие
на частен малък и среден бизнес, следвана от преработващата промишле-
ност. Повече от половината от частните МСП са концентрирани в търго-
вията; 12% от предприятията работят в преработващата промишленост;
малко над 10% са предприятията, заети с операции с недвижими имоти и

52 При анализа е използавана старата дефиниция за МСП, актуална към момента, за който се от-
нася този анализ: микропредприятие – 1–9 заети; малко предприятие – 10–49 заети; средно
предприятие – 50–99 заети; сектор „малки и средни предприятия“ – 1–99. Настоящият анализ
се отнася за нефинансовите предприятия в сектори от С до К. Статистическите данни са главно
за 2001 г. и 2002 г., като по-нови статистически данни все още няма. Данните са от Доклад за
МСП в България 2002–2003, Агенция за МСП, Център за икономическо развитие.

53 Данните за ЕС са от Schmiemann, M., Statistics in focus INDUSTRY, TRADE AND SERVICES THEME
4 . 39/2002:     Enterprises in Europe – does size matter? ЕС 2002.
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бизнесуслуги, както и с хотелиерство и ресторантьорство. Наблюдава се из-
вестна тенденция към увеличаване дела на добавената стойност, създавана
от МПС в преработващата промишленост и строителството, за сметка на
намаляване на добавената стойност в търговията. В отрасловата структу-В отрасловата структу-В отрасловата структу-В отрасловата структу-В отрасловата структу-
ра на МСП са сравнително малко фирмите, които работят във високо-ра на МСП са сравнително малко фирмите, които работят във високо-ра на МСП са сравнително малко фирмите, които работят във високо-ра на МСП са сравнително малко фирмите, които работят във високо-ра на МСП са сравнително малко фирмите, които работят във високо-
технологични и иновативни области. Това е един от основните проблемитехнологични и иновативни области. Това е един от основните проблемитехнологични и иновативни области. Това е един от основните проблемитехнологични и иновативни области. Това е един от основните проблемитехнологични и иновативни области. Това е един от основните проблеми
на икономикатана икономикатана икономикатана икономикатана икономиката.

Запазват се големите Запазват се големите Запазват се големите Запазват се големите Запазват се големите териториални диспропорции териториални диспропорции териториални диспропорции териториални диспропорции териториални диспропорции в характеристи-в характеристи-в характеристи-в характеристи-в характеристи-
ките на малкия и средния бизнес в Българияките на малкия и средния бизнес в Българияките на малкия и средния бизнес в Българияките на малкия и средния бизнес в Българияките на малкия и средния бизнес в България. В териториален аспект най-
привлекателен за развитие на частен малък и среден бизнес продължава да
бъде Югозападният район за планиране, част от който е София. В него се
намират над 30% от частните МСП; повече от една трета от заетите; осъ-
ществява се почти половината от оборота на частните МСП; произвежда се
над 50% от продукцията; почти половината от добавената стойност на МСП
се генерира в този район; в него са концентрирани почти 50% от брутните
инвестиции в ДМА и 46% от дълготрайните материални активи на всички час-
тни малки и средни предприятия в страната. На другия полюс е изключител-
но ниският структурен принос на Северозападния район, чиито дялове се
движат между 2% (оборот) до 4.7% (брой предприятия). Тази концентрация
на МСП не е благоприятна, но тя отразява и един обективен факт – МСП
се развиват по-добре там, където има работеща икономика, включително
действащи средни и големи предприятия. Този факт следва да се има пред-
вид при политиката за насърчаване на МСП, тъй като от тях не може да се
очаква да компенсират липсата на силна икономика в някои региони.

Увеличава се заетостта Увеличава се заетостта Увеличава се заетостта Увеличава се заетостта Увеличава се заетостта в МСП. В такива фирми работят близо 850 хил.
души, съответно 54% от заетите и 47% от наетите в нефинансовия сектор.
Налице е ясна тенденция към нарастване приноса на частните МСП в зае-
тостта – дяловете на МСП в броя на заетите и на наетите нарастват с по
около 2 процентни пункта в сравнение с предходната година. Във всички ра-
йони за планиране над 50% от нарастването броя на заетите е съсредо-
точено в малките предприятия (10–49 заети).

МСП са източник на бърз икономически растежизточник на бърз икономически растежизточник на бърз икономически растежизточник на бърз икономически растежизточник на бърз икономически растеж. Добавената стойност
на МСП расте по-бързо от добавената стойност на всички предприятия и по-
бързо от добавената стойност за икономиката като цяло. През 2002 г.  мал-
ките и средните предприятия са създали 3556.3 млн. лв. добавена стойност,
което представлява 34% от добавената стойност, създадена от всички пред-
приятия в нефинансовия сектор. Реалният годишен растеж на добавената
стойност на малките и средните предприятия в България през 2002 г. надх-
върля 13%. Този растеж е 4 пъти по-бърз от растежа за всички нефинан-Този растеж е 4 пъти по-бърз от растежа за всички нефинан-Този растеж е 4 пъти по-бърз от растежа за всички нефинан-Този растеж е 4 пъти по-бърз от растежа за всички нефинан-Този растеж е 4 пъти по-бърз от растежа за всички нефинан-
сови предприятия и почти два и половина пъти по-бърз от растежа на до-сови предприятия и почти два и половина пъти по-бърз от растежа на до-сови предприятия и почти два и половина пъти по-бърз от растежа на до-сови предприятия и почти два и половина пъти по-бърз от растежа на до-сови предприятия и почти два и половина пъти по-бърз от растежа на до-
бавената стойност за икономиката като цяло.бавената стойност за икономиката като цяло.бавената стойност за икономиката като цяло.бавената стойност за икономиката като цяло.бавената стойност за икономиката като цяло.

Реалният растеж на производителността на труда производителността на труда производителността на труда производителността на труда производителността на труда на един зает в МСП
(5.9%) е по-бърз в сравнение с оценката за темпа на производителността на
труда за цялата икономика (4.7%). По-бърз растеж на производителността
на труда осъществяват предприятията с повече заети – така при микропред-
приятията производителността расте с 3.6%, при малките предприятия – с
4.9%, а най-бързо се увеличава в групата на средните предприятия – с
6.9%. Констатацията за по-високи нива на производителност на труда в
предприятия с повече заети се потвърждава както по отраслови сектори, та-
ка и по райони за планиране.

Либерализацията Либерализацията Либерализацията Либерализацията Либерализацията на икономиката влияе положително върху сектора на
МСП и делът им в общия брой предприятия, извършващи външнотърговска
дейност, расте.

Значителната им тежест в стойностния обем на износа и на вноса го-Значителната им тежест в стойностния обем на износа и на вноса го-Значителната им тежест в стойностния обем на износа и на вноса го-Значителната им тежест в стойностния обем на износа и на вноса го-Значителната им тежест в стойностния обем на износа и на вноса го-
вори за тяхната гъвкавост и потенциал да използват предимствата си.вори за тяхната гъвкавост и потенциал да използват предимствата си.вори за тяхната гъвкавост и потенциал да използват предимствата си.вори за тяхната гъвкавост и потенциал да използват предимствата си.вори за тяхната гъвкавост и потенциал да използват предимствата си.
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Групата на средните предприятия (50–99 заети) показва по-стабилно нарас-
тване и по-добри позиции в износа, докато микропредприятията (1–9 заети)
се справят по-добре с вноса. Най-голяма динамика се наблюдава при срав-
нително по-големите предприятия (100–249 заети), чиято външнотърговска
дейност се удвоява за една година, докато броят им нараства само с 4.5%.
Причината е както в протичащото преструктуриране на много от големите
предприятия (над 250 заети), така и в по-добрата маневреност и по-голяма-
та конкурентоспособност на този тип компании, разполагащи с достатъчно
капацитет, но без усложнени структури.

МСП все още не са достатъчно атрактивни за чуждестранните инвес-не са достатъчно атрактивни за чуждестранните инвес-не са достатъчно атрактивни за чуждестранните инвес-не са достатъчно атрактивни за чуждестранните инвес-не са достатъчно атрактивни за чуждестранните инвес-
титори титори титори титори титори – на тях се падат около 1/3 от привлечените инвестиции. Основен
реципиент на чуждестранни капитали в групата на МСП са микропредпри-
ятията.

2. Подготовката на МСП за общия европейски пазар в техните
собствени стратегии
Въпреки важността си за националната икономика като цяло отделните

малки и средни предприятия изпитват значителни затруднения за самостоя-
телна подготовка за членството в ЕС. Проблемите им са свързани с капаци-
тета за преработка и анализ на информацията, степента на подготвеност на
мениджмънта, възможностите за осигуряване на необходимия финансов ре-
сурс. Доколкото инициативата за промяна трябва да дойде от страна на
фирмите, а държавта да окаже съдействие там, където те имат нужда, важ-
но значение имат следваните от фирмите стратегии. Въз основа на количес-
твена информация и осъществена специализирана анкета сред представи-
тели на МСП може да се очертае следната картина на фирмените стра-картина на фирмените стра-картина на фирмените стра-картина на фирмените стра-картина на фирмените стра-
тегиитегиитегиитегиитегии54:
• Стратегиите на МСП имат краткосрочен хоризонт краткосрочен хоризонт краткосрочен хоризонт краткосрочен хоризонт краткосрочен хоризонт и не вземат под вни-

мание възможностите и рисковете, свързани с европейското членство;
• Ценовата конкуренция Ценовата конкуренция Ценовата конкуренция Ценовата конкуренция Ценовата конкуренция все още е основна стратегия на МСП, което ги

обрича на пазари с ниски изисквания и силна конкуренция;
• Проблеми в управлението на МСП Проблеми в управлението на МСП Проблеми в управлението на МСП Проблеми в управлението на МСП Проблеми в управлението на МСП – недостатъчен е интересът към раз-

лични форми на квалификация на мениджърите;
• Маркетинговите умения Маркетинговите умения Маркетинговите умения Маркетинговите умения Маркетинговите умения са познати и се използват от МСП в България,

като близо 2/3 от предприятията имат информация за това, как клиен-
тите възприемат техния продукт;

•  Информацията Информацията Информацията Информацията Информацията за тенденциите на съответния пазар е ограничена и се
набира главно от лични контакти и впечатления;

• Малко са МСП, които използват интернет като източник на информа-интернет като източник на информа-интернет като източник на информа-интернет като източник на информа-интернет като източник на информа-
ция ция ция ция ция за бизнеса си, но за сметка на това интернет се придвижва напред
в класацията на информационните източници за технологиите, към които
МСП проявяват интерес за внедряване, което ще повлияе положително
на бизнеса в средносрочен аспект (1–3 години);

• Високият разход на суровини и материали разход на суровини и материали разход на суровини и материали разход на суровини и материали разход на суровини и материали е сред основните проблеми
за предприятията, като се нарежда веднага след достъпа до финансови
ресурси, който по традиция продължава да бъде проблем номер едно за
МСП;

• Обучението на човешките ресурсичовешките ресурсичовешките ресурсичовешките ресурсичовешките ресурси, включително езиковата подготовка,
не е сред най-популярните методи за повишаване на конкурентоспособ-
ността на МСП.

54 Данните са от специализирано анкетно проучване, проведено през ноември 2003 г., за подго-
товката на Доклада за МСП, 2002–2003 г.
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• Лидерите в сектора на МСП са по-склонни да въвеждат нови техноло-нови техноло-нови техноло-нови техноло-нови техноло-
гиигиигиигиигии;

• Въпреки някои слабости програмите на правителството програмите на правителството програмите на правителството програмите на правителството програмите на правителството за подпомага-
не на бизнеса се оценяват положително и дават позитивни резултати за
сектора на МСП.
Поведението на фирмите до голяма степен определя и приоритетите за

подкрепа, които трябва да се възприемат от държавните институции.

3. Държавна политика за интегриране на МСП в единния
европейски пазар
Членството на България в ЕС ще постави на изпитание малките и сред-

ните предприятия. Както вече беше отбелязано, те са важна част от нацио-
налната икономика, но поотделно нямат капацитета и възможностите на го-
лемите фирми за получаване на необходимата информация и за адекватна
предварителна реакция. Именно поради това те следва да бъдат подпомог-
нати както от специално насочена държавна политика, така и от техните
браншови организации. Необходимо е да се даде отговор на редица въп-
роси – какви са възможностите, които присъединяването към ЕС предоста-
вя; съществува ли готовност да се изпълнят изискванията, които присъединя-
ването поставя пред МСП; имат ли конкретна стратегия, чрез която да от-
говорят на конкурентния натиск на европейските предприятия; смятат ли да
въведат ISO стандартите преди присъединяването към ЕС.

Дейностите, които предприятията са предприели, за да се подготвят по-
добре за присъединяването към европейския пазар, могат да се обобщят в
следната таблица:

Таблица 11
Действия, свързани с подготовката за присъединяване към ЕС, които предприятията са предприелиДействия, свързани с подготовката за присъединяване към ЕС, които предприятията са предприелиДействия, свързани с подготовката за присъединяване към ЕС, които предприятията са предприелиДействия, свързани с подготовката за присъединяване към ЕС, които предприятията са предприелиДействия, свързани с подготовката за присъединяване към ЕС, които предприятията са предприели

Предприети действия Дял от предприятията (%)
Подобряване контрола върху качеството на продукцията 26.9
Обучение на персонала 21.7
Подобряване на технологичното оборудване 16.8
Създаване на връзки със стратегически партньори 15.4
Инвестиции в нови технологии 14.3
Получаване на ISO сертификати 11.2
Изпълнение на екологичните изисквания към изделията и производството 9.3
Изпълнение на техническите изисквания към изделията и производството 7.5
Оценка на разходите за изпълнение на изискванията на единния пазар на ЕС 5.8
Обучение на мениджърите 5.6
Защита на интелектуалната собственост 3.7
Защита на промишлената собственост 1.4
Незапочнали подготовка 45.1

ИзточникИзточникИзточникИзточникИзточник: Estat.

Колкото по-добро е състоянието в предприятията, толкова по-ясно се
осъзнава нуждата от държавна подкрепа в областта на въвеждането на меж-
дународните стандарти за качество, което би повишило чувствително тяхна-
та конкурентоспособност на европейските пазари – 28.6% от МСП в мно-
го добро състояние на бизнеса оценяват липсата на такава подкрепа като
основна пречка за въвеждането на тези стандарти. Същите предприятия за-
лагат повече на качеството отколкото на цената като конкурентно пре-
димство на единния пазар (съответно 50% и 7%), което отговаря на високи-
те изисквания на този пазар и на платежоспособното търсене. Очевидно
възможностите за разширяване на експортния потенциал на икономика-разширяване на експортния потенциал на икономика-разширяване на експортния потенциал на икономика-разширяване на експортния потенциал на икономика-разширяване на експортния потенциал на икономика-
та та та та та би трябвало да се търсят именно в тези предприятия.
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Допълнително негативно явление е и обстоятелството, че 2/3 от фирми-
те, които не са започнали подготовка за присъединяване към ЕС, изобщо не
се интересуват от целеви програми и проекти на администрацията в подкре-
па на бизнеса. Това означава, че за около 30% от всички малки и средни
предприятия въпросите за присъединяването на България към ЕС и особено
за влиянието на разширяването върху техния бизнес изобщо не фигурират
в дневния им ред.

Положителен е фактът, че повечето фирми осъзнават проблемите, които
стоят пред тях в процеса на присъединяване, и се опитват да ги решават –
МСП, за които слабата организация на маркетинга и на производствения
процес са най-сериозните проблеми, имат по-голяма склонност от остана-
лите да търсят начини да получат ISO сертификати (съответно 38.9% и 37.5%
от всички фирми с такъв тип преобладаващи проблеми). Компаниите, за ко-
ито ниското качество на работната сила е основен проблем, са лидери при
обучението на персонала (45.7% от тези фирми го провеждат); компании-
те, които имат проблеми с високия разход на суровините и енергията, пред-
почитат най-вече да подобряват контрола върху качеството на продукцията
(37.9%). Компаниите, които подобряват контрола върху качеството, са ли-
дери в обучението по управление на качеството, което предлагат на служи-
телите си (49.3%).

Тези данни дават основание държавната политика за подпомага-Тези данни дават основание държавната политика за подпомага-Тези данни дават основание държавната политика за подпомага-Тези данни дават основание държавната политика за подпомага-Тези данни дават основание държавната политика за подпомага-
не на МСП в процеса на европейска интеграция да бъде фокусиранане на МСП в процеса на европейска интеграция да бъде фокусиранане на МСП в процеса на европейска интеграция да бъде фокусиранане на МСП в процеса на европейска интеграция да бъде фокусиранане на МСП в процеса на европейска интеграция да бъде фокусирана
главно върху предоставянето на информация и анализи, въвежда-главно върху предоставянето на информация и анализи, въвежда-главно върху предоставянето на информация и анализи, въвежда-главно върху предоставянето на информация и анализи, въвежда-главно върху предоставянето на информация и анализи, въвежда-
нето на сертификати за качество, обучението на мениджъри, на-нето на сертификати за качество, обучението на мениджъри, на-нето на сертификати за качество, обучението на мениджъри, на-нето на сертификати за качество, обучението на мениджъри, на-нето на сертификати за качество, обучението на мениджъри, на-
сърчаването на иновациите, защитата на интелектуалната собс-сърчаването на иновациите, защитата на интелектуалната собс-сърчаването на иновациите, защитата на интелектуалната собс-сърчаването на иновациите, защитата на интелектуалната собс-сърчаването на иновациите, защитата на интелектуалната собс-
твеност, помощта при осигуряване на финансов ресурс.твеност, помощта при осигуряване на финансов ресурс.твеност, помощта при осигуряване на финансов ресурс.твеност, помощта при осигуряване на финансов ресурс.твеност, помощта при осигуряване на финансов ресурс.

Непосредствени цели на политиката за повишаване конкурентоспо-Непосредствени цели на политиката за повишаване конкурентоспо-Непосредствени цели на политиката за повишаване конкурентоспо-Непосредствени цели на политиката за повишаване конкурентоспо-Непосредствени цели на политиката за повишаване конкурентоспо-
собността на българските малки и средни предприятия сасобността на българските малки и средни предприятия сасобността на българските малки и средни предприятия сасобността на българските малки и средни предприятия сасобността на българските малки и средни предприятия са:
• Подобряване на бизнессредата Подобряване на бизнессредата Подобряване на бизнессредата Подобряване на бизнессредата Подобряване на бизнессредата с акцент върху някои елементи на ин-

ституционалната среда (съдебна система, започване на нов бизнес, ре-
гулативни режими, борба срещу корупцията);

• Изграждене на капацитет от страна на държавната администрация да
оказва бърза информационна и методическа помощ на МСП, включител-
но на регионално равнище;

• Създадаване на различни инструменти за подпомагане на МСП в начал-МСП в начал-МСП в начал-МСП в начал-МСП в начал-
ната фаза от развитието им и за високотехнологични МСПната фаза от развитието им и за високотехнологични МСПната фаза от развитието им и за високотехнологични МСПната фаза от развитието им и за високотехнологични МСПната фаза от развитието им и за високотехнологични МСП;

• Създаване на гаранционен фондгаранционен фондгаранционен фондгаранционен фондгаранционен фонд, който да подпомага финансирането
на МСП в приоритетни области (високи технологии, технологичен обмен
и т. н.);

• Обучение и изграждане в МСП на капацитет изграждане в МСП на капацитет изграждане в МСП на капацитет изграждане в МСП на капацитет изграждане в МСП на капацитет за подготовка на проек-
ти и усвояване на фондове от ЕС;

• По-добра координация По-добра координация По-добра координация По-добра координация По-добра координация между всички правителствени и неправителстве-
ни институции и организации, които работят в подкрепа на МСП.
Добре структурираната и насочена държавна поддръжка ще намери до-

бър прием и ще се отрази в повишаване конкурентоспособността на МСП
особено ако те са ангажирани в изработването и провеждането на съответ-
ната политика чрез своите представителни организации
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Глава IX.
Образованието като фактор за икономическо развитие

Образованието е една от областите, които често се обсъждат, по които
се правят непрекъснати промени и които не успяват да постигнат очаквани-
те от обществото резултати. Тук няма да се спираме върху различните стра-
тегии и концепции за образованието. Ще разгледаме образованието от
гледна точка на неговото влияние като икономически фактор. В контекста на
Лисабонската стратегия образованието е една от основните предпоставки
за изграждане на икономика на знанието. Доброто образование е абсо-
лютна необходимост при изграждането на информационно общество, съз-
даването на благоприятен инвестиционен климат и конкурентоспособна
икономика, развитието на модерна система за социална защита.

Много важно е да се отбележи, че като икономически фактор образова-
нието има важно значение в средно- и особено в дългосрочен планважно значение в средно- и особено в дългосрочен планважно значение в средно- и особено в дългосрочен планважно значение в средно- и особено в дългосрочен планважно значение в средно- и особено в дългосрочен план. През
този период то оказва значително влияние както върху икономическия рас-
теж, така и върху социалната и демографската картина в страната. Фактът,
че предприеманите мерки нямат непосредствен ефект до голяма степен
обяснява защо не е редно да се изпада в крайности и да се твърди, че ефек-
тивността на образованието се измерва със задоволяването на непосредс-
твените потребности на фирмите от определен вид специалисти. Балансира-
ният подход следва да отчита, че както бизнесът влияе върху подготовката на
кадри, така и специалистите въздействат върху развитието на бизнеса. Сле-
дователно образованието трябва да съчетава както потребностите на фир-
мите, така и провеждането на дългосрочна икономическа и социална поли-
тика от страна на държавата.

Ако равнището на образование55 се постави като основна цел на про-
вежданата политика, то следва да се анализират също неговите предпостав-
ки и очакваните резултати. Тези взаимовръзки могат да се представят схема-
тично по следния начин:

55 Разбирано като степен на образованост, а не задължително като завършена образователна сте-
пен.

Предпочитания къмПредпочитания къмПредпочитания къмПредпочитания къмПредпочитания към
образованиеобразованиеобразованиеобразованиеобразование

Възможности заВъзможности заВъзможности заВъзможности заВъзможности за
образованиеобразованиеобразованиеобразованиеобразование Информационна средаИнформационна средаИнформационна средаИнформационна средаИнформационна среда

Качество наКачество наКачество наКачество наКачество на
образованиетообразованиетообразованиетообразованиетообразованието

Равнище на образованиеРавнище на образованиеРавнище на образованиеРавнище на образованиеРавнище на образование

Икономически ефектИкономически ефектИкономически ефектИкономически ефектИкономически ефект

Стратегически целиСтратегически целиСтратегически целиСтратегически целиСтратегически цели
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1. Предпочитания, пазарни възможности и информационна среда
Предпочитанията към определен вид и качество на образованието се оп-

ределят в значителна степен от възможностите и от информационната сре-
да, включително семейството и социалните партньори при младите хора.
Следователно за да се въздейства на предпочитанията, трябва да се въздейс-
тва именно на тези фактори. През последните години все повече се засилва
ролята на информацията при професионалната ориентация. Интернет и ме-
диите осигуряват достъп до значителна информация, която може да се срав-
нява и анализира. Именно в тази среда се създава усещането за престиж-
ност и добри професионални перспективи, което е водещо при избора на
учебно заведение. Основна роля тук имат самите учебни заведения. Имен-
но те трябва да представят възможно най-пълната картина на това, което
предлагат, и резултатите, които техните възпитаници постигат. За съжаление
в момента интернет страници и участие в борси имат основно университе-
тите и някои частни учебни заведения. Така държавните и общинските сред-
ни училища губят конкурентност още на този стадий. Вярно е, че много от
тях разчитат на натрупаните традиции, но така дават типичен пример за аси-
метрична информация, който носителят на Нобелова награда за икономи-
ка Джон Акерлоф нарича „закон за лошите лимони“. Според него, когато
един избор се прави при недостатъчна информираност, то задължително се
избират най-некачествените екземпляри, защото подобна е нагласата как-
то на предлагащата, така и на търсещата страна. Много важно е също при
оценката на възможния избор, да се анализира сравнима и независима ин-
формация. Това налага наред с държавните акредитационни органи учеб-наред с държавните акредитационни органи учеб-наред с държавните акредитационни органи учеб-наред с държавните акредитационни органи учеб-наред с държавните акредитационни органи учеб-
ните заведения да бъдат оценявани от независими рейтингови агенциините заведения да бъдат оценявани от независими рейтингови агенциините заведения да бъдат оценявани от независими рейтингови агенциините заведения да бъдат оценявани от независими рейтингови агенциините заведения да бъдат оценявани от независими рейтингови агенции.
Рейтингите ще бъдат още по-полезни, особено тези на университетите и ня-
кои специализирани училища, ако дават международна сравнимост, докол-
кото след две години българските учащи се ще могат да избират образова-
телна институция в рамките на целия Европейски съюз.

Наред с информацията важна роля при избора на учебно заведение
имат възможностите за обучениевъзможностите за обучениевъзможностите за обучениевъзможностите за обучениевъзможностите за обучение. Тук държавната политика има сложната
задача да решава едновременно няколко проблема – на първо място, да га-
рантира, че всички деца ще бъдат обхванати в образователната система и
ще посещават училище, на второ място, да повишава качеството на обра-
зованието, без това да води до нов отлив на ученици, и, на трето място, да
създаде условия всички деца, които имат желание и съответна подготовка, да
могат да се учат, включително до завършване на висше образование.

Добрата информационна среда и възможностите – лични или публични –
за образование не са достатъчни при избора. Много важна е мотивация-мотивация-мотивация-мотивация-мотивация-
татататата, която предизвиква този избор. В България съществуват отлични традиции
в това отношение – стремежът към образование на децата винаги е бил един
от приоритетите в семейството. За съжаление през последните години този
фактор действа все по-слабо. Една от причините за това е, че през първите
години на прехода дипломите и образователните степени се обезцениха.
Връзката между социален статус и образование се разкъса и това подейс-
тва много демобилизиращо както на младото, така и на по-възрастните по-
коления.

Друг, не по-маловажен проблем е, когато изборът на образование се
осъществява без дългосрочен поглед и перспектива. По този начин се увели-
чава групата на квалифицираните безработни, които имат диплом, но не на-
мират приложение на своите знания.

Отговорността за добре преценената мотивация за избор на образова-
ние не може да се прехвърли единствено върху държавата. Тя е на цялото
общество – на учебните заведения, на бизнеса, на семейството, на социал-
ната среда.
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2. Качество на образователната услуга
Качеството на образованието е от голямо значение. От една страна, то

е фактор, който определя качеството на живот и конкурентността на иконо-
миката. От друга страна, именно чрез качеството на своя продукт обра-чрез качеството на своя продукт обра-чрез качеството на своя продукт обра-чрез качеството на своя продукт обра-чрез качеството на своя продукт обра-
зователната система се конкурира на европейския пазарзователната система се конкурира на европейския пазарзователната система се конкурира на европейския пазарзователната система се конкурира на европейския пазарзователната система се конкурира на европейския пазар. Членството в
ЕС, което ще отвори пазара на образователни услуги, може да доведе до
два различни ефекта. Тези университети и специалности, които са конверти-
руеми и осигуряват високо в европейски мащаб качество на образование-
то и имат солидно присъствие в изследователската област, ще привлекат ка-
чествени български и чуждестранни студенти. Обратно – университетите от
местно значение ще се задоволят с по-слаб интерес и получилите техни дип-
ломи ще имат по-малки възможности за реализация. Реалистично е в Бълга-
рия да се създадат ограничен брой университети от първия тип. Целта е то-
ва да се случи. Успех ще бъде, ако 1–2 български университета се на-Успех ще бъде, ако 1–2 български университета се на-Успех ще бъде, ако 1–2 български университета се на-Успех ще бъде, ако 1–2 български университета се на-Успех ще бъде, ако 1–2 български университета се на-
редят сред европейския елитредят сред европейския елитредят сред европейския елитредят сред европейския елитредят сред европейския елит. Така страната ни ще привлича и произвеж-
да  висококвалифицирани специалисти, което от своя страна ще стимулира
образованието, а и икономиката. Европейският опит показва, че то е въз-
можно единствено при специализирана държавна политика, инвестицииспециализирана държавна политика, инвестицииспециализирана държавна политика, инвестицииспециализирана държавна политика, инвестицииспециализирана държавна политика, инвестиции
на публични средства, конкурентна среда сред учебните заведения и на-на публични средства, конкурентна среда сред учебните заведения и на-на публични средства, конкурентна среда сред учебните заведения и на-на публични средства, конкурентна среда сред учебните заведения и на-на публични средства, конкурентна среда сред учебните заведения и на-
учните звена, ефективно използване на националните и европейскитеучните звена, ефективно използване на националните и европейскитеучните звена, ефективно използване на националните и европейскитеучните звена, ефективно използване на националните и европейскитеучните звена, ефективно използване на националните и европейските
фондове, както и масово насищане на образованието с високи техноло-фондове, както и масово насищане на образованието с високи техноло-фондове, както и масово насищане на образованието с високи техноло-фондове, както и масово насищане на образованието с високи техноло-фондове, както и масово насищане на образованието с високи техноло-
гиигиигиигиигии. Това предполага много по-различна от сегашната политика, която огра-
ничава чуждестранната конкуренция на образователния пазар, без в също-
то време да стимулира достатъчно българските институции.

При оценката за качеството на образованието следва да се отчита и об-
разованието през целия живот. То е важно, доколкото динамиката на зна-
нията и на технологиите е много висока и налага непрекъснато опреснява-
не и обновяване на знанията. С доброто образование през целия живот се
решават не само икономически, но и изключително сериозни социални
проблеми, които се свързват предимно с професионалната реализация на
хората на средна и по-висока работоспособна възраст.

3. Предизвикателства пред образователната система
Често натрупаните в образованието проблеми се обясняват с външни за

него фактори. Безспорно те имат своята роля. Степента на икономическо раз-
витие определя привлекателността на образователната система и създаване-
то на структура, адекватна на изискванията на бизнеса и на дългосрочните ин-
тереси на страната. Натрупаните проблеми в области като здравеопазване
и пенсионна система не позволяват значително увеличаване на средствата за
образование поради приоритетния характер на всички тези области. Концен-
трацията на бедност в определени региони и социални групи, която се очер-
тава ясно през последните години, също влияе негативно на образователна-
та система, особено в тези изостанали сектори.

Като цяло обаче въпреки наблюдаваните негативни тенденции, свързани
с икономическата и социалната среда у нас, проблемите на образование-
то се дължат преди всичко на обстоятелства, които са вътре в системата, а
не толкова извън нея. Честите промени на регулациите, липсата на показа-
тели  за ефективност, влошаването на средното качество на образование-
то, липсата на ясни и дългосрочни приоритети са едни от основните поро-
ци на българската образователна система.

По редица важни показатели, свързани с образованието, нашата стра-
на е на равнището, дори надминава средните за ЕС равнища. Тези пока-
затели отчитат главно равнището на образователна степен на младите хо-
ра между 20 и 24 години. Това предимство следва да се използва. Същев-
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ременно следва да се отчетат и някои проблеми, като негативните тенден-
ции в тези показатели през последните години в България, както и намалява-
щото качество на образованието.

Някои от основните предизвикателства пред образователната система са
следните:
• Динамиката в образователната структура на заетите през периода

1999–2003 г. показва постепенно увеличаване на относителния дялпостепенно увеличаване на относителния дялпостепенно увеличаване на относителния дялпостепенно увеличаване на относителния дялпостепенно увеличаване на относителния дял
на заетите с висше образование и намаляване дела на заетите с ос-на заетите с висше образование и намаляване дела на заетите с ос-на заетите с висше образование и намаляване дела на заетите с ос-на заетите с висше образование и намаляване дела на заетите с ос-на заетите с висше образование и намаляване дела на заетите с ос-
новно и по-ниско образованиеновно и по-ниско образованиеновно и по-ниско образованиеновно и по-ниско образованиеновно и по-ниско образование. Това означава, че образованието има
все по-важно значение за пазара на труда. На практика така приорите-
тите на този пазар се нормализират и се изяснява фокусът на държавна-
та политика – повишаване на образованието и на уменията на застра-
шените от безработица или вече безработните.

• През периода 2000–2003 г. в България се очертава негативна динами-негативна динами-негативна динами-негативна динами-негативна динами-
ка в образователното равнище на възрастовата група 20–24 годиника в образователното равнище на възрастовата група 20–24 годиника в образователното равнище на възрастовата група 20–24 годиника в образователното равнище на възрастовата група 20–24 годиника в образователното равнище на възрастовата група 20–24 години,
която е обект на целенасочени наблюдения и мерки в ЕС с оглед нейно-
то стратегическо значение като фактор за изграждане на конкурентоспо-
собна икономика на знанието. Във връзка с това в ЕС се наблюдава от-
носителният дял на лицата на възраст 20–24 години, които са завърши-
ли поне средно образование. Данните за 2003 г. показват, че по този
показател (75.6%) България е в по-благоприятна позиция спрямо ЕС
(74%). Тревожното в случая е, че след 2000 г. в България се забелязва
ежегоден спад на този показател и неговата динамика е обратна на то-
зи процес в ЕС. Тук трябва да отчетем и качеството на образованието.
През последните години в България то очевидно се влоши и фактът, че
голям процент от младите хора имат диплома за средно образование все
по-малко представлява реална оценка на техните знания и квалификация.

• Независимо от позитивните промени в образователната структура на за-
етите данните показват тревожно стабилизиране на групата на безра-стабилизиране на групата на безра-стабилизиране на групата на безра-стабилизиране на групата на безра-стабилизиране на групата на безра-
ботните с основно и по-ниско образованиеботните с основно и по-ниско образованиеботните с основно и по-ниско образованиеботните с основно и по-ниско образованиеботните с основно и по-ниско образование. През периода 1999–
2003 г. те са  35% от безработните (около 150 хил. души). Поради сво-
ето изключително ниско образователно равнище те най-трудно намират
реализация на трудовия пазар и формират преобладаващата част от
дългосрочно безработните лица.

• Постепенното нарастване на относителния дял на заетите с висока сте-
пен на образование се съпровожда с тенденция към разминаване меж-разминаване меж-разминаване меж-разминаване меж-разминаване меж-
ду очакванията и изискванията на бизнеса и реалната подготовка наду очакванията и изискванията на бизнеса и реалната подготовка наду очакванията и изискванията на бизнеса и реалната подготовка наду очакванията и изискванията на бизнеса и реалната подготовка наду очакванията и изискванията на бизнеса и реалната подготовка на
работната силаработната силаработната силаработната силаработната сила. Това се проявява особено ясно по отношение възмож-
ностите на чуждестранните инвеститори да намират на българския тру-
дов пазар  работна сила с желаните качества. През последните години
и местните работодатели поставят въпроса за отклоненията между реал-
ното и номиналното образование в рамките на националната образова-
телна система. Тук отново наблюдаваме липса на координация, а поня-
кога и несъвместимост между бизнеса и учебните заведения. Това е се-
риозен проблем, породен от липсата на активност и от двете страни.

• В непосредствена връзка с осигуряването на компетентна работна сила
е и дейността по продължаващо обучение на заетитепродължаващо обучение на заетитепродължаващо обучение на заетитепродължаващо обучение на заетитепродължаващо обучение на заетите. Спред изследва-
нията само 1.4% от заетите в България получават такова обучение, кое-
то е значително под равнището за страните от ЕС (9.7%). Това състояние
може да се свърже с относително ниското технологично равнище на дей-
ностите в преобладаващата част от организациите, което осигурява вре-
менен комфорт за работодателите в България по отношение натиска за
инвестиции в обучението на персонала. В същото време внедряването на
съвременни технологии като фактор за увеличаване на конкурентоспо-
собността и производителността не може да се осъществява без  пара-
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лелни и дори изпреварващи дейности по обучение на персонала в орга-
низациите.

4. Необходими приоритети
В Лисабонската стратегия се отбелязва, че един от най-важните фактори

за постигане на стратегическите цели на съюза е ролята на държавното под-
помагане в редица области на общественополитическия и икономическия
живот. Образованието несъмнено е приоритетна област в ЕС. В България
образованието се посочва като приоритетна област за финансиране и под-
помагане от държавата едва през последните години. В резултат от това се
създадоха някои стратегически документи, но както провежданата политика,
така и резултатите от нея остават изключително нестабилни.

Присъединяването на България към ЕС предполага ясното извеждане и фо-
кусиране върху няколко приоритета. Сред тях непременно следва да бъдат:
• Активни мерки за обхващане в системата на задължителното образова-

ние всички български граждани, които не с получили съответната степен.
Не трябва да се допуска трайното концентриране на български гражда-
ни без образование или с ниско образование в отделни региони или ет-
нически групи;

• Спешни мерки за повишаване средното качество на образованието във
всички степени;

• Стимулиране на образователни институции, които са в състояние да
предложат конкурентно в ЕС равнище на образование;

• Акцент върху обучението в областта на информационните и комуникаци-
онните технологии на всички образователни равнища  и осигуряване на
необходимите кадри за развитието на високотехнологичните производс-
тва и наукоемки услуги;

· Стимулиране на конкуренцията в образователната система с участието
на публичните и частните образователни институции, пред които се пос-
тавят едни и същи критерии;

· Специализирани мерки за подкрепа на работодатели, които  инвестират
в обучение и развитие на персонала. Активни мерки за засилване влия-
нието на образованието през целия живот;

• Увеличаване на публичните средства за образование при измерване на
тяхната ефективност. За сравнение понастоящем България отделя за об-
разование 4.2% от БВП, докато в страните − членки на ОИСР, този про-
цент е 5.6%;

• Децентрализация на управлението на образованието, като централните
институции си запазят главно правото за изработване и контрол върху за-
дължителните минимални стандарти.
Днес България разчита на конкурентни предимства от сравнително нисък

ранг – ниска степен на технологичност и висока трудо-, енерго- и материа-
лоемкост. Като се има предвид  относителната неустойчивост на този вид
конкурентни предимства, може да се направи изводът, че през следващите
години трябва да се предприемат конкретни стъпки за повишаване на ка-повишаване на ка-повишаване на ка-повишаване на ка-повишаване на ка-
чеството на работната сила в нашата страна като елемент от общатачеството на работната сила в нашата страна като елемент от общатачеството на работната сила в нашата страна като елемент от общатачеството на работната сила в нашата страна като елемент от общатачеството на работната сила в нашата страна като елемент от общата
стратегия за постепенно засилване на конкурентните предимства настратегия за постепенно засилване на конкурентните предимства настратегия за постепенно засилване на конкурентните предимства настратегия за постепенно засилване на конкурентните предимства настратегия за постепенно засилване на конкурентните предимства на
българската икономикабългарската икономикабългарската икономикабългарската икономикабългарската икономика.
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Развитието на българската икономика в средносрочна перспектива е
свързано със сериозни предизвикателства пред социалната сфера. Те обх-
ващат почти целия спектър на социалната политика, но в контекста на пред-
стоящото присъединяване на страната към ЕС и изпълнението на Лисабон-
ската стратегия от особено значение са две области: пазарът на труда и по-
литиката на дoходите. Европейският съюз поставя на преден план ролята на
заетостта в осигуряването на икономическото и социалното благосъстояние
на хората. Предизвикателствата в тези две сфери са значителни и се дължат
на изоставането на страната в сравнение с държавите от ЕС.

В тази част ще бъдат разгледани проблемите, приоритетите и насоките на
развитие в областта на заетостта и политиката на доходите.

Глава X.
Пазар на труда
Функционирането на пазара на труда в България от началото на 90-те

години се характеризира с особености, типични за една реформираща се
икономика. По своите параметри българският трудов пазар се отличава от
този в европейските страни (ЕС-15), но е доста близко до равнището на
страните от Централна и Източна Европа (ЕС-13). Причините за тези разли-
чия са ясни – осъществяването на мащабни икономически и институционал-
ни, в това число и законови реформи.

Основните показатели за състоянието на пазара на труда (равнище на
икономическа активност, равнище на заетост и безработица) недвусмисле-
но сочат ниска степен на използване на трудовите ресурси в страната.ниска степен на използване на трудовите ресурси в страната.ниска степен на използване на трудовите ресурси в страната.ниска степен на използване на трудовите ресурси в страната.ниска степен на използване на трудовите ресурси в страната.

Икономическата активност на трудоспособното население (на 15 иИкономическата активност на трудоспособното население (на 15 иИкономическата активност на трудоспособното население (на 15 иИкономическата активност на трудоспособното население (на 15 иИкономическата активност на трудоспособното население (на 15 и
повече години) е сравнително ниска.повече години) е сравнително ниска.повече години) е сравнително ниска.повече години) е сравнително ниска.повече години) е сравнително ниска. По-малко от половината от населе-
нието в трудоспособна възраст участва в пазара на труда. За периода
1993–2003 г. коефициентът на икономическа активност намалява с около
7 процентни пункта (фиг. 24).

Ограничените възможности за намиране на платена заетост генерират
ефекта на обезкуражените работници и на неформалната заетост в сивата
икономика, което се отразява негатично върху публичните финанси. Според
данните от изследването на работната сила броят на обезкуражените ра-
ботници през 2003 г. нараства над два пъти в сравнение с 1994 г. (фиг. 25)
и варира между 300 и 400 хиляди души.

Процентът на напусналите пазараПроцентът на напусналите пазараПроцентът на напусналите пазараПроцентът на напусналите пазараПроцентът на напусналите пазара на труда също се удвоявана труда също се удвоявана труда също се удвоявана труда също се удвоявана труда също се удвоява (от
5.6% на 12.1%).

Характерна особеност на този процес е, че той се засилва след 1997 г.,
т. е. в условията на икономически растеж. Възможните причини за това не-
съответствие могат да бъдат от различно естество56, но очевидно е налице
слаба способност на пазара на труда да се приспособи към променящите
се външни условия.

56 Растеж без разкриване на работни места, преструктуриране на икономиката, несъответствие
между квалификацията на работната сила и изискванията на работните места и др.
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Фиг. 24. Коефициент на икономическа активност (1993–2003 г.)Коефициент на икономическа активност (1993–2003 г.)Коефициент на икономическа активност (1993–2003 г.)Коефициент на икономическа активност (1993–2003 г.)Коефициент на икономическа активност (1993–2003 г.)
(%)

ИзточникИзточникИзточникИзточникИзточник: Наблюдение на работната сила, НСИ.

Фиг. 25. Динамика на обезкуражените работници в БългарияДинамика на обезкуражените работници в БългарияДинамика на обезкуражените работници в БългарияДинамика на обезкуражените работници в БългарияДинамика на обезкуражените работници в България
(1993–2003 г.)(1993–2003 г.)(1993–2003 г.)(1993–2003 г.)(1993–2003 г.)

ИзточнициИзточнициИзточнициИзточнициИзточници: Наблюдение на работната сила, НСИ.

Равнището на безработица в България е все още твърде високоРавнището на безработица в България е все още твърде високоРавнището на безработица в България е все още твърде високоРавнището на безработица в България е все още твърде високоРавнището на безработица в България е все още твърде високо в
сравнение със страните от ЕС-15 (13.6% при средно 8% за ЕС-15) и мал-
ко по-ниско от средното на новоприсъединилите се страни (14.3%). През
последните няколко години се формира тенденция към намаляване на без-тенденция към намаляване на без-тенденция към намаляване на без-тенденция към намаляване на без-тенденция към намаляване на без-
работицатаработицатаработицатаработицатаработицата. Тя е следствие от няколко основни причини. От една страна,
през периода 1999–2003 г. работната сила намалява с над 100 хил. ду-
ши. Фактори, които влияят на този резултат, са външната миграция, при
което една част от безработните напускат националния трудов пазар, както
и увеличаването на броя на обезкуражените лица. От друга страна, през
2002 г. и 2003 г. се реализират мащабни програми на субсидирана зае-
тост, чрез които за около 100 хил. души се осигурява временна работа. Та-
зи заетост не се свързва с реално увеличение на работните места на първич-
ния трудов пазар (в предприятия и организации), но има съществен принос
за намаляване на безработицата. Определена част от позитивните проме-
ни в равнището на безработица се дължи на въведената мярка за задължи-
телна регистрация на трудовите договори. Във връзка с това през 2003 г. ед-
на част от работещите в сивата икономика преминават в групата на заети-
те. Това също се отразява положително на динамиката в равнището на
безработица в България.
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1. Оценка на състоянието и тенденциите в заетостта в България
Слабата активност на трудоспособното население се съпровожда с нис-

ка степен на трудова заетост. От тази гледна точка пазараът на труда не
осигурява работни места за голяма част от населението в трудоспособна
възраст. За периода 1993–2003 г. коефициентът на заетост варира в рам-
ките на 38–45% (фиг. 26). Това означава, че малко повече от една третамалко повече от една третамалко повече от една третамалко повече от една третамалко повече от една трета
от населението на 15 и повече години е намерило работа и работиот населението на 15 и повече години е намерило работа и работиот населението на 15 и повече години е намерило работа и работиот населението на 15 и повече години е намерило работа и работиот населението на 15 и повече години е намерило работа и работи.

Фиг. 26. Коефициент на заетост* в България (1993–2003 г.)Коефициент на заетост* в България (1993–2003 г.)Коефициент на заетост* в България (1993–2003 г.)Коефициент на заетост* в България (1993–2003 г.)Коефициент на заетост* в България (1993–2003 г.)
(%)

* Съотношение между броя на заетите и активното население на 15 и повече години.
ИзточникИзточникИзточникИзточникИзточник: Наблюдение на работната сила, НСИ.

Основните характеристики на заетостта в България през последните ня-
колко години могат да се обобщят по следния начин:
• Равнището на заетост в България е най-ниско сред страните отРавнището на заетост в България е най-ниско сред страните отРавнището на заетост в България е най-ниско сред страните отРавнището на заетост в България е най-ниско сред страните отРавнището на заетост в България е най-ниско сред страните от

първата и втората група за присъединяване към ЕС, въпреки че следпървата и втората група за присъединяване към ЕС, въпреки че следпървата и втората група за присъединяване към ЕС, въпреки че следпървата и втората група за присъединяване към ЕС, въпреки че следпървата и втората група за присъединяване към ЕС, въпреки че след
1999 г. броят на заетите се увеличава с 1.8%. 1999 г. броят на заетите се увеличава с 1.8%. 1999 г. броят на заетите се увеличава с 1.8%. 1999 г. броят на заетите се увеличава с 1.8%. 1999 г. броят на заетите се увеличава с 1.8%. По данни на Евростат
през 2003 г. равнището на заетост57  в България достига 52.5% и значи-
телно изостава от равнището на заетост в ЕС, което през 2003 г. е
64.4% (таблица 12).

57 Равнището на заетост е изчислено като съотношение между броя на заетите и активното насе-
ление на възраст 15–64 години.

Таблица 12
Равнище на обща заетост, заетост при жените и заетост на населението в БългарияРавнище на обща заетост, заетост при жените и заетост на населението в БългарияРавнище на обща заетост, заетост при жените и заетост на населението в БългарияРавнище на обща заетост, заетост при жените и заетост на населението в БългарияРавнище на обща заетост, заетост при жените и заетост на населението в България

във възрастова група 55–64 годинивъв възрастова група 55–64 годинивъв възрастова група 55–64 годинивъв възрастова група 55–64 годинивъв възрастова група 55–64 години
(%)

19981998199819981998 19991999199919991999 20002000200020002000 20012001200120012001 20022002200220022002 20032003200320032003

Равнище на заетост (15–64), общоРавнище на заетост (15–64), общоРавнище на заетост (15–64), общоРавнище на заетост (15–64), общоРавнище на заетост (15–64), общо
   ЕС-15 61.4 62.5 63.4 64.1 64.3 64.4
   ЕС-25 61.2 61.9 62.4 62.8 62.8 62.9
   БЪЛГАРИЯБЪЛГАРИЯБЪЛГАРИЯБЪЛГАРИЯБЪЛГАРИЯ : : 50.4 49.7 50.6 52.5

Заетост (жени)Заетост (жени)Заетост (жени)Заетост (жени)Заетост (жени)
   ЕС-15 51.6 52.9 54.1 55.0 55.6 56.0
   ЕС-25 51.8 52.9 53.6 54.3 54.7 55.1
   БЪЛГАРИЯБЪЛГАРИЯБЪЛГАРИЯБЪЛГАРИЯБЪЛГАРИЯ : : 46.3 46.8 47.5 49.0

Равнище на заетост на възрастоваРавнище на заетост на възрастоваРавнище на заетост на възрастоваРавнище на заетост на възрастоваРавнище на заетост на възрастова
група 55–64 години, общогрупа 55–64 години, общогрупа 55–64 години, общогрупа 55–64 години, общогрупа 55–64 години, общо
   ЕС-15 36.6 37.1 37.8 38.8 40.1 41.7
   ЕС-25 35.8 36.2 36.6 37.4 38.7 40.2
   БЪЛГАРИЯБЪЛГАРИЯБЪЛГАРИЯБЪЛГАРИЯБЪЛГАРИЯ : : 20.8 24.0 27.0 30.0

ИзточникИзточникИзточникИзточникИзточник: Eurostat.



82

Част трета.Част трета.Част трета.Част трета.Част трета. Социални аспекти на икономическото развитие в средносрочна перспектива

58 Измерена чрез брутната добавена стойност на един зает.
59 Високотехнологичните и средно високотехнологичните производствени сектори включват следните

производства: 1) високотехнологични производствени сектори:     производство на компютри и
офистехника; производство на радио-, телевизионно- и комуникационно оборудване и апарату-
ра; производство на медицинско и оптично оборудване; 2) средно високотехнологични произ-
водствени сектори: производство на химическа продукция; производство на машини и оборуд-

• Значителни различия в шансовете за заетост на различните възрасто-Значителни различия в шансовете за заетост на различните възрасто-Значителни различия в шансовете за заетост на различните възрасто-Значителни различия в шансовете за заетост на различните възрасто-Значителни различия в шансовете за заетост на различните възрасто-
ви групиви групиви групиви групиви групи. Заетостта сред младежите (15–24 години) и възрастните в
предпенсионна възраст (55–64 години) е значително по-ниска от тази на
средното поколение. В динамичен аспект заетостта сред младежите бе-заетостта сред младежите бе-заетостта сред младежите бе-заетостта сред младежите бе-заетостта сред младежите бе-
лежи тревожна тенденция към намаляванележи тревожна тенденция към намаляванележи тревожна тенденция към намаляванележи тревожна тенденция към намаляванележи тревожна тенденция към намаляване. По-благоприятна тенденция
през последните три години се наблюдава сред възрастовата група 55–
64 години. Заетостта сред тази възрастова категория на работната си-
ла се увеличава с 10 процентни пункта, което би следвало да се свързва
както с ефективността на мерките, предприети на пазара на труда, така
и с нарастването на възрастта за пенсиониране след 2000 г.

• Застаряване на населението в трудоспособна възрастЗастаряване на населението в трудоспособна възрастЗастаряване на населението в трудоспособна възрастЗастаряване на населението в трудоспособна възрастЗастаряване на населението в трудоспособна възраст. Данните по-
казват, че над 1 млн. души от групата на населението в трудоспособна
възраст през 2003 г. попадат във възрастовата група 40–49 години и
още около 1 млн. души попадат във възрастовата група 55–64 години.
Демографските процеси в България в бъдеще ще се съпровождат с пос-
тепенно увеличаване на броя и относителния дял на населението на
възраст между 55 и 64 години. В съответствие с Лисабонската стратегия
на ЕС тази група е обект на системен мониторинг и мерки за повишава-
не на равнището на заетост, като целта е равнището на заетост при та-
зи възрастова група в ЕС да достигне 50% през 2010 г. Данните показ-
ват, че по равнище на заетост на населението от възрастова група 55–
64 години България изостава от ЕС, което при равни други условия озна-
чава по-голямо напрежение във финасовите ресурси за пенсии и за соци-
ално подпомагане в страната.

• Задълбочаване на регионалните различияЗадълбочаване на регионалните различияЗадълбочаване на регионалните различияЗадълбочаване на регионалните различияЗадълбочаване на регионалните различия в заетостта и безработица-
та. Формират се райони, където безработицата традиционно значител-
но надвишава средното равнище за страната – Търговище (29%), Разг-
рад , Шумен, Монтана, Видин, Смолян (20%). Броят на общините, в ко-
ито безработицата е по-висока от средното за страната, нараства от 60
през 2002     г. на 78 през 2003 г.

• Преструктуриране на заетите по сектори и по статус в заетостта.Преструктуриране на заетите по сектори и по статус в заетостта.Преструктуриране на заетите по сектори и по статус в заетостта.Преструктуриране на заетите по сектори и по статус в заетостта.Преструктуриране на заетите по сектори и по статус в заетостта.
Очертава се прираст на заетите в сектора на услугите, които през
2003 г. представляват 47% от заетите в страната, но все още са под
средното за ЕС равнище (60%).  В същото време делът на сектора на ус-
лугите в БВП в нашата страна е 51%. От гледна точка на статуса в зае-
тостта през периода 1999–2003 г. нараства относителният дял  на са-
монаетите в общата съвкупност на заетите в страната. През 2003 г. са-
монаетите са над 270 хиляди, което е 9.2% от всички заети в страната.
Промените в заетостта се осъществяват в условията на постепенно на-постепенно на-постепенно на-постепенно на-постепенно на-

маляване след 2000 г. на годишния темп на производителностмаляване след 2000 г. на годишния темп на производителностмаляване след 2000 г. на годишния темп на производителностмаляване след 2000 г. на годишния темп на производителностмаляване след 2000 г. на годишния темп на производителност58 на тру-на тру-на тру-на тру-на тру-
дадададада. Тази тенденция е особено ясно изразена при заетите в частния сектор.
Една от причините за това може да се търси в относително високия темп на
нарастване на самонаетите, което не се съпровожда със съответния темп на
нарастване на брутната добавена стойност. Един от аргументите в тази по-
сока е и фактът, че през 2002 г. в малките и средните предприятия работят
повече от половината от заетите в страната, като в същото време там се
създава около една пета от брутната добавена стойност.

Важен източник на производителност и конкурентоспособност е равни-
щето на заетостта във високотехнологичните производства и наукоемкитезаетостта във високотехнологичните производства и наукоемкитезаетостта във високотехнологичните производства и наукоемкитезаетостта във високотехнологичните производства и наукоемкитезаетостта във високотехнологичните производства и наукоемките
услугиуслугиуслугиуслугиуслуги59  (таблица 13).
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България се отличава значително от средните за ЕС равнища в относител-
ния дял на заетите и в двете области,  но е доста близо до Гърция. Паралел-
но с това трябва да се подчертае фактът, че именно във високотехнологич-във високотехнологич-във високотехнологич-във високотехнологич-във високотехнологич-
ните и средно високотехнологичните производствени сектори в Българияните и средно високотехнологичните производствени сектори в Българияните и средно високотехнологичните производствени сектори в Българияните и средно високотехнологичните производствени сектори в Българияните и средно високотехнологичните производствени сектори в България
през периода след 2000 г. се постига нарастване на производителност-през периода след 2000 г. се постига нарастване на производителност-през периода след 2000 г. се постига нарастване на производителност-през периода след 2000 г. се постига нарастване на производителност-през периода след 2000 г. се постига нарастване на производителност-
та на труда, което значително надвишава средния прираст на произво-та на труда, което значително надвишава средния прираст на произво-та на труда, което значително надвишава средния прираст на произво-та на труда, което значително надвишава средния прираст на произво-та на труда, което значително надвишава средния прираст на произво-
дителността на труда в индустрията като цялодителността на труда в индустрията като цялодителността на труда в индустрията като цялодителността на труда в индустрията като цялодителността на труда в индустрията като цяло.     Така например за перио-
да 2000–2003 г. увеличението на производителността на труда е 116.7%
общо за индустрията в България. За същия период нарастването на произво-
дителността в секторите Производство на машини и оборудване, Производ-
ство на електрически машини и апарати, Производство на електричес-
ко оборудване и Производство на транспортни средства е над 145%.

2. Приоритети и цели на политиката в областта на заетостта
Основните приоритети и цели на политиката по заетостта са изведени на

базата на изводите от представения анализ за състоянието и във връзка с
конкретните цели, които ЕС в средносрочна перспектива си поставя. До
2010 г. в ЕС трябва да се постигне равнище на заетост 70%, като при же-
ните този показател следва да достигне 60%, а при възрастовата група 55–
64 години – 50%. На настоящия етап тези цели са трудно постижими за Бъл-
гария. Във връзка с това се търсят ефективни и ефикасни решения, насоче-
ни към преминаване на безработните и обезкуражените в групата на зае-
тите и ограничаване на потоците от нови безработни и обезкуражени.

Тук се представят основните насоки, в които трябва да се търсят адекват-
ни решения за повишаване на заетостта и намаляване на безработицата.

1.1.1.1.1. Засилване Засилване Засилване Засилване Засилване привлекателността на заетостта като източник напривлекателността на заетостта като източник напривлекателността на заетостта като източник напривлекателността на заетостта като източник напривлекателността на заетостта като източник на
удовлетворение от труда, професионално развитие и възможнос-удовлетворение от труда, професионално развитие и възможнос-удовлетворение от труда, професионално развитие и възможнос-удовлетворение от труда, професионално развитие и възможнос-удовлетворение от труда, професионално развитие и възможнос-
ти за съчетаване на работати за съчетаване на работати за съчетаване на работати за съчетаване на работати за съчетаване на работататататата и  и  и  и  и извънслужебните извънслужебните извънслужебните извънслужебните извънслужебните ангажиментиангажиментиангажиментиангажиментиангажименти
Широкото разпространение на практиката на нерегламентирани трудо-

ви и осигурителни отношения в редица организации, ниското и нередовно
заплащане без ясна връзка с влаганите усилия и постиганите резултати и
неблагоприятните (често и опасни за здравето) условия на работната мик-
росреда са сред основните причини за промяната в нагласата към труда,
която през последните години по различни причини безспорно се промени
и ерозира. От гледна точка на трудовия пазар това означава относително
слаби стимули за безработните и обезкуражените да се включват в групата
на заетите. Данните показват, че една част от обезкуражените и безработ-
ните предпочитат трайно да ползват  подходящи възможности за алтернатив-

Таблица 13
Равнище на заетост във високотехнологичните производства и наукоемките услугиРавнище на заетост във високотехнологичните производства и наукоемките услугиРавнище на заетост във високотехнологичните производства и наукоемките услугиРавнище на заетост във високотехнологичните производства и наукоемките услугиРавнище на заетост във високотехнологичните производства и наукоемките услуги

(%)

EС-15EС-15EС-15EС-15EС-15 Дания Великобритания Гърция БългарияБългарияБългарияБългарияБългария

Общо заети 100100100100100 100 100 100 100100100100100
Високо- и средно високотехнологични производства 7.47.47.47.47.4 11.4 6.7 2.2 5.35.35.35.35.3
Наукоемки услуги 33.333.333.333.333.3 44 40.8 22.7 22.222.222.222.222.2

ИзточникИзточникИзточникИзточникИзточник: „High Tech and Knowledge – Intensive Sectors Creating Employment in Europe“, European Commission, Eurostat 2003.

ване; производство на електрически машини и апарати; производство на електрическо оборуд-
ване; производство на транспортни средства. Високо наукоемките услуги включват: 1) висо-
ко наукоемки услуги: телекомуникационни и пощенски услуги; компютърни услуги; научноизсле-
дователска и развойна дейност; 2) други наукоемки услуги: воден транспорт; въздушен транс-
порт; финансово посредничество; застраховане и пенсионни фондове (без задължително соци-
ално осигуряване); операции с имущество; други бизнесуслуги; образование; здравеопазване
и социална работа; почивно дело, култура и спортни дейности.
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ни доходи – социални плащания и/или сенчест трудов пазар. През следва-
щите години трябва да се търсят възможности за разширяване обхвата наразширяване обхвата наразширяване обхвата наразширяване обхвата наразширяване обхвата на
организациите, които прилагат системи на заплащане на труда, обвър-организациите, които прилагат системи на заплащане на труда, обвър-организациите, които прилагат системи на заплащане на труда, обвър-организациите, които прилагат системи на заплащане на труда, обвър-организациите, които прилагат системи на заплащане на труда, обвър-
зано с равнището на трудовото изпълнение; предлагат възможности зазано с равнището на трудовото изпълнение; предлагат възможности зазано с равнището на трудовото изпълнение; предлагат възможности зазано с равнището на трудовото изпълнение; предлагат възможности зазано с равнището на трудовото изпълнение; предлагат възможности за
обучение и развитие  на персонала и инвестират в безопасни и здравос-обучение и развитие  на персонала и инвестират в безопасни и здравос-обучение и развитие  на персонала и инвестират в безопасни и здравос-обучение и развитие  на персонала и инвестират в безопасни и здравос-обучение и развитие  на персонала и инвестират в безопасни и здравос-
ловни условия на трудловни условия на трудловни условия на трудловни условия на трудловни условия на труд.

Разкриването на възможности за привличане на една част от безработ-
ните и обезкуражените към групата на заетите се свързва с по-нататъшно-
то разпространение на гъвкавите форми на заетостразпространение на гъвкавите форми на заетостразпространение на гъвкавите форми на заетостразпространение на гъвкавите форми на заетостразпространение на гъвкавите форми на заетост, вкл. работата на
непълно работно време, което се характеризира с относително ниска
степен на разпространение у нас. Причините за това у нас обикновено се
търсят както в предпочитанието на хората към традиционните форми на за-
етост (заради възможностите за по-високи доходи и стабилен трудов статус).
С цел да се стимулира разпространението на гъвкавите форми на заетост,
у нас ще се възприема политика за осигуряване на равно третиране на ра-
ботещите на непълно работно време и на срочен договор с останалите за-
ети. Трябва да се създава и прилага подходяща нормативна база, коятоподходяща нормативна база, коятоподходяща нормативна база, коятоподходяща нормативна база, коятоподходяща нормативна база, която
гарантира на заетите чрез по-гъвкави форми, че няма да бъдат дискри-гарантира на заетите чрез по-гъвкави форми, че няма да бъдат дискри-гарантира на заетите чрез по-гъвкави форми, че няма да бъдат дискри-гарантира на заетите чрез по-гъвкави форми, че няма да бъдат дискри-гарантира на заетите чрез по-гъвкави форми, че няма да бъдат дискри-
минирани по отношение на заплащане, социално осигуряване, условияминирани по отношение на заплащане, социално осигуряване, условияминирани по отношение на заплащане, социално осигуряване, условияминирани по отношение на заплащане, социално осигуряване, условияминирани по отношение на заплащане, социално осигуряване, условия
на труд, обучение и развитие, закрила при уволнения и при безработи-на труд, обучение и развитие, закрила при уволнения и при безработи-на труд, обучение и развитие, закрила при уволнения и при безработи-на труд, обучение и развитие, закрила при уволнения и при безработи-на труд, обучение и развитие, закрила при уволнения и при безработи-
цацацацаца. Формирането на тези характеристики на гъвкава заетост би имало сти-
мулиращ ефект за привличане към заетост на определени групи от населе-
нието – специално на тези, които имат интерес за съчетаване на трудова
дейност с образование и/или семейни ангажименти.

С цел да се увеличава привлекателността на заетостта, се търси все по-по-по-по-по-
добър баланс между равнищата на минималната работна заплата и надобър баланс между равнищата на минималната работна заплата и надобър баланс между равнищата на минималната работна заплата и надобър баланс между равнищата на минималната работна заплата и надобър баланс между равнищата на минималната работна заплата и на
размера на социалните помощи и обезщетения при безработицаразмера на социалните помощи и обезщетения при безработицаразмера на социалните помощи и обезщетения при безработицаразмера на социалните помощи и обезщетения при безработицаразмера на социалните помощи и обезщетения при безработица, като
по този начин се стимулира преминаването от групата на безработните и
обезкуражените към групата на заетите. В тази насока в следващия период
периодично ще се преразглежда както съотношението между размера на
минималната работна заплата и размера на социалните помощи и обезще-
тения при безработица, така и съотношението между данъчния и осигурител-
ния режим при безработица и при заетост на минимална работна заплата.
За да се осигурят ефективни стимули за преминаване от групата на безра-
ботните към заетите, ще се търсят възможности за изпреварващо нараст-за изпреварващо нараст-за изпреварващо нараст-за изпреварващо нараст-за изпреварващо нараст-
ване на минималната работна заплата спрямо нарастването на разме-ване на минималната работна заплата спрямо нарастването на разме-ване на минималната работна заплата спрямо нарастването на разме-ване на минималната работна заплата спрямо нарастването на разме-ване на минималната работна заплата спрямо нарастването на разме-
ра на социалните помощи и обезщетенията при безработицара на социалните помощи и обезщетенията при безработицара на социалните помощи и обезщетенията при безработицара на социалните помощи и обезщетенията при безработицара на социалните помощи и обезщетенията при безработица.

2.2.2.2.2. Целенасочена преквалификация на безработните лицаЦеленасочена преквалификация на безработните лицаЦеленасочена преквалификация на безработните лицаЦеленасочена преквалификация на безработните лицаЦеленасочена преквалификация на безработните лица
Бързото интегриране на безработните в групата на заетите зависи и от

степента, в която техните професионално-квалификационни характеристики
съответстват на изискванията на трудовия пазар към търсената работна си-
ла през съответния период. В относително най-неблагоприятни позиции е ра-
ботната сила, която има една или някои от следните характеристики: ниско
образователно равнище, липса на трудов опит, относително остарял пакет
от знания и умения, което се разглежда като ограничител на способности-
те за  адаптиране към настъпващите промени в организациите. Във връзка
с това се формират 3 групи лица, които са обект на специализирани квали-
фикационни програми във всички страни от ЕС: младежи, дългосрочно без-
работни, и работна сила  от възрастова група 55–64 години.

Квалификационните дейности са традиционен елемент на активната
политика на трудовия пазар в страните от ЕС поради стремежа към своев-своев-своев-своев-своев-
ременни промени в професионалната и квалификационната структураременни промени в професионалната и квалификационната структураременни промени в професионалната и квалификационната структураременни промени в професионалната и квалификационната структураременни промени в професионалната и квалификационната структура
на безработните в съответствие с изискванията и особеностите на тру-на безработните в съответствие с изискванията и особеностите на тру-на безработните в съответствие с изискванията и особеностите на тру-на безработните в съответствие с изискванията и особеностите на тру-на безработните в съответствие с изискванията и особеностите на тру-
довия пазардовия пазардовия пазардовия пазардовия пазар. Като се имат предвид някои особености в структурата на без-
работните лица у нас, основните предизвикателства се свързват с три целе-
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ви групи – младежи, дългосрочно безработни, и безработни от възрастова
група 55–64 години. Във връзка с това през следващите години ще се при-
лагат програми за преквалификация, съобразени със спецификата на тези
групи. Формирането и приложението на ефективни програми в тази насо-
ка зависят от тяхното по-плътно съобразяване с търсенето на трудовия па-
зар. В следващите години в нашата страна трябва да започне приложение-
то на съвременни инструменти за проучване на търсенето на трудовия па-проучване на търсенето на трудовия па-проучване на търсенето на трудовия па-проучване на търсенето на трудовия па-проучване на търсенето на трудовия па-
зар и хармонизиране на квалификационните програми с резулатите отзар и хармонизиране на квалификационните програми с резулатите отзар и хармонизиране на квалификационните програми с резулатите отзар и хармонизиране на квалификационните програми с резулатите отзар и хармонизиране на квалификационните програми с резулатите от
тези проучваниятези проучваниятези проучваниятези проучваниятези проучвания. Паралелно с това предвид навлизането на информацион-
ните технологии в трудовата дейност ще се разширяват възможностите за
осигуряване на необходимите компютърни умения на обучаващите се вумения на обучаващите се вумения на обучаващите се вумения на обучаващите се вумения на обучаващите се в
различните квалификационни програми за безработниразличните квалификационни програми за безработниразличните квалификационни програми за безработниразличните квалификационни програми за безработниразличните квалификационни програми за безработни.

Целенасоченото обогатяване на квалификацията на безработните с ог-
лед бързото им интегриране към групата на заетите обхваща специализира-
ни програми за изграждане на предприемачески умения и стартиране на
собствен бизнес.

В рамките на квалификационните програми за безработните особено
място заемат действията, насочени към хората с най-ниска квалификация,хората с най-ниска квалификация,хората с най-ниска квалификация,хората с най-ниска квалификация,хората с най-ниска квалификация,
които имат най-неблагоприятни перспективи на трудовия пазар които имат най-неблагоприятни перспективи на трудовия пазар които имат най-неблагоприятни перспективи на трудовия пазар които имат най-неблагоприятни перспективи на трудовия пазар които имат най-неблагоприятни перспективи на трудовия пазар и обикно-
вено формират преобладаващата част от групата на дългосрочно безработ-
ните.  През последните години у нас лицата с начално и по-ниско образо-
вание в групата на безработните намалява, но не спадат под 150 000
средногодишно. Тяхното бъдещо интегриране в първичния трудов пазар
изисква сложен комплекс от въздействия. От една страна, са необходими
квалификационни програми за изграждане на определен пакет от знания и
умения, а, от друга – по линията на субсидирани програми за временна за-
етост трябва да се  формират и укрепват  трудови навици у тези хора, кои-
то в голямата си част са продължително време извън полето на труда.

3.3.3.3.3. Активно взаимодействие и сътрудничество между образование-Активно взаимодействие и сътрудничество между образование-Активно взаимодействие и сътрудничество между образование-Активно взаимодействие и сътрудничество между образование-Активно взаимодействие и сътрудничество между образование-
то и бизнесато и бизнесато и бизнесато и бизнесато и бизнеса
При формиране на този приоритет се има предвид, че бизнесът е осно-

вен потребител на образователния продукт и съобразяването с неговите
изисквания към работната сила ще има позитивно въздействие за огранича-
ване на входящия поток безработни. В следващите години трябва да се
търсят възможности за стимулиране на взаимодействието между образова-
нието и бизнеса, включително и чрез съвместни форми на обучение в пос-съвместни форми на обучение в пос-съвместни форми на обучение в пос-съвместни форми на обучение в пос-съвместни форми на обучение в пос-
ледната фаза от съответната образователна степенледната фаза от съответната образователна степенледната фаза от съответната образователна степенледната фаза от съответната образователна степенледната фаза от съответната образователна степен. При обучението в
бакалавърска и магистърска степен на заключителния етап от подготовката
на студентите трябва да се разчита на мрежа от компании, в които се про-мрежа от компании, в които се про-мрежа от компании, в които се про-мрежа от компании, в които се про-мрежа от компании, в които се про-
веждат стажовете веждат стажовете веждат стажовете веждат стажовете веждат стажовете и/или се разработват съответните проучвания във връзка
с подготовката на бакалавърска или магистърска теза. Работодателите са
заинтересовани от тази практика, защото имат възможност да наблюдават
студентите в реална работна среда и да подбират от тях подходящи канди-
дати за работа. Успоредно с това компаниите могат да насърчават свои ви-
сококвалифицирани експерти да участват в учебния процес като лектори в
учебните заведения. Това се разглежда, от една страна, като средство за
развитие на служителите, а, от друга – е възможност да се осъществява
предварително наблюдение и привличане на кандидати за работа сред обу-
чаващите се.

Взаимодействието между образованието и бизнеса може да бъде полез-
но средство за синхронизиране на учебните програми в различните об-синхронизиране на учебните програми в различните об-синхронизиране на учебните програми в различните об-синхронизиране на учебните програми в различните об-синхронизиране на учебните програми в различните об-
разователни степени в  съответствие със съвременните промени в съот-разователни степени в  съответствие със съвременните промени в съот-разователни степени в  съответствие със съвременните промени в съот-разователни степени в  съответствие със съвременните промени в съот-разователни степени в  съответствие със съвременните промени в съот-
ветните областиветните областиветните областиветните областиветните области. В това отношение ще нараства ролята на образователна-
та система като източник на необходимите кадри за високотехнологичните
и средно високотехнологичните производства и наукоемките услуги, чието
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по-нататъшно развитие е елемент от стратегията за повишаване на произ-
водителността и конкурентоспособността на нашата икономика. Наред с
това трябва да се усъвършенства компютърната и езиковата подготовка,компютърната и езиковата подготовка,компютърната и езиковата подготовка,компютърната и езиковата подготовка,компютърната и езиковата подготовка,
която се предоставя в образователната системакоято се предоставя в образователната системакоято се предоставя в образователната системакоято се предоставя в образователната системакоято се предоставя в образователната система. В това отношение е доб-
ре да се има предвид конкретната цел пред ЕС – осигуряване до 2010 г.
на всички училища в общността необходимия брой и качество компютри.

4.4.4.4.4. Подкрепа на адаптивността на предприятията при промени вПодкрепа на адаптивността на предприятията при промени вПодкрепа на адаптивността на предприятията при промени вПодкрепа на адаптивността на предприятията при промени вПодкрепа на адаптивността на предприятията при промени в
технологията, организацията и персоналатехнологията, организацията и персоналатехнологията, организацията и персоналатехнологията, организацията и персоналатехнологията, организацията и персонала
 В период на реорганизиране и преструктуриране предприятията са по-

тенциален източник за увеличване на входящия поток безработни.     Промени-
те в компаниите засягат най-често хора, чиято квалификация се характери-
зира със следните особености – относително ниско образователно равнище
и необновен пакет от знания и умения, което се разглежда като ограничи-
тел на способностите за  бързо адаптиране към настъпващите промени.  Ос-
вобождаването на персонал за компанията означава разход на определе-
ни ресурси – финансови (обезщетения на персонала във връзка с освобож-
даването, набирането и подбора на нови подходящи кадри и др.), органи-
зационно-управленски и др. Във връзка с това и организациите имат интерес
да търсят и прилагат мерки за ограничаване на случаите на освобождава-
не на работна сила при промени в технологията. В това отношение се раз-
чита на действия в две основни насоки – системно повишаване и обогатя-системно повишаване и обогатя-системно повишаване и обогатя-системно повишаване и обогатя-системно повишаване и обогатя-
ване квалификацията на персонала и въвеждане на гъвкави форми на за-ване квалификацията на персонала и въвеждане на гъвкави форми на за-ване квалификацията на персонала и въвеждане на гъвкави форми на за-ване квалификацията на персонала и въвеждане на гъвкави форми на за-ване квалификацията на персонала и въвеждане на гъвкави форми на за-
етост етост етост етост етост (работа на непълно работно време, гъвкаво заплащане, гъвкаво
работно време и т. н.).

В следващите години предстоят промени в голяма част от компаниите у
нас – както по повод въвеждането на съответните производствени стандар-
ти, така и във връзка с последните етапи на приватизацията. Необходимо е
да се формира среда, която насърчава работодателите да инвестиратда се формира среда, която насърчава работодателите да инвестиратда се формира среда, която насърчава работодателите да инвестиратда се формира среда, която насърчава работодателите да инвестиратда се формира среда, която насърчава работодателите да инвестират
в обучение на своя персоналв обучение на своя персоналв обучение на своя персоналв обучение на своя персоналв обучение на своя персонал. Основни инструменти в това отношение са
подходящи финансови механизми (включително и данъчни облекчения за
разходи за обучение на персонала) и приложението на донорски програ-
ми за квалификация на заетите, финансирани от различни източници, вкл. и
от европейските структурни фондове. При приложението на тези инструмен-
ти трябва да се има предвид стратегическата задача за превантивна подго-превантивна подго-превантивна подго-превантивна подго-превантивна подго-
товка и активно включване в програми за обучение на възрастните ра-товка и активно включване в програми за обучение на възрастните ра-товка и активно включване в програми за обучение на възрастните ра-товка и активно включване в програми за обучение на възрастните ра-товка и активно включване в програми за обучение на възрастните ра-
ботници, които в ситуация на промяна в компаниите са особено застра-ботници, които в ситуация на промяна в компаниите са особено застра-ботници, които в ситуация на промяна в компаниите са особено застра-ботници, които в ситуация на промяна в компаниите са особено застра-ботници, които в ситуация на промяна в компаниите са особено застра-
шени от освобождаванешени от освобождаванешени от освобождаванешени от освобождаванешени от освобождаване. Това се разглежда като ефективна мярка за по-
вишаване заетостта на трудоспособното население от възрастовата група
55–64 години. Широкото приложение на мерките по обучение на персона-
ла в компаниите ще изисква при нужда да се въвежда гъвкаво работно вре-
ме за обучаващите се.

Успоредно с това трябва да  се развива и мрежата от институции, ко-се развива и мрежата от институции, ко-се развива и мрежата от институции, ко-се развива и мрежата от институции, ко-се развива и мрежата от институции, ко-
ито предлагат продължаващо обучениеито предлагат продължаващо обучениеито предлагат продължаващо обучениеито предлагат продължаващо обучениеито предлагат продължаващо обучение. Основните изисквания към тяхна-
та дейност са очертани в нормативната база, но в следващите години пред-
стои съществената част от дейността по практическото изпълнение на зако-
новите изсиквания към системата за професионално образование и обуче-
ние в нашата страна.

Предожените приоритети и цели на политиката в областта на заетостта
по своя характер се отнасят до дейности на макрониво, които в крайна
сметка променят поведението и ефективността на ключовите субекти на мик-
рониво – работодатели, наемни работници, безработни, самонаети. В сво-
ята цялост прилаганите въздействия трябва да водят до комбиниран ефект –
нарастване на равнището на заетост в България и успоредно с това пови-
шаване качеството на заетостта, чийто комплексен показател е увеличе-
нието на производителността.
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Глава XI.
Политика на доходите

България е една от страните – кандидатки за ЕС, която ще се присъеди-
ни към Европейската общност с относително най-нисък жизнен стандарт и
равнище на доходите. Реализираният през последните години икономичес-
ки растеж оказа положително влияние върху динамиката на доходите на на-
селението, но в степен, недостатъчно адекватна на постигнатите резултати.
Това поставя пред политиката на доходите сериозни предизвикателства,
свързани с по-доброто обвързване на икономическите резултати с дохо-обвързване на икономическите резултати с дохо-обвързване на икономическите резултати с дохо-обвързване на икономическите резултати с дохо-обвързване на икономическите резултати с дохо-
дите на населението, промените на пазара на труда след членството нидите на населението, промените на пазара на труда след членството нидите на населението, промените на пазара на труда след членството нидите на населението, промените на пазара на труда след членството нидите на населението, промените на пазара на труда след членството ни
в ЕС, ограничаване на сивата икономикав ЕС, ограничаване на сивата икономикав ЕС, ограничаване на сивата икономикав ЕС, ограничаване на сивата икономикав ЕС, ограничаване на сивата икономика и др.

1. Предизвикателства пред политиката на доходите
Равнището и динамиката на доходите през последните години поставя

пред политиката на доходите няколко предизвикателства, които могат да се
обобщят, както следва:

1.1. Преодоляване изоставането в растежа на доходите на на-1.1. Преодоляване изоставането в растежа на доходите на на-1.1. Преодоляване изоставането в растежа на доходите на на-1.1. Преодоляване изоставането в растежа на доходите на на-1.1. Преодоляване изоставането в растежа на доходите на на-
селението.селението.селението.селението.селението. В резултат на провежданата през 90-те години рестриктивна
политика на доходите, високата инфлация, декапитализацията в икономика-
та и преразпределението на нейните активи тяхната покупателна способ-
ност значително намаля. Равнището на реалните доходи на населениетоРавнището на реалните доходи на населениетоРавнището на реалните доходи на населениетоРавнището на реалните доходи на населениетоРавнището на реалните доходи на населението
през 2003 г. съставлява едва 43% от това през 1990 г.през 2003 г. съставлява едва 43% от това през 1990 г.през 2003 г. съставлява едва 43% от това през 1990 г.през 2003 г. съставлява едва 43% от това през 1990 г.през 2003 г. съставлява едва 43% от това през 1990 г. Този спад засег-
на всички основни източници на доходи на населението (работна заплата,
пенсии и социални помощи). За периода 1990–2003 г. реалната работна
заплата ерозира с 51.6%, а реалната пенсия – с около 65%. Минимални-
те плащания (минимална работна заплата, социална пенсия и социални по-
мощи) в реално изражение намаляват още по-силно.

Проблемът със значителната загуба на покупателна способност се задъл-
бочава допълнително от изключително ниското равнище на доходите в срав-
нение със страните от ЕС и 10-те присъединили се през 2004 г. държави.
Средният месечен доход на лице от домакинството през 2003 г. е 94 евро,
докато този в ЕС-15 е повече от десет пъти по-голям. Сред страните от Цен-
трална и Източна Европа България е с най-нисък доход на лице от домакин-
ство.

Фиг. 27.     Динамика на БВП и реалните доходи на населението,Динамика на БВП и реалните доходи на населението,Динамика на БВП и реалните доходи на населението,Динамика на БВП и реалните доходи на населението,Динамика на БВП и реалните доходи на населението,
1990–2003 г.1990–2003 г.1990–2003 г.1990–2003 г.1990–2003 г.

(Индекс 1990 г. = 100)

ИзточнициИзточнициИзточнициИзточнициИзточници: Статистически годишник, НСИ; бюджети на домакинствата в България, НСИ.
За съответните години.
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Динамиката на реалните доходи на населението значително изоста-Динамиката на реалните доходи на населението значително изоста-Динамиката на реалните доходи на населението значително изоста-Динамиката на реалните доходи на населението значително изоста-Динамиката на реалните доходи на населението значително изоста-
ва от динамиката на БВПва от динамиката на БВПва от динамиката на БВПва от динамиката на БВПва от динамиката на БВП. За периода 1990–2003 г. БВП спада с близо
10%, а реалните доходи на лице от домакинство – с около 52% (фиг. 27).
Тази огромна разлика от 47 процентни пункта е сериозно предизвикателс-
тво пред политиката на доходите и индикатор за необходимостта от нейна-
та промяна.

1.2. Формиране на приемлива за обществото подоходна дифе-1.2. Формиране на приемлива за обществото подоходна дифе-1.2. Формиране на приемлива за обществото подоходна дифе-1.2. Формиране на приемлива за обществото подоходна дифе-1.2. Формиране на приемлива за обществото подоходна дифе-
ренциация и фрагментация на населението. ренциация и фрагментация на населението. ренциация и фрагментация на населението. ренциация и фрагментация на населението. ренциация и фрагментация на населението. Различията в динамиката
на отделните източници на доходи ускориха процеса на подоходно разс-ускориха процеса на подоходно разс-ускориха процеса на подоходно разс-ускориха процеса на подоходно разс-ускориха процеса на подоходно разс-
лояване на обществото.лояване на обществото.лояване на обществото.лояване на обществото.лояване на обществото. В него се наблюдават силни поляризиращи тенден-
ции60, които не са резултат от нарастване на доходите чрез повишаване на
ефективността и увеличаване на производството.

Коефициентът на Джини, измерващ диференциацията на домакинствата
според размера на дохода, бележи колеблива тенденция към развитие. До
1995 г. той нараства от 0.23 на 0.38, а след това намалява на 0.31 през
2000 г. През последните три години се наблюдава повторно нарастване на
подоходната диференциация, като достига равнище от 0.33 (таблица 14).

60 Предимно между доходите от работна заплата и пенсии; между работните заплати в отделните
сектори и отрасли на икономиката; между работната заплата и социалните плащания.

Поляризацията на населението по доход, измерена чрез съотношението
на доходите между бедните и богатите слоеве в обществото, показва същи-
те тенденции както и диференциацията по доход. През 1995 г. съотношени-
ето между десетте процента най-богати към десетте процента най-бедни до-
макинства е 11.9 пъти, а през 2000 г. то намалява на 9 пъти. През 2003 г.
то е 9.6 пъти.

По отношение на работната заплата отраслите се групират около два-
та полюса с ясно подчертана тенденция към раздалечаване. С най-високо
заплащане се очертават добивните отрасли и финансовото посредничество
(таблица 15). На другия полюс се подреждат отраслите на преработваща-
та индустрия (текстил и облекло, кожарска индустрия), селското стопанство
и хотелиерството и ресторантьорството. Различията между тях в заплащане-
то на труда са около 3–4 пъти.

Процесът на фрагментация в промишлеността се развива между работе-
щите в монополистичните и субсидирани отрасли (енергетика, въгледобив и
металургия), от една страна, и печелившите и губещите отрасли – от друга.
Характерна особеност на относителната структура на заплатите в индуст-
рията е, че тя почти не се е променила от годините преди реформата. Уве-
личава се единствено диференциацията между най-високо и най-ниско пла-
тените отрасли.

Таблица 14
Диференциация на домакинствата според размера на доходаДиференциация на домакинствата според размера на доходаДиференциация на домакинствата според размера на доходаДиференциация на домакинствата според размера на доходаДиференциация на домакинствата според размера на дохода

ПоказателиПоказателиПоказателиПоказателиПоказатели 19921992199219921992 19931993199319931993 19941994199419941994 19951995199519951995 19961996199619961996 19971997199719971997 19981998199819981998 19991999199919991999 20002000200020002000 20012001200120012001 20022002200220022002 20032003200320032003

Коефициент на Джини 0.33 0.34 0.37 0.36 0.34 0.34 0.32 0.31 0.31 0.32 0.34 0.33
Съотношение в доходите между
10-те процента най-бедни и
най-богати домакинства 7.7 8.6 10.7 11.9 10.4 10.2 9.3 8.9 9.2 9.3 10.5 9.6
Относителен дял на дохода на
групи лица в общия доход:
   - най-бедните 20% 8.3 7.9 7.2 6.8 7.3 7.2 7.5 7.6 7.4 7.4 7.0 7.3
   - най-богатите 20% 40.0 40.6 44.6 43.2 42.1 42.6 40.9 39.8 39.8 40.0 42.5 40.9

ИзточнициИзточнициИзточнициИзточнициИзточници: Домакински бюфжети на България. НСИ, 1994, 1996, 1999, 2001, 2003.
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1.3. Подобряване на социалната защита на нискодоходните сло-1.3. Подобряване на социалната защита на нискодоходните сло-1.3. Подобряване на социалната защита на нискодоходните сло-1.3. Подобряване на социалната защита на нискодоходните сло-1.3. Подобряване на социалната защита на нискодоходните сло-
еве в обществото.еве в обществото.еве в обществото.еве в обществото.еве в обществото. В резултат от рестриктивната политика настъпиха съ-
ществени изменения в съотношенията между отделните видове доходи. Рас-
тежът на минималната работна заплата, минималната пенсия и социални-
те помощи силно изостава от динамиката на средната работна заплата
(таблица 16). Съотношението на минималната работна заплата към сред-
ната се изменя в границите на 20–40%, като през последните 3 години се
увеличава на 38.7% (2003 г.). Социалната пенсия съставлява около 19.7%
от средната работна заплата, а средната пенсия – 39%. Гарантираният ми-
нимален доход (ГМД), на базата на който се определят социалните помощи,
силно изостава от динамиката на работната заплата през последните някол-
ко години. През 2003 г. равнището на ГМД съставлява 14.1% от средната
работна заплата.

Таблица 15
Относителна структура на заплатите между икономическите дейностиОтносителна структура на заплатите между икономическите дейностиОтносителна структура на заплатите между икономическите дейностиОтносителна структура на заплатите между икономическите дейностиОтносителна структура на заплатите между икономическите дейности

с най-високо и най-ниско заплащане, 2001–2003 г.с най-високо и най-ниско заплащане, 2001–2003 г.с най-високо и най-ниско заплащане, 2001–2003 г.с най-високо и най-ниско заплащане, 2001–2003 г.с най-високо и най-ниско заплащане, 2001–2003 г.
(дял към средната за страната работна заплата, %)

20012001200120012001 20022002200220022002 20032003200320032003

Икономически дейности с най-високо заплащане
   – производство на кокс и рафинирани нефтопродукти 241.7 239.8 231.6
   – финансово посредничество 212.4 214.8 228
   – снабдяване с ел. енергия, газ и вода 185 180.3 179.2
   – добив на енергийни суровини 170.8 170.2 159.3
   – добив, без добива на енергийни суровини 150.1 150.2 139.6

Икономически дейности с най-ниско заплащане
  – селско, горско и ловно стопанство 77.3 74.6 74.2
  – производство на текстил и облекло 64.6 63.5 62.2
  – хотели и ресторанти 62.5 60 65.6
  – производство на кожи и изделия от тях 60.8 60.9 57

ИзточникИзточникИзточникИзточникИзточник: Статистически справочник. НСИ, 2004 г.

Таблица 16
Съотношение на минималната заплата, обезщетенията за безработица иСъотношение на минималната заплата, обезщетенията за безработица иСъотношение на минималната заплата, обезщетенията за безработица иСъотношение на минималната заплата, обезщетенията за безработица иСъотношение на минималната заплата, обезщетенията за безработица и

гарантирания минимален доход към средната работна заплата, 1992–2003 г.гарантирания минимален доход към средната работна заплата, 1992–2003 г.гарантирания минимален доход към средната работна заплата, 1992–2003 г.гарантирания минимален доход към средната работна заплата, 1992–2003 г.гарантирания минимален доход към средната работна заплата, 1992–2003 г.
(%)

СъоношенияСъоношенияСъоношенияСъоношенияСъоношения 19921992199219921992 19931993199319931993 19941994199419941994 19951995199519951995 19961996199619961996 19971997199719971997 19981998199819981998 19991999199919991999 20002000200020002000 20012001200120012001 20022002200220022002 20032003200320032003

Минимална заплата/
средна заплата 35.9 38.3 35.7 32.6 27.4 23.9 24.6 31.8 33.6 37.5 36.9 38.7
Социална пенсия/
средна заплата 22.0 23.5 23.0 20.6 16.8 15.6 17.4 17.8 18.7 18.9 19.6 19.7
ГМД/средна заплата 19.4 23.9 21.0 18.7 16.4 13.6 14.9 18.6 16.6 14.9 14.7 14.1

ИзточникИзточникИзточникИзточникИзточник:  Изчислено по данни на МТСП.

Тези съотношения показват, че размерът на минималните плащания об-размерът на минималните плащания об-размерът на минималните плащания об-размерът на минималните плащания об-размерът на минималните плащания об-
рича техните получатели на беднострича техните получатели на беднострича техните получатели на беднострича техните получатели на беднострича техните получатели на бедност. Гарантираният минимален доход е
въведен за нуждите на социалното подпомагане през 1992 г. Определя се
от правителството съобразно инфлацията и финансовите възможности на бю-
джета. Гарантираният минимален доход трудно може да се приеме заГарантираният минимален доход трудно може да се приеме заГарантираният минимален доход трудно може да се приеме заГарантираният минимален доход трудно може да се приеме заГарантираният минимален доход трудно може да се приеме за
адекватна граница на бедност, защото не отразява минималните пот-адекватна граница на бедност, защото не отразява минималните пот-адекватна граница на бедност, защото не отразява минималните пот-адекватна граница на бедност, защото не отразява минималните пот-адекватна граница на бедност, защото не отразява минималните пот-
ребности на хората.ребности на хората.ребности на хората.ребности на хората.ребности на хората. Делът на населението, получаващо доходи под тази
граница, е твърде малък (3–4%). През 2003 г. равнището на ГМД е 40 лв.,
при което около 4.3% от населението са с по-ниски доходи. Тъй като ГМД
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Фиг. 28. Динамика на производителността на труда* и реалнатаДинамика на производителността на труда* и реалнатаДинамика на производителността на труда* и реалнатаДинамика на производителността на труда* и реалнатаДинамика на производителността на труда* и реалната
работна заплата, 1990–2003 г.работна заплата, 1990–2003 г.работна заплата, 1990–2003 г.работна заплата, 1990–2003 г.работна заплата, 1990–2003 г.

(Индекс 1991 г. = 100, темп на прираст)

* Брутна добавена стойност на един зает.
ИзточникИзточникИзточникИзточникИзточник: Статистически годишник. НСИ, за съответните години.

до голяма степен зависи от възможностите на бюджета, то през целия пери-
од на 90-те години той се индексираше с по-нисък процент от инфлацията.
В резултат от това ГМД в реално изражение губи около 45% от равнището
си спрямо 1990 г.

Според резултатите от проведеното през 2003 г. изследване на бедност-
та препоръчаната граница на бедност е в размер на 102 лева на едно ли-
це. Това предполага съответно адаптиране на социалната политика към но-
вите реалности.

1.4. Постигане на по-добра обвързаност на работната заплата1.4. Постигане на по-добра обвързаност на работната заплата1.4. Постигане на по-добра обвързаност на работната заплата1.4. Постигане на по-добра обвързаност на работната заплата1.4. Постигане на по-добра обвързаност на работната заплата
с икономическите резултати.с икономическите резултати.с икономическите резултати.с икономическите резултати.с икономическите резултати. През 90-те години се наблюдава значител-
но изоставане на реалната работна заплата от производителността наизоставане на реалната работна заплата от производителността наизоставане на реалната работна заплата от производителността наизоставане на реалната работна заплата от производителността наизоставане на реалната работна заплата от производителността на
трудатрудатрудатрудатруда (фиг. 28). В сравнение с 1990 г. производителността на труда, изме-
рена като брутна добавена стойност на един зает, се увеличава с 19%, до-
като реалната работна заплата намалява с 24%. Разривът между индекси-
те на тези два показателя бележи тенденция към увеличаване: от 8.8 процен-
тни пункта през 1994 г. на 43 процентни пункта през 2003 г.

Докато през 1999 г. нарастването на работната заплата във всички про-
мишлени отрасли е по-високо от растежа на производителността, през след-
ващите три години за повечето значими отрасли (шивашка, химическа, ме-
талургична промишленост и др.) индексът на нарастване на продукцията из-
преварва увеличението на работната заплата.

През 2003 г. производителността на труда продължава да нараства,През 2003 г. производителността на труда продължава да нараства,През 2003 г. производителността на труда продължава да нараства,През 2003 г. производителността на труда продължава да нараства,През 2003 г. производителността на труда продължава да нараства,
но със значително по-бавен темп в сравнение с предходната годинано със значително по-бавен темп в сравнение с предходната годинано със значително по-бавен темп в сравнение с предходната годинано със значително по-бавен темп в сравнение с предходната годинано със значително по-бавен темп в сравнение с предходната година. То-
ва се дължи на започналия през 2002 г. и продължаващ процес на възста-
новяване нарастването на заетостта в страната. Производителността на
труда в цялата икономика през 2003 г. се е увеличила с 0.5%. Темпът на на-
растване остава доста под средния за последните пет години (6%). В също-В също-В също-В също-В също-
то време реалното увеличение на заплатите е значително по-високо отто време реалното увеличение на заплатите е значително по-високо отто време реалното увеличение на заплатите е значително по-високо отто време реалното увеличение на заплатите е значително по-високо отто време реалното увеличение на заплатите е значително по-високо от
това на производителността на трудатова на производителността на трудатова на производителността на трудатова на производителността на трудатова на производителността на труда. В периода 2000–2002 г. динами-
ката на производителността на труда изпреварваше тази на реалните ра-
ботни заплати. Това беше едно от условията за повишаване конкурентоспо-
собността на българската икономика от гледна точка на по-ефективното из-
ползване на трудовите ресурси.
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Изоставането на растежа на средната работна заплата от този на про-
изводителността на труда, особено в частния сектор на икономиката, показ-
ва, че бизнесът има резерви за бъдещо увеличение на възнагражденията за
труд. Затова през следващите няколко години може да се очаква по-бързо
нарастване на реалните работни заплати в сравнение с увеличаването на
производителността на труда, но това не може да бъде дълготрайна тенден-
ция.

Слабата обвързаност на работната заплата с икономическите резулта-
ти е една от причините за сравнително слабото влияние на икономическия
растеж върху благосъстоянието на населението. Проблемите са на микро-
равнище и са свързани с процеса на договаряне на заплатите. Ролята на по-
литиката на доходите би следвало да създава условия за засилване на соци-
алния диалог и договарянето на равнище предприятие.

2. Приоритети и цели на политиката на доходите в средносрочна
перспектива
Предизвикателствата пред равнището на доходите в процеса на присъ-

единяването на страната към ЕС налагат провеждането на активна полити-
ка, която, от една страна, да доведе в дългосрочен план до постепенна кон-
вергенция в равнищата на доходите с другите членове на ЕС и, от друга
страна, до създаване на ефективни механизми за поддържане на социални-
те баланси и особено за подпомагане на хората с ниски доходи – в крат-
косрочен и средносрочен.  Подобна политика следва да се основава на
следните ясни приоритети и цели.

2.1. Повишаване на основните видове доходи в съответствие2.1. Повишаване на основните видове доходи в съответствие2.1. Повишаване на основните видове доходи в съответствие2.1. Повишаване на основните видове доходи в съответствие2.1. Повишаване на основните видове доходи в съответствие
с постигнатите икономически резултати.с постигнатите икономически резултати.с постигнатите икономически резултати.с постигнатите икономически резултати.с постигнатите икономически резултати.     Този приоритет трябва да бъ-
де основен в политиката на доходите в близка и средносрочна перспектива.
Пряко е свързан с подобряване на разпределителните и преразпределител-
ните отношения. Това означава доходите на населението да се формират
на базата на реалните икономически резултати в производствената сфера
и финансовите възможности в бюджетния сектор. Формирането на доходи-
те на населението в зависимост от икономическите и финансовите резулта-
ти трябва да се превърне в основополагащ принцип на политиката на дохо-
дите. Това се отнася не само за работната заплата във всички сектори на
икономиката, но и за равнището на пенсиите и социалните плащания, които
са свързани с ефективното управление и функциониране на съответните пен-
сионни и социални фондове и с подкрепа от страна на бюджета.

Възможностите за осъществяване на този приоритет зависят от динамика-
та на икономическия растеж и неговото разпределение. При очакван рас-
теж на БВП в рамките на 4–5% годишно и при запазване на съществуващи-
те разпределителни отношения може да се постигне нарастване на доходи-
те в порядъка на 3–4% годишно. Това нарастване на доходите на населе-
нието едва ли ще промени позицията на България по отношение средното
равнище в ЕС. По-голямо увеличаване на доходите може да се очаква при
промяна на разпределителните и преразпределителните отношения. По-тяс-
ното обвързване на доходите с производителноста на труда ще доведе до
относително нарастване на работната заплата, но това ще стане в средно-
и дългосрочен план. Това е най-сигурният структурен начин за повишаване
на доходите, без да се намали конкурентоспособността на националната
икономика. Данните на Евростат показват, че мащабът на разликата меж-
ду българските и средноевропейските доходи е почти еднакъв с този на раз-
личната конкурентоспособност.
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В краткосрочен план увеличаването на доходите може да бъде предиз-
викано от увеличаване на социалните трансфери, както и от ограничаване
на сивата икономика и легализиране на доходите от нея. Съществува и ва-
риант, както това беше направено в Унгария, за еднократно значително уве-
личение на доходите в бюджетната сфера. Това неизбежно ще доведе до на-
растване на всички видове доходи, но ефектът от подобно действие е доста
спорен. На макроикономическо равнище следствието е увеличен бюджетен
дефицит и дълг, нарастване на цените и по-висока безработица. От гледна
точка на фирмите конкурентоспособността им ще намалее.

По-съществени изменения в размера на доходите може да се очаква след
присъединяването на България към ЕС през 2007 г. Предпоставките за те-
зи очаквания се основават на по-високия дял на външното финансиране в ре-
зултат от усвояването на структурните фондове на ЕС. С тези средства, от
една страна, ще се увеличат публичните инвестиции, а от друга – ще се ре-
ализират проекти в изостаналите райони, с което ще се открият нови работ-
ни места и ще се повиши търсенето на работната сила.  Така може да се
постигне ускоряване на икономическия растеж, а ефектът ще се прояви и
върху увеличаването доходите на населението. Това вероятно ще увеличи
размера на доходите (предимно от работната заплата) допълнително с 1–
2 процентни пункта.

Членството в ЕС предполага в средносрочен период българската иконо-
мика да се доближи до средните европейски равнища. Най-силен ще бъде
натискът върху цените, който ще доведе до по-голяма инфлация. На първо
време тя ще потисне допълнително реалните доходи, след което ще се поя-
ви силен обществен натиск за тяхното повишаване. Подходяща държавна
политика може да избегне резките негативни промени, като създаде отрано
условия за увеличаване на доходите. Структурно оправданият начин е това
да стане с инвестиции и повишаване на конкурентоспособността, но могат
да бъдат използвани и други краткосрочни мерки.

Членството в ЕС ще промени и условията на пазара на труда.  Възмож-
ностите на програмите за обмен на студенти ще засили конкуренцията във
висшето образование и то ще повиши своето качество. Така българските
фирми и администрацията ще имат повече възможности за наемане на ква-
лифицирани, но и по-високоплатени кадри. Ако те не се възползват от тази
възможност обаче, може да се стигне до другата крайност и подготвените
млади специалисти да потърсят реализация извън България. Тогава структу-
рата на квалификация на работната ръка ще се влоши допълнително, кое-
то ще се отрази върху доходите. С други думи – съществува реалният риск
при интеграцията българската икономика да се специализира в трудоемки,
нискоквалифицирани производства, които създават малко добавена стой-
ност.

2.2. Адекватна социална защита на бедните и социално слабите2.2. Адекватна социална защита на бедните и социално слабите2.2. Адекватна социална защита на бедните и социално слабите2.2. Адекватна социална защита на бедните и социално слабите2.2. Адекватна социална защита на бедните и социално слабите
слоеве от населението.слоеве от населението.слоеве от населението.слоеве от населението.слоеве от населението. Този приоритет на политиката на доходите тряб-
ва да се реализира в рамките на съществуващите финансови ограничения
и на базата на баланс между гъвкавост на пазара на труда и сигурност на
социално слабите. Този баланс трябва да осигурява такава защита на до-
ходите на социално слабите, която да ги мотивира за участие в пазара на
труда и активно търсене на работа.

Ефективността на социалната защита е свързана с адаптирането на съ-
ществуващата система към сегашните реалности. Целта трябва да бъде
преструктуриране на системата по такъв начин, че средствата да достигат
до конкретния адресат: социално слабия, пенсионера и безработния.

Много важно е в системата за социална защита да има механизми и сти-
мули за извеждане на социално слабите от тази група и за осигуряване на
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достатъчно собствени доходи. В противен случай ще се задълбочи тенденци-
ята към съществуване на траен контингент от социално слаби и тяхното въз-
производство. Този проблем е особено значим за оформящите се етничес-
ки и регионални „джобове на бедност“.

Социалната защита би следвало да се обвърже с границата на бедност.
Разбира се, държавата не е в състояние да осигури доходи на всички соци-
ално слаби, които да им гарантират извеждане от бедност. Но тя би след-
вало да определи такава обществено приемлива граница, която да гаран-
тира доход, който в задоволителна степен ще осигури физическото оцелява-
не. Приемлива граница може да бъде 50–60% от установената за страна-
та граница на бедност.

Не е реалистично да се очаква, че е възможно осигуряването на висока
степен на социална защита от една от  най-слабите икономики в ЕС, каква-
то е българската. Затова е още по-важно средствата, отделени за социал-
на защита, да бъдат изразходвани при максимална ефективност и при ясни
приоритети. Един от безспорните приоритети е ограничаването на бедност-
та. Макар че през последните години общото равнище на бедност в Бълга-
рия намалява, нейното концентриране поражда сериозни опасения. Друг
приоритет следва да бъдат различните програми, насочени към преодолява-
нето на негативните демографски тенденции. Трети приоритет е повишава-
нето на образователно равнище и уменията на социално слабите, което да
им даде възможност за интегриране в обществото.

Постигането на целите на социалното подпомагане ще бъде по-успешно,
ако те се разположат в изпълнима и финансово обезпечена средносрочна
стратегия.

2.3. Създаване на условия за по-тясно обвързване на трудовите2.3. Създаване на условия за по-тясно обвързване на трудовите2.3. Създаване на условия за по-тясно обвързване на трудовите2.3. Създаване на условия за по-тясно обвързване на трудовите2.3. Създаване на условия за по-тясно обвързване на трудовите
доходи с икономическите резултатидоходи с икономическите резултатидоходи с икономическите резултатидоходи с икономическите резултатидоходи с икономическите резултати. Възможностите за въздействие на
държавата чрез политиката по доходите са ограничени. Обвързването на
доходите с икономическите и финансовите резултати е приоритет и обект на
договаряне между работодатели и работници на микроравнище. Държава-
та може да въздейства чрез няколко основни инструмента: минималната ра-
ботна заплата, задължителните осигурителни прагове, социалните трансфе-
ри, равнището на заплащане в обществения сектор и законовата рамка на
договарянето.

Чрез подходящо дозиране и балансиране на регулиращите механизми
може да се постигне една по-благоприятна среда, насърчаваща по-силно
обвързване на работната заплата с финансовите резултати. Стимулиране-
то на заплащането и трудовата активност на работниците може да се
постигне не само чрез механизмите за регулиране, но и чрез масовото при-
лагане на съвременни системи на заплащане (участие в печалбата, дялово
участие в собствеността и др.).

2.4. Постигане на обществено приемлива диференциация на до-2.4. Постигане на обществено приемлива диференциация на до-2.4. Постигане на обществено приемлива диференциация на до-2.4. Постигане на обществено приемлива диференциация на до-2.4. Постигане на обществено приемлива диференциация на до-
ходите на населението.ходите на населението.ходите на населението.ходите на населението.ходите на населението.  Сегашната ситуация на силна поляризация на
доходите, трансфер на доходи от бедните, средните слоеве и над средните
слоеве на обществото към най-богатите и получаването на неправомерни
доходи е тревожна и се нуждае от спешни мерки. В това отношение поли-
тиката на доходите трябва да подпомага другите мерки, насочени към огра-
ничаване действието на факторите, формиращи този биполярен модел на
социална стратификация. Насоките са свързани с: 1) изглаждане на фра-
пантните различия между доходите от работна заплата, предприемачество,
пенсии и социални плащания; и 2) ограничаване преразпределението на
националното богатство по линията на разграбване и приватизиране на пе-
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чалбата.
Различията между заплащането на труда и социалните трансфери форми-

рат равнището и неравенството в доходите на ниските и средните подоход-
ни групи. В тази категория следва да се причислят и доходите на дребния
частен бизнес. Мощните преразпределителни процеси, осъществявани глав-
но по линията на икономиката в сянка, формират незначителна по размер,
но с голямо тегло в общия доход група на най-високите доходи. Характерно-
то за доходите в тази група е, че те не са резултат от собственост, а на кри-
минална или полукриминална икономическа дейност.

В близка перспектива този проблем едва ли ще бъде решен, но са необ-
ходими спешни мерки за неговото ограничаване и смекчаване. Следва съ-
що да се отбележи, че икономическият растеж не е в състояние автоматич-
но да регулира и намалява подоходното неравенство. Напротив, при запаз-
ване на сегашните преразпределителни процеси дори ще го стимулира.

Очакванията са, че членството в ЕС ще представлява мощен фактор за
ограничаване на сивата икономика в България. Вече сме свидетели на заси-
лен натиск в това отношение от международните партньори. След като член-
ството стане факт и България се превърне във външна граница на съюза, то
подхранваната чрез незаконен митнически или данъчен трансфер сива ико-
номика ще бъде силно ограничена. В същото време съществува реална
опасност да се засили корупцията, свързана с изразходването на публични
средства, включително фондове на ЕС.

Ограничаването на сивата икономика ще има положителен ефект не са-
мо заради намалената диференциация на доходите, но и поради излизане
на светло и облагане с данъци на значителни нови обороти и доходи. За съ-
жаление въпреки многобройните програми и декларации на българските ин-
ституции и политически сили през годините на прехода сивата икономика не
само не се ограничи, а напротив – прояви завидна гъвкавост, адаптивност
и нюх и се разви в различни сфери. Тя присъстваше при декапитализацията
на държавните предприятия, при приватизацията, при контрабандата на
наркотици, при укриването на данъци. Този процес създаде една прослой-
ка от хора с много високи доходи и силно влияние.

Промяна по отношение ограничаването на доходите от сива икономика
ще има едва тогава, когато това стане не задача, наложена отвън, а осъз-
ната от българските граждани необходимост. Тя ще се случи единствено при
силна политическа воля, тясно взаимодействие между институциите и настой-
чива подкрепа от страна на гражданското общество.

Освен това с нарастването дела на хората, които получават високи ле-
гални доходи, е наложително предприемането на по-активни мерки и прог-
рами (основаващи се главно на данъчното облагане), които да осъществят
трансфер на доходи от богатите към бедните. Това следва да стане в дългос-
рочен план и много внимателно с грижа да не се демотивират данъкоплат-
ците. През следващото десетилетие следва да се стремим към поддържане-
то на едни от ниските в Европа подоходни данъци и обща данъчна тежест,
включваща и социалните осигуровки. Данъчното облагане трябва да създа-
ва и стимули за увеличаване на спестяванията.
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3. Инструменти, механизми и резултати от политиката на доходите
Политиката по доходите се основава на ограничен набор от средства и

механизми за въздействие. Основният въпрос е в каква степен тези средст-
ва и механизми са подходящи за провеждането на политика, адекватна на
възприетите приоритети и цели. Отговорът на този въпрос не е тривиален.
Той изисква задълбочен анализ на последиците от прилагането на едни или
други механизми и инструменти за въздействие.

Минималната работна заплатаМинималната работна заплатаМинималната работна заплатаМинималната работна заплатаМинималната работна заплата изпълнява предимно социална и защит-
на функция – да предпазва нискоквалифицираните работници от бедност.
По принцип тя не е свързана с икономическите резултати, а с издръжката на
живот. Повишаването на минималната работна заплата оказва влияние не
само върху ограничен кръг работещи, но и върху цялостната структура на
заплащане. При равни други условия нейното повишаване намалява същес-
твуващата диференциация на заплащане и същевременно оказва натиск
върху размера на останалите възнаграждения. Чувствителното повишаване
на минималната заплата и невъзможността на работодателите да увеличат
останалите заплати в близка пропорция може да доведе до демотивация на
персонала. Следователно използването на минималната работна заплата
като инструмент за стимулиране нарастването на работните заплати тряб-
ва да се осъществява предпазливо.

Очакваното нарастване на минималната работна заплата (МРЗ) от
120 лв. през 2004 г. на 150 лв. (75 евро) през 2005 г. значително ще из-
превари номиналното увеличение на средната работна заплата. В резултат
съотношението спрямо средната заплата ще се повиши на около 53%, т. е.
приблизително толкова, колкото в някои развити европейски страни. Увели-
чаването на МРЗ през следващите години със същите темпове (25% годиш-
но) не е желателно, тъй като това ще замрази диференциацията в заплаща-
нето. Запазването на това съотношение в границите на 40–50% може да
се постигне чрез увеличаване на МРЗ с темпове, близки до тези на средна-
та работна заплата.

Изменението на минималните социални плащанияминималните социални плащанияминималните социални плащанияминималните социални плащанияминималните социални плащания (социална пенсия и
социални помощи) трябва да се обвърже с прага на бедност. В това отно-
шение се налага увеличаване на социалната пенсия и гарантирания мини-
мален доход. Процентът на нарастване трябва да е съобразен с финансо-
вите възможности на бюджета. При граница на бедност 102 лв. на еквива-
лентно лице ГМД може да се определи в рамките на 65–70% от нея. От ед-
на страна, този размер на ГМД ще гарантира изхранването на бедното на-
селение, но, от друга – ще стимулира участието в пазара на труда и търсе-
нето на работа.

Обвързването на социалната пенсия с границата на бедност би следва-
ло да бъде по-силно, тъй като нейните получатели по редица обективни при-
чини нямат възможност да участват в пазара на труда. Логично е да се пред-
положи, че равнището на социалната пенсия може да съставлява не по-мал-
ко от 80–90% от границата на бедност.

Равнището и динамиката на заплащането в обществения секторзаплащането в обществения секторзаплащането в обществения секторзаплащането в обществения секторзаплащането в обществения сектор като
инструмент на политиката по доходите има косвено значение за формира-
нето на доходите на населението. Въпреки относително ниския дял на об-
ществения сектор в БВП равнището на заплащане в него играе важна роля
за ускоряването или забавянето прираста на заплатите в частния сектор.
Според официалната статистическа информация средното равнище на зап-
латите в обществения сектор надвишава това в частния сектор. Например
през 2003 г. средната заплата в обществения сектор е 342 лв. срещу
248 лв. в частния сектор. В значителна степен тази аномалия се дължи на ук-
риването на доходи в частния сектор, с което се ощетяват републиканският
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бюджет и социалноосигурителните фондове. Ефектът от доминиращата ро-
ля на заплатите в обществения сектор се изразява в постепенно намалява-
не на разликата в заплатите. През 2002 г. средната заплата в обществения
сектор нараства с 10.6% срещу 6.9% в частния сектор, а през 2003 г. си-
туацията се изменя – с 6.2% растат заплатите в обществения сектор срещу
13.7% в частния. Очевидно ролята на обществения сектор като стимулатор
за увеличаване средното равнище на заплатите не е за подценяване.

Основният инструмент за формиране равнището и динамиката на дохо-
дите от труд е системата за договарянесистемата за договарянесистемата за договарянесистемата за договарянесистемата за договаряне. Ролята на колективното и индиви-
дуалното трудово договаряне като основен механизъм за формиране на ра-
ботните заплати в предприятията е изключително важна. Държавата като
партньор в социалния диалог има възможност за въздействие, но то се осъ-
ществява предимно на макроравнище. В предприятията проблемите се ре-
шават на двустранна основа между работодатели и синдикати. Необходи-
мо е по законодателен път да се предоставят много повече възможности, но
същевременно и отговорности за прякото договаряне между работодатели
и синдикати, като се облекчат нормативните изисквания на централно рав-
нище.

Основен проблем при договарянето е слабата обвързаност на работна-
та заплата с производителността на труда. В държавния сектор това се дъл-
жи до голяма степен на прилагането на регулиращи механизми, които са
слабо обвързани с производствените резултати. В частния сектор е постиг-
нато по-добро съответствие на заплатите с производителността на труда.

Наред с регулирането на доходите в средносрочен план следва да се ре-
шат и редица въпроси, свързани със спестяванията на гражданитеспестяванията на гражданитеспестяванията на гражданитеспестяванията на гражданитеспестяванията на гражданите. Тряб-
ва да се създадат условия и интерес към увеличаване на спестяванията, осо-
бено когато те са свързани с инвестиции в пенсионни или здравноосигури-
телни фондове.

Следователно решаването на проблема за по-тясното обвързване на
заплатите с икономическите резултати е свързано със създаването на такъв
микроклимат в стопанските субекти, който да не предразполага към проин-
флационно определяне на заплатите. Това ще доведе до премахване регу-
лацията на заплатите в тези организации. В рамките на общите финансови
ограничения и подобряването на финансовата дисциплина въпросите се
свеждат до изравняване на силите между договарящите се страни и утвърж-
даване на децентрализирания модел на колективно трудово договаряне.
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Предварителни уточнения
При подготовката на този анализ и прогноза бяха възприети редица кон-

венции. Балканите като политически и икономически регион в последно вре-
ме в редица материали биват смесвани с термина „Югоизточна Европа“,
който безспорно е по-широк от Балканите и включва страни като Гърция,
Турция, Словения и др. Самите Балкани са също така доста неизяснено по-
нятие от гледна точка на обхвата с оглед на различното икономическо ра-
звитие на страните от Балканския полуостров.  В по-нататъшния анализ под
Балкани ще разбираме страните от региона с изключение на Гърция, Турция
и Словения, освен ако изрично не е посочено друго.

През последните години възникна и използването на термина „Западни
Балкани“, което допълнително се „намести“ между термините „Балкани“ и
„Югоизточна Европа“. В редица икономически и бизнесматериали и докла-
ди се среща и понятието „Югоизточна част на Централна Европа“.

Без да подлагаме на критичен анализ тези различни понятия, бихме под-
чертали тук, че за целите на анализа ние се спираме на исторически възп-
риетия за нашия регион термин „Балкани“. В същото време обаче с оглед
сравнителния акцент на анализа почти навсякъде се стермим да дадем срав-
нение не само с икономиките от Балканите, нито само с тези от Югоизточ-
на Европа, а с един по-широк спектър от страни, обхващащ както редица
от страните от Централна Европа, така и съседни на България държави, ка-
то Гърция и Турция.

I. Въведение

Икономическото развитие на България през следващите 10 години не би
могло да се разглежда и прогнозира откъснато от международната иконо-
мическа и геополитическа среда, в която се намира икономиката ни, както
в нашия регион, така и в рамките на Европейския съюз. След повече от три
и половина години почти стагниращо развитие икономическата картина в Ев-
ропа не изглежда блестяща и за следващите 2–3 години.  Налице е призна-
то изоставане от САЩ в областта на производителността на труда.     Дълбо-
ки структурни и социални проблеми тежат на европейската икономика,
проблеми, които изискват не прости решения, а смяна на цели концепции
и модели, просъществували от Втората световна война досега.     Историчес-
кият процес на интеграция на континента върви напред, но трудностите се
сгъстяват.     Очевидно е, че дълбоки и всеобхватни реформи в регулирането на
финансовите, трудовите и индустриалните пазари на Европа са на път да се
осъществят, което без съмнение ще окаже своето влияние и върху процеса
на навлизане и хармонизиране на българската икономика в европейското
икономическо пространство.

С разширяването на Европа процесът на нейната консолидация като
единен политически и икономически съюз се затруднява все повече поради
редица политически, културни и икономически фактори.
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Като цяло световната икономика е в твърде неравновесно и небаланси-
рано състояние, повлияно от редица фактори, най-важните от които са  със-
тоянието на американската икономика, и по-специално дефицитът по теку-
щата сметка на платежния баланс на САЩ и, от друга страна, процесите
на развитие и на структурно „напасване“ на китайската икономика. Геопо-
литическата обкръжаваща среда е също така в процес на дълбоки проме-
ни, и то от естество, различно от това през последните десет години.

Налице са и редица значими изменения в икономиките и в развитието на
страните от Балканския полуостров като цяло, а и на цяла Югоизточна Ев-
ропа. Според последния доклад на Световната банка „Global Economic
Prospects 2005“ всички развиващи се региони в света отбелязаха за перио-
да 2003–2004 г. по-бърз растеж, отколкото средния им темп на растеж
през 80-те и 90-те години на XX в. Въпреки това очертващото се забавяне
на растежа на световната икономика като цяло за периода 2005–2007 г.
ще окаже своето негативно влияние и върху страните от Централна и Източ-
на Европа, респективно и върху нашия регион. Всичко това изисква анализ
на регионалната и международната среда, анализ, който да даде възмож-
ност за очертаване на най-важните императиви пред българската икономи-
ка за това десетилетие.

II. Балканите – нови икономически и политически
характеристики

В началото на XXI в. може да се заяви с реализъм, че Балканите се успо-
коиха от преживените през последните 15 години сътресения и военни кон-
фликти; че демокрацията и пазарната икономика се установяват трайни в це-
лия регион; че всяка една от страните работи усилено за своя просперитет.
За първи път от десетилетия всички държави  от региона  се управляват от де-
мократично избрани правителства. За първи път всички те декларират общи
ценности и поддържат изключително активен диалог на всички равнища. За
първи път от десетилетия  наред правителствата в Югоизточна Европа прес-
ледват  общи стратегически цели – членство в Европейския съюз и НАТО.
Тенденцията към „европеизация“ на региона е необратима и именно тя тлас-
ка икономическите и социалните реформи във всяка една от страните. Евро-
пейската перспектива на Югоизточна Европа бе потвърдена твърдо и едноз-
начно на срещата на НАТО в Прага и на Европейския съвет в Порто Карас.
Изключително важна роля за стабилизацията на региона като цяло играят
ЕС, ОССЕ и Пактът за стабилност.

В същото време обаче, погледнато на фона на мащабната глобализация
и икономическите процеси в света, в края на 2004 г. най-бедните места в
Европа са на Балканския полуостров. В областта на икономическите рефор-
ми и модернизацията на икономиките балканските страни, в това число и
България, продължават да изостават и от своите бивши социалистически пар-
тньори, като Полша, Чехия и Унгария. По редица показатели те изостават
и от трите балтийски републики – нови членки на ЕС. Без да се спираме тук
на историята на икономическото и индустриалното развитие на страните от
Балканите, все още може да се каже, че за немалко международни инвес-
титори този регион продължава да се счита за рисков. Редица балкански
икономики имат недоразвита инфраструктура и слаби, неотговарящи на пъ-
тя на започнатите реформи съдебни и регулативни системи.
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1. Балканският регион – икономическо значение
Без икономиките на Словения, Гърция и Турция Балканите включват се-

дем страни: Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Сърбия и
Черна гора (вкл. Косово), Македония и Румъния. Тези страни имат населе-
ние от около 54 милиона души общо, или 14% от населението на ЕС. С
тази численост Балканите са приблизително или малко под населението на
Франция или Великобритания, но общият им годишен БВП е около
108 млрд. щ. д., което е около 1% от БВП на целия ЕС.

БВП на човек от населението за 2003 г. варира от близо 2500 щ. д. за
Сърбия и Черна гора до около 10 700 щ. д. за Хърватия, или средно 6400
щ. д., т. е.  под 15% от средния БВП на човек от населението за ЕС. На
следващите таблици освен страните от Балканите са дадени за сравнение
Гърция, Турция и Кипър, както и новоприетите страни от бившия социалис-
тически лагер.

Таблица 17
БВП на човек от насeлението в щатски долариБВП на човек от насeлението в щатски долариБВП на човек от насeлението в щатски долариБВП на човек от насeлението в щатски долариБВП на човек от насeлението в щатски долари

(по оценки за 2003 г.)
(щ. д.)

СтраниСтраниСтраниСтраниСтрани БВП на човекБВП на човекБВП на човекБВП на човекБВП на човек
България   7 400
Румъния   7 300
Гърция 20 000
Турция   7 000
Сърбия и Черна гора   2 500
Албания   4 500
Хърватия 10 700
Словения 19 000
Босна и Херцеговина   6 000
Македония   6 700
Унгария 13 900
Чехия 15 700
Полша 11 100
Кипър 19 200
Словакия 13 300
Естония 12 300
Литва 11 400
Латвия 10 200
Русия   8 900

ИзточнициИзточнициИзточнициИзточнициИзточници: Годишните доклади на националните статистики на изброените страни; Database Central
Europe – for 2003; Годишен доклад на ЦРУ за данните по страни.

Както се вижда от приведените данни, по показателя БВП на човек от на-
селението България значително изостава от всички свои досегашни бивши со-
циалистически партньори – сегашни членки на ЕС.

Що се отнася до реалния размер на произведения БВП в страните от ре-
гиона, както и в новоприетите в ЕС бивши социалистически страни, ситуа-
цията е следната:
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    Таблица 18
Размер на БВП за периода 2000–2003 г.Размер на БВП за периода 2000–2003 г.Размер на БВП за периода 2000–2003 г.Размер на БВП за периода 2000–2003 г.Размер на БВП за периода 2000–2003 г.

(млн. щ. д.)

СТРАНИСТРАНИСТРАНИСТРАНИСТРАНИ 20002000200020002000 20012001200120012001 20022002200220022002 20032003200320032003

Албания   3700   4110   4700   5400
Босна и Херцеговина   4570   4770   5250   5800
България 12050 13600 15560 19930
Хърватия 19030 20110 21790 27230
Чехия 49510 56410 69370 85390
Естония   4970   5450   6410   8480
Унгария 45720 51850 65790 82730
Латвия   7140   7580   8440 10350
Литва 11230 11990 13800 18230
Македония   3910   3730   3740   3970
Полша       166300       185560       191670       209570
Румъния 36690 39320 44430 55450
Русия       251090       309700       346060       433440
Словакия 19120 19940 23690 32520
Словения 19100 19620 22120 27650
Сърбия и Черна гора - 10880 15560 -

ИзточнициИзточнициИзточнициИзточнициИзточници: Годишните доклади на националните статистики на изброените страни; Database Central
Europe – for 2003; Годишен доклад на ЦРУ за данните по страни.

Таблица 19
Растеж на БВП спрямо предходната годинаРастеж на БВП спрямо предходната годинаРастеж на БВП спрямо предходната годинаРастеж на БВП спрямо предходната годинаРастеж на БВП спрямо предходната година

(%)

СТРАНИСТРАНИСТРАНИСТРАНИСТРАНИ 19931993199319931993 19941994199419941994 19951995199519951995 19961996199619961996 19971997199719971997 19981998199819981998 19991999199919991999 20002000200020002000 20012001200120012001 20022002200220022002 20032003200320032003

Албания 9.6 9.4 8.9 9.1 -7.0 8.0 7.3 7.8 6.5 4.7 6.0
Босна и
Херцеговина 32.4 85.8 36.6 10.2 9.9 5.8 4.5 3.8 -
България -1.5 1.8 2.9 -9.4 -5.6 4.0 2.3 5.4 4.1 4.8 4.3
Хърватия -8.0 5.9 6.8 5.9 6.8 2.5 -0.9 2.9 4.4 5.2 4.3
Чехия 0.1 2.2 5.9 4.3 -0.8 -1.2 -0.4 2.9 3.6 2.0 2.9
Естония -8.2 -1.6 4.5 4.5 10.5 5.2 -0.1 7.8 6.4 7.2 5.1
Унгария -0.6 2.9 1.5 1.3 4.6 4.9 4.2 5.2 3.8 3.3 2.9
Латвия -14.9 0.6 -0.8 3.3 8.6 3.9 1.1 6.6 7.6 6.1 7.5
Литва -16.2 -9.8 3.3 4.7 7.3 5.1 -3.9 3.9 5.9 6.7 9.0
Македония -7.5 -1.8 -1.1 1.2 1.4 3.4 4.3 4.5 -4.1 0.9 3.2
Полша 4.3 5.2 6.8 6.0 6.8 4.8 4.1 4.0 1.0 1.4 3.7
Румъния 1.5 3.9 7.3 3.9 -6.1 -4.8 -2.3 1.6 5.3 4.9 4.9
Русия -13.0 -13.5 -4.1 -3.6 1.4 -5.3 6.4 10.0 5.0 4.3 -7.3
Словакия -3.7 4.9 6.7 6.2 6.2 4.1 1.9 2.2 3.3 4.4 4.2
Словения 2.8 5.3 4.1 3.6 4.8 3.6 5.6 3.9 2.7 3.4 2.3
Сърбия и
Черна гора -30.8 2.5 6.1 5.9 7.4 2.5 -17.7 6.4 6.2 3.8 2.0

ИзточнициИзточнициИзточнициИзточнициИзточници: Годишните доклади на националните статистики на изброените страни; Database Central
Europe – for 2003; Годишен доклад на ЦРУ за данните по страни.

Трудно е да се обобщи за целия регион, но така или иначе индустриал-
ният сектор продължава да се основава предимно на стари и отмиращи тех-
нологии. Селското стопанство остава един твърде значим сектор на Балка-
ните, който заема от 10% до 49% от БВП на икономиките на балканските
страни в сравнение с не повече от 5% средно за страните – членки на ЕС.

Като цяло Балканският регион независимо дали говорим за Западните
Балкани, или за всички страни от региона, е изправен пред сериозни ико-
номически предизвикателства. Регионът притежава редица предимства и при
разумна политика и международна поддръжка страните от региона могат
значително да ускорят темповете си и да подобрят своето икономическо раз-
витие.

Преди всичко основните цели за региона като цяло в дългосрочен аспект
са осигуряването на политическа, икономическа и социална стабилност и



103

На фокус: На фокус: На фокус: На фокус: На фокус: България на балканите и в ЕС. Основни икономически императиви до 2010 г.

стабилен икономически растеж. Ключът към този растеж е в капацитета на
тези страни да привличат чуждестранни инвестиции. Може да се каже, че
през последните три години този процес бе значително ускорен. Макроико-
номическите условия и резултати варират в различните страни от региона.
Но малко или много всички те са на път към постигането на сравнително ста-
билна макроикономическа среда за своите икономики.

Както се вижда от таблица 19, от 2000 г. насам почти всички страни от
региона бележат стабилни и сравнително високи темпове на икономически
растеж.

Въпреки сравнително високите темпове на икономически растеж от таб-
лицата се вижда, че за 2003 г. България е на III–IV място на Балканите, а в
сравнение с темповете на растеж на централноевропейските страни и Ру-
сия е на 7-о място. Както за България, така и за най-големия пазар в регио-
на, Румъния, е ясно, че тези темпове не са достатъчни, за да се компенси-
ра голямото им забавяне през периода 1990–1997 г. Що се отнася по-спе-
циално до България, важно е да се отбележи, че ако България продължи да
се развива с темпове от порядъка на 5.5–6% годишно, до 2010 г. тя все
още няма да е достигнала по стандарт на живота икономиките от Централ-
на Източна Европа, което ясно показва, че на България е необходим ради-
кален скок в икономическата политика.

Регионът на Западните БалканиРегионът на Западните БалканиРегионът на Западните БалканиРегионът на Западните БалканиРегионът на Западните Балкани е съставен от относително малки по
размер икономики. Тук „символично“ се включват Албания, Босна и Херце-
говина, Хърватия, Сърбия и Черна гора, Македония. Докато най-голямата
по население страна е Сърбия и Черна гора с 8.5 млн. души население, то
Хърватия е най-голямата в икономическо отношение страна с повече от 22
млрд. евро, или 27.2 млрд. щ. д. БВП. Населението на целия регион на За-
падните Балкани е около 25 млн. души, което представлява около 6.5% от
населението на ЕС и близо 30% от населението на 10-те нови членки на съ-
юза. БВП на Западните Балкани достигна през 2003 г. около 52 млрд.
евро, което е еквивалентно на около 0.6% от БВП на ЕС, или 40% от БВП
на Португалия например. БВП на човек от населението при текущите номи-
нални валутни курсове е около 2000 евро. В края на 2002 г. Световната
банка официално класифицира страните от Западните Балкани, с изключе-
ние на Хърватия, като икономички със среден и нисък доход.

Може да се каже, че този регион, икономически неотделим от Балкани-
те като цяло, следва макроикономическите тенденции, характерни за оста-
налите страни. На таблица 20 са дадени някои от основните макроиконо-
мически характеристики, валидни за този регион за периода 1998–2002 г.

Таблица 20
Регионът на Западните Балкани –Регионът на Западните Балкани –Регионът на Западните Балкани –Регионът на Западните Балкани –Регионът на Западните Балкани –

макроикономически тенденции за 1998–2002 г.макроикономически тенденции за 1998–2002 г.макроикономически тенденции за 1998–2002 г.макроикономически тенденции за 1998–2002 г.макроикономически тенденции за 1998–2002 г.

ПоказателиПоказателиПоказателиПоказателиПоказатели ИзмерителиИзмерителиИзмерителиИзмерителиИзмерители 19981998199819981998 19991999199919991999 20002000200020002000 20012001200120012001 20022002200220022002

Растеж на
реалния БВП % 3.8 -3.2 4.5 4.0 3.8
Инфлация (в края
на годината) % 15.7 16.4 36.4 12.0 6.1
Износ (без Косово) млн. евро 8801 7776 9729 10320 11220
Внос (без Косово) млн. евро 16690 15036 18423 21461 23050
Търговски
баланс с ЕС млн. евро -4426 -4205 -5061 -6721 -7120
Преки чуждестраннии
инвестиции млн. евро 1138 1618 1713 2542 2111

ИзточнициИзточнициИзточнициИзточнициИзточници: Национални източници; доклади на МВФ и на Европейската комисия.
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След края на кризата в Косово за периода от 2000 г. насам страните от ре-
гиона като цяло продължиха да отбелязват високи темпове на растеж – средно-
годишно около 4%, независимо от общия спад на световната икономика.
Албания показва най-високия растеж на реалния БВП (6.5%), следвана от
Сърбия и Черна гора (5.5%).

Както за Балканите като цяло, така и за региона на Западните Балкани мо-
же да се каже, че продължават да са налице множество бариери, преди всич-
ко на микроикономическо равнище, препятстващи като цяло привличането на
чуждестранни инвестиции.

Най-общо казано, процесът на приватизация на държавните предприятия не
протече според предварително обявените критерии и по тази причина не успя да
допринесе за създаването на силен и конкурентен частен сектор. Приватизаци-
ята не спомогна и за постигането на качествени и в срок структурни реформи в
сферата на редица неефективни или остарели отрасли.

Банковият сектор особено в по-малките икономики от региона продължава
да е слаб, едновременно във финансово и в институционално отношение, с из-
ключение на България, Хърватия и донякъде Румъния. Почти всички национални
икономики на Балканите са недостатъчно интегрирани в пазарите около тях.

Регионалнoто двустраннo или многостраннo коопериране отсъства дори и в
слабата степен, в която съществуваше преди 90-те години. Една от най-важни-
те задачи пред икономиките на региона е развитието и експанзията на един да-
леч по-отворен регионален пазар.

За да се развият регионалната търговия и взаимните трансгранични ин-
вестиции, страните от региона би следвало още да ограничат или даже да
свалят търговските бариери помежду си, да хармонизират митническите про-
цедури и да работят заедно за развитието на икономически най-важните ин-
фраструктурни проекти в региона. Всичко това означава, че за региона ка-
то цяло е необходима комплексна дългосрочна стратегия за развитиекомплексна дългосрочна стратегия за развитиекомплексна дългосрочна стратегия за развитиекомплексна дългосрочна стратегия за развитиекомплексна дългосрочна стратегия за развитие, ко-
ято да свърже в едно процесите на присъединяване към ЕС и практиката на
регионалното икономическо, търговско и научно-техническо сътрудничество;
развитието на регионалната транспортна, инженерна и комуникационна
инфраструктура.

Подобна стратегия би могла да интегрира различните инициативи за ре-
гионално сътрудничество и да осигури по-добрата координация и взаимо-
действие между тях.

Тази идея, развивана вече на редица междудържавни форуми от страна
на президента на Република България г-н Георги Първанов, постепенно за-
почва да придобива реален облик в такива практически идеи, като: взаим-
ното отваряне на страните от региона и създаване на зона за свободна тър-
говия в Югоизточна Европа; облекчаване движението на работната сила в
региона; развитие на трансграничните индустриални и селскостопански зо-
ни, ефективно използване на водните и енергийните ресурси и създаване на
регионален енергиен пазар.

Редица големи чуждестранни инвеститори, инвестиционни банки и мулти-
национални компании, заинтересовани да навлязат в този регион, също под-
държат идеята за едно далеч по-силно трансгранично сътрудничесто между
сравнително малките и слаби икономики от региона. Редица от проектите,
особено тези в областта на транспортната и инженерната инфраструктура,
не биха могли да се реализират, без да станат наднационални, междуна-
родни, трансгранични проекти. Това от своя страна изисква нови правила
на икономическата и финансовата интеграция; нови правила за управление
и финансиране на тези проекти; нови правила за тяхното стопанисване.

В този смисъл политическите и икономическите тенденции отсега показ-
ват, че интеграцията между балканските страни и в по-широк смисъл тези от
целия регион на Югоизточна Европа ще продължи да се засилва с много
бързи темпове. Икономическите процеси в сърцето на обединена Европа
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тласкат към подобно развитие. Извеждането на редица производства от раз-
витите страни на ЕС поради извършващите се крупни и дълбоки реформи в
трудовото законодателство е допълнителен фактор за търсенето на нови ико-
номически територии.

От гледна точка на икономическите критерии  постиженията на страни-
те от региона са смесени. Едно от главните фискални предизвикателства е
продължаващият контрол върху обема, насоките и качеството на държавни-
те разходи, както и реформирането на данъчните системи с оглед значител-
ното подобряване на събираемостта на данъците.

Като цяло може да се направи изводът, че особено след 1999 г. почти
във всички страни на региона макроикономическата стабилност е възстано-
вена.

Таблица 21
Средногодишен индекс на потребителските цени („инфлация“)Средногодишен индекс на потребителските цени („инфлация“)Средногодишен индекс на потребителските цени („инфлация“)Средногодишен индекс на потребителските цени („инфлация“)Средногодишен индекс на потребителските цени („инфлация“)

(%)

 СТРАНИ СТРАНИ СТРАНИ СТРАНИ СТРАНИ 19931993199319931993 19941994199419941994 19951995199519951995 19961996199619961996 19971997199719971997 19981998199819981998 19991999199919991999 20002000200020002000 20012001200120012001 20022002200220022002 20032003200320032003

Албания 85.0 22.6 7.8 12.7 32.1 20.9 0.4 0.0 3.1 5.3 2.3
Босна и
Херцеговина - - 0.2 -13.7 9.5 0.6 3.4 5.1 3.1 0.3 0.1
България 72.8 96.0 62.1 121.6 1058.4 18.7 2.6 10.3 7.4 5.8 2.3
Хърватия 1516.6 97.5 2.0 3.5 3.6 5.7 4.1 6.2 6.2 2.2 1.8
Чехия 20.8 10.0 9.1 8.8 8.5 10.7 2.1 3.9 4.7 1.8 0.1
Естония 89.8 47.7 29.0 23.1 11.2 8.2 3.3 4.0 5.8 3.6 1.3
Унгария 22.5 18.8 28.2 23.6 18.3 14.3 10.0 9.8 9.2 5.3 4.7
Латвия 109.2 35.9 25.0 17.6 8.4 4.7 2.4 2.6 2.5 1.9 3.6
Литва 410.4 72.1 39.5 24.6 8.9 5.1 0.8 1.0 1.3 0.3 -1.2
Македония 338.7 127.5 15.7 2.3 2.6 -0.1 -0.7 5.8 5.3 2.4 1.2
Полша 35.3 32.2 27.9 19.9 14.9 11.8 7.3 10.1 5.5 1.9 0.8
Румъния 256.1 136.7 32.3 38.8 154.8 59.1 45.8 45.7 34.5 22.5 15.3
Русия 878.8 307.5 198.0 47.9 14.7 27.8 85.7 20.8 20.7 16.0 13.7
Словакия 23.0 13.4 9.9 5.8 6.1 6.7 10.7 12.0 7.3 3.3 8.5
Словения 31.9 21.5 13.5 9.9 8.4 7.9 6.2 8.9 8.4 7.5 5.6
Сърбия и
Черна гора 89.2 16.5 9.4

ИзточнициИзточнициИзточнициИзточнициИзточници: Годишните доклади на националните статистики на изброените страни; Database Central
Europe – for 2003; Годишен доклад на ЦРУ за данните по страни.

Освен Румъния, която е на път да съкрати още годишната си инфлация, нав-
сякъде в балканските страни средногодишният индекс е стабилизиран на отно-
сително ниско равнище.

Друга положителна черта на икономическото развитие на страните от
Балканския регион е свързан с факта, че до голяма степен растежът се дъл-
жи на едно забележително ускоряване развитието на индустриалните секто-
ри за сметка на селското стопанство, и то отново като трайна тенденция. Та-
зи тенденция почти навсякъде започва от началото на 2000 г. и продължа-
ва, като се ускорява и досега. Има всички предпоставки тази тенденция да
се запази до края на десетилетието. Едно от обясненията за това е желани-
ето на правителствата от региона да акцентират вниманието си върху пови-
шаването на конкурентоспособността на своите икономики. Разбира се,
редица проблеми в областта на селското стопанство остават нерешени и ве-
роятно това ще бъде една от новите „вълни“ на развитие през втората поло-
вина на настоящото десетилетие.
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    Таблица 22
Растеж на индустриалното производствоРастеж на индустриалното производствоРастеж на индустриалното производствоРастеж на индустриалното производствоРастеж на индустриалното производство

(%)

СТРАНИСТРАНИСТРАНИСТРАНИСТРАНИ 19961996199619961996 19971997199719971997 19981998199819981998 19991999199919991999 20002000200020002000 20012001200120012001 20022002200220022002 20032003200320032003

Албания - -
Босна и
Херцеговина - -
България -7.9 -9.3 5.8 0.1 2.6 4.0
Хърватия 3.7 -1.4 1.7 6.0 5.4 4.1
Чехия 2.0 4.5 1.6 -3,1 1.5 10.8 4.8 5.8
Естония 2.9 14.6 4.1 -3.4 14.6 8.9 8.2 8.3
Унгария 3.4 11.1 12.5 10.4 18.1 3.8 2.6 6.4
Латвия 1.4 6.1 2.0 -8.8 3.2 8.4 5.8 6.5
Литва 5.0 3.3 8.2 -9.9 2.2 16.1 3.1 16.1
Македония -3.1 -5.3 4.7
Полша 8.3 11.5 3.5 3.6 6.7 0.6 1.1 8.4
Румъния -13.8 -7.9 8.2 8.2 6.0 3.1
Русия 4.9 3.7 7.0
Словакия 2.5 1.2 5.4 -2.0 8.4 7.6 6.7 5.3
Словения 1.0 1.0 3.7 -0.5 6.2 2.9 2.4 1.4
Сърбия и
Черна гора -23.0 11.0 0.0 1.7 3.8

ИзточнициИзточнициИзточнициИзточнициИзточници: Годишните доклади на националните статистики на изброените страни; Database Central
Europe – for 2003; Годишен доклад на ЦРУ за данните по страни.

Това обаче, което прави безспорно впечатление от представените данни, е, че
България изостава най-много в сравнение с всички останали страни от регио-България изостава най-много в сравнение с всички останали страни от регио-България изостава най-много в сравнение с всички останали страни от регио-България изостава най-много в сравнение с всички останали страни от регио-България изостава най-много в сравнение с всички останали страни от регио-
на (без на (без на (без на (без на (без Сърбия и Черна гораСърбия и Черна гораСърбия и Черна гораСърбия и Черна гораСърбия и Черна гора) ) ) ) ) по отношение на по отношение на по отношение на по отношение на по отношение на растежрастежрастежрастежрастежааааа на индустриалното на индустриалното на индустриалното на индустриалното на индустриалното
производство.производство.производство.производство.производство.

Това говори както за все още недостигнатия потенциал на българската
икономика за обема на производството, така и за ниската конкурентоспо-
собност на нашите индустриални продукти. Малкият български износ е и ед-
на от основните причини за натрупващия се дефицит по търговската сметка
на платежния баланс на страната. Той е и резултат от лошата и неефектив-
на приватизационна политика и практика, а така също и на забавените
структурни реформи.

Таблица 23
Общ износ по текущи цениОбщ износ по текущи цениОбщ износ по текущи цениОбщ износ по текущи цениОбщ износ по текущи цени

(млн. щ. д.)

СТРАНИСТРАНИСТРАНИСТРАНИСТРАНИ 19961996199619961996 19971997199719971997 19981998199819981998 19991999199919991999 20002000200020002000 20012001200120012001 20022002200220022002 20032003200320032003

Албания - - - - - - - -
Босна и
Херцеговина - - - - - - - -
България 4 689 4 809 4 194 4 006 4 825 5 107 5 739 7 439
Хърватия - - 4 517 4 302 4 432 4 659 4 904 6 164
Чехия - - 25 906 26 242 28 998 33 403 38 116 48 723
Естония 2 104 2 942 3 238 2 995 3 832 4 012 3 432 4 511
Унгария - - 23 005 25 012 28 092 30 498 34 337 42 891
Латвия 1 451 1 679 1 816 1 717 1 866 2 008 2 288 2 910
Литва 3 356 3 863 3 711 3 004 3 809 4 583 5 476 7 217
Македония 1 147 1 237 1 311 1 191 1 319 1 155 1 113 1 359
Полша 24 440 25 751 28 229 27 407 31 651 36 092 41 010 53 577
Румъния - - 8 302 8 487 10 367 11 385 13 876 17 618
Русия - - 74 400 75 600 105 000 101 600 107 301 135 404
Словакия - - 10 720 10 229 11 845 12 635 14 381 21 840
Словения 8 306 8 372 9 051 8 546 8 732 9 252 10 357 12 539
Сърбия и
Черна гора - - - - - - 2 275 2 537

ИзточнициИзточнициИзточнициИзточнициИзточници: Годишните доклади на националните статистики на изброените страни; Database Central
Europe – for 2003; Годишен доклад на ЦРУ за данните по страни.
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Фиг. 29. Нарастване на външната търговия (деноминирана в евро) наНарастване на външната търговия (деноминирана в евро) наНарастване на външната търговия (деноминирана в евро) наНарастване на външната търговия (деноминирана в евро) наНарастване на външната търговия (деноминирана в евро) на
Чехия, Унгария и Полша за периода януари – август 2004 г.Чехия, Унгария и Полша за периода януари – август 2004 г.Чехия, Унгария и Полша за периода януари – август 2004 г.Чехия, Унгария и Полша за периода януари – август 2004 г.Чехия, Унгария и Полша за периода януари – август 2004 г.

(процент към същия период на предходната година)

Като цяло в сравнение с останалите бивши социалистически страни
структурните реформи в българската индустрия са закъснели най-много и са
в немалка степен недовършени. Това предопределя и ниската конкурентос-
пособност, а и съдържа в себе си все още редица скрити рискове пред бъл-
гарската икономика, особено по отношение на заетостта. Редица индуст-
риални сектори в България, като тежко машиностроене, химия, торова про-
мишленост и др. са по същество недокоснати от една модерна структурна
реформа. Тяхното икономическо и технологично стагниране продължава да
дърпа икономиката ни назад.

За да се допълни картината, нека видим и данните по години за вноса по
страни, които до-голяма степен показват все още трайната тендеция към уве-
личаване на търговските дефицити.

          Таблица 24
Общ внос по текущи цениОбщ внос по текущи цениОбщ внос по текущи цениОбщ внос по текущи цениОбщ внос по текущи цени

(млн. щ. д.)

СТРАНИСТРАНИСТРАНИСТРАНИСТРАНИ 19961996199619961996 19971997199719971997 19981998199819981998 19991999199919991999 20002000200020002000 20012001200120012001 20022002200220022002 20032003200320032003

Aлбания - - - - - - - -
Босна и
Херцеговина - - - - - - - -
България - - 4 957 5 515 6 494 7 261 7 903 10 742
Хърватия - - - - - 9 044 10 722 14 199
Чехия - - 28 432 28 073 32 169 36 489 40 397 51 306
Естония 2 448 2 804 4 380 4 587 3 556 4 930 4 787 6 475
Унгария - - 25 706 28 008 32 079 33 682 37 612 47 673
Латвия 2 333 2 734 3 196 2 935 3 190 3 519 4 056 5 270
Литва 4 559 5 643 5 794 4 835 5 457 6 353 7 709 9 803
Македония 1 627 1 779 1 915 1 776 2 085 1 688 1 962 2 211
Полша 37 137 42 308 47 054 45 911 48 940 50 275 55 113 68 004
Румъния - - 11 838 10 557 12 050 14 354 16 487 24 003
Русия - 72 000 58 000 39 500 44 900 53 800 60 966 75 418
Словакия - - 13 073 11 321 12 734 14 760 16 497 22 482
Словения 9 397 9 366 10 111 10 083 10 116 10 145 10 932 13 596
Сърбия  u
Черна Гора - - - - - - 6 320 7 510

ИзточнициИзточнициИзточнициИзточнициИзточници: Годишните доклади на националните статистики на изброените страни; Database Central
Europe – for 2003; Годишен доклад на ЦРУ за данните по страни.

Някои анализатори се опитват да обясняват търговския дефицит на Бъл-
гария с факта, че темповете на нашия растеж са по-високи от темповете на
растеж на основните ни търговски партньори и от това произтича т. нар.
Houthakker–Magee ефект, наречен на имената на двама американски ико-
номисти, които го откриват през 1969 г.
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С други думи, нашият растеж „изсмуква“ повече внос, отколкото растежът на
основните ни търговски партньори от ЕС може да „изсмуче“ от нашия износ.

Статистическите данни обаче, и то тези на централноевропейските стра-
ни – членки на ЕС, като Чехия, Полша и Унгария показват, че тези три ико-
номики имат сравнително стабилни и положителни търговски баланси, въп-
реки факта, че техните икономики са много повече открити към ЕС, отколко-
то икономиката на България.

Така например за периода януари − август 2004 г. включително трите
централноевропейски икономики показват положителни търговски баланси
(вж. фиг. 29).

Картината на икономиките от Балканския регион няма да е пълна, ако
не погледнем и на ситуацията, свързана с доходите в тези страни. Във всич-
ки тях реалните доходи са далеч по-ниски от средното равнище на реални-
те доходи в страните – членки на ЕС-15.

За България този показател е особено нисък, включително в сравнение
с икономики, доскоро страдали от граждански войни, политическа и иконо-
мическа нестабилност. Един поглед върху официалната статистика в област-
та на брутните месечни работни заплати показва следната ситуация:

Таблица 25
Средни брутни месечни работни заплатиСредни брутни месечни работни заплатиСредни брутни месечни работни заплатиСредни брутни месечни работни заплатиСредни брутни месечни работни заплати

(щ. д.)

СТРАНИСТРАНИСТРАНИСТРАНИСТРАНИ 19961996199619961996 19971997199719971997 19981998199819981998 19991999199919991999 20002000200020002000 20012001200120012001 20022002200220022002 20032003200320032003

Албания 61 71 87 92 102 - -
Босна и
Херцеговина 258 274 255 298 318 414
България 104 109 112 114 131 164164164164164
Хърватия 588 602 663 806
Чехия 356 337 362 366 350 385 479 599
Естония 251 258 284 301 287 315 370 484
Унгария 315 326 311 361 474 611
Латвия 181 207 226 240 247 256 281 339
Литва 155 195 232 247 252 245 276 345
Македония 285 300 368
Полша 324 324 355 430 442 503 524 566
Румъния 149 125 133 146 160 198
Русия 154 164 103 61 79 112 141 180
Словакия 284 259 247 256 298 391
Словения 952 900 951 953 863 877 967 1 204
Сърбия и
Черна гора - - -

ИзточнициИзточнициИзточнициИзточнициИзточници: Годишните доклади на националните статистики на изброените страни; Database Central
Europe – for 2003; Годишен доклад на ЦРУ за данните по страни.

По показателя средна брутна месечна работна заплата България е на
последно място, и то с неколкократно изоставане от страни, като например
Босна и Херцеговина, Хърватия и даже Македония. Това изоставане показ-
ва, че пътят ни на интегриране към ЕС ще бъде особено тежък от социална
гледна точка, особено като се има предвид, че България все още не е прик-
лючила структурните реформи в редица индустриални сектори. Продължа-
ването и приключването на структурните реформи ще освободят допълнител-
на работна сила, която ще натовари трудовия пазар, без той да има капа-
цитет да отговори адекватно. Ситуацията в областта на доходите в България
е взривоопасна и тя води до забавяне на редица други икономически про-
цеси в страната.

Заслужава да се отбележи, макар  и с намаляващ акцент на значимост,
че що се отнася до подобряването на икономическото положение на
балканските икономики някои от големите предизвикателства са от неиконо-
мическо естество.

Политическата нестабилност в някои от страните, както и все още същес-
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твуващите и тлеещи огнища на потенциален конфликт или война продължа-
ват да са много силни антистимули за редица международни инвеститори.
Корупцията обхваща едновременно както правителствата от региона, така
и чaстния сектор. Съдебните системи са все още слаби в много от малките
национални икономики с неадекватно на европейското законодателство, с
непредвидими по обем, качество и срокове законодателни промени и нее-
фективен съдебен процес и цялостно прилагане на приетото законодателс-
тво. В тази сфера влиянието на международната общност на донорите мо-
же да бъде далеч по-значимо и ефективно, отколкото досега. Декларираният
от страна на ЕС през юни 2000 г. (на срещата на Европейския съвет във
Фейра) път към европейска интеграция включително на страните от Запад-
ните Балкани, е силен стимул балканските страни постепенно да възприемат
стандартите на поведение, на отчетност и икономическите критерии на ев-
розоната.

Забавеното икономическо развитие на Сърбия и Черна гора все още,
макар и в намаляваща степен, е една от основните бариери пред пълната
икономическа стабилност и развитие на региона. Възвръщането и развити-
ето на сръбския пазар ще бъде един от основните стимули за цялостното
икономическо оживяване на региона.

2. Балканският регион – нови характеристики и императиви
Като се анализират икономическите показатели на страните от региона,

е очевиден трендът към един далеч по-бърз и качествен икономически растеж
в сравнение с първата половина на 90-те години и най-вече през периода
след 2000 г. За да се превърне този растеж в постоянна характеристика на
икономическата политика на повечето страни от региона, е важно привли-
чането на все повече инвестиции както вътрешни – от частния сектор, така
и чуждестранни.

Редица международни организации, като Световната банка, ОИСР,
Икономическата кръгла маса на Пакта за стабилност, Организацията за
трансатлантически бизнес диалог, Европейската кръгла маса на индустри-
алците и др. през последните години извършиха огромна работа, анализи-
райки основните проблеми и фактори, от които зависи ускоряването на ин-
вестициите в региона на Балканите. Вместо да повтаряме редица от техни-
те изводи, ще се спрем на някои от най-критичните фактори, които се явяват
определящи за икономическото развитие на региона и респективно на Бъл-
гария през това десетилетие.

Важно е да се подчертае, че вниманието на международната общност
към Балканите по ред геополитически фактори започва леко да намалява.
Отвореният вече няколко години „прозорец“ за силна официална финансо-
ва подкрепа е на път да се затвори. През следващите 5–6 години политичес-
ка, финансова и институционална Европа ще бъде ангажирана със своите
собствени проблеми на преструктуриране и социално реформиране. А в съ-
щото време тези няколко години до 2010 г. ще бъдат критично важни за
страните от Балканите с оглед закъснялото възстановяване на техните ико-
номики, завършването на пазарните реформи и създаването на благоприят-
на бизнессреда, способна сама да привлича и стимулира инвестиции и да
поддържа необходимия растеж на икономиките.

Продължаване на структурните реформи.Продължаване на структурните реформи.Продължаване на структурните реформи.Продължаване на структурните реформи.Продължаване на структурните реформи.  Съществува общото разби-
ране сред много от правителствата в региона, че ако се прилага строга по-
литика на фискална и монетарна дисциплина, това ще бъде достатъчно за
икономическия успех. Разбира се, принципна макроикономическа полити-
ка, стъпила върху здрава фискална дисциплина, е изключително необходи-
ма, за да продължи макроикономическата стабилизация на страните от ре-
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гиона. Но тя далеч не е достатъчна, за да осигури ефективното и успешно
икономическо развитие.

Тенденцията е такава, че през следващите години усилията на правител-
ствата и на частния сектор ще бъдат насочени към микроикономиката. Фо-
кусът ще е към втората вълна на приватизация; или към следприватизацион-
ния процес, който вече започва, към по-нататъшното приватизиране и
преструктуриране на редица държавни и социални активи; към по-ната-
тъшна либерализация на всички досегашни правни и регулативни мерки,
свързани с функционирането на дейностите в частния сектор и на трудовия
пазар; както и върху по-нататъшното укрепване на финансовия и банковия
сектор.

Редица сектори на българската икономика ще трябва да се „отворят“ за
една по-активна инвестиционна политика. Енергетиката е на първо място
сред тях. Очертващият се силен недостиг на генериращи мощности след
2007 г. изисква редица стратегичеки мерки от страна на българското пра-
вителство. По подобен начин критично важно е да се преодолее изостава-
нето ни в областта на транспортната, инженерната и комуникационната ин-
фраструктура, като, следва да подчертаем, в тези индустриални сектори Бъл-
гария ще е подложена на изключително силната конкуренция от страна на
своите съседки Турция и Гърция.

Особено внимание през следващите години трябва да се обърне на
структурните реформи в областта на пенсиите и социалното осигуряване.
Поради факта, че обединена Европа започва крупни реформи в тази об-
ласт, както и в областта на либерализацията на регулирането на трудовия
пазар, подобен завой ще бъде просто наложен на всички страни от регио-
на – както на членовете на ЕС, така и на тези, които ще започнат прегово-
ри за членство.

Ще продължи консолидацията на банковия и на финансовия сектор,
включително сектора на финансовите услуги. Поради съществуващата в Бъл-
гария огромна междуфирмена задлъжнялост независимо от желанието или
нежеланието на бизнеса ще настъпят драстични промени в частния сектор,
които ще променят из основи сегашната структура на редица големи част-
ни фирми. Това ще даде възможност за една по-голяма специализация на ре-
дица сектори, а оттук и възможности за тяхната интернационализация как-
то в региона, така и в Европа.

Цялостна нова политика в областта на подобряване на бизнессреда-Цялостна нова политика в областта на подобряване на бизнессреда-Цялостна нова политика в областта на подобряване на бизнессреда-Цялостна нова политика в областта на подобряване на бизнессреда-Цялостна нова политика в областта на подобряване на бизнессреда-
та и инвестиционния климатта и инвестиционния климатта и инвестиционния климатта и инвестиционния климатта и инвестиционния климат. . . . . Както вече подчертахме     на няколко места в
този доклад, ключът към реално необходимото ускоряване на икономичес-
кия растеж е  привличането на инвестиции – вътрешни и външни. Като цяло
регионът на Югоизточна Европа – Балканите плюс Гърция, Турция, Словения
и Кипър, привлече сравнително малко според световните критерии чуждест-
ранни инвестиции за 2003 г. – само 3.2 млрд. щ. д. Причините за това са
ясни: слаба и недоразвита инфраструктура, политическа нестабилност, ви-
соки и нелогични според световните стандарти равнища на междуфирмена
задлъжнялост, некомпетентна, тромава и корумпирана бюрокрация – всич-
ко това отблъсква масата от рискови инвеститори и работи срещу
изграждането на един нов имидж на тези икономики.

Независимо че обемът на привлечените чуждестранни инвестиции в Бъл-
гария активно нарасна през последните 1.5 години, все още той не отгова-
ря на реалния капацитет на българската икономика да „погълне“ ефективно
определен обем преки инвестиции. Вследствие на това цели сектори на бъл-
гарската икономика са парализирани, а националната комуникационна,
инженерна и транспортна инфраструктура не отговаря на необходимите
стандарти за страна, готвеща се да стане пълноправен член на ЕС. През
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последните две години бяха взети някои законодателни мерки за подобрява-
не на инвестиционния климат, за ускоряване на процедурите за провежда-
нето на конкурси за продажба и приватизация, за либерализиране на всич-
ки режими – от регистрацията до пълноценното функциониране на едно чуж-
дестранно юридическо лице. Но това все още далеч не е  достатъчно.

В редица класации на чуждестранни инвеститори и инвестиционни бан-
ки за това, коя страна в нашия регион предлага най-атрактивен инвестици-
онен климат, Румъния неизменно е класирана на първо място, България и
Турция се конкурират за второ и трето, а Гърция е на четвърто място. Не слу-
чайно Румъния     е на първо място сред страните от Централна и Източна Ев-
ропа по стойност на сключените през първите девет месеца на 2004 г. сдел-
ки за трансгранични сливания и поглъщания, както се подчертава в офици-
алната ранглиста на списание „The Economist“. Размерът на осъществените
индивидуални сделки за закупуване на компании в Румъния е рекорден за
региона, а за 2004 г. е рекорден и за всички страни от Централна и Източ-
на Европа. Всичко това показва, че в областта на привличането на чуждес-
транни инвестиции въпреки относително по-доброто си законодателство Бъл-
гария засега губи съревнованието с Румъния. В същото време радикалното
подобряване на икономическата среда в Турция; планирата от гръцкото
правителство широкомащабна програма за приватизация; по-нататъшното
отваряне и реформиране на Сърбия и Черна гора ще засилят конкуренци-
ята за привличане на чуждестранни инвеститори в нашия регион.

Не бива да се забравя, че към края на 2004 г. България заема не осо-
бено високото 9-о място по обем на привлечените чуждестранни инвестиции
сред всички страни от Централна и Източна Европа. Това 9-о място, съизме-
рено с факта, че икономическото изоставане на България спрямо новопри-
етите членове на ЕС от Централна Европа и трите Балтийски републики е
най-голямо, говори за важността на икономическата политика, която е
необходимо да се осъществи през следващите години.

От тази гледна точка и имайки предвид жизнената необходимост от ог-
ромни инвестиции с цел радикалното ускоряване на икономическите и со-
циалните процеси в България, става очевидно, че трябва да продължи, и то
с ускорени крачки подобряването на целия инвестиционен климат в страна-
та. Това следва да се превърне в активна политика на следващото българс-
ко правителство.

Подобна политика ще изисква преразглеждане на редица досегашни за-
конодателни норми и актове, като Закона за приватизация, Търговския
закон, редица данъчни закони и наредби, лицензионни режими и др. Реди-
ца създадени с цел да привличат и подпомагат чуждестранните инвеститори
институции ще трябва да преразгледат своите структури, цели, функции и ме-
тоди на работа. Редица въпроси, като трансферно ценообразуване, права
на международна собственост, достъп до местно и международно финанси-
ране, продажби на местна собственост и др., са въобще нерешени от се-
гашната нормативна уредба в страната.

Този въпрос не бива да се подценява, защото България навлиза в съвър-
шено нова конкурентна среда от 2007 г.; нова конкурентна среда не са-
мо в ЕС, но и в балканския регион. „Завръщането“ на Сърбия и Черна гора
като икономическа сила в региона ще стимулира допълнително регионална-
та търговия и всички комуникационни връзки; ще „върне в играта“ един пазар
от 10 милиона души. Това ще бъде голямо предимство за тези, които знаят
как да го използват, но заедно с това и силна конкуренция за чуждестран-
ните инвестиции в нашия регион.
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Радикална и ефективна борба с корупцията и с организираната прес-Радикална и ефективна борба с корупцията и с организираната прес-Радикална и ефективна борба с корупцията и с организираната прес-Радикална и ефективна борба с корупцията и с организираната прес-Радикална и ефективна борба с корупцията и с организираната прес-
тъпност. тъпност. тъпност. тъпност. тъпност. Няма действащи или потенциални инвеститори, които да не поста-
вят организираната престъпност и корупцията начело в списъка с проблеми,
които спъват развитието им  в региона. За съжаление България не прави из-
ключение.

За повечето страни основният проблем е всеобхватността на корупция-
та, но в някои страни от региона организираната престъпност се е институ-
ционализирала до такава степен, че създава проблем пред държавността и
реда там. Корупцията доминира както в държавния, така и в частния сектор.
В държавния сектор самият механизъм на вземане на решение  със своите
многобройни стъпки на съгласуване и разрешения, с липсата на откритост
и информираност, както и с отсъствието на ясна и категорична  законова
рамка създава среда, в която корупцията не само не може да бъде спряна,
но процъфтява и отблъсква всяка инвестиция, която не се подчинява на ко-
рупционните правила.

В този смисъл може да се каже, че за 15-те години реформи корупцията
се е превърнала в задължителен елемент на местната бизнескултура. Един-
ствено възприемането на твърдите мерки на ЕС за борба със и предпазване
от корупция; за въвеждане на ясно законодателство и открити процедури за
всички решения – ще може да даде реално плодове в борбата с корупцията.

Този въпрос е свързан и с реформата в съдебната система.

Един нов императив на икономическото разивтие през следващите годи-
ни  е особено важна за България. Става дума за това, че конвенционално-конвенционално-конвенционално-конвенционално-конвенционално-
то разбиране за изгряващите икономики е на път да се промени презто разбиране за изгряващите икономики е на път да се промени презто разбиране за изгряващите икономики е на път да се промени презто разбиране за изгряващите икономики е на път да се промени презто разбиране за изгряващите икономики е на път да се промени през
следващите 2–3 години и това трябва да бъде използвано от нашатаследващите 2–3 години и това трябва да бъде използвано от нашатаследващите 2–3 години и това трябва да бъде използвано от нашатаследващите 2–3 години и това трябва да бъде използвано от нашатаследващите 2–3 години и това трябва да бъде използвано от нашата
странастранастранастранастрана. . . . . През изминалите 15 години на реформи традиционните характе-
ристики на изгряващите икономики се свързваха с вътрешната природа на
институционално непригодените към пазара икономики; с тяхната вътрешна
нестабилност при външни шокове, включително валутни и др. Голяма част от
т. нар. изгряващи икономики днес се характеризира с далеч по-голяма
издръжливост на външни шокове, с макроикономическа стабилност, даваща
възможности за трайно подобряване на ефективността, кредита и прилага-
нето на широк спектър от инвестиционни стратегии.

Този феномен на далеч по-стабилни финансови и икономически условия
се вижда при страни, като Китай и Индия, Бразилия, Мексико, Русия, Юж-
на Африка; валиден е до голяма степен и за България. При нас са налице
по-солидна динамика на икономическия растеж; по-задълбочени търговски
взаимоотношения с основните търговски партньори, призната пазарна ико-
номика, развити в немалка степен институционални форми на пазара; бър-
зо подобряващо се качество на кредита, силно намаляване влиянието на
традиционния инфлационен натиск, интернационализация на местната бан-
кова система и др.

С други думи, като част от тази група от бързо развиващи се (изгряващи)
икономики България е вече на границата на друго качество икономика. По-
вишаването на кредитния рейтинг на страната също говори за това. На Бал-
каните са само две такива икономики – България и Румъния. По редица от
изброените показатели България стои по-добре от своята северна съседка.
Този напредък, този нараснал кредит на международно доверие обаче не
се експлоатира в достатъчна степен за цялостното интернационалзиране на
икономиката ни.

Другата близка страна, която ни конкурира по тези показатели, е Тур-
ция. Очаква се през това десетилетие турската икономика да развие своя
потенциал и да се превърне в една от най-успешните икономики на грани-
цата между Европа и Азия. Този прогрес не е свързан само с европейския
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хоризонт пред Турция; той е резултат на над 30 години икономически кри-
зи и люшкания в икономическата политика, но и на последователен път на
реформи. През следващите години турската икономика ще се развива с
темп, не по-малък от 7.5% годишно (за 2003 г. темпът на растеж на БВП е
5.9%, а за първото тримесечие на 2004 г. – 10.1%), и то при продължава-
щи силни структурни реформи в публичния сектор. В приложение 3 са пред-
ставени някои корелационни зависимости (с годишни данни за периода
1994–2003 г.) за основни макроикономически зависимости на балкански-
те страни и Германия като база за сравнение.

В светлината на този анализ би било правилно да се каже, че в рамките
на това десетилетие две икономики в Югоизточна Европа и на Балканите
имат възможността да направят действително радикален прогрес: България
и Турция. Гърция изпитва силен бюджетен дисбаланс и ще са необходми ня-
колко години, за да може да преодолее неравновесието. Освен това гръц-
ката икономика е под силното влияние на икономиките от еврозоната, кое-
то носи със себе си редица от слабостите на Европа. Това, което е необ-Това, което е необ-Това, което е необ-Това, което е необ-Това, което е необ-
ходимо на България, е една принципна политика на неинфлационна ди-ходимо на България, е една принципна политика на неинфлационна ди-ходимо на България, е една принципна политика на неинфлационна ди-ходимо на България, е една принципна политика на неинфлационна ди-ходимо на България, е една принципна политика на неинфлационна ди-
намика на растежа, основана предимно на повишаването на произво-намика на растежа, основана предимно на повишаването на произво-намика на растежа, основана предимно на повишаването на произво-намика на растежа, основана предимно на повишаването на произво-намика на растежа, основана предимно на повишаването на произво-
дителността на труда и на модернизацията на цялото стопанство.дителността на труда и на модернизацията на цялото стопанство.дителността на труда и на модернизацията на цялото стопанство.дителността на труда и на модернизацията на цялото стопанство.дителността на труда и на модернизацията на цялото стопанство. Няма-
ме особено голям шанс да разчитаме на растеж, повлиян от външно пози-
тивни шокове върху националната икономика поради факта, че като цяло Ев-
ропа навлиза в нова фаза на нестабилност и нисък растеж.

III. Заключение
В резултат от анализа могат да се откроят следните изводи:
• Регионът на Балканите и на Югоизточна Европа като цяло е добре по-

зициониран спрямо променящите се икономически условия на това
десетилетие. Икономиките от региона се намират в подем, стимули-
ран до-голяма степен от необходимостта от вътрешни реформи, как-
то и от необратимата тенденция към „европеизация“ на всички стра-
ни от региона.

• Поради очертаващата се през следващите 3–4 години тенденция към
забавяне на глобалната икономическа динамика е необходима още
по-бърза и по-силна експанзия на регионалните интеграционни уси-
лия, при което традиционните възможности на частния сектор да се
кооперира следва да бъдат допълнени от серия трансгранични инф-
раструктурни и  други публични проекти и инициативи.

• Възможностите за засилване на регионалните характеристики на ико-
номическото развитие на отделните страни следва да доведат и до
разширяване и задълбочаване на регионалните финансови пазари
при съответна интеграция с международните финансови и капиталови
пазари. В този смисъл както външни, така и местни инвеститори и фир-
ми следва да разглеждат региона като източник на дългосрочни инвес-
тиционни възможности за капитали, идващи извън региона, и като по-
тенциал за по-нататъшно диверсифициране на  вътрешния за региона
капитал.

• Фокусът върху Балканите не бива да се абсолютизира. Икономичес-
ките реалности са такива, че е налице силна диференциация между
отделните икономики. Промените са също силно динамични, което оз-
начава, че смяната на съответната политика, привличането на инвес-
тиции и други обстоятелства могат да променят ситуацията в една или
друга икономика.
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• Сега съществуващото регионално коопериране не се базира на вер-
тикална интеграция – производствена или търговска. Това е една от
нейните слабости. В следващите години този процес на вертикална
интеграция чувствително ще се засили. Необходима е комплекснакомплекснакомплекснакомплекснакомплексна
дългосрочна стратегия за развитие на регионадългосрочна стратегия за развитие на регионадългосрочна стратегия за развитие на регионадългосрочна стратегия за развитие на регионадългосрочна стратегия за развитие на региона, която да свърже в
едно процесите на присъединяване към ЕС и практиката на регионал-
ното икономическо, търговско и научно-техническо сътрудничество.
Тази стратегия би могла да интегрира различните инициативи за реги-
онално сътрудничество и да осигури по-добрата координация и взаи-
модействие между тях. Подобна стратегия е необходима и за да отго-
вори на практическите цели на осъществяването на редица наднаци-
онални трансгранични проекти в нашия регион.

• Важно е да се подчертае, че формирането и реализирането на по-
добна стратегия е изцяло от икономически интерес за България, как-
то и за останалите балкански страни. Развитите страни от региона,
като България, Румъния, Турция и Гърция, следва да поемат отговор-
ността за формиране на действена политика и стратегия за подпома-
гане и стимулиране развитието на всички съседи, което ще създаде
благоприятна среда за развитието на българската икономика.

• През следващите години усилията на правителствата и на частния сек-
тор ще бъдат насочени към микроикономиката. Фокусът ще е към вто-
рата приватизационна вълна; или към следприватизационния процес,
който вече започва, към по-нататъшното приватизиране и преструкту-
риране на редица държавни и социални активи; към по-нататъшна ли-
берализация на всички досегашни правни и регулативни мерки, свър-
зани с функционирането на дейностите в частния сектор и на трудо-
вия пазар; както и върху по-нататъшното укрепване на финансовия и
банковия сектор.

• В областта на привличането на чуждестранни инвестиции България за-
сега губи битката с Румъния. В същото време радикалното подобрява-
не на икономическата среда в Турция; планираната от гръцкото пра-
вителство широкомащабна програма за приватизация; по-нататъшно-
то отваряне и реформиране на Сърбия и Черна гора ще засилят кон-
куренцията за привличането на чуждестранни инвеститори в нашия
регион.

• От тази гледна точка и имайки предвид жизнената необходимост от ог-
ромни инвестиции с цел радикалното ускоряване на икономическите
и социалните процеси в България, става очевидно, че трябва да про-
дължи, и то с ускорени крачки, подобряването на целия инвестицио-
нен климат в страната.

• Независимо от сравнително стабилните и високи темпове на икономи-
чески растеж, които България отбелязва, дори и темповете на иконо-
мически растеж да клонят към 6% средногодишно, към края на
2010 г.  България все още няма да е достигнала жизненото равнище
на новоприетите страни – членки на ЕС от Централна Европа.

• Ако не се предприеме друга икономическа и социална политика, ос-
нована на по-радикално модернизиране на икономиката, България
ще започне да изостава и от Румъния по основни показатели на жиз-
неното равнище. По БВП на човек от населението и по стандартна
покупателна способност при влизането си в ЕС в началото на 2007 г.
България ще е най-бедната в икономическо и социално отношение
страна.
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• Това, което е необходимо на България, е една принципна политика
на неинфлационна динамика на растежа, основана предимно на ра-
дикално повишаване на производителността на труда и на модерни-
зация на цялата ни икономика.

• Редица сериозни световни прогнози сочат, че към края на първото де-
сетилетие на XXI в. в Средния Изток и в Азия може да се очаква „гео-
политически земетръс“. При всяко положение България следва иконо-
мически и социално да е подготвена за всякакви изненади в геополи-
тически план, които могат да се случат в света. Това още повече изис-
ква една по-радикална икономическа политика, съобразена с остра-
та конкуренция, която ще изпитаме както от страна на ЕС, така и от
гледище на геополитическите промени в света. В традиционен план
прогнозите на авторитетни издания като „The Economist“, че България
ще забави своя икономически растеж – са тревожни. Ако това се слу-
чи, а то зависи от провежданата икономическа политика, тогава вече
изоставането на България ще бъде съдбоносно.
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Икономическата интеграция на България в Европейския съюз е продължи-
телен процес. Неговото начало беше, когато страната започна да съобра-
зява своето законодателство и институции с тези на съюза, а фирмите да при-
емат стратегии, които да ги направят равноправни участници на единния ев-
ропейски пазар. Днес, когато България е изпълнила всички критерии за член-
ство, приети от Европейския съвет в Копенхаген, когато преговорите за член-
ство вече са приключили и очакваме договора за присъединяване да бъде
подписан след броени месеци, когато близо 60% от външнотърговския обо-
рот е със страни – членки на ЕС, ние сме все още в средата на пътя. Кога
ще завърши интеграцията на България в ЕС? Отговорът е труден, но във все-
ки случай това няма да бъде датата на членство. Може би това ще бъде де-
нят, в който българската икономика стане част от европейската и когато
страната ще има интерес нейното стопанство да се регулира от наднацио-
нални европейски институции. Или когато спрем да бъдем постоянни нетни
реципиенти на средства от европейски фондове и степента на развитие поз-
воли приносът в съюза да не бъде по-малък от получените фондове. Всъщност
датата няма значение – важно е развитието към този момент. Предизвика-
телството е от една от последните сред членовете на ЕС по основни соци-
ални и икономически показатели, каквато е България, да стане органична
част от ЕС със своя важен принос за неговото укрепване и развитие.

Следователно страната ни трябва да се развива по-бързо от сегашните
членове на съюза. Колкото по-бързо, толкова по-добре. Това е първото първото първото първото първото пре-
дизвикателство. Второто Второто Второто Второто Второто предизвикателство е свързано с частичния отказ от
национална икономическа политика и възприемане политиката на наднаци-
оналните европейски институции. Опасността в този случай е, че ако някое
събитие засегне повече българската икономика, отколкото по-голямата част
от европейската (което на икономически език се нарича асиметричен шок),
то  тогава няма да можем да разчитаме, че европейските институции ще
предприемат подобаващите в такива случаи мерки. И обратно – когато те-
зи институции решат да действат, за България ще бъде по-добре тя да има
същите проблеми и предимства както повечето европейски страни. Трето-Трето-Трето-Трето-Трето-
то то то то то предизвикателство е свързано с огромните икономически и социални дис-
пропорции, които съществуват между България и ЕС. Те ще доведат до зна-
чително напрежение по време на интеграцията, което ще изисква както об-
ществено съгласие и подкрепа, така и адекватна компенсаторна политика
от българска страна. Четвъртото Четвъртото Четвъртото Четвъртото Четвъртото предизвикателство е свързано с фирмите
и тяхната способност едновременно да се съобразяват с европейското за-
конодателство и да бъдат конкурентоспособни на един от най-развитите и
взискателни световни пазари. Тук става особено ясна връзката между мак-
роикономическа и микроикономическа политика, за която се говори в целия
доклад. Адаптацията на фирмите не е само корпоративен, но и държавен
въпрос. Той налага съчетаването на национална политика и фирмени стра-
тегии, които да постигат общи цели.

Обобщение, заключения,
препоръки



118

България 2010: икономическите предизвикателства

1. Икономическата политика – ясни цели, дългосрочни приоритети
и сътрудничество
Посочените предизвикателства налагат поставяне на ясни цели и провеж-

дане на активна политика за тяхното постигане. Един от основните показа-
тели за степента на интегрираност на българската икономика в европейс-
ката е нейната конвергенция. Конвергенцията означава не само свързаност
чрез каналите на търговията и на финансовите потоци, а единност – колко-
то е по-висока тя, толкова повече може да се каже, че българската иконо-
мика е органична част от тази на ЕС. Тогава общата европейска политика,
която се основава на общи за ЕС цели, а не на целите на отделните є чле-
нове, ще бъде релевантна и полезна за България. Следователно конвер-
генцията е важна цел в средно- и дългосрочен план и следва да бъде насър-
чавана и измервана непрекъснато по ясни и прозрачни показатели. Тя е аб-
солютно задължително условие и за участието на България в еврозоната и
за възприемането на еврото. Конвергирането на българската икономика
очертава много ясно икономическата политика, която трябва да се следва,
и по този начин до голяма степен защитава обществото от неразумни и с не-
ясни последствия действия на управляващите. В този смисъл тя е силно дис-
циплиниращ ограничител. Въпреки тези положителни страни политиката на
засилване икономическата конвергенция не трябва да се надценява. Тя
представлява отговор на второто предизвикателство и облекчава частичния
отказ от национален суверенитет и възприемането на наднационалната ев-
ропейска политика. Тя обаче не дава отговор на въпроса, как точно ще се
постигне ускорено развитие, което да преодолее големите икономически и
социални различия между България и страните от ЕС. Необходимо е да се
даде отговор и на въпроса, как при все още ниска степен на конвергенция
и следователно очаквани асиметрични негативни шокове в България техният
ефект ще бъде абсорбиран и омекотен.

Всички тези въпроси имат решение, което е свързано със значителното
повишаване на производителността на икономиката. Защо производител-
ността е „магическият“ елемент, който трябва да се превърне в център на
икономическата политика през следващото десетилетие? Защото по-висока-
та производителност означава по-висок икономически растеж и по-висок
стандарт на живота. Защото тя дава отговор на въпроса, как ще се повишат
доходите при неизбежното повишаване на цените при влизането в ЕС. За-
щото високата производителност прави националната икономика  конкурен-
тоспособна и я имунизира срещу негативни външни влияния.

Най-общо производителността на икономиката се измерва с единицата
произведен продукт на едно заето лице. Доколкото обаче анализираме об-
що икономическия и общо социалния аспект на производителността, ние
анализираме брутния вътрешен продукт на човек от населението. Това е и
точният измерител за продукта, който се създава за всеки български гражда-
нин. Следователно колкото повече БВП се създава при постоянен брой на
населението на страната, толкова по-висока е производителността. В док-
лада се анализират основите канали за повишаване на производителност-
та. В съвременната икономика те в по-малка степен са свързани с увелича-
ване на традиционните производствени фактори – материални ресурси,
труд и капитал. Отговорът по-скоро следва да се търси в по-ефективното из-
ползване на тези фактори. Това в ЕС се нарича „икономика на знанието“.
Същевременно от решаващо значение за растежа стават качеството на
институциите и законите, които създават рамката на икономическата
дейност.

При изследването на производителността се правят две основни бележ-
ки, които са изключително важни при формирането на съответните видове
политика.  На първо място, следва да се отчете, че производителността тряб-
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ва да се анализира, като се оценява и динамиката в ЕС. След приемането
на Лисабонската стратегия през 2000 г. ЕС полага значителни усилия и вла-
га много ресурси за увеличаване на своята производителност и за изграж-
дане на икономика на знанието. Следователно пред България стои трудна-
та задача не само да не изостава, но и да увеличава своята производител-
ност по-бързо от ЕС, и то в дългосрочен план, за да може да намалява раз-
ликите със съюза. Втората важна бележка е свързана с факта, че произво-
дителността на националната икономика зависи от бизнеса – този, който
създава БВП. Държавната политика не може да замени фирмените страте-
гии, както и фирмите не могат сами да създадат необходимата им стабилна
икономическа и пазарна среда. Следователно политиката за увеличаване
на производителността трябва да ангажира усилията на държавните инсти-
туции и на бизнеса за постигането на общи цели. Тази политика следва да
се провежда и в благоприятна обществена среда, което означава тя да бъ-
де прозрачна и да постига положителни социални резултати. Важно е да се
направи и още едно важно уточнение. Политиката за повишаване на про-
изводителността и изграждане на икономика на знанието следва да бъде
дългосрочна. Това означава тези приоритети да бъдат трайни и императив-
но да ангажират всяко ново управляващо мнозинство. Обществеността в
България е достатъчно зряла да изисква тази продължителност и да приеме,
че е важно да се спазват определени принципи, които ще донесат очаква-
ния резултат на по-късен етап. С изработването на  подобни принципи, при-
оритети и цели на икономическата политика, наред с необходимата иконо-
мическа стабилност тя ще гарантира висок растеж и успешна интеграция на
България в ЕС.

2. Макроикономическата политика – конвергенция, стабилност и
условия за ускорен растеж
Оригиналното изследване на конвергенцията,  представено в доклада,

дава основание за много важни изводи. По отношение на номиналната кон-
вергенция, измервана с равнището на цените, инфлацията, паричната маса
и лихвените проценти, България, макар и слабо, вече показва ясни призна-
ци на приобщаване към икономиката на ЕС. Все още инфлацията и лихве-
ните проценти се движат от различни фактори в сравнение с тези в ЕС, но
този процес вероятно ще продължи още известно време в бъдеще. Факт е,
че номиналната конвергенция зависи пряко от провежданата в момента мак-
роикономическа политика и следователно нейните стойности могат сравни-
телно лесно и бързо да се променят. Не така стои въпросът с  реалната кон-
вергенция, която е много по-тромава и е резултат от значителни натрупва-
ния. Положителното там е, че по отношение на производителността се наб-
людава определена степен на конвергенция, което е един от резултатите от
значителните стокови и финансови потоци между България и ЕС. Все още не
съществува обаче конвергенция по отношение на реалните доходи. Това оп-
ределя и извода, че усилията на страната трябва да се насочат към добли-
жаване равнищата на производителност и на доходи до тези в ЕС. В проти-
вен случай общата икономическа политика на съюза няма да съответства на
българските особености, от което може да има много неблагоприятни пос-
ледици.

Ниската степен на реална конвергенция налага да се предвидят механиз-
ми на национално равнище за омекотяване на евентуалните негативни аси-
метрични шокове. Шоковете, свързани с интеграцията, като различното рав-
нище на цените, растежа на европейската икономика, лихвените процен-
ти в ЕС, може да се очаква, че ще се отразяват сравнително слабо върху ре-
алните доходи в България. В повечето случаи те се резорбират от икономи-
ката в рамките на няколко тримесечия. Съществуващата, макар и невисока,
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степен на еластичност към шоковете, идващи от ЕС, ще позволи на българ-
ската икономика да реагира по подобен на европейската начин при поява-
та на негативни фактори, като увеличаване на цените на петрола или кри-
за на международните финансови пазари. Това означава, че съответната
реакция на европейско равнище ще бъде в благоприятна за България посо-
ка, но недостатъчна като въздействие.

Инструментите за омекотяване на негативните шокове, с които страна-
та разполага, са известни. Поддържането на финансовата стабилност, коя-
то следва да остане приоритет, и наличието на паричен съвет определят
провежданата консервативна парична и фискална политика. Следователно
тези инструменти имат много ограничени възможности за въздействие при по-
явата на шок. Разбира се, функциите на фискалната политика следва да се
разглеждат в по-широк аспект. От нея се очаква не само да гарантира фи-
нансовата стабилност, но и да създава условия за повишена производител-
ност. Това означава реализация на инфраструктурни проекти, осигуряване
на ефективност при изразходване на публичните средства и предоставяне на
определен кръг обществени услуги при приемливо за обществото качество,
както и създаване на необходимите резерви за разходи, свързани със струк-
турни реформи или за краткосрочно поемане на остри негативни шокове.
В това отношение положително влияние ще окажат и трансферите от фондо-
ве на ЕС.

Друг инструмент – мобилността на работната сила, ще се задейства до-
някъде автоматично с разширяването на възможностите български гражда-
ни да работят в ЕС. На следващо място е движението на капиталови пото-
ци и това е една от областите, в които страната трябва да продължи усили-
ята си за привличане на постоянен и дългосрочен инвестиционен ресурс.
Тревожно стои въпросът, свързан със специализацията на икономиката. Въп-
реки че е силно отворена, българската икономика има значителна междуот-
раслова и сравнително слаба вътрешноотраслова специализация. Ако тази
тенденция продължи и производственото коопериране между българските
предприятия и фирми от ЕС остане на ниско равнище, това ще доведе до
маргинализиране и периферност на националната икономика. Следовател-
но значителни усилия следва да бъдат насочени към стимулиране на произ-
водственото коопериране. Дългосрочният инструмент за ограничаване на
негативните шокове остава повишаването на производителността и конку-
рентоспособността на икономиката.

Анализът в доклада показва, че макроикономическата политика може да
се справи с очакваните предизвикателства, като наред с поддържаната фи-
нансова стабилност създаде условия за насърчаване на производителността
във фирмите и тяхното вътрешноотраслово коопериране с партньори от ЕС.

3. Изграждането на конкурентоспособна икономика, основана на
знанието – партньорство между институциите и бизнеса
Повишаването на производителността може да се конкретизира в опре-

делени, ясно измерими видове политика. В доклада се анализират измери-
телите на конкурентоспособността и се правят конкретни препоръки за съ-
ответните видове политика както на национално, така и на фирмено равни-
ще. Те следва да имат едни и същи цели и да се допълват. По своята същност
тези видове политика следва да целят максимален достъп до информация,
иновативност, ограничаване на неприсъщите за производството разходи,
създаване на междуфирмени партньорства. В международните сравнения
проличават основните слабости и предимства, на които българската иконо-
мика може да заложи. Силните страни са в добрите макроикономически по-
казатели, високия обхват на образователната система, натрупаните индус-
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триални традиции,  утвърждаването на ролята на публичните институции,
най-общо подобряване на бизнессредата през последните години. Слаби-
те страни са ниската иновационна активност, все още тежката администра-
тивна среда, липсата на достатъчно разработки и най-важното на приложе-
ния на технологични и научни новости. От своя страна фирмите все още са па-
сивни и не отделят достатъчно внимание на изработването на дългосрочни
стратегии, на обучението на персонала, на целенасочено търсене на инова-
ции в бизнеса, на въвеждането на стандарти за контрол върху качеството.

Подобни сравнения очертават и основните приоритети на икономическа-
та политика в изпълнение на нейната главна цел – повишаване на качество-
то и конкурентоспособността. Приоритетите са свързани с няколко облас-
ти. На първо място стои иновативността и активността на фирмите за въвеж-
дане на нови продукти и технологии. Този проблем е свързан и с другата
страна – разработването на нови продукти и проблеми в научните и развой-
ни звена и пътят на тези разработки до тяхното прилагане. На второ място
стои въпросът с развитието на информационните и комуникационните техно-
логии като отделен отрасъл, но и като елемент от развитието на всички ико-
номически сектори. Новите информационни и комуникационни технологии
бързо променят стандартите на живот, на бизнес, на образование. Бълга-
рия има определени предимства в това отношение и при подходяща поли-
тика ИКТ могат да се превърнат в специализация и в силен двигател на ця-
лото икономическо развитие на страната. Тук държавата има много важна
роля не само по отношение на създаването на благоприятна бизнессреда,
но и чрез активното въвеждане на нови технологии в нейната собствена дей-
ност и поставянето на високи стандарти за извършването на обществените
услуги, включително за образованието. На трето място се разглеждат въз-
можностите за намаляване на административното бреме върху гражданите
и фирмите. В това отношение има постигнати известни резултати през пос-
ледните години, но те не се оценяват като достатъчни от бизнеса. Освен то-
ва е необходимо бизнессредата да се подобрява не кампанийно, а непре-
къснато и целенасочено, като обхваща не само разрешителните и лицензи-
онните режими, но и неефективните последващи проверки. Членството в ЕС
само по себе си предполага съобразяването с тежки регулации и процеду-
ри и националната администрация трябва да облекчава, а не допълнително
да натоварва тези режими. Четвъртата предпоставка за повишаване на про-
изводителността е свързана с малките и средните предприятия. Те са много
важна част от националната икономика не само заради техния брой, зара-
ди заетите в тях или за частта от БВП, която произвеждат. Като цяло тези
предприятия могат да бъдат най-гъвкави и най-бързо да увеличават своята
производителност. Колкото и значим фактор да са МСП като цяло, поотдел-
но те нямат достатъчен капацитет да се справят с високите пазарни изиск-
вания и предизвикателства и затова се нуждаят от целенасочена държавна
подкрепа. Предвид конкретното състояние на сектора на МСП в България,
основната подкрепа трябва да бъде по отношение на информираност, обу-
чение, включително на мениджмънта и облекчен достъп до финансови ресур-
си. На пето, но не последно по значение, място в доклада се анализира ро-
лята на образователната система като мощен инструмент за стимулиране
на икономическото развитие и за изграждане на икономика на знанието.

Всички тези основни области, свързани с конкурентоспособността, се
разглеждат през призмата на Лисабонската стратегия и приоритетите на
страните – членки на ЕС. Това е особено важен ракурс, тъй като е много
важно още отсега България да съобрази политиката си с целите  и полити-
ката на съюза. Още повече в този случай националният интерес налага из-
граждането на икономика на знанието и повишаването на конкурентоспо-
собността  да се развиват много по-динамично отколкото в ЕС.
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4. Социалните баланси – задължителен елемент от
икономическата политика на страната
Провеждането на определена икономическа политика не може да бъде

цел сама за себе си. Тя трябва да бъде насочена към постигането на опре-
делени социални резултати и да генерира обществена подкрепа и съгласие.
В доклада се анализират два особено важни проблема, свързани с макро-
икономическото напрежение при интеграцията в ЕС. Това са пазарът на
труда и равнището на доходите. По отношение на пазара на труда се пра-
ви изводът, че независимо от положителната тенденция към намаляване на
безработицата, съществуват много сериозни структурни проблеми, които
изискват активна държавна политика. Значителен е броят на обезкуражени-
те и отпадналите от пазара на труда. Те не влизат в статистиките за безра-
ботни, но се проявяват при измерването на равнището на заетост, което е
най-ниско в сравнение с всички други членове на ЕС. Това налага специал-
ни програми и стимули за насърчаване на трудовата активност на тези хо-
ра. Сравнени в европейски мащаб, много високи са и показателите за без-
работни млади хора и продължително безработни. Това също налага спе-
циално внимание. Абсолютно задължително е да се предотврати трайната
висока безработица в отделни региони или социални и етнически групи. Из-
ведените приоритети в политиката на заетост са изключително важни пред-
вид очакваното развитие, свързано с европейската интеграция на България.

По отношение на политиката на доходите също се откриват редица дис-
пропорции, които ще създават значителни проблеми и напрежение в про-
цеса на европейската ни интеграция. Структурен проблем е ниското равни-
ще на реалните доходи в сравнение с тези в ЕС. В същото време се наблю-
дава изоставане в равнището на доходите от равнището на производител-
ност, което означава, че съществува известен потенциал за увеличаване на
общото равнище на доходите. Като тенденция обаче реалното увеличаване
на доходите следва да бъде обвързано с повишаването на производител-
ността, за да не се допуснат структурни проблеми и загуба на конкурентос-
пособност в икономиката. Допълнителен източник на растеж ще бъдат сред-
ствата, получавани по европейски фондове, които ще създадат по-голямо
търсене на пазара на труда. Необходимо е да се решат и някои структур-
ни проблеми, свързани с равнището на социалните плащания, включително
гарантирания минимален доход, стимулирането на активното търсене на за-
етост чрез увеличаване на пропорциите между минимална работна запла-
та и социални плащания и т. н. Специално внимание се обръща на необхо-
димостта от продължаващо през целия живот обучение, което да огранича-
ва безработните и да насърчава заетостта при хората в предпенсионна въз-
раст. Анализира се и очакваното влияние на неблагоприятните демографс-
ки тенденции върху равнището на доходи и пазара на труда.

5. България на Балканите – предимство или бреме
Европейската интеграция на България не може да се извади от регионал-

ния контекст. В доклада се отделя специално внимание на предимствата и
недостатъците на региона на Югоизточна Европа. Въпреки че България е
много по-напреднала в процесите на европейска интеграция в сравнение с
много от страните в региона, се наблюдават и тревожни тенденции и може
да се очаква, че ако те се затвърдят, в следващите години страната ще губи
от своите сравнителни предимства. Доколкото конкуренцията в региона по
отношение на привличането на инвестиции и на пласмент на стоки и услуги
не само съществува, но и ще се задълбочава, в българската икономическа
политика трябва да залегнат ясни приоритети, които да насърчават регио-
налното икономическо сътрудничество, развитието на регионалните пазари
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и свободната конкуренция, както и интеграцията на целия регион в евро-
пейската икономика. В същото време обаче страната трябва да развива и
утвърждава своите конкурентни предимства и не да губи, а да се възползва
от развитието и отварянето на регионалните пазари  и от развитието на ико-
номиката в региона.

Всички проблеми, разгледани в доклада, пречупват анализа на сегашно-
то състояние и тенденции в отделните области през призмата на рисковете
и възможностите, които предоставя интеграцията на България в ЕС. Напра-
вените препоръки за приоритети в икономиката и за практически действия
нямат претенции за изключителност или всеобхватност. Те са опит да се сис-
тематизират основните приоритети, които са необходими на българската
икономическа политика през следващите няколко години, за да се постигне
успешна и бърза интеграция на страната в Европейския съюз.
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1. Ненаблюдаеми величини, оптимална макроикономическа политика (контрол) и оптимална оценка
(максимална информация) за икономическите процеси
През последните години нарасна интересът на икономистите към т. нар. „ненаблюдаеми“ величини.

Към тях се отнасят например неускоряващото инфлацията равнище на безработица (Non Accelerating
Inflation Rate of Unemployment – NАIRU) и равновесният реален валутен курс (Natural Real Equilibrium Ex-
change Rate – NATREX), потенциалният БВП и т. н.

Тези величини са ненаблюдаеми, тъй като фактически измерваната безработица и ефективният валу-
тен курс се отклоняват значително от равновесните равнища. Това отклонение е съществено, тъй като е
свързано с т. нар. вътрешно и външно неравновесие на икономиката и евентуално с продължителни пе-
риоди на стопанска стагнация.

Оценяването на ненаблюдаемите величини (State Variables) се извършва с т. нар. филтри на Калман.
Последните представляват обобщение на метода на най-малките квадрати.

Развитието на теорията на оценката на ненаблюдаемите величини и теорията на оптималния конт-
рол обаче доведе до формулирането на т. нар. двойствен проблем на оптималното оценяване и оптимал-
ния контрол.

Двойствеността означава, че оптималният контрол и оптималната оценка представляват един и същ
проблем. Т. е. изборът на контролния механизъм (Control Logic) има отражение върху оптималната оценка
на параметрите на системата (избора на „филтъра“ на системата). Следователно контролът способст-
ва за разкриването на пълната информация за наблюдаваната система (Learning and Probing Functions
of Control).

В нашия случай променливите, характеризиращи състоянието на системата, са потенциалният БВП,
NAIRU, NATREX, както и потенциалното потребление и др. Контролът или контролните променливи тряб-
ва да бъдат всички основни макроикономически величини, които зависят от решенията на правителство-
то или на други държавни институции.

Измерваните променливи или променливите на изхода (Output Variables) са основните макроикономи-
чески измерения на икономиката – БВП, внос, износ, текущ платежен баланс, капиталова сметка, спес-
тявания, инвестиции, лихвен процент и т. н.

Задачата е да се постигне оптимална оценка на състоянието на системата с отчитане на случайните
въздействия и грешките при измерването на изхода на системата. Тази оптимална оценка предполага
формулирането на оптимален контрол на системата – принцип, отразяващ двойствеността на контрола
и оценяването на анализирания обект.

2. Подход и резултати от анализа на българската икономика
Основната хипотеза на анализа е, че съществува дългосрочно равновесие на основните макроико-

номически компоненти на БВП и че отклоненията от него се дължат частично на външни, частично на вът-
решни неслучайни фактори (икономическа политика), както и на случайни фактори. В дългосрочен план
икономиката се стреми да достигне равновесното си състояние.

Използваните данни за българската икономика са тримесечни, сезонно изгладени и на годишна ба-
за. Включват периода от първото тримесечие на 1998 г. до третото тримесечие на 2003 г. Използваният
модел включва оценка на потенциалния БВП, равновесния реален валутен курс, равновесното равнище
на безработица и др.

Потенциалният БВП се изчислява след оценяване на връзката с очакваната и фактическата инфлация
по тримесечия. За приближение на очакваната инфлация беше използвана фактическата инфлация с лаг

Анализ на икономиката на България с използване на
„ненаблюдаеми“ величини*

Приложение 1

* Моделът е разработен в Института за икономика и международни отношения.
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1 месец. Това приближение се оказа, че дава най-добри резултати, сравнено с алтернативните възмож-
ности. За да се намери потенцилният БВП, е използвана следната процедура:

В уравнението:

,
където  πt,πt

e са съответно фактическата и очакваната инфлация, yt, yt
n са отчетеният и потенциалният

БВП, а β е неизвестен параметър, полагаме начална стойност на неизвестния параметър.
Изчисляваме потенциалния БВП, който е единствено неизвестно за всяко t. Тъй като полученият ред е

с голяма вариация, поради особеностите на инфлацията у нас се налага допълнително изглаждане с 4
лага, което елиминира всички сезонни ефекти върху потенциалния БВП.

След това пресмятаме характера на отклоненията между изгладения и неизгладения потенциален БВП
и промените в растежа на потенциалния БВП. За първите отклонения се очаква те да са нормално раз-
пределени, а за вторите – и да са независими помежду си (първите не могат да са  независими, тъй като
едните се получават след изглаждане на другите).

Променяме стойността на β и повтаряме процедурата, като накрая сравняваме характера на откло-
ненията и установяваме наличие или липса на напредък.

След прилагане на горната процедура беше намерена стойност на β = 0.49 и за тази стойност бя-
ха получени стойности на потенциалния БВП.

За намиране на потенциалното потрeбление използваме функция от вида:
(Ct - Ct-1) - α2 (Ct

* - Ct-1) + ε.
Процедурата за намиране на потенциалното потребление е същата като предишната.
Равновесно ниво на инвестициите е това ниво, при което амортизациите на капитала са равни на ин-

вестициите. Поради липса на каквито и да е оценки за капитала, както и на ясна представа за процен-
та на годишна амортизация, сме приели за равновесно нивото от 25% от БВП.

Това ниво не е достигано от 1990 г. досега и при всяко доближаване до него инвестиционният про-
цес се е забавял, което може да означава, че инвеститорите не изпитват недостиг на капитал. Ето защо
нивото от 25% изглежда естествено.

За намиране на равновесния нетен износ е използвана оценка, основана на понятието „равновесен
реален валутен курс“. При установени потребление и инвестиции остава да се намери износът.

По принцип има две възможности за намиране на равновесния износ – първата е да се оцени връз-
ката с равновесния реален валутен курс и втората е да се използва косвено тази връзка, като се стъпи
на дефиницията, че дефицитът по текущата сметка трябва да е 0 в равновесната точка. Тъй като директ-
ната оценка не даде задоволителен резултат, беше използван вторият подход. При това равновесният до-
ход и трансфери в текущата сметка бяха оценени на 1.3% от БВП, след което износът се получава ди-
ректно.

За оценяване на изменението в нивото на безработицата е използван т. нар. NAIRU подход, като се
сравняват очакваната и фактическата инфлация по начин, аналогичен с намирането на потенциалния
БВП. След намирането на сезонно изгладените данни за безработицата беше оценено авторегресион-
но уравнение с цел установяване на дългосрочното равновесие на безработицата в България.

Поради липсата на каквито и да е било оценки за нивото на капитала, амортизацията на капитала, как-
то и производителността му единствената възможност да се оцени производителността на труда е, като се
използва прокси променлива, а именно съотношението добавена стойност/заети.

Това съотношение е пресметнато при фактически стойности на БВП и безработни и при съответните
„потенциални“ стойности. Така полученият „gap“ в производителността се обяснява с разликата между
реалния ефективен валутен курс и равновесния ефективен валутен курс NATREX.

Еластичността на отклоненията на производителността към отклоненията на инфлацията е 0.77, т. е.
1% намаление на производителността съответства на 0.77% увеличение на инфлацията (тъй като външ-
ните фактори са екзогенни, това съответства на т. нар. Balassa – Samuelson ефект). При това се обясня-
ва не цялата инфлация, а само тази, в която не са включени административните цени. Включването на пос-
ледните дава изместване на оценките и неадекватност на модела.

Недоизползването на производствените възможности е съществено (от порядъка на 5–6%) от БВП. Тъй
като нивата на реалния и потенциалния БВП се намират в динамична зависимост, то ниското равнище
на реалния БВП влияе депресиращо върху дългосрочните равновесни темпове на растеж.
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При безработицата за разлика от БВП фактическите стойности практически следват равновесните. От
втората половина на 2003 г. имаме известно превишение на ефективното над равновесното равнище на
безработица.

До 2006 г. разминаването ще се запази и дори ще нарасне независимо от очакваното изравняване
на реалния и потенциалния БВП. Това показва, че при формиралите се условия на пазара на труда работ-
ната сила не е в състояние да получи своя дял от нарастването на производителността на труда.

Така описаните резултати от прилагането на метода на ненаблюдаемите величини позволява някол-
ко основни извода:

• Първо, използваната след 1997 г. макроикономическа политика стабилизира инфлацията, но во-
ди до системно недоизпозване на възможностите за неинфлационен растеж;

• Второ, налице е не само задържане на безработицата над неинфлационното равнище, но и из-
куствено забавяне на реалните доходи;

• Трето, данните от изследването не потвърждават идеята, че българската икономика е „прегрята“
и се налага ограничаване на кредитната активност;

• Четвърто, очертава се сериозно отклонение на реалния равновесен валутен курс от ефективния и
висок текущ дефицит при паралелно недоизползване на производствените възможности.

Възможни са две решения – забавяне на растежа с оглед намаляване на външния дефицит и, обрат-
но, насърчаване нарастването на вътрешните спестявания, инвестиции и доходи.

Вторият вариант е възможен, тъй като при изпреварващо (по отношение на инвестициите) увеличава-
не на спестяванията външният дефицит ще намалява като дял от БВП вследствие на основното макроико-
номическо тъждество.

Изпреварващото нарастване на спестяванията предполага от своя страна някакво съчетание на две
предпоставки – нарастване на доходите и благоприятни условия за инвестиране на вътрешния капиталов
пазар.
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СТРУКТУРНИ ИНДИКАТОРИ
(Доклад за 2004 г. на Европейската комисия за пролетния

Европейски съвет)

Приложение 2.1.

Фиг. 30. БВП на човек от населениетоБВП на човек от населениетоБВП на човек от населениетоБВП на човек от населениетоБВП на човек от населението
по стандарти за покупателната способност

Фиг. 31. Производителност на труда на един заетПроизводителност на труда на един заетПроизводителност на труда на един заетПроизводителност на труда на един заетПроизводителност на труда на един зает

ИзточникИзточникИзточникИзточникИзточник: Eurostat.

ИзточникИзточникИзточникИзточникИзточник: Eurostat.
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Фиг. 32. Общо равнище на заетостОбщо равнище на заетостОбщо равнище на заетостОбщо равнище на заетостОбщо равнище на заетост

Фиг. 33. Брутни вътрешни разходи за НИРДБрутни вътрешни разходи за НИРДБрутни вътрешни разходи за НИРДБрутни вътрешни разходи за НИРДБрутни вътрешни разходи за НИРД

ИзточникИзточникИзточникИзточникИзточник: Eurostat.

ИзточникИзточникИзточникИзточникИзточник: Eurostat.
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Фиг. 34. Общо равнище на образованост на младежтаОбщо равнище на образованост на младежтаОбщо равнище на образованост на младежтаОбщо равнище на образованост на младежтаОбщо равнище на образованост на младежта

ИзточникИзточникИзточникИзточникИзточник: Eurostat.
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Фиг. 35. Сравнително равнище на цените за крайно потребление от домакинстватаСравнително равнище на цените за крайно потребление от домакинстватаСравнително равнище на цените за крайно потребление от домакинстватаСравнително равнище на цените за крайно потребление от домакинстватаСравнително равнище на цените за крайно потребление от домакинствата
(вкл. косвените данъци)(вкл. косвените данъци)(вкл. косвените данъци)(вкл. косвените данъци)(вкл. косвените данъци)

ИзточникИзточникИзточникИзточникИзточник: Eurostat.
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Фиг. 36. Общо равнище на бедност след социалните плащанияОбщо равнище на бедност след социалните плащанияОбщо равнище на бедност след социалните плащанияОбщо равнище на бедност след социалните плащанияОбщо равнище на бедност след социалните плащания

ИзточникИзточникИзточникИзточникИзточник: Eurostat.
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Фиг. 37. Обща дисперсия на регионалните равнища на заетостОбща дисперсия на регионалните равнища на заетостОбща дисперсия на регионалните равнища на заетостОбща дисперсия на регионалните равнища на заетостОбща дисперсия на регионалните равнища на заетост

ИзточникИзточникИзточникИзточникИзточник: Eurostat.
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Фиг. 38. Общо равнище на дългосрочна безработицаОбщо равнище на дългосрочна безработицаОбщо равнище на дългосрочна безработицаОбщо равнище на дългосрочна безработицаОбщо равнище на дългосрочна безработица

ИзточникИзточникИзточникИзточникИзточник: Eurostat.
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Фиг. 39. Енергийна интензивност на икономикатаЕнергийна интензивност на икономикатаЕнергийна интензивност на икономикатаЕнергийна интензивност на икономикатаЕнергийна интензивност на икономиката

ИзточникИзточникИзточникИзточникИзточник: Eurostat.
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На първо място е актуализирането на законодателството, регламентиращо ИКТ и изследователска-
та дейност, съчетано с подготовката и приемането на някои задължителни елементи от преминаването
към информационно общество. Сред основните стратегически документи, отнасящи се до развитието на
информационното общество (ИО), могат да се отбележат:
• Стратегия и Национална програма за развитие на информационното общество на РепубликаСтратегия и Национална програма за развитие на информационното общество на РепубликаСтратегия и Национална програма за развитие на информационното общество на РепубликаСтратегия и Национална програма за развитие на информационното общество на РепубликаСтратегия и Национална програма за развитие на информационното общество на Република

БългарияБългарияБългарияБългарияБългария (приети през октомври 1999 г.). Това е основополагащият документ в областта на ИО,
който дава цялостната характеристика на българското ИО и препоръките за осъществяване на
поставените цели. Сами по себе си и двата документа са съобразени с насоките на ЕС, като
забавянето при осъществяване на определените цели идва от липсата на достатъчно последователна
политика и финансови средства.

• Стратегия за електронно правителство Стратегия за електронно правителство Стратегия за електронно правителство Стратегия за електронно правителство Стратегия за електронно правителство (приета през декември 2002 г.). Основната цел е да се ор-
ганизира и осигури подкрепата от страна на правителството за процесите по предоставяне на елек-
тронни административни услуги. Приемането на план за действие към стратегията се забави, което
се отразява негативно върху изпълнението на целите и към момента изпълнението им е на сравнител-
но ниско ниво.

• Стратегия и план за увеличаване конкурентоспособността на българския информационен и ко-Стратегия и план за увеличаване конкурентоспособността на българския информационен и ко-Стратегия и план за увеличаване конкурентоспособността на българския информационен и ко-Стратегия и план за увеличаване конкурентоспособността на българския информационен и ко-Стратегия и план за увеличаване конкурентоспособността на българския информационен и ко-
муникационен (ИКТ) сектор на глобалните пазаримуникационен (ИКТ) сектор на глобалните пазаримуникационен (ИКТ) сектор на глобалните пазаримуникационен (ИКТ) сектор на глобалните пазаримуникационен (ИКТ) сектор на глобалните пазари (приета от Съвета за икономически растеж в на-
чалото на 2004 г.). Идеята е да се очертае общото виждане и съгласие на бизнеса и правителство-
то за развитието на ИКТ индустрията в България и превръщането є в двигател за икономическото раз-
витие на страната.

Приети са редица нови и се актуализират повечето стари закони, като по-важните промени включват:
• Закон за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП)Закон за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП)Закон за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП)Закон за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП)Закон за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП), влязъл в сила през октомври 2001 г.

Той осигурява правната регулация на електронните документи и електронните подписи и правилата
и условията за предоставяне на удостоверителни услуги. Подготвен е в съответствие с директивите на
ЕС и отразява всички изисквания за безопасното осъществяване на електронна търговия и взаимодейс-
твие с електронното правителство.

• Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД)Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД)Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД)Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД)Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД), влязъл в сила от януари 2002 г. Законът урежда защи-
тата на гражданите по отношение събирането и обработката на лични данни, както и достъпа до тях.
Той е отражение на ангажиментите, поети от България във връзка с хармонизацията на законодател-
ството с това на ЕС по отношение защитата на човешките права.

• Промени в съществуващото законодателство с цел адекватно посрещане на проблемите в съвремен-
ния свят (компютърни престъпления, злоупотреби с информация и т. н.).компютърни престъпления, злоупотреби с информация и т. н.).компютърни престъпления, злоупотреби с информация и т. н.).компютърни престъпления, злоупотреби с информация и т. н.).компютърни престъпления, злоупотреби с информация и т. н.). Направена е актуализа-
ция на Наказателния кодекс през септември 2002 г. Включена е изцяло нова глава „Компютърни прес-
тъпления“, чиято цел е да се осигури защита на гражданите и бизнеса срещу нови видове престъпле-
ния чрез интернет. Промените са направени в съответствие с Конвенцията за киберпрестъпленията на
Съвета на Европа, подписана от България през 2001 г.

• Изцяло нов Закон за далекосъобщениятаЗакон за далекосъобщениятаЗакон за далекосъобщениятаЗакон за далекосъобщениятаЗакон за далекосъобщенията, гарантиращ либерализирането на телекомуникационния
пазар и запазването правата на потребителите. Независимо че не е съобразен с последните дирек-
тиви на ЕС (приети през 2003 г.), българският закон следва предписанията на предишната серия ди-
рективи, които по същество се отнасят именно за началното състояние след либерализацията на да-
лекосъобщенията.

• Актуализиране на законодателството по отношение на интелектуалната собственост.интелектуалната собственост.интелектуалната собственост.интелектуалната собственост.интелектуалната собственост. Законът за ав-
торското право и сродните му права и Законът за патентите бяха променени през 2003 г. с оглед про-
мените в съвременния бизнес.

Основни документи, свързани с изграждането на
икономика на знанието в България

Приложение 2.2.
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Фиг. 40. Брой подадени заявки за патенти пред Европейското патентно ведомствоБрой подадени заявки за патенти пред Европейското патентно ведомствоБрой подадени заявки за патенти пред Европейското патентно ведомствоБрой подадени заявки за патенти пред Европейското патентно ведомствоБрой подадени заявки за патенти пред Европейското патентно ведомство
на 1 000 000 душина 1 000 000 душина 1 000 000 душина 1 000 000 душина 1 000 000 души

Фиг. 41. Брой издадени патенти от Американското патентно ведомство на 1 000 000 душиБрой издадени патенти от Американското патентно ведомство на 1 000 000 душиБрой издадени патенти от Американското патентно ведомство на 1 000 000 душиБрой издадени патенти от Американското патентно ведомство на 1 000 000 душиБрой издадени патенти от Американското патентно ведомство на 1 000 000 души

Европейски класификатор, 2004 г.
Показатели за създаване на ново знание

Приложение 2.3.
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Фиг. 42. Брой подадени заявки за патенти във високотехнологичния сектор пред ЕвропейскотоБрой подадени заявки за патенти във високотехнологичния сектор пред ЕвропейскотоБрой подадени заявки за патенти във високотехнологичния сектор пред ЕвропейскотоБрой подадени заявки за патенти във високотехнологичния сектор пред ЕвропейскотоБрой подадени заявки за патенти във високотехнологичния сектор пред Европейското
патентно ведомство на 1 000 000 душипатентно ведомство на 1 000 000 душипатентно ведомство на 1 000 000 душипатентно ведомство на 1 000 000 душипатентно ведомство на 1 000 000 души

Фиг. 43. Брой подадени заявки за патенти във високотехнологичния сектор пред АмериканскотоБрой подадени заявки за патенти във високотехнологичния сектор пред АмериканскотоБрой подадени заявки за патенти във високотехнологичния сектор пред АмериканскотоБрой подадени заявки за патенти във високотехнологичния сектор пред АмериканскотоБрой подадени заявки за патенти във високотехнологичния сектор пред Американското
патентно ведомство на 1 000 000 душипатентно ведомство на 1 000 000 душипатентно ведомство на 1 000 000 душипатентно ведомство на 1 000 000 душипатентно ведомство на 1 000 000 души
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ИндикаторИндикаторИндикаторИндикаторИндикатор

Бреме на регулациитеБреме на регулациитеБреме на регулациитеБреме на регулациитеБреме на регулациите
Регулациите във вашата страна са
(1 = тежки, 7 = леки)
Прозрачност на политикатаПрозрачност на политикатаПрозрачност на политикатаПрозрачност на политикатаПрозрачност на политиката
Фирмите във вашата страна обикновено са
информирани ясно и прозрачно от правителството
за промени в политиката и регулациите, засягащи
вашия сектор (1 = никога, 7 = винаги, напълно и
ясно)
Фаворизиране при решениятаФаворизиране при решениятаФаворизиране при решениятаФаворизиране при решениятаФаворизиране при решенията
Когато решават за прилагане на политиката и по
отношение на договорите, правителствените
служители (1 = обикновено дават предимство на
тези с връзки, 7 = са неутрални по отношение на
фирми и индивиди)
Степен на бюрократизиране на администрациятаСтепен на бюрократизиране на администрациятаСтепен на бюрократизиране на администрациятаСтепен на бюрократизиране на администрациятаСтепен на бюрократизиране на администрацията
Колко време отнема на висшето ръководство
работата/преговорите със служители ( в % от
работното време) (1 = 0%, 2 = 1–10%, 3 = 11–
20%, 8 = 81–100%)
Ефективност на законодателствотоЕфективност на законодателствотоЕфективност на законодателствотоЕфективност на законодателствотоЕфективност на законодателството
Колко ефективен е националният парламент като
законодателен и надзорен орган (1 = неефективен,
7 = много ефективен, най-добрият в света)
Ефективност на данъчната институцияЕфективност на данъчната институцияЕфективност на данъчната институцияЕфективност на данъчната институцияЕфективност на данъчната институция
Данъчната система във Вашата страна е
(1 = много сложна и изкривяваща бизнес решенията,
7 = проста и прозрачна)
Неформален секторНеформален секторНеформален секторНеформален секторНеформален сектор
Какъв процент от бизнеса във Вашата страна
според Вас е неофициален или нерегистриран
(1 = под 5%, 2 = 6–10%, 3 = 11–20%, 9 = над 70%)
Бизнесцената на корупциятаБизнесцената на корупциятаБизнесцената на корупциятаБизнесцената на корупциятаБизнесцената на корупцията
Причиняват ли загуби или други отрицателни
въздействия незаконните плащания на другите
фирми с цел да повлияят на политиката, законите и
регулациите
(1=нанасят големи загуби, 7= не причиняват никакви
разходи/няма връзка)

2003 (80 страни)2003 (80 страни)2003 (80 страни)2003 (80 страни)2003 (80 страни)           2004  (102 страни)           2004  (102 страни)           2004  (102 страни)           2004  (102 страни)           2004  (102 страни)
МястоМястоМястоМястоМясто Място (102)Място (102)Място (102)Място (102)Място (102) Място (80)Място (80)Място (80)Място (80)Място (80)

43 65 52

75 90 70

58 87 67

68 91 76

59 85 65

70 89 79

67 78 63

58 92 76

Индекси на Световния икономически форум

Приложение 2.4.

Таблица 26
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20032003200320032003 МястоМястоМястоМястоМясто ПоказателПоказателПоказателПоказателПоказател

Административни бариери при стартаАдминистративни бариери при стартаАдминистративни бариери при стартаАдминистративни бариери при стартаАдминистративни бариери при старта
Започването на бизнес във Вашата страна е като цяло
(1 = изключително трудно и дълго, 7 = лесно) 79 2.3

Брой административни процедури Брой административни процедури Брой административни процедури Брой административни процедури Брой административни процедури за регистриране на бизнес (2002) 36 10

Брой дни Брой дни Брой дни Брой дни Брой дни за регистриране на бизнес (2002) 16 30

Разходи  Разходи  Разходи  Разходи  Разходи  за регистриране през 2002 (щ. д.) 6 120

Общи разходи за регистриране, Общи разходи за регистриране, Общи разходи за регистриране, Общи разходи за регистриране, Общи разходи за регистриране, дял от БВП на човек (2002) 20 7.92%

ИзточникИзточникИзточникИзточникИзточник: Global Competitiveness Report (2003, 2004).

Бремето на регистрациятаБремето на регистрациятаБремето на регистрациятаБремето на регистрациятаБремето на регистрацията
Резултатите добре илюстрират ограниченията на индивидуалните оценки.  По обективните показатели,

като брой процедури, времетраене, разходи за регистрация България стои много по-добре в
международен сравнителен план отколкото по субективната оценка на нейните предприемачи, която не
се основава на сравнение.
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През септември 1997 г. Комисията създава Работна група за опростяване на бизнессредата (BEST:
Business Environment Simplification Taskforce).  Нейният доклад (май 1998 г.) става основата на „План за
действие за стимулиране на предприемачеството и конкурентоспособността“, който е одобрен през
1999 г.  На изпълнението на този план за оптимизиране на бизнессредата в страните членки е посве-
тен доклад на Комисията от 2000 г.  През 2001 г. е решено същият доклад да бъде изготвен и за 13-те
кандидати за членство в ЕС (т. нар. CC BEST Report).

Лисабонската стратегия (март 2000 г.) поставя въпроса за опростяване на регулативната среда за
бизнеса с нова сила.  Целта е до 2010 г. Европа да се превърне в най-динамичната икономика в света,
основана на знанието, с производителност и заетост, надхвърлящи тези в САЩ.  Лошата нормативна
уредба е посочена като основна пречка за икономическия растеж.  Ключови елементи на стратегията
са нейното опростяване и насърчаването на МСП, с цел да се реализира изцяло предприемаческият и
иновационният им потенциал.  Европейският съвет призова от Лисабон за предварителна оценка на въз-
действието на регулациите в консултации с бизнеса и другите засегнати участници, които да гарантират,
че предлаганият нормативен акт не налага ненужни тежести на бизнеса и е достатъчно прост и ясен, за
да бъде успешно прилаган.  В този дух съветът призова към цялостен преглед и на съществуващата нор-
мативна уредба.  Едва ли най-късият път към постигането на тези цели обаче би бил традиционният регу-
лативен подход, т. е. транспониране на директивите в националните законодателства.  Беше избран по-
гъвкав подход за хармонизиране на националната политика на отделните страни, основан на „отворе-
ния подход към координация“, който залага главно на обмена на информация, еталонирането
(benchmarking) и въвеждането на най-добрите практики, както и отваряне на страните, особено на при-
съединяващите, за мониторинг и оценка на постигнатото.  Практическото приложение на този подход са
проектите в рамките на т.нар. „BEST procedure“ (процедури по BEST), които формират и третия стълб на
петгодишната програма за МСП заедно с евроинфоцентровете и финансовите схеми за подкрепа.

МСП са във фокуса на усилията на ЕС за оптимизиране на нормативната среда.  Всъщност може да
се каже, че са малко общите европейски политики, които не визират в някаква степен МСП.  Ключови-
те инструменти на общността в тази област обаче са Европейската харта за малките предприятия (юни
2000 г.) и Многогодишната програма за инициатива и предприемачество 2001–2005 г. (Multiannual Pro-
gram for Enterprise and Entrepreneurship, Council Decision 2000/819/EC, 20 December 2000).  Хартата
и програмата поставят в центъра на политиката за МСП опростяването и подобряването на админист-
ративната и регулативната среда и обслужването на бизнеса.  Между 10-те ключови области в хартата
са осигуряването на по-евтино и по-бързо стартиране на дейността, подобряването на законодателст-
вото и регулациите, облекчаването на данъчната тежест, увеличаването на интернет базираните услуги,
и др.

От ноември 2002 г. комисията прилага количествени показатели за оценка изпълнението на полити-
ката по бизнессредата.  Това са национални измерители за качеството на административната и регула-
тивната среда, които страните си поставят за цел в изпълнение на Лисабонската стратегия.  Те включват
както показатели за предприемачеството (брой на новите регистрации, на реално стартиралите фирми,
на новите спрямо затворените предприятия, на самонаетите, и т. н.), така и преки индикатори за адми-
нистративната и нормативната среда (виж таблица 27).  Това е опит да се интегрират еталонирането,
целеполагането и мониторингът в един цялостен подход за подобряване на бизнессредата и повишава-
не на конкурентоспособността на страните членки.  Кандидатите за членство са специален обект на мо-
ниторинг и оценка на постигнатото в областта на бизнессредата в контекста на Лисабонската стратегия
и Хартата за малките предприятия, както и на Многогодишната програма за насърчаване на инициати-
вата и предприемачеството (2002–2006). (http://europa.eu.int/comm/enterprise/entrepreneurship/
index.htm.)

 Политиката на ЕС за подобряване на
регулативната среда за бизнеса

Приложение 2.5.
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ДържаваДържаваДържаваДържаваДържава ИндикаторИндикаторИндикаторИндикаторИндикатор СъстояниеСъстояниеСъстояниеСъстояниеСъстояние ЦелЦелЦелЦелЦел

Белгия Административно бреме Намаляване с 25%
Дания Административно бреме Намаляване с 25%

 (2010 г.)
Германия Дял на интернет услуги от

федералното правителство 100% (2005 г.)
Испания Време за регистриране на фирма 84 дни Намаляване с 50% =

42 дни (2006 г.)
Испания Дял на интернет услуги от правителството 40% (2006 г.)
Ирландия Оценка на въздействието на законодателството 0% (2001 г.) 100% (2006 г.)
Холандия Административно бреме Намаляване с 25%
Португалия Време за регистриране на фирма 10–25 дни Намаляване с 50%
Португалия Време за получаване на промишлен лиценз Около 150 дни Намаляване с 50%

= 75 дни (2003 г.)
Португалия Дял на интернет услуги от правителството 100% (2005 г.)
Швеция Оценка на въздействието 100% (2001 г.) 100% (2001 – 2010 г.)
Великобритания Оценка на въздействието 100% (2005 г.)
Великобритания Дял на интернет услуги от правителството 100% (2005 г.)

Таблица 27
Национални измерители за качеството на административната и регулативната средаНационални измерители за качеството на административната и регулативната средаНационални измерители за качеството на административната и регулативната средаНационални измерители за качеството на административната и регулативната средаНационални измерители за качеството на административната и регулативната среда
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Таблица 28
Доход на глава от населениетоДоход на глава от населениетоДоход на глава от населениетоДоход на глава от населениетоДоход на глава от населението

Таблица 29
Нарастване на кредитаНарастване на кредитаНарастване на кредитаНарастване на кредитаНарастване на кредита

АлбанияАлбанияАлбанияАлбанияАлбания БългарияБългарияБългарияБългарияБългария Босна иБосна иБосна иБосна иБосна и ХърватияХърватияХърватияХърватияХърватия ГерманияГерманияГерманияГерманияГермания МакедонияМакедонияМакедонияМакедонияМакедония РумънияРумънияРумънияРумънияРумъния СловенияСловенияСловенияСловенияСловения ТурцияТурцияТурцияТурцияТурция
ХерцеговинаХерцеговинаХерцеговинаХерцеговинаХерцеговина

АлбанияАлбанияАлбанияАлбанияАлбания 1.00 0.69 0.64 0.48 -0.49 -0.27 0.80 -0.12 0.09
БългарияБългарияБългарияБългарияБългария 0.69 1.00 0.92 0.59 0.31 -0.19 0.79 0.17 0.38
Босна иБосна иБосна иБосна иБосна и
ХерцеговинаХерцеговинаХерцеговинаХерцеговинаХерцеговина 0.64 0.92 1.00 0.15 0.05 0.55 0.19 0.85 0.30
ХърватияХърватияХърватияХърватияХърватия 0.48 0.59 0.15 1.00 0.08 0.17 0.81 -0.18 0.58
ГерманияГерманияГерманияГерманияГермания -0.49 0.31 0.05 0.08 1.00 0.89 -0.25 0.65 -0.06
МакедонияМакедонияМакедонияМакедонияМакедония -0.27 -0.19 0.55 0.17 0.89 1.00 -0.14 0.64 0.06
РумънияРумънияРумънияРумънияРумъния 0.80 0.79 0.19 0.81 -0.25 -0.14 1.00 -0.09 0.26
СловенияСловенияСловенияСловенияСловения -0.12 0.17 0.85 -0.18 0.65 0.64 -0.09 1.00 -0.25
ТурцияТурцияТурцияТурцияТурция 0.09 0.38 0.30 0.58 -0.06 0.06 0.26 -0.25 1.00

АлбанияАлбанияАлбанияАлбанияАлбания БългарияБългарияБългарияБългарияБългария Босна иБосна иБосна иБосна иБосна и ХърватияХърватияХърватияХърватияХърватия ГерманияГерманияГерманияГерманияГермания МакедонияМакедонияМакедонияМакедонияМакедония РумънияРумънияРумънияРумънияРумъния СловенияСловенияСловенияСловенияСловения ТурцияТурцияТурцияТурцияТурция
ХерцеговинаХерцеговинаХерцеговинаХерцеговинаХерцеговина

АлбанияАлбанияАлбанияАлбанияАлбания 1.00 0.76 0.21 -0.20 0.32 0.56 0.22 -0.58 0.32
БългарияБългарияБългарияБългарияБългария 0.76 1.00 0.12 -0.30 0.29 0.41 0.35 -0.51 0.33
Босна иБосна иБосна иБосна иБосна и
ХерцеговинаХерцеговинаХерцеговинаХерцеговинаХерцеговина 0.21 0.12 1.00 0.14 -0.17 -0.54 0.42 -0.43 -0.79
ХърватияХърватияХърватияХърватияХърватия -0.20 -0.30 0.14 1.00 -0.39 -0.12 -0.02 -0.25 -0.35
ГерманияГерманияГерманияГерманияГермания 0.32 0.29 -0.17 -0.39 1.00 -0.46 0.66 0.44 0.85
МакедонияМакедонияМакедонияМакедонияМакедония 0.56 0.41 -0.54 -0.12 -0.46 1.00 -0.46 -0.70 -0.15
РумънияРумънияРумънияРумънияРумъния 0.22 0.35 0.42 -0.02 0.66 -0.46 1.00 0.26 0.37
СловенияСловенияСловенияСловенияСловения -0.58 -0.51 -0.43 -0.25 0.44 -0.70 0.26 1.00 0.35
ТурцияТурцияТурцияТурцияТурция 0.32 0.33 -0.79 -0.35 0.85 -0.15 0.37 0.35 1.00

Корелация между балканските страни

Приложение 3.
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Таблица 30
Лихвени процентиЛихвени процентиЛихвени процентиЛихвени процентиЛихвени проценти

Таблица 31
Равнище на ценитеРавнище на ценитеРавнище на ценитеРавнище на ценитеРавнище на цените

Таблица 32
ИнфлацияИнфлацияИнфлацияИнфлацияИнфлация

ИзточнициИзточнициИзточнициИзточнициИзточници: IFS, собствени изчисления.

АлбанияАлбанияАлбанияАлбанияАлбания БългарияБългарияБългарияБългарияБългария Босна иБосна иБосна иБосна иБосна и ХърватияХърватияХърватияХърватияХърватия ГерманияГерманияГерманияГерманияГермания МакедонияМакедонияМакедонияМакедонияМакедония РумънияРумънияРумънияРумънияРумъния СловенияСловенияСловенияСловенияСловения ТурцияТурцияТурцияТурцияТурция
ХерцеговинаХерцеговинаХерцеговинаХерцеговинаХерцеговина

АлбанияАлбанияАлбанияАлбанияАлбания 1.00 0.99 0.59 0.95 0.94 0.65 0.86 0.93 0.78
БългарияБългарияБългарияБългарияБългария 0.99 1.00 0.68 0.93 0.92 0.61 0.85 0.91 0.76
Босна иБосна иБосна иБосна иБосна и
ХерцеговинаХерцеговинаХерцеговинаХерцеговинаХерцеговина 0.59 0.68 1.00 0.54 0.46 0.33 0.42 0.46 0.30
ХърватияХърватияХърватияХърватияХърватия 0.95 0.93 0.54 1.00 0.99 0.58 0.96 0.99 0.90
ГерманияГерманияГерманияГерманияГермания 0.94 0.92 0.46 0.99 1.00 0.60 0.97 1.00 0.93
МакедонияМакедонияМакедонияМакедонияМакедония 0.65 0.61 0.33 0.58 0.60 1.00 0.41 0.58 0.34
РумънияРумънияРумънияРумънияРумъния 0.86 0.85 0.42 0.96 0.97 0.41 1.00 0.98 0.99
СловенияСловенияСловенияСловенияСловения 0.93 0.91 0.46 0.99 1.00 0.58 0.98 1.00 0.95
ТурцияТурцияТурцияТурцияТурция 0.78 0.76 0.30 0.90 0.93 0.34 0.99 0.95 1.00

АлбанияАлбанияАлбанияАлбанияАлбания БългарияБългарияБългарияБългарияБългария Босна иБосна иБосна иБосна иБосна и ХърватияХърватияХърватияХърватияХърватия ГерманияГерманияГерманияГерманияГермания МакедонияМакедонияМакедонияМакедонияМакедония РумънияРумънияРумънияРумънияРумъния СловенияСловенияСловенияСловенияСловения ТурцияТурцияТурцияТурцияТурция
ХерцеговинаХерцеговинаХерцеговинаХерцеговинаХерцеговина

АлбанияАлбанияАлбанияАлбанияАлбания 1.00 0.83 -0.32 0.36 0.30 0.07 0.81 0.19 0.65
БългарияБългарияБългарияБългарияБългария 0.83 1.00 -0.05 0.16 0.49 0.12 0.88 0.22 0.53
Босна иБосна иБосна иБосна иБосна и
ХерцеговинаХерцеговинаХерцеговинаХерцеговинаХерцеговина -0.32 -0.05 1.00 -0.07 -0.05 -0.45 0.20 -0.45 -0.38
ХърватияХърватияХърватияХърватияХърватия 0.36 0.16 -0.07 1.00 0.18 0.08 0.45 0.42 0.74
ГерманияГерманияГерманияГерманияГермания 0.30 0.49 -0.05 0.18 1.00 0.34 0.27 0.58 0.22
МакедонияМакедонияМакедонияМакедонияМакедония 0.07 0.12 -0.45 0.08 0.34 1.00 -0.10 0.88 0.46
РумънияРумънияРумънияРумънияРумъния 0.81 0.88 0.20 0.45 0.27 -0.10 1.00 0.05 0.60
СловенияСловенияСловенияСловенияСловения 0.19 0.22 -0.45 0.42 0.58 0.88 0.05 1.00 0.64
ТурцияТурцияТурцияТурцияТурция 0.65 0.53 -0.38 0.74 0.22 0.46 0.60 0.64 1.00

АлбанияАлбанияАлбанияАлбанияАлбания БългарияБългарияБългарияБългарияБългария Босна иБосна иБосна иБосна иБосна и ХърватияХърватияХърватияХърватияХърватия ГерманияГерманияГерманияГерманияГермания МакедонияМакедонияМакедонияМакедонияМакедония РумънияРумънияРумънияРумънияРумъния СловенияСловенияСловенияСловенияСловения ТурцияТурцияТурцияТурцияТурция
ХерцеговинаХерцеговинаХерцеговинаХерцеговинаХерцеговина

АлбанияАлбанияАлбанияАлбанияАлбания 1.00 0.57 0.93 0.62 0.24 0.29 0.76 0.49 0.69
БългарияБългарияБългарияБългарияБългария 0.57 1.00 0.16 0.71 0.36 0.42 0.26 0.70 0.57
Босна иБосна иБосна иБосна иБосна и
ХерцеговинаХерцеговинаХерцеговинаХерцеговинаХерцеговина 0.93 0.16 1.00 0.68 0.38 0.61 0.40 0.74 0.64
ХърватияХърватияХърватияХърватияХърватия 0.62 0.71 0.68 1.00 0.73 0.60 0.61 0.80 0.83
ГерманияГерманияГерманияГерманияГермания 0.24 0.36 0.38 0.73 1.00 0.67 -0.11 0.78 0.47
МакедонияМакедонияМакедонияМакедонияМакедония 0.29 0.42 0.61 0.60 0.67 1.00 0.60 0.91 0.42
РумънияРумънияРумънияРумънияРумъния 0.76 0.26 0.40 0.61 -0.11 0.60 1.00 0.23 0.60
СловенияСловенияСловенияСловенияСловения 0.49 0.70 0.74 0.80 0.78 0.91 0.23 1.00 0.61
ТурцияТурцияТурцияТурцияТурция 0.69 0.57 0.64 0.83 0.47 0.42 0.60 0.61 1.00
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