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1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА  
НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

1.1. Актуалност и значимост на темата 

Икономическият преход в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) и в оста-
налите икономики от бившия Съветски съюз и неговите елементи в полити-
ческото и икономическото пространство заемат централно място в изследва-
нията на много български и чуждестранни изследователи през последните 
почти две десетилетия. Причината е, че тази всеобхватна промяна на взаи-
модействията между икономическите субекти засяга всеки един гражданин 
на тази част от света. Нещо повече, икономиките в преход са своеобразна 
лаборатория за политико-икономически експерименти, която дава възмож-
ност за сравнение на резултатите от различните структурни и институцио-
нални политики, прилагани в тези държави. Тази възможност за сравнение 
на резултатите от множество конкретни политики във всички преходни ико-
номики едновременно с помощта на научен апарат, който е достатъчно сло-
жен, за да произведе достоверни резултати, е липсвала през който и да е пе-
риод от обозримото минало в икономическата история. Именно затова нас-
тоящото изследване се насочва към използването на този съвременен научен 
инструментариум и прилагането му върху анализа на определени елементи 
от структурните и институционалните политики за възникване и развитие на 
фирмите от преходните икономики. 

Тези политики все още предизвикват активен научен дебат. Това е така, 
защото се появяват нови и все по-подробни данни за развитието на фирмите 
в периода на преход, обхващащи всички 27 икономики от Централна и Из-
точна Европа (ЦИЕ) и бившия Съветски съюз. От своя страна последното 
дава възможност да се изследват влиянията на структурните и институцио-
налните политики по време на прехода по нов за досегашната литература 
начин, а именно: чрез изследване на анонимизирани фирмени данни от раз-
лични периоди от развитието на преходните икономики. 

Настоящият дисертационен труд се вписва в дебата за възникването и 
развитието на новата частна собственост в ЦИЕ и останалите икономики в 
преход именно чрез прилагането на този иновативен подход към изследване-
то на икономическите ефекти от структурните и институционални реформи. 
Този подход е актуален, тъй като чрез използването му се разкриват взаимо-
действията между политиките от периода на преход и развитието на преход-
ните икономики на микроикономическо равнище - там, където реално се 
вземат решенията относно растежа и развитието и се определя националната 
конкурентоспособност. Досега този подход към изследванията на проблеми-
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те на преходните икономики е бил пренебрегван главно поради липса на 
данни. Появата им поражда и необходимостта от нови изследвания върху 
проблематиката на преходния период, едно от които е и предложеното тук 
дисертационно изследване. 

1.2. Обект, предмет, цели и задачи на изследването 

Обект на това изследване са икономическите ефекти от структурните и 
институционални промени, настъпили в ЦИЕ и в останалите преходни ико-
номики след 1989 г., върху развитието на фирмите от този регион на света. 
Всеобхватността на тези реформи не позволява те да бъдат проучени в едно 
изследване, поради което вниманието на автора се концентрира върху ефек-
тите от един елемент от структурните политики, провеждани по време на 
прехода, и върху един елемент от институционалната промяна. 

По-конкретно, по отношение на структурните политики този труд изс-
ледва ефектите от възникването на новата частна собственост и от привати-
зационните политики в 27 държави от ЦИЕ и бившия СССР след 1989 г. 
върху определени показатели за развитие на фирмите от тези икономики. 
Тези показатели за фирмено развитие са: растеж на продажбите, на износа, 
на дълготрайните материални активи (ДМА) и на заетостта. 

По отношение на институционалните промени тук се изследват ефектите 
от правителственото регулиране и дерегулиране върху развитието на фирми-
те и по-специално - върху растежа на производството и продажбите на фир-
мите в преходните икономики. Промените в правителствените регулации се 
разбират като определено изменение на политиките по регулиране на трудо-
вия и продуктовия пазар и на регулирането на достъпа до финансиране на 
финансовия пазар. Това изменение на регулациите може да бъде измерено и 
агрегирано на ниво държава с цел измерване на неговите ефекти върху мест-
ните фирми. 

Предмет на настоящото изследване са измененията на показателите за 
фирмено развитие вследствие от горните структурни и институционални 
политики по време на прехода. Както е посочено и в заглавието, акцентът на 
разработката е върху възникването и развитието на фирмите от икономиките 
в ЦИЕ. В същото време обаче в бившите съветски републики фирмите реша-
ват подобни на фирмите от ЦИЕ проблеми, тъй като преходът в тях започва 
приблизително по едно и също време, а и структурата на икономиката в тези 
държави е сходна с тази на страните от ЦИЕ. Следователно, макар че са ге-
ографски отделени, въпросите на фирменото развитие в бившите съветски 
републики се свързват по обясними исторически причини с проблематиката, 
актуална и за икономиките от ЦИЕ, която е предмет на настоящата работа. 
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Нещо повече, за икономиките извън ЦИЕ, но които също биха могли да се 
категоризират като икономики в преход, има еднотипни данни с данните за 
страните от ЦИЕ и следователно изключването им от настоящото изследване 
единствено по географски признак би било необосновано. По този начин 
повечето от изводите в дисертацията, освен ако не е посочено друго, засягат 
всички 27 държави от ЦИЕ и бившия Съветски съюз1. 

Дисертацията си поставя за основна цел да разкрие механизмите на вли-
яние, които структурните и институционалните политики по време на пре-
хода оказват върху възникването и развитието на новата частна собственост 
в преходните икономики, и да изследва тези влияния с помощта на съвре-
менни емпирични методи. 

Тъй като структурните и институционалните промени в преходните ико-
номики са различни по своя характер, изследването на техните влияния е 
подчинено на две свързани помежду си, но ясно разграничени основни хи-
потези, а именно: 

1. За разлика от развитите и ефективно функциониращи пазарни иконо-
мики, където не се откриват статистически значими разлики в разви-
тието на фирмите според техния произход, по време на икономичес-
кия преход се наблюдава различна динамика при показателите за раз-
витие на различните типове частни и държавни фирми. Следователно 
икономическият преход не може да бъде считан за завършен, докато 
се откриват определени статистически значими разлики в развитието 
на фирмите от преходните икономики според начина на тяхното въз-
никване. 

2. Влиянието на институционалните политики е различно за различните 
фирми, което предопределя и различните траектории на развитие на 
преходните икономики в зависимост от дела на фирмите, чиито пока-
затели за развитие реагират положително на институционалните ре-
форми. По този начин, ако върху две различни икономики се прило-
жат еднакви мерки на икономическа и институционална политика, 
каквато практика е широко разпространена в началото на 90-те години 
на XX в., то резултатите от реформите в тези две икономики могат да 
се окажат не само различни, но дори и противоположни. Ако за тази 
хипотеза се открият достатъчно силни аргументи с помощта на зало-
жените тук методи, то този труд би могъл да обясни поне донякъде 
защо в литературата се наблюдава значително разминаване в оценките 

                                                 
1 Изключение прави Туркменистан поради липса на данни. За сметка на това за 

Турция фигурират данни и тя е включена в анализа, макар че формално не принад-
лежи нито към икономиките от ЦИЕ, нито към бившите съветски републики. 
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за влиянието на едни и същи институционални политики върху раз-
лични икономики. 

Основната цел и проверката на горните хипотези се конкретизират с по-
мощта на задачите, стоящи пред настоящото изследване, като на всяка от 
горните хипотези съответстват по три основни задачи, както следва: 

1. Да се изследва дали доминирането на частните фирми при растежа на 
продажбите е все още налице в преходните икономики в по-късните 
етапи на икономическия преход и по-специално в периода 1996 - 2004 г. 
Прегледът на литературата показва защо отговорът на този въпрос е 
важен и актуален от гледна точка на икономическата политика и към 
настоящия момент. 

2. Да се изследва дали приватизираните и новите частни фирми създават 
по-висок растеж на заетостта от държавните фирми. 

3. Последната изследователска задача, която стои пред анализа на ефек-
тите от структурните политики по време на прехода, е да се изследва 
дали съществува определена статистически значима разлика в пове-
дението на частните и държавните фирми по отношение на тяхната 
инвестиционна и експортна активност между 1996 и 2004 г. 

4. Първата задача при разкриването на механизмите за институционално 
влияние е да се конструира теоретичен модел, който описва влиянието 
на икономическото и административното дерегулиране върху измене-
нието на продажбите на фирмите с различен размер през периода на 
преход. 

5. Втората задача в това направление е да се състави емпиричен модел за 
оценка на влиянието на дерегулирането върху фирмите с различен 
размер на базата на горния теоретичен модел, който разкрива меха-
низмите на влияние на институциите и в частност - на дерегулиране-
то, върху фирменото развитие в страните в преход. 

6. На последно място, в дисертацията се поставя за цел емпиричният 
модел, съставен по-горе, да бъде оценен с помощта на възможно най-
съвременен научен инструментариум, за да може да се намерят доста-
тъчни основания за потвърждаване или отхвърляне на хипотезата, че 
различните фирми реагират по различен начин на институционалните 
промени. 

1.3. Методи на изследването и използвани данни 

За да се изпълнят поставените задачи и да се подложат на проверка гор-
ните хипотези, във всяка глава от изследването се използват данни от раз-
лични времеви периоди на икономическия преход. Така например, за да се 
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проследи динамиката на развитие на новата частна собственост и за да може 
тя да се сравни с тази на държавните фирми, във втора глава се изследва пе-
риодът от 1996 до 2004 г., когато са публикувани последните2 анонимизира-
ни фирмени данни от преходните икономики. Изследването на подобен 
сравнително дълъг период обаче не е необходимо, когато дължината на пе-
риода има второстепенно значение за проверката на изследваната хипотеза - 
например в първа и в трета глава, където по-голямата част от данните са към 
определен момент от преходния период. 

Тъй като приватизацията променя структурата на собствеността върху 
старите предприятия в ЦИЕ, а възникването и развитието на нови частни 
фирми променя структурата на самата икономика, то изследването на ико-
номическия ефект от структурните реформи следва да се базира на данни, 
които са на фирмено равнище. При наличието на подобни данни съвкуп-
ността от предприятия може да бъде обособена по видове собственост, а 
след това резултатите на фирмено равнище да бъдат групирани според тези 
видове собственост и сравнявани. Именно този подход се предлага във втора 
глава. По-конкретно, във всяко от трите моментни сечения (cross-sections) на 
извадката от фирми от икономиките в преход3 частните фирми се разделят 
на пет категории: приватизирани фирми; изконно частни (de novo) фирми; 
частни подразделения на бивши държавни фирми; фирми, създадени с чуж-
дестранно участие (джойнтвенчъри), и други частни фирми. Към тези типове 
произход на фирмите в ЦИЕ и останалите икономики в преход се добавят 
държавните предприятия.  

За да може да се отговори прецизно на въпроса дали съществува статис-
тически значима разлика между фирмите с дадена структура на собственост 
по отношение на растежа на продажбите, износа, натрупването на капитал и 
растежа на заетостта, трябва да се използват линейните регресионни емпи-
рични методи, които са стандартни за съвременния приложен икономически 
анализ. Във втора глава се използва методът на най-малките квадрати 
(ordinary least squares, OLS). При този метод за зависима променлива се из-
ползва растежът на продажбите, на износа, на ДМА и на заетостта, докато за 
обяснителни променливи се използват наблюдаемите фирмени характерис-
тики - като начин на възникване (или форма на собственост), брой конкурен-
ти, ценова надбавка върху средните разходи или друга мярка за пазарното 
влияние на фирмата като например еластичността на търсенето от цената. 

За проверката на основната хипотеза и за изпълнението на целите, описа-
ни във втора глава на изследването, се използва следното основно емпирич-

                                                 
2 Последните към момента на завършване на дисертационния проект - м. април 

2009 г. 
3 Сеченията са както следва: 1996 - 1998; 1999 - 2001; 2002 - 2004 г. 



 8 

но уравнение, оценено по метода на най-малките квадрати (ordinary least 
squares, или OLS): 

 
,)log( 3210 ijktktjtijktijkt CINDOWNPERF ε+β+β+β+β=Δ  

 
където i, j, k, t обозначават съответно дадената фирма, отрасъл, държава и 
моментно сечение от данни (2002 - 2004 г.). Показателят PERFijkt е всеки 
един от четирите показателя за развитие на фирмата: растеж на продажбите, 
на износа, на ДМА и на заетостта. Индикаторът OWNijkt разделя базата от 
данни на шест категории собственост, обяснени по-горе (от които 5 частни и 
една държавна). Индикаторът INDjt показва към кой отрасъл принадлежи 
фирмата, а Ckt, също както и предишните две променливи, e дъми променли-
ва (dummy variable), обозначаваща в коя държава е съсредоточена основната 
дейност на фирмата. Ненаблюдаемите фирмени характеристики, които биха 
могли да имат влияние върху дадения показател за фирмено развитие, се 
означават с εijkt. 

Под фирмени резултати (или показатели за развитие на фирмите)4 се 
има предвид процентното изменение на всяка от зависимите променливи: 
продажби, износ, ДМА и заетост. Всеки един показател за развитие се поста-
вя в зависимост от гореописаните наблюдаеми фактори за промяна на фир-
меното поведение. Като следваща стъпка от анализа, зависимостта на пока-
зателя за развитие от факторите, изменящи поведението на фирмата, се оце-
нява посредством софтуер за оценка на взаимозависимостта на две или по-
вече икономически променливи. Използваният в настоящото изследване 
софтуер е вероятно най-популярният и най-богатият на възможности в мо-
мента на пазара - STATA 10 MP, като се ползва и последната версия на 
програмата. 

Тази програма се използва и при анализа на влиянието на институцио-
налните промени върху развитието на фирмите от икономиките в преход, 
което е предмет на трета глава от дисертацията. За разлика от предишните 
глави, където се прави предимно описателен анализ (първа глава) и емпири-
чен анализ (втора глава), в трета глава се конструира и авторски теоретичен 
модел за влиянието на институционалните реформи върху развитието на 
фирмите и по-специално - за влиянието на реформите в правителственото 
регулиране. Извеждането на подобен модел се налага, тъй като той служи за 
основа на предложените в тази глава емпирични методи за решаване на  
задачи. 

                                                 
4 В литературата може да се срещне и терминът "представяне" (от англ. 

Performance). 
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На основата на този теоретичен модел в трета глава се конструира емпи-
ричен модел за оценка на реакцията на фирма i към дерегулирането в държа-
ва k в момент t 

5: 
 

,

)log()log()log(

54

3210

iktktiktikt

ktiktiktikt

RXX

RKLSAL

εΔ+ΔΔα+Δα+

+Δα+Δα+Δα+α=Δ
 

 
където: ∆log(SAL)ikt е процентното изменение на продажбите (производство-
то) на фирма i в държава k в момент t; ∆log(Likt) и ∆log(Kikt) са съответно про-
центните изменения на заетостта и капитала или техните остойностени пока-
затели; ∆Rkt е изменението на индекса за качеството на регулациите за дър-
жава k в момент t; ∆Xikt е промяната в някоя от фирмените характеристики, 
например в собствената еластичност на търсенето от цената или размера на 
фирмата; ∆εikt е т.нар. грешка, която обозначава ненаблюдаемите фирмени 
характеристики. Предполага се, че грешката има нормално разпределение 
със средна стойност нула и че се вписва в рамките на останалите стандартни 
предположения на линейния регресионен анализ. 

Ако уравнението по-горе се приеме в настоящия му вид, то ще трябва да 
се приеме и допускането, че ∆log(Likt), ∆log(Kikt), ∆Rkt и ∆Xikt∆Rkt са екзогенни 
променливи, което би било твърде силно предположение. Поради различни 
причини за всички променливи от дясната страна на уравнението, с изклю-
чение на ∆Xikt, може да се твърди, че са ендогенни. Затова както идентифи-
цирането, така и оценката на параметрите на влияние на тези променливи 
върху зависимата променлива изискват съставянето на система от уравне-
ния, в която ендогенните променливи от дясната страна на основното урав-
нение от своя страна са обяснени от други фактори, извън основното урав-
нение, вместо да се предполага, че са екзогенни. Тази система изглежда така: 

 

(1) 
iktktiktikt

ktiktiktikt

RXX

RKLSAL

154

3210 )log()log()log(

εΔ+ΔΔα+Δα+

+Δα+Δα+Δα+α=Δ
 

 

(2) 
iktktktkt

iktiktiktikt

RRR

wwLL

216154

132110 )log()log()log()log(

εΔ+β+Δβ+Δβ+

+Δβ+Δβ+Δβ+β=Δ

−−

−−
 

 

                                                 
5 Извеждането на модела е представено в трета глава от дисертацията. 
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(3) 
iktktktkt

iktiktiktikt

RRR

rrKK

316154

132110 )log()log()log()log(

εΔ+γ+Δγ+Δγ+

+Δγ+Δγ+Δγ+γ=Δ

−−

−−
 

 
(4) iktktktktkt ZRRR 4312110 εΔ+Δδ+δ+Δδ+δ=Δ −−  

 
(5) iktktktiktktiktktikt ZRXRXRX 5131121110 εΔ+Δρ+Δρ+ΔΔρ+ρ=ΔΔ −−−−− , 

 
където решението за търсенето на труд в уравнение (2) зависи от настоящите 
и миналите стойности на заплатата, която е екзогенно определена на пазара 
на труда, и от регулациите; решението за търсенето на капитал в уравнение 
(3) зависи от настоящите и миналите стойности на лихвения процент, който 
е екзогенно определен на капиталовия пазар, и от регулациите; промените в 
регулациите в уравнение (4) зависят от миналите промени в регулациите и 
от определени за дадената страна характеристики Z; същото важи и за ендо-
генната променлива, съставена от взаимодействието между регулациите и 
еластичността/размера на фирмата в уравнение (5). Тази система от уравне-
ния дава възможност за изследване на посочените зависимости не само по 
метода на най-малките квадрати (НМК), но и по двустъпковия метод на 
НМК, който е значително по-мощен като възможности от предишния и при 
правилно използване води до извеждането на достоверни каузални зависи-
мости. 

Данните, които се използват в дисертацията, са от две бази данни с ано-
нимизирана фирмена информация и една база данни, вариращи на нацио-
нално равнище. Едната от фирмените бази данни е изследването на бизнес 
средата и резултатите на предприятията от страните в преход, която се из-
ползва във втора и трета глава: базата данни BEEPS. Подробно описание на 
базата данни BEEPS, както и изтъкването на някои нейни предимства, се 
дава във втора глава на дисертационния труд. 

Другата база данни с анонимизирана фирмена информация е взета от 
Международната финансова корпорация (МФК, или IFC) МФК разполага с 
фирмени данни за около 55 000 фирми в около 70 икономики, в т.ч. и иконо-
миките в преход. Това дава възможност изводите, представени в основните 
таблици с резултати в трета глава, да се разгърнат върху повече държави и 
повече фирми, което увеличава достоверността на оценките (според закона 
за големите числа). Нещо повече, за разлика от BEEPS, където Световната 
банка е включила само една дефиниция за размер на фирмата, данните от 
МФК разполагат с две дефиниции за размера на фирмата според броя на 
служителите, което дава възможност да се провери дали резултатите зависят 
от използваната дефиниция за размер на фирмата. Последното изключително 
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важно предимство на данните, предоставени любезно от МФК за целите на 
това изследване, е, че освен с данни за продажбите, те разполагат и с данни 
за производството, което дава възможност резултатите от оценката на регре-
сионните модели, в които обяснената променлива е ръстът на продажбите, да 
бъдат проверени и по линия на заместване на продажбите с производството. 

Основните обяснителни променливи в анализа - тези, от които зависи 
развитието на фирмите в преход - са взети от друга база данни: конструира-
ната от Д. Кауфман, А. Крей и М. Маструци6 база данни с индикатори за 
състоянието на бизнес средата. Официалното наименование на тази база 
данни е World Bank Governance Indicators (WBGI) database7. WBGI се конст-
руира на всеки две години между 1996 - 2002 г. и ежегодно от 2003 г. насам 
за всяка държава от ЦИЕ в пет измерения: гласност и отчетност; политичес-
ка стабилност; ефективност на правителството; качество на регулациите и 
върховенство на закона (съотв. с оригинални наименования Voice and 
Accountability; Political Stability; Government Effectiveness; Regulatory Quality; 
and Rule of Law). През 2008 г. към базата данни се включва и още един ин-
дикатор: контрол върху корупцията (Control of corruption). 

За допълнителна проверка на резултатите от настоящата работа се изпол-
зват данните, създадени от Дж. Гуартни и Р. Лоусън8. В тяхната база данни 
се съставят годишни индекси на икономическата свобода в пет категории за 
14 икономики в преход: Албания, България, Хърватска, Чехия, Естония, Ун-
гария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Руска федерация, Словакия, Слове-
ния и Украйна. Три нови страни са добавени към тази база данни през 2004 
г.: Армения, Азербайджан и Грузия, а през 2005 г. се включват още шест 
държави: Босна и Херцеговина, Казахстан, Македония, Молдова и Сърбия и 
Черна гора. Петте области, за които се правят отделни индекси на икономи-
ческата свобода, са: големина на правителствения сектор: разходи, данъци и 
предприятия; правна структура и защита правата на собственост; достъп до 
финансиране; свобода на международната търговия; регулиране на кредита, 
труда и бизнеса. Последната област е най-информативна за целите на насто-
ящия анализ, тъй като целта в трета глава е именно да се анализира ефектът 
от дерегулирането. 

                                                 
6 Kaufmann, D., A. Kraay, M. Mastruzzi (2007). Governance Matters VI: Governance 

Indicators for 1996-2006. // World Bank Policy Research No. 4280, June 2007 
7 http://go.worldbank.org/ATJXPHZMH0  
8 Gwartney, J. and R. Lawson (2007). Economic Freedom of the World: 2007 Annual 

Report. Vancouver: The Fraser Institute.  
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2. СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Дисертационният труд се състои от увод, три глави, заключение, списък с 
цитираната литература и приложения. По-подробно структурата на дисерта-
цията е, както следва: 

 
I. Увод - обект, предмет, цели и задачи на изследването 
II. Първа глава:  Структурни и институционални фактори за възникване  

и развитие на новата частна собственост в ЦИЕ 
1.  Икономическият преход - съвкупност от икономически и институцио-

нални промени 
2.  Либерализацията и приватизацията - начало на структурната реформа 
3.  Създаване на нова частна собственост или структурни реформи от 

"второ поколение" 
4.  Методи за изследване на икономическия ефект от структурните ре-

форми върху фирменото развитие в преходните икономики 
5.  Изграждане на институциите за възникване на новата частна собстве-

ност в икономиките в преход 
6.  Институционални фактори за развитие на новата частна собственост 
7.  Функциониране на институциите организации, развитие на новата 

частна собственост и конкурентоспособност на икономиките в преход 
8. Влияние на неформалните институции върху резултатите от икономи-

ческия преход 
9.  Уроците от институционалната реформа в Източна Германия 
10. Изводи 

III. Втора глава: Сравнителен анализ на фирменото развитие  
в икономиките в преход за периода 1996 - 2004 г. 

1. Преглед на литературата 
2. Емпиричен модел 
3. Използвани данни 
4. Емпирични резултати 
5. Икономически ефекти от структурните реформи в България 
6. Изводи 

IV. Трета глава: Влияние на регулативната политика върху развитието  
на фирмите в икономиките в преход:  
теоретично и емпирично изследване 

1. Преглед на литературата 
2. Методология и данни 

2.1. Влияние на икономическото и административното  
 дерегулиране - модел на частично пазарно равновесие 
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2.2. Емпиричен модел 
2.3. Използвани данни 

3. Емпирични резултати 
4. Икономически ефекти от институционалните реформи в България 
5. Изводи 

V. Заключение 
VI. Цитирана литература 
VII. Приложения 
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3. КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО 

Първа глава от дисертацията разглежда най-общо структурните и инсти-
туционални реформи, които са основният фактор за възникване на новата 
частна собственост в ЦИЕ и в останалите преходни икономики след 1989 г. 
Втора глава представя изследване на развитието на фирмите в преходните 
икономики според начина на тяхното възникване, като в нея се подлага на 
проверка хипотезата, че по време на икономическия преход могат да се отк-
рият съществени разлики в развитието на фирмите с различен произход в 
страните от ЦИЕ и останалите икономики в преход. Трета глава представя 
теоретичния модел за диференцирано влияние на институционалните ре-
форми върху фирмите с различен размер и подлага на проверка хипотезата, 
че фирмите с различен размер реагират по различен начин на едни и същи 
институционални реформи, като по този начин предопределят и различните 
траектории на развитие на отделните преходни икономики. Там, където дан-
ните позволяват, се дават отделни оценки и изводи за България. В по-
разгърнат вид основните положения в трите глави на дисертацията са, както 
следва: 

3.1. Първа глава:  Структурни и институционални фактори  
за възникване и развитие  
на новата частна собственост в ЦИЕ 

Първа глава от дисертационното изследване разглежда в същностен план 
съвкупността от структурни и институционални промени, които извеждат 
преходните икономики от "системата на централизираното планово стопанс-
тво към системата на пазарна икономика."9 Начините за осъществяване на 
икономическата трансформация могат да се търсят в: 

1.  "създаване на условия за комплексна институционална трансформа-
ция; 

2.  осъществяване на комплексно-технологично, икономическо и сектор-
но преструктуриране на икономиката и 

3.  създаване на ефективни модели и механизми за формиране и провеж-
дане на макроикономически политики."10 

                                                 
9 Спасов, Т., Глобалната промяна и икономическата трансформация. // Макрои-

кономика и политика. Научен симпозиум за 70-годишния юбилей на проф. Стоядин 
Савов. УИ "Стопанство", С., 2002, с. 56. 

10 Пак там, с. 58-59.  
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Горните, по същество качествени, макроикономически критерии за ус-
пешно завършване на икономическия преход са трудно измерими и вероятно 
търсенето на основания за потвърждение на хипотезата, че икономическият 
преход все още не е завършен, единствено на тяхна основа би било необос-
новано. Затова тези макроикономически критерии за завършване на прехода 
се нуждаят поне от още едно допълнение, целящо да открои и микроиконо-
мическите основания да се счита, че преходът е завършил. 

В литературата се срещат както теоретични, така и емпирични основа-
ния11 да се смята, че в трансформиращите се икономики съществуват значи-
телни разлики в резултатите на старите, преструктурираните и новите пред-
приятия (като критерий за тяхното разделяне е дали те са създадени или 
преструктурирани преди или след 1989 г.). В периода, в който тези значи-
телни разлики изчезнат (т.е. когато показателите за развитие на тези групи 
предприятия се доближат по стойности), "може да се счита, че преходът е 
завършил. Тогава субектите, които формулират и прилагат икономическа 
политика, вече не разглеждат проблеми, които са специфични за прехода."12 
На базата на този вече количествен критерий за край на прехода е много по-
удачно да се изградят модели за проверка на хипотезата, че преходът в ЦИЕ 
и в останалите икономики от бившия съветски блок все още не е завършен. 

Този микроикономически критерий обаче изисква разглеждането на пре-
хода като отделен феномен за дадена икономика, без да се взема под внима-
ние фактът, че тази икономика е свързана с останалите преходни икономики 
и с други развити икономики. В условията на глобализация изключването на 
анализа на микроикономическите взаимодействия на местните икономичес-
ки агенти с останалия свят би поставило под съмнение всеки извод за край 
на прехода. Затова се налага горният критерий да бъде допълнен и от още 
един качествен микроикономически критерий за край на икономическия 
преход - ,,локалната глобализация"13. 

По този начин в първа глава се извеждат основанията за търсене не само 
на качествените макроикономически измерения на икономическата транс-
формация в икономиките в преход, но и на микроикономическите основания 
да се смята, че икономическият преход клони към своя край. Поставянето 

                                                 
11 Подробен преглед на литературата по този въпрос е представен във втора глава 

на дисертацията. 
12 World Bank (2002). Transition. The First Ten Years. Analysis and Lessons for 

Eastern Europe and the Former Soviet Union. World Bank 2002, p. xix. 
13 Спасов, Т., Институционални аспекти на теорията на икономическия преход. 

// Икономическа и институционална промяна при прехода към реално функционира-
ща пазарна икономика. Научна конференция (30.11. - 1.12.2001). УИ "Стопанство", 
С., 2002, с. 10. 
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наравно на микро- и макроикономическите критерии за край на прехода дава 
възможност за проверка на първата основна хипотеза на изследването. 

След въвеждането на критериите за край на прехода в първа глава се раз-
глеждат важността на новата частна собственост за преструктурирането на 
икономиката, както и значението на правата на собственост за възникването 
на новата частна собственост, която се явява конкурент не само на старата 
държавна собственост, но и на навлизащите в преходните икономики фирми 
с чуждестранно участие. Правата на собственост "лежат в основата на дого-
ворните отношения, без които е немислима ефективната работа на пазара."14 

В началото на 90-те години на миналия век източноевропейските страни 
започват същинския икономически преход именно от създаването на правата 
на частна собственост за всички граждани чрез приетите нови конституции и 
търговски закони. Те са допълнени на практика от структурните реформи, 
които създават частен сектор по линия както на приватизацията на старата 
държавна собственост, така и по линия на насърчаване създаването на нови, 
изконно частни фирми, без които е невъзможно да се премине към реално 
функциониращо пазарно стопанство. 

В първа глава се разглеждат също така стратегиите за приватизация, кои-
то се прилагат в преходните икономики. Обосновава се тезата, чe развитието 
на частния сектор в преходните икономики има два основни източника: при-
ватизираните фирми и фирмите de novo. Тъй като новите частни фирми са 
предимно малки и средни предприятия (МСП), в първа глава се разглежда и 
важността на МСП за развитието на преходните икономики, като се привеж-
да и емпиричен материал, който показва превъзходството на новите фирми 
по повечето показатели за развитие спрямо старите фирми. 

Тъй като анализът на структурните и институционалните политики за 
възникване и развитие на новата частна собственост не може да бъде осъ-
ществен единствено по описателен път, се изисква прилагането на конкретни 
емпирични методи за разрешаване на изследователските цели и задачи, кои-
то дисертацията си поставя. Тези методи също са изяснени в първа глава, 
като тук се акцентира върху методите за анализ на икономическите ефекти 
от структурните реформи. По-подробно тези методи бяха представени в па-
раграф 1.3 на от автореферата. 

След представянето на методите за проверка на основните изследовател-
ски хипотези в първа глава се разглеждат подробно институциите за възник-
ването и развитието на новата частна собственост в преходните икономики. 
Подчертават се основните принципи на изграждане на институциите и посо-

                                                 
14 Марков, М., Права на собственост - европейски измерения. УИ "Стопанство," 

С., 2008, с. 5. 
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ката на движение на институционалната реформа15, които следва да бъдат 
насочени към това, непрекъснато да се намаляват разходите по взаимодейст-
вието между икономическите агенти и държавата, както и между самите 
икономически агенти. Това е валидно особено когато фокусът на икономи-
ческата политика е повишаване на конкурентоспособността или интеграция 
във висококонкурентен пазар, какъвто е случаят с икономиките от ЦИЕ. 

Анализът се конкретизира с помощта на изследването на връзката между 
функционирането на институциите правила и институциите организации 
върху повишаването на конкурентоспособността на икономиките в преход и 
върху развитието на новата частна собственост. Изследват се влиянията на 
административната и съдебната система върху създаването на нова частна 
собственост, като подробно изследваните параметри на влияние са: старти-
ране на бизнес; наемане и уволнение на работници; регистрация на собстве-
ността; спазване на договорите; достъп до финансиране; защита на инвести-
торите; закриване на бизнес. 

Тъй като според широко възприетата дефиниция на Дъглас Норт "инсти-
туциите представляват набор от формални правила, неформални ограниче-
ния и механизми за тяхното принудително спазване"16, анализът продължава 
с влиянието на неформалните институции върху развитието на икономичес-
кия преход. Този анализ се налага и поради факта, че новото пазарно пове-
дение в преходните икономики не може да се култивира автоматично - на-
лице е определена инерционност, устойчивост в поведението като отражение 
на предишната среда, принципи, традиции, култура. В тази връзка в края на 
първа глава се представя специфичният случай на икономическия преход в 
бившата Източна Германия, който илюстрира как преплитането на влияния-
та на неформалните институции и зависимостта от развитието по време на 
социализма и възникването на новите формални институции на пазарната 
икономика чрез обединението на двете икономики може да не доведе до бър-
зо постигане на желаните резултати, поставени пред икономическия преход. 

                                                 
15 Институционалната реформа е комплекс от правни и организационни механиз-

ми за изграждане на институционална среда, институционални механизми и инсти-
туционални субекти на пазарната икономика. Вж. Спасов, Т., Икономическият пре-
ход: теоретични аспекти. Предпоставки и условия на икономическия преход. // Сп. 
"Алтернативи", бр. 9 - 10 (33 - 34), 2000, с. 6. 

16 Норт, Д., Приносът на неоинституционализма за разбирането на икономиките в 
преход. // Сп. "Икономика" 3/2003, с. 88 - 90. 
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3.2. Втора глава: Сравнителен анализ на фирменото развитие  
 в икономиките в преход за периода 1996 - 2004 г. 

Основната цел на втора глава е да се провери първата основна хипотеза в 
дисертационния труд, а именно че: преходът не може да се счита за завър-
шен, докато продължават да бъдат откривани статистически значими разли-
ки в показателите за развитие на новия частен сектор и старите държавни и 
преструктурирани фирми от отраслите на преходните икономики за периода 
1996 - 2004 г. Тези показатели са: растеж на продажбите, на износа, на ДМА 
и на заетостта. За да се обоснове причината, поради която частните и дър-
жавните фирми постигат различни резултати, във втора глава се прави под-
робен преглед на литературата по този проблем, която служи за насока за 
това, как да бъде проверена основната хипотеза. След този преглед се предс-
тавя накратко емпиричният модел за проверка на хипотезата, както и основ-
ните данни, които се използват за захранване на модела. Резултатите са 
представени в няколко основни таблици, като се правят и отделни оценки за 
България. 

Изследването показва, че за периода 1996 - 2004 г. добре известната теза, 
заложена при Уилям Мегинсън и Джефри Нетер17 за доминацията на частни-
те фирми по отношение на продажбите, се потвърждава. То потвърждава и 
изводите от друга работа на Уилям Мегинсън и Натали Сътър18, която отк-
рива значителна разлика между показателите за заетост при приватизирани-
те и при останалите предприятия. 

Изводите тук обаче влизат в противоречие с други известни данни относ-
но заетостта и продажбите след приватизацията в преходните икономики. 
Настоящата разработка противоречи на Евжен Коченда и Ян Швейнар19, ко-
ито не откриват статистически значима разлика при нарастването на про-
дажбите между частните и държавните фирми в Чешката република. Изво-
дите тук противоречат в определена степен и на Ян Ханусек, Евжен Коченда 
и Ян Швейнар20, които намират аргументи за определени социални функции, 

                                                 
17 Megginson, W., J. Netter (2001). From State to Market: A Survey of Empirical 

Studies on Privatization. // Journal of Economic Literature, 39(2): 321-389. 
18

 Megginson, W., N. Sutter, (2006). Privatization in Developing Countries. // 
Corporate Governance: An International Review, 14(4): 234-265. 

19
 Kocenda, E., J. Svejnar, (2002). The effects of ownership forms and concentration on 

firm performance after large-scale privatization. // William Davidson Working Paper No. 
471. https://www.bus.umich.edu/KresgeLibrary/Collections/Workingpapers/wdi/wp471.pdf  

20
 Hanousek J., E. Kocenda, J. Svejnar, (2004). Ownership, control and corporate 

performance after large-scale privatization. // William Davidson Working Paper No. 652. 
http://hdl.handle.net/2027.42/40038  
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изпълнявани от държавата, а именно, че държавата може да влияе върху ре-
шенията за наемане на служители в дадената фирма и като резултат от това 
държавните фирми наемат повече служители от частните. В настоящото изс-
ледване подобни изводи не се потвърждават, а поради факта, че тук се обх-
ваща целият регион на ЦИЕ и на бившите съветски републики, може да се 
твърди, че в настоящото изследване съществува и по-голяма представител-
ност на резултатите за преходните икономики. 

Изводите в тази глава допринасят и за дебата относно края на икономи-
ческия преход. Ако се възприеме добре известният критерий за край на пре-
хода, предложен от Световната банка21, то тогава настоящото изследване не 
намира достатъчно аргументи, за да заключи, че преходът, поне към начало-
то на 2005 г., е осъществен докрай в страните от ЦИЕ и бившите съветски 
републики. Това е така, защото за разлика от по-развитите държави, в които 
не се открива значителен контраст в развитието на фирмите по форми на 
собственост и по произход, това изследване показва, че такъв контраст е на-
лице по повечето от показателите, които са анализирани. Нещо повече, тези 
разлики са устойчиви и се проявяват и към края на изследвания период. 

Също така, ако се приеме тезата, че локалната глобализация на местните 
фирми би приближила прехода към неговия край, то настоящото изследване 
не намира достатъчно основания да твърди, че локалната глобализация в 
преходните икономики е настъпила към началото на 2005 г. Това е така, за-
щото единствено резултатите на смесените фирми с чуждестранно участие и 
фирмите de novo могат да бъдат съпоставени по почти всички показатели и 
за всеки период. Останалите фирми изостават от тях почти по всички пока-
затели за развитие. Това означава, че: 1) в развитието на отделните типове 
фирми в преходните икономики се откриват систематични разлики и 2) ико-
номическата роля на държавата в периода на преход (поне до края на 2004 
г.) все още включва изпълнението на функции, типични за преходните ико-
номики и следователно преходът не може да бъде считан за завършен. 

Една от тези функции е регулирането на икономиката, подобряването на 
качеството на регулациите и на институционалната среда като цяло. Трета 
глава изследва именно това: какво е влиянието на институционалната про-
мяна и по-специално на промяната в правителствените регулации в късните 
етапи на периода на преход върху резултатите на фирмите в преходните 
икономики. 

                                                 
21 А именно, че между резултатите на старите и новите фирми не може да се отк-

рие съществена разлика; World Bank (2002). Transition. The First Ten Years. Analysis 
and Lessons for Eastern Europe and the Former Soviet Union. Washington, D.C. 



 20 

3.3. Трета глава: Влияние на регулативната политика  
върху развитието на фирмите в икономиките  
в преход: теоретично и емпирично изследване 

Емпиричните изследвания, които използват извадки от големи фирми, 
заключават, че държавната политика за подкрепа на предприятията и в част-
ност - регулативната политика за облекчаване правенето на бизнес, оказват 
положително влияние върху развитието на бизнеса в дадена държава или 
отрасъл. Други изследвания обаче, които използват предимно големи бази 
данни на микрониво, не потвърждават каузалната зависимост между поли-
тиката за дерегулиране в икономиката и нарастването на инвестициите, про-
дажбите и износа. Едно от възможните обяснения за разликите в горните 
заключения е, че малките и големите фирми реагират по различен начин на 
измененията в заобикалящата ги регулативна среда и на измененията в инс-
титуционалната среда изобщо. 

В тази глава се предлага сравнително опростен авторски теоретичен мо-
дел, който потвърждава възможността малките и големите фирми да реаги-
рат по различен начин на измененията в институционалната среда и в част-
ност на дерегулациите в икономиката. На основата на теоретичните заклю-
чения от модела се използва база от анонимизирани фирмени данни, в която 
фигурират предприятия от целия спектър на фирмената размерност: микро-, 
малки, средни и големи предприятия. С тези данни се проверява хипотезата, 
която произлиза от теоретичния модел, че различните по размер фирми имат 
различни реакции спрямо измененията в институционалната среда. 

Най-стабилният извод от анализа в трета глава е, че за производството и 
продажбите на средните фирми влиянието на дерегулирането е положително 
особено когато дерегулирането е разбирано като намаляване на полезното 
време, което администрацията отнема от предприемача. Това влияние може 
да се квантифицира, като изводът е, че микро- и малките фирми реагират 
най-отчетливо на институционалните реформи. За тях подобряването на ка-
чеството на регулациите има и най-голямо значение за повишаването на 
продажбите. Същевременно самият процес на дерегулиране влияе отрица-
телно на микрофирмите и на фирмите с до 20 служители.  

Получените в трета глава резултати потвърждават хипотезата за дифе-
ренцирано влияние на дерегулациите върху фирмите с различен размер. То-
ва дава основание да се смята, че "плоската" политика за опростяване на 
бизнес средата, която не взема предвид различните реакции на фирмите с 
различен размер, може да доведе до различни, понякога дори противопо-
ложни резултати от едни и същи институционални реформи в преходните 
икономики. Откриването на различни реакции спрямо измененията в заоби-
калящата среда на малките и големите фирми и формулирането на необхо-
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димостта от диференцирани политики за опростяване на бизнес средата спо-
ред размера на фирмите са основните приносни моменти в тази глава от ди-
сертацията. Посочените приносни моменти биха могли да дадат отражение 
върху политиките за развитие както на съществуващата, така и на новата 
частна собственост. 
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИЗВОДИ 

Обект на това изследване са икономическите ефекти от структурните 
и институционални промени, настъпили в преходните икономики след 
1989 г. По-конкретно изследват се ефектите от приватизационните политики 
в 27 държави от ЦИЕ и Азия след 1989 г. върху растежа на продажбите на 
фирмите от тези икономики и върху други показатели за фирмено развитие, 
като тези политики се разглеждат като част от структурните промени в пре-
ходните икономики. В допълнение се изследват ефектите от правителстве-
ното регулиране на икономиките от ЦИЕ и на други преходни икономики 
върху растежа на продажбите, като регулирането се разглежда като част от 
институционалните промени. Дисертацията си поставя за основна цел да 
разкрие механизмите на влияние, които структурните и институционалните 
политики по време на прехода имат върху възникването и развитието на но-
вата частна собственост в ЦИЕ и в останалите преходни икономики след 
1989 г. и да изследва тези влияния с помощта на съвременни емпирични 
методи. 

Основните изводи, които произтичат от анализа, са следните: 
1.  Доминацията на частните фирми по отношение на растежа на про-

дажбите, на износа, на ДМА и на заетостта е все още налице в пре-
ходните икономики в късните етапи на икономическия преход и по-
специално в периода 1996 - 2004 г. 

2.  Въпреки очакванията към държавата като към субект, който има и из-
пълнява повече социални функции от частния сектор, се оказва, че 
ръстът на заетостта при държавните фирми в икономиките в преход е 
значително по-нисък, отколкото при новите частни фирми. Този извод 
се потвърждава и за приватизираните предприятия, както и за частни-
те фирми, произлезли от бивши държавни фирми. 

3.  Фирмите, които влагат най-много в технологичното обновяване на 
икономиките в преход, са новите частни фирми и смесените фирми с 
чуждестранно участие. Техният ръст на продажбите също е значител-
но по-висок от ръста на продажбите при държавните предприятия. От 
това следва, че фирмите de novo и съвместните фирми с чуждестранно 
участие са тези, които са локално глобализирани в ЦИЕ и в останали-
те икономики в преход. За да бъдат такива, останалите фирми трябва 
да достигнат нивата на технологично обновление и ръст на заетостта 
на новите частни фирми и на съвместните фирми с чуждестранно 
участие. 

4.  Горните изводи се потвърждават частично и за България, където дър-
жавните фирми изостават значително от останалите фирми по почти 
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всички показатели за фирмено развитие, докато приватизираните и 
съвместните фирми с чуждестранно участие изостават от новите част-
ни фирми, създадени от местни лица, само по растежа на заетостта. 

5.  Изводите дотук потвърждават, че икономическият преход не може да 
се счита за завършен към края на изследвания период нито общо за 
страните от ЦИЕ и останалите преходни икономики, нито конкретно 
за България. Това потвърждава заложената в началото първа изследо-
вателска хипотеза и е един от основните научни приноси на дисерта-
цията. 

6.  В зависимост от метода на оценка и конкретната база данни влияние-
то на дерегулациите може да бъде оценено като положително или от-
рицателно, което показва, че докато не се анализират по-обширни ба-
зи данни с възможно най-голям брой фирми, оценките за влиянието на 
дерегулациите ще бъдат противоречиви. 

7.  Подобряването на качеството на регулациите и дерегулирането са две 
твърде различни институционални политики, които имат различно и 
понякога противоположно влияние върху фирменото развитие по 
време на прехода. 

8.  Докато подобряването на качеството на регулациите има положител-
но влияние върху производството и продажбите на малките фирми и в 
най-лошия случай неутрално въздействие върху големите фирми, то 
дерегулирането само по себе си може да доведе до намаляване на ръс-
та на продажбите и продукцията в икономиката. 

9.  Различните по размер фирми реагират по различен начин на дерегу-
лирането и на изменението на качеството на регулациите. Последното 
показва, че втората основна хипотеза не може да бъде отхвърлена с 
методите и с данните, използвани тук. 

10.  Микро- и малките фирми реагират най-отчетливо на институцио-
налните реформи, като за тях подобряването на качеството на регула-
циите има най-голямо значение. Същевременно, самият процес на де-
регулиране влияе отрицателно на микрофирмите и фирмите с до 20 
служители, като за останалите това влияние може да се оцени като 
нито положително, нито отрицателно. 

Главните изводи относно икономическата политика в настоящата работа 
са следните: 

1.  "Плоските" мерки за дерегулиране на икономиката вероятно не могат 
да доведат до общо нарастване на продажбите и на производството, 
докато мерките за повишаване на качеството на регулациите могат да 
допринесат за икономическия растеж. Тъй като обаче при големите 
фирми реакцията спрямо институционалните реформи е или статис-
тически незначителна, или отрицателна, то те имат интерес да ги бло-
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кират. От това следва, че мерките на институционалните реформи и в 
частност на дерегулирането следва да бъдат насочени към малките и 
средните фирми. 

2.  Макар и да се открива определено статистически значимо влияние от 
институционалните политики върху нарастването на производството 
и продажбите, това влияние не е от първостепенна значимост за мал-
ките и средните фирми. От това следва, че за да бъдат мерките за об-
лекчаване на бизнес средата ефективни и за да могат да генерират 
широка предприемаческа подкрепа, те следва да водят до радикална 
промяна на начина, по който предприемачът общува с администраци-
ята. По-конкретно, използвайки данни от България може да се заклю-
чи, че за да има дори един процентен пункт увеличение на продажби-
те и производството, времето за общуване с администрацията трябва 
да се съкрати с 30 до 50 процентни пункта за микро- и малките фир-
ми. Подобна промяна следва да се конструира именно в посока на ос-
вобождаване на ресурси за предприемачите под формата най-вече на 
съкращаване на транзакционните разходи на бизнеса по повод регула-
циите - например съкращаване на времето за общуване с администра-
цията и премахване на ненужните административни бариери, в т.ч. 
въвеждане на работещ модел на обслужване на "едно гише." 
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5. НАУЧНИ ПРИНОСИ 

От предложения труд могат да се извлекат няколко основни научни при-
носа: 

1.  Докато изводите от много предишни изследвания засягат една или в 
най-добрия случай няколко държави от ЦИЕ, тук се изследват иконо-
мическите ефекти от структурните политики във всички икономики 
в преход от ЦИЕ и бившите съветски републики. Приносът от това 
разширяване на мащаба на изследването спрямо предишни изследва-
ния е, че се разширява представителността на изводите относно 
структурните политики по време на прехода. Така например чрез това 
разширяване на обхвата на изследването и чрез използването на мик-
роикономически критерии за край на прехода (като напр. липса на 
статистически значими разлики в показателите за развитие между но-
вите, преструктурираните и старите фирми в рамките на дадена ико-
номика) се потвърждава формулираната в увода първа основна хипо-
теза, че икономическият преход в ЦИЕ и в бившите съветски репуб-
лики не е завършил. 

2.  За първи път се предлага количествена оценка на относителната 
степен на локална глобализираност на микроикономическите 
агенти в икономиките от ЦИЕ и в останалите икономики в преход. 
Количественото изследване на степента на локална глобализираност е 
принос към литературата не само защото не е изследвано досега, но и 
защото локалната глобализираност е допълнителен, качествен микро-
икономически критерий за край на икономическия преход. Без него-
вото изследване горните микроикономически критерии предполагат 
разглеждането на прехода като отделен феномен за дадена икономика, 
като се игнорира фактът, че тази икономика е свързана с останалите 
преходни икономики и с други развити икономики. 

3.  За първи път в българската литература се представя авторски теоре-
тичен модел, който описва влиянието на икономическото и админис-
тративното дерегулиране върху изменението на производството и 
продажбите на фирмите с различен размер. Фактът, че използваните 
емпирични методи и данни потвърждават изводите от модела, дава 
основание да се смята, че ефектите от прилагането на идентична по-
литика на дерегулиране върху две различни икономики ще бъдат раз-
лични в зависимост от дела на фирмите, които реагират положително 
на реформите. Ако този дял в двете икономики е различен, тогава ня-
ма място за прилагане на една и съща политика по дерегулиране 
в две различни икономики, каквато е практиката през 90-те години 
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на XX век. Това потвърждава формулираната втора основна хипотеза 
и дава поне частично обяснение на причините, поради които полити-
ките на Вашингтонския консенсус водят до противоречиви резултати 
в различните държави. Последното дава нов отговор на въпроса, защо 
в литературата все още не може да се намери консенсус относно вли-
янието на политиките по дерегулиране и на институционалните про-
мени като цяло върху икономическия растеж. Прегледът на литерату-
рата показва, че досега подобно обяснение за противоречивото влия-
ние на икономическите политики не е предлагано нито в българската, 
нито в западната икономическа литература. Това обяснение може да 
се смята за основен научен принос на дисертационния труд. 

4.  Ефектите от институционалните реформи се изследват с помощта на 
методи, които досега не са прилагани в българската литература 
върху фирмени данни от региона на ЦИЕ и бившите съветски репуб-
лики и в контекста на изследваната проблематика. По-специално ме-
тодът на най-малките квадрати се допълва с двустъпковия метод на 
най-малките квадрати. Въпреки че използването на тези методи веро-
ятно не представлява самостоятелен принос сам по себе си, резулта-
тите, получени чрез използването им, се публикуват за пръв път и да-
ват отговори на въпроси, които все още не са проучвани. По-
специално, изследването извежда влиянието на регулативните по-
литики в преходните икономики и в България не само принцип-
но, но и в количествено изражение, което представлява принос към 
литературата. Това е така, защото към този момент няма публикувани 
изследвания, засягащи количествените ефекти от дерегулирането и 
подобряването на качеството на регулациите върху растежа на произ-
водството и продажбите на различни по размер фирми в преходните 
икономики. В същото време настоящото изследване е първото, кое-
то разграничава ефекта от дерегулирането и от подобряването на 
качеството на регулациите. Това разграничение е от особена важ-
ност в светлината на световната финансова и икономическа криза от 
2008 - 2009 г. 
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7. АНОТАЦИЯ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК  

Abstract 

The dissertation is entitled "Origin and Development of the New Private Prop-
erty in the Central and Eastern Europe (CEE) after 1989." The first chapter of the 
dissertation is called "Structural and Institutional Factors for Emergence and De-
velopment of the New Private Property in the CEE." It lays out a general overview 
of the structural and the institutional reforms in CEE and in the remaining transi-
tion economies. The main contribution of the chapter is that it introduces and justi-
fies the need for applying microeconomic (firm-level) criteria in research efforts 
dealing with the end of the economic transition. 

The second chapter is entitled "A Comparative Analysis of the Firm Develop-
ment in the CEE between 1996–2004." Using the BEEPS database, in this chapter 
we test the hypothesis that there are statistically significant differences between 
the performance dynamics of firms with various origins during transition. The 
main conclusion is that there is enough evidence to support this hypothesis and, 
therefore, that the economic transition in the CEE and the remaining transition 
economies from the former Soviet Union is not yet over at the end of the studied 
period. 

The third chapter is called "The Impact of the Regulative Policy on the Devel-
opment of the Firms in the Transition Economies: A Theoretical and An Empirical 
Investigation." It introduces a theoretical model of a differential impact of the in-
stitutional reforms on the firms of different size, and based on the model, tests the 
hypothesis that the firms of different size react differently to deregulation. Enough 
evidence is found to support this hypothesis. Thus, based on the varying distribu-
tions of firms within each economy, identical institutional reforms would prede-
termine the differences in the transition paths observed during transition. Where 
applicable, separate estimations and conclusions are presented for Bulgaria. 
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