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Ние не можем да направляваме ветровете  

на времето, но сме в състояние уверено да  

управляваме собствения си кораб. 

 

Л. Ерхард1

 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

 

1. Цел и задачи на дипломната работа: 

 

 В изследването се търсят фактори, които влияят върху икономическия 

преход в България и условията, с помощта на които тези фактори да бъдaт 

задействани, за да може икономическият преход да бъде завършен успешно. 

Обществената потребност от успешно завършване на прехода налага в 

разработката да се предложат и някои мерки в областта на икономическата 

политика. Дипломната работа си поставя за цел да отговори на въпросите 

какво е необходимо, за да бъде завършен прехода успешно и как то да бъде 

постигнато. 

 

Обект на изследването: икономическият преход в България. 

 

Предмет на изследването: извеждане на условията и факторите за 

успешното му завършване. 

 

Теоретичен модел на изследването: Тъй като все още в литературата 

липсва успешен опит за цялостна подробна теоретична разработка върху 

икономическия преход, за теоретичен модел ще бъдат използвани наличните 

                                                           
1Ерхард, Л. Благоденствие за всички. УИ "Стопанство", С. 1993, с. 305 
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анализи върху икономическите преходи в страните от ЦИЕ и по-специално - 

в България. 

 

2. Анотация за съдържанието пo глави 

 

 Дипломната работа съдържа три основни части (глави), които 

оформят структурата на съчинението както следва:  

 В първата глава се разглеждат институционалните условия и фактори 

за успешното завършване на икономическия преход, като към нея се 

включват и причините за започването на прехода (потърсени във влиянието 

на глобализацията върху процесите в световното стопанство), разглеждат се 

изходните условия в икономиката на България към момента на формалното 

започване на прехода и необходимостта от избор на модел на пазарно 

стопанство. По-специално внимание се отделя на изграждането на 

институциите-правила и институциите-организации, и на използването на 

опита на останалите страни в преход от ЦИЕ, както и на интеграцията в ЕС 

като възможни фактори за успешното завършване на институционалната 

промяна по време на прехода. 

 Във втората глава са посочени структурните условия и фактори, като 

към тях са отнесени макроикономическата либерализация и стабилизация, 

като са потърсени и някои микроикономически условия за 

макроикономическата стабилизация и растеж. Дългосрочният икономически 

растеж се извежда като условие за поддържане на стабилността на 

системата. Акцентира се върху структурната реформа, включваща 

проблемите на приватизацията и стимулиране изграждането на нова частна 

собственост (по-специално на малките и средни предприятия), както и върху 

финансовата система. 

 В третата глава се извеждат конюнктурните условия и фактори за 

завършване на прехода, като за такива са счетени икономическата политика 
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в условията на прехода, индустриалната политика, участието на страната в 

международната търговия и социалната политика. 

 В заключението ще се посочат конкретните изводи от анализа, както и 

възможните опасности пред успешното завършване на прехода или 

евентуалните пречки пред успеха на прехода. 

 Тъй като "трансформацията в посткомунистическите държави 

представлява взаимозависим и взаимосвързан процес на системни 

изменения"2, икономическият преход спонтанно бива повлиян и от 

неикономически фактори. Тези фактори едва ли могат да се пренебрегват, но 

все пак едно съчинение със скромните претенции на дипломна работа не 

може да намери обосновка в това на тях да им се обръща водещо внимание, 

въпреки необоримото твърдение, че "изходът от кризата на системата 

икономика изисква системен подход към разработването на проекта за този 

изход"3. Затова някои от тях са посочени в приложенията към дипломната 

работа в съответствие с авторовите интереси към неикономическите условия 

и фактори за успешно завършване на прехода, като не се поставя 

претенцията за тяхната изчерпателност. 

 Преди същинското изложение, авторът би искал да искаже своята 

благодарност на колегата Добрил Русев за ценните препоръки по отношение 

на структурирането на първоначалния идеен материал и оформянето му в 

три отделни глави, и на Евгений Иванов от АМСП за предоставените 

ресурси, касаещи проблемите, свързани с малките и средни предприятия в 

България. 

 

 

 

                                                           
2Леонидов, А. Ордолиберализъм. Социално пазарно стопанство. Трансформация.   Изд. "Лик", С. 
2000, с. 262 
3Манов, В. Преклонението пред "Негово величество молива" - единствено верният изход от 
кризата. // Икономиката на кръстопът, Партиздат, С. 1990, с.162 
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3. Какво е икономически преход? 

 

 При преминаването към същинската част на изложението е 

необходимо да се дефинира добре обекта на изследването. И така - какво ще 

се разбира оттук нататък под икономически преход? "Основното 

съдържание на прехода в дългосрочен период се определя от процеса на 

икономическа трансформация, която обединява съвкупност от икономически 

и институционални промени. При тяхното осъществяване се преминава от 

системата на централизираното планово стопанство към към системата на 

пазарна икономика."4 Начините за осъществяването на икономическата 

трансформация могат да се търсят в: 

 "1)Създаване на условия за комплексна институционална 

трансформация; 

 2)Осъществяване на комплексно-технологично, икономическо и 

секторно преструктуриране на икономиката; и  

 3)Създаване на ефективни модели и механизми за формиране и 

провеждане на макроикономически политики."5

 Това означава, че един успешен преход ще доведе Българската 

икономика до състояние, при което се е променило "основното качество на 

икономическата система" в посока на формиране на "нов тип икономически 

връзки и взаимодействия, изградени възоснова на принципите на пазарно 

поведение" и се е променила "траекторията на стопанското развитие в 

посока на по-висок рационализъм, либерализация и откритост", като на тази 

основа се постигне "постоянна и висока конкурентноспособност."6

 Тези по същество макроикономически критерии за успешно 
                                                           
4Спасов, Т. Глобалната промяна и икономическата трансформация. // Макроикономика и 
политика. Научен симпозиум за 70-годишния юбилей на проф. Стоядин Савов. УИ "Стопанство", С. 
2002, с. 56 
5Пак там, с. 58-59 
6Спасов, Т. Институционални аспекти на теорията на икономическия преход. // Икономическа и 
институционална промяна при прехода към реално функционираща пазарна икономика. Научна 
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завършване на прехода се нуждаят поне от още едно допълнение, целящо да 

открои и микроикономическите основания да се счита, че преходът е 

завършил. Различни изследвания доказват, че в трансформиращите се 

икономики съществуват колебания в продуктивността на старите, 

преструктурираните и новите предприятия (като критерий за тяхното 

разделяне е дали те са създанени или преструктурирани преди или след 

считаната за Annus mirabilis 1989г.). В периода, в който тези колебания 

изчезнат (т.е. когато продуктивността на трите групи предприятия се 

доближи по стойности), "може да се счете, че преходът е завършил. Тогава 

хората, които се занимават с икономическа политика, вече не разглеждат 

проблеми, които са специфични за прехода."7

 Преди обаче да решават проблеми, които вече не са специфични само 

за преходните икономики, на икономистите се налага да се занимават с 

немалко такива, които са типични за тези икономики. В следващато 

изложение се прави опит за анализ на някои от тези проблеми, първият от 

които е изясняването на институционалните условия и фактори за 

успешното завършване на икономическия преход и по-специално този в 

България. 

 

                                                                                                                                                                             
конференция (30.11.-1.12.2001). УИ "Стопанство", С. 2002, с.11 
7EBRD/World Bank. Transition. The First Ten Years. Analysis and Lessons for Eastern Europe and the 
Former Soviet Union. World Bank 2002, p. xix 
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Институционални условия и фактори 
за успешно завършване на 

икономическия преход в България 
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В главата са включени следните преблеми: 
1. Влияние на глобализацията върху икономическия преход; 

2. Изходни икономически условия за процеса на преход; 

3. Изборът на модел на пазарно стопанство като фактор за успешно 

завършване на икономическия преход в България; 

4. Ролята на държавата за успешното финализиране на икономическия 

преход; 

5. Пазарните институции като фактор за успешно завършване на 

икономическия преход в България; 

6. Използване на опита на други държави като възможност за улесняване 

провеждането на институционална реформа;  

7. Интеграцията в Европейския Съюз - фактор за успеха на икономическия 

преход. 

 

1. Влияние на глобализацията върху икономическия преход 

 

 Макар и в популярната литература да се счита, че икономическият 

преход започва с реформите в политическата система след 1989г., да се 

направи анализ на икономическия преход е невъзможно без да се проследят 

корените на реформите, които без съмнение се крият в глобализирането на 

процесите в световната икономика и политика, започнали още след края на 

Втората световна война и придобили съществени измерения през 60те и 70те 

години на 20 век. Едва ли може да е случайно, че през последната четвърт на 

20 век се забелязват тенденции към политическа либерализация в седем 

региона на света: Южна Европа (през средата на 70те), Латинска Америка 

(края на 70те), Източна и Южна Азия (средата на 80те), Централна и 

Югоизточна Европа (края на 80те), вече бившия Съветски Съюз, 

Екваториална Африка и в някои близкоизточни страни (началото на 90те)8. 

                                                           
8Carothers, T. The End of The Transition Paradigm. // Jornal of Democracy 13:1, 2002., p.5, 
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Тези политически промени са предизвикани от икономическото изоставане 

на посочените региони по сравнение с развитите страни, като в основата на 

това изоставане е технологичното изоставане. Всъщност човечеството 

дължи глобализацията в световната икономика на усъвършенстването на 

технологиите, а нуждата от тези нови технологии поставя глобализацията в 

дълг на мнозинството от страни, които не разполагат с тях.  

 Вече в по-частен контекст липсата на бум на технологиите "проваля" 

централизираното планиране и повишава относително разходите за 

социално подпомагане, дотогава крепящи социалистичeския модел, което 

довежда и до това, че в страните, строящи "светлото бъдеще", не се 

извършват необходимите промени в работната сила, които да я подготвят за 

глобализиращата се икономика и не се приема новата роля на индивида, 

отредена му от законите на пост-индустриалното общество.9 Този "нов, 

качествен преход"10 в световната икономика поставя икономиките на 

страните от ЦИЕ пред избора или да се реформират, или да се провалят. В 

крайна сметка те избират по-рационалната позиция, т.е. да извършат преход 

от централно планирана към пазарна икономика. Този избор се споделя 

консенсусно и от българското общество. 

 Както показа обаче тринадесетгодишния опит след 1989г., 

извършването на този преход, въпреки оптимистичните очаквания за 

бързото и успешното му завършване, далеч не е в съответствие с тези 

очаквания. Въпреки това някои страни от ЦИЕ успяха да се справят със 

своята уникална задача на своето "ново сътворение"11 по-добре от други. 

Това е така не само защото през периода след 1989г. различните страни от 

ЦИЕ прилагат "шоковата терапия" и политиките, заложени в нея, с различна 
                                                                                                                                                                             
http://www.journalofdemocracy.com/thomas_carothers.pdf 
9Naisbitt, J. and Aburdene, P. Megatrends 2000. The New Directions for the 1990's. William Morrow and 
Co., Inc., New York, 1990, p. 93-95. 
10Спасов, Т. Икономическият преход: теоретични аспекти. Предпоставки и условия на 
икономическия преход. // Сп. "Алтернативи", бр. 9-10 (33-34) 2000, с. 5 
11Мандела, Н. Залезът на националната държава. // В края на века. Големите умове на нашето 
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решителност, а и защото техните изходни условия за началото на прехода са 

по-благоприятни от тези на останалите. За да се разбере по-качествено 

процеса на преход в България и в тази насока да се изяснят условията и 

факторите за успешното му завършване, е необходимо накратко да се 

проследят какви са началните условия в икономиката на България към 1989г. 

 

2. Изходни икономически условия за процеса на преход 

  

 Когато избират пътя към пазарното стопанство, всички страни се 

изправят пред наследствата от централно-планираната икономика. 

"Елементите на командната икономика се комбинират, за да произведат 

наследство от инвестиционни проекти, които не са доказали своята 

икономическа целесъобразност. Когато това наследство се комбинира и с 

нежеланието грешките да бъдат признати, особено големите грешки, 

последвалата система наследява "бели слонове", които продължават да се 

хранят за сметка на останалата част от икономиката."12 Както вече бе 

посочено, в страните от ЦИЕ и в България след 70те години не само че не 

започва бурен технологичен прогрес, но и се наблюдава изоставане от 

развитите страни по един от основните показатели за жизнено равнище: 

растежа на общата продукция. За България растежът на икономиката е със 

забавени темпове: в периода 1961-70 той е 5.8%, за 1970-80 е 2.8%, а за 

последните години на пред-преходния период възлиза на 1.2%.13 Нещо 

повече, този растеж се осъществява "при непрекъснат ръст на междинния 

продукт и при съкращаване дела на крайния продукт, при 2-3 пъти по-висока 

норма на електро- и енергоемкост, при няколко пъти по-висока материало- и 
                                                                                                                                                                             
време за света и за неговото бъдеще. ИК "Труд", С. 1998, с.237 
12Brown A., Neuberger E. The Traditional Centrally Planned Economy and Economic Reforms // 
Comparative Economic Systems. Models and Cases. Sixth Edition. Boston: Irwin, p. 282-283 
13Спасов, Т. Институционални аспекти на теорията на икономическия преход. // Икономическа и 
институционална промяна при прехода към реално функционираща пазарна икономика. Научна 
конференция (30.11.-1.12.2001). УИ "Стопанство", С. 2002, с. 6, цит. по Корнай, Я. 
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металоемкост"14, и изобщо на ресурсоемкост в сравнение с развитите страни. 

Този спад на темпа на растежа продължава и след 1989г., като за всички 

икономики от ЦИЕ, не само за България, е характерен "трансформационен 

спад"15 в икономиката и в абсолютни изражения за периода 1990-94г. Този 

спад се дължи не толкова на прилагането на шоковата терапия (макар че 

това е силно дискусионен въпрос), а на инерционността на системата, 

породена от нейната сложност, в чиято еволюция (на системата) е 

характерна "изключително голямата рола на началните условия."16

 И докато липсата на глобализираност на страните от СИВ повлиява на 

началните условия на прехода и докато началните условия повлияват на 

следващите събития в системите на тези страни, то би било признак на 

непрозорливост да се счита, че сaмо те определят посоката на прехода. 

Наистина в процеса на преход "никоя страна не може да избегне своите 

начални условия"17. Но нещото, което е поне толкова важно за успеха на 

прехода, колкото стартовите позиции, са последвалите мерки в 

икономичeските политики на отделните правителства за преодоляване на 

изоставането от развитите страни и на трансформационния спад. Защото 

"системата, подложена на трансформациите на реформата, е вътрешно 

неустойчива"18 и само устойчивостта на мерките, използвани в една цялостна 

стратегия за излизане от шока, могат да тушират тази неустойчивост. 

(Обратно на схващането, че скоростта на реформите е определяща за техния 

успех).19

                                                                                                                                                                             
Социалистическата система. Акад. изд. "М. Дринов", С. 1996, с. 196. 
14Манов, В. Уроците от българския преход. ИК "Сиела", С. 2001, с.20-21. 
15Спасов, Т. Институционални аспекти на теорията на икономическия преход. // Икономическа и 
институционална промяна при прехода към реално функционираща пазарна икономика. Научна 
конференция (30.11.-1.12.2001). УИ "Стопанство", С. 2002, с.13 
16Матеев, Е. Пазар и план. // Икономиката на кръстопът, Партиздат, С. 1990, с. 31 
17World Bank. World Development Report 1996: From Plan to Market. Executive Summary, 
http://www.worldbank.org 
18Корнай, Я. Социалистическата система. Акад.изд. "М. Дринов", С.1996, с. 523 
19"Трансформацията на обществото не е конно състезание и основният показател за успех е не кой 
преминава финиша първи. Прекаленото наблягане на скоростта води до нетърпение, агресивност и 
арогантност." - Корнай, Я. Десет години след "Пътят към свободната икономика": самооценка на 
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 Твърде абстрактното понятие стратегия за излизане от шока 

означава преди всичко начин на мислене и след това план за реформи. 

Опитът от наложилата се българска икономическа практика в последните 

тринадесет години показва, че задължителната предпоставка за този начин 

на мислене включва поглед към далечното, но реално осъзнавано, а не 

"светло бъдеще". Това реално осъзнавано бъдеще се нарича модел на 

пазарно стопанство, към който българската икономика трябва да се стреми. 

  

3. Изборът на модел на пазарно стопанство като фактор за успешно 

завършване на икономическия преход в България20

 

 3.1. Увод към проблема. Въпросът за необходимия на българската 

икономика модел на пазарно стопанство намира място при 

институционалните условия и фактори за завършване на прехода, преди 

всичко защото моделът означава изграждане на определени механизми на 

функциониране в икономиката според приоритетите в дългосрочната 

икономическа политика. Веднъж изградени, тези механизми на 

функциониране се превръщат в надстройка на конституиращите принципи 

на стопанството, превръщат се в регулиращи принципи на поведение на 

икономическите субекти, или казано накратко, се превръщат в институции.  

 Въпросът за модела на пазарно стопанство е един от най-важните за 

процеса на преход и въпреки това все още стои отворен в българската 

икономическата литература. Той е централен за прехода, защото от 

решаването му зависят по-нататъчните мерки в икономическата политика на 

правителствата на България през преходния период (не бива да забравяме, че 

модел означава преди всичко системно организирани приоритети), а без 
                                                                                                                                                                             
автора. // Сп. "Икономическа мисъл", бр.1/2001., с 57-58 
20Всички следващи расъждения, касаещи моделите на пазарно стопанство и техните 
характеристики, избора на конкретен модел за България, както и възможните дефекти на 
социалното пазарно стопанство в България, са вдъхновени от Танова, П. Световното стопанство и 

 15



решаването му не могат да се формират дългосрочният характер на 

икономическата политика, не може да се обхване системата в нейната 

цялост, а следователно и не могат да се формират икономически 

институции, които да работят "в един отбор" за успешното завършване на 

прехода. Без това условие, е вероятно да се изпадне в ситуация, в която - 

както А. Пшеворски цитира в своята книга Р. Жеу - "...комунизмът се е 

провалил... но нашият капитализъм също е чудовищен провал."21  

 За да не последва българската икономика съдбата на 

латиноамериканските икономики (една от които, въпреки наличието на 

валутен борд, се провали), е "нужно да бъде идентифицирана типологията на 

пазарната икономика, която може и трябва да се създаде в страната."22 

Въпреки че аргументацията на необходимостта от избор на модел е повече 

от ясна, е изкушение да се предложи и още един аргумент под формата на 

въпрос. Ако сега българското общество се заеме със задачата да започне 

прехода отначало, по същия начин ли щеше да го направи?23 Отговорът е 

"да" само за печелившите от сегашното статукво, но по сравнение с 

мнозинството български граждани, те са незначителен дял. Реставрацията на 

принципите на социалистическата система обаче също не е продуктивен 

вариант (т.е. не бива да се поставя знак за равенство между въпросите Така 

ли щяхме да направим прехода? и Дали щяхме да направим прехода?). 

Следователно остават няколко възможности. Няколко възможности за 

успешен път към пазарно стопанство, т.е. само напред. И така: 

 3.2. Кой модел на пазарно стопанство е най-подходящ за 

България? Отговорът на този въпрос е по-сложен от този дали на България 

е необходим конкретен модел на пазарно функционираща икономика. Това е 

                                                                                                                                                                             
българският избор. Изд. "Кама", С. 1995.  
21Пшеворски, А. Демокрацията и пазарът. УИ "Стопанство", С. 1994, с.246 
22Манов, В. Относно типологията на модерната пазарна икономика // УНСС. Научни трудове. 
Том 1/1999, с.3 
23Аналогия с възгледите на П. Дракър. Мениджмънт-предизвикателствата през 21 век. Изд. 
"Класика и стил", С. 2000, с.83 
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така най-малкото защото възможните отговори не са "да" и "не, а стоят три 

възможни отговора: модифицирано пазарно стопанство, направлявано 

пазарно стопанство и социално пазарно стопанство24. Нещо повече. Не е за 

пренебрегване и примерът на Китай, където се постигат забележителни 

икономически резултати, а е ясно, че Китай не прилага нито един от тези 

модели. Отдалечеността на българската икономическа и политическа 

системи от китайската обаче във всяко едно отношение, може лесно да 

обоснове защо уникалният китайски модел на стопанство не би могъл да 

бъде приложен в български условия.  

 Но методът на изключването, касаещ алтернативите за избор на модел 

в България, изчерпва своите възможности дотук. Който и да е избор на 

модел или което и да е негово отхвърляне, трябва да бъдат обосновани с 

икономически аргументи. Така че отговорите се свеждат отново до три и не 

бива да се забравя, че трябва да се избере един от тях. Не е икономически 

възможно да се изберат и трите, защото зад всеки от тях стоят приоритети в 

икономиката, а когато се приоритизира всичко, има риск нито един от 

приоритетите да не бъде постигнат. 

 Моята теза е, че най-подходящият модел на пазарна икономика за 

България в дълъг срок е моделът на социално пазарно стопанство и 

аргументите, с които ще бъде доказана тази теза, ще бъдат посочени малко 

по-късно. Преди да се мисли за дългосрочното развитие на икономиката 

обаче е по-добре да се поставят някои проблеми, касаещи краткосрочното и 

средносрочното развитие на икономиката.  

 За никой не е тайна, че България изостава от водещите страни-

кандидатки за присъединяване към Европейския Съюз (ЕС). Не е особено 

страшно, че изоставането е по линия на отварянето и затварянето на глави в 

преговорния процес. Това е по-малкият проблем. Големият проблем на 
                                                           
24За подробно изложение относно видовете модели на пазарно стопанство и техните характеристики 
вж. Танова, П. Световното стопанство и българският избор, ИК "Кама", С. 1995., с. 86-153 и 
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България е, че страната изостава от водещите страни-кандидатки в 

икономическо отношение. Това изоставане не би могло да се компенсира по 

никакъв друг начин, освен с качествено управление на икономиката в 

България. Какво означава икономиката на България да бъде управлявана 

качествено? Това означава в краткосрочен и главно в средносрочен аспект 

икономиката ни да постигне резултати, които да я приближат до 

икономиките на водещите страни-кандидатки за членство в ЕС. Това 

означава най-малко да бъде постигнат висок икономически растеж, който да 

индуцира от своя страна нарастване на доходите на населението. Веригата от 

въпроси обаче не свършва дотук. Как да бъде постигнат този растеж в 

контекста на избора на модел? Т.е. кой модел гарантира най-бързо високи 

икономически резултати?  

 Отговорът не подлежи на съмнение: направлявано пазарно 

стопанство. Българските полисимейкъри трябва да изберат за 

краткосрочното и средносрочно развитие на икономиката приоритетите и 

механизмите на направляваното пазарно стопанство и главният от тях е 

алокацията на ресурси. За пример могат да послужат с пълен успех опитът 

на Япония и Франция, които въвеждат в следвоенния период именно този 

приоритет, за да доведат разрушените си икономики впоследствие до 

резултати, позволяващи им с пълно право да се причислят към "великите 

икономически сили." С прилагането на този приоритет към пазарните си 

икономики те компенсират успешно изоставането си в икономическо 

отношение от останалите развити страни. Едва ли някой в България има 

претенцията с приложението на този приоритет да направи от българската 

икономика "велика сила", но той действително може да бъде използван, за да 

се компенсира изоставането на България от останалите страни-кандидатки в 

икономическо отношение. 

 Приложението на успешната алокация на ресурси с цел постигането 
                                                                                                                                                                             
особено 104-120.  
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на ускорен икономически растеж обаче може да не се окаже безпроблемно за 

България. За да могат успешно да се насочват ресурси към един или друг 

сектор на икономиката, са необходими няколко условия, които в България 

все още липсват (или са били налице, но вече не съществуват). Това поставя 

под съмнение въобще изпълнението на този приоритет. Кои са тези 

липсващи в България условия?  

 Съществуват два канала, по които се насочват ресурси към 

определени отрасли. Първият е капиталовият пазар, но българското 

правителство едва ли може да го използва, първо защото механизмите на 

функциониране на капиталовия пазар не са подчинени на контрола на 

правителството и второ защото дори да бяха по принцип подчинени, 

правителствата в България нямаше да могат да го използват по простата 

причина, че капиталовият пазар в България не е сериозен източник на 

средства за бизнеса. Остава вторият канал. И той е банковата система. За да 

могат да се насочват ресурси от банковата система към бизнеса там, където 

правителството иска, т.е. в съответствие с поставените приоритети в 

правителствената икономическа и индустриална политика, е необходимо да 

има висок дял на държавната собственост в банковата сфера. Високият дял 

на държавата би гарантирал, че ресурсите отиват в онези отрасли, които са 

приоритизирани. Само така бизнесът в приоритетните отрасли (или 

подотрасли) ще може да се възползва от възможността да последва 

приоритетите на правителството. По тази линия обаче в България има 

сериозен проблем - делът на държавната собственост в банковата система 

вече не е висок25. Вторият проблем пред алокацията на ресурси е слабият 

сектор на малките и средни предприятия в България, които да заработят като 

доставчици и поддоставчици на фирмите в приоритетните отрасли. Трето 
                                                           
25Тук трябва да се направи едно уточнение. Авторът не смята, че ниският дял на държавната 
собственост в банковия сектор е "добро" или "лошо" явление, нито че приватизацията в банковия 
сектор в България ще доведе до негативни последици за икономиката. Но ако такъв приоритет в 
икономиката бъде поставен въобще, то ниският дял на държавата в банковия сектор няма да 
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условие, на което българската икономика и икономическа политика не 

отговарят е, че приоритетите в икономиката се задават от правителството, но 

се формулират от правителството и бизнеса заедно. И във Франция, и в 

Япония правителствата изграждат своите приоритети в икономиката с 

помощта на предприемачите, което засега в България не е практика на 

особена почит. И четвъртото условие, което би позволило успешната 

алокация на ресурси, но което липсва на България, е правителствена 

институция, която да бъде натоварена с отговорността да планира 

развитието и функционирането на икономиката, с други думи, институция, 

която да прави индикативно (което няма нищо общо с показалото своята 

неефективност при сложни икономически системи директивно) планиране. 

Тази институция разбира се би била излишна след като икономиката започне 

да използва по-усложнени технологии, които произвеждат диверсифицирани 

продукти26 или би променила функциите си по посока на стратегическо 

планиране. 

 От казаното следва, че постигането на бърз икономически растеж в 

България с помощта на правителствената политика за алокация на ресурси 

ще бъде сериозно затруднено. Остава открит въпросът за това как може в 

кратък и среден срок високия растеж, който да компенсира икономическото 

изоставане на страната, да бъде постигнат по друг начин. 

 3.3. Защо именно социално пазарно стопанство в България? Има 

няколко много сериозни причини, които да обосноват именно този възможен 

избор на модел на пазарна икономика за България. 

 1. В България основният канал за посредничество между спестявания 

и инвестиции е банковата система. Това се доближава в най-голяма степен 

до механизма на трансфер на спестяванията до инвестициите при 

                                                                                                                                                                             
позволи той да бъде изпълнен с гарантиран успех. 
26Rostow, W. W. Eastern Europe and the Soviet Union: A Technological Time Warp // Eastern Europe and 
the Soviet Union, p.64-65. (Издателство и година на издаване не са на разположение в използваното 
копие на материала) 
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социалното пазарно стопанство. Например в Германия банковата система 

влиза в ролята на лидер при изпълнението на тази функция, за разлика от 

САЩ или Великобритания, където основният канал за посредничество е 

капиталовият пазар. Слабият капиталов пазар в България и сравнително 

рядката практика у нас бизнесът да търси средства от капиталовия пазар, а 

не от банките, потвърждава тази теза. 

 2. Моделът на СПС е застъпен в развитите европейски страни. Макар 

че в Европа успешно функционират и други модели, примерът с успехите на 

Германия и Швеция в икономиките им е достатъчен за аргументиране на 

тезата, че СПС е необходимо на България. 

 3. Правителството при СПС приоритизира не толкова икономически, а 

социални цели, което е в съгласие с очакванията на обществото в България 

именно правителството, а не бизнесът да реши проблема с безработицата, 

макар че най-ефективният начин дългосрочно да се реши този проблем си 

остава да бъдат произвеждани повече стоки и услуги във всеки следващ 

период за дълго време не от държавния, а именно от частния сектор. 

 4. Необходимостта от изграждане на силен сектор на малки и средни 

предприятия. При СПС те са приоритет на икономическата политика, защото 

именно те гарантират по-високата норма на заетост и по-успешното 

изпълнение на социалните цели на правителството, за разлика от сектора на 

малките и средни предприятия при НПС, където те са условие за успешното 

функциониране на едрия бизнес и по този начин способстват за изпълнение 

не на социланите, а на икономическите цели на правителството. 

 5. Силната местна власт при СПС дава основание да се смята, че 

прилагането на неговите принципи и механизми в български условия ще 

способства излизането на много общини в България от тежкото им 

финансово състояние. За целта разбира се е необходима промяна в 

Конституцията, целяща фискална децентрализация, която вече е предвидена 

от правителството.  
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 6. Слабата географска и професионална мобилност на фактора труд в 

България, която затруднява изпълнението на приоритетите на МПС и в по-

малка степен на тези при НПС. 

 7. Социалните цели на СПС включват приоритизиране на 

здравеопазването и образованието от страна на правителството, което 

съвпада с нагласите в обществото в България. 

 8. СПС се доближава в най-голяма степен от всички други модели до 

егалитарните нагласи в обществото в България. Егалитарният начин на 

мислене, който все още като че ли доминира в обществото, има най-изгодна 

среда за просъществуване именно при СПС. Тук отново трябва да се 

подчертае, че не е задължително авторовата лична позиция да съвпада с 

това, което е подходящо за България. Егалитарният начин на мислене е 

вреден за икономиката, но е подходяща почва за прокарване на 

приоритетите на социалната пазарна икономика в България. 

 Така с няколко аргумента се направи опит да се докаже тезата, че 

моделът на социалното пазарно стопанство е най-подходящият за 

българската икономика и общество. Това обаче не означава, че моделът е 

лишен от дефекти, които без съмнение ще се проявят и в Български условия. 

  

 3.4. Възможни дефекти на социалното пазарно стопанство в 

България. Моделът на СПС има два сериозни дефекта: тромава бюрокрация 

и частична неадекватност на механизмите в модела спрямо тенденците в 

световната икономика. И ако първият дефект не е особено интересен за 

настоящото изложение, то вторият заслужава по-сериозно внимание. 

Приоритизирането на заетостта при СПС има негативни ефекти за 

икономиката. То означава да не се допуска или да се прави опит за 

изкуствено забавяне на западането на традиционните отрасли за 

икономиката - процес, който е обективен - с цел да не фалират определени 

"структуро-определящи" фирми и да не се ликвидират отрасли, които имат 
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висок дял в БВП на страната. Всичко това се прави с цел да се тушира 

евентуалното социално напрежение при естествения процес на отмиране на 

определени отрасли и при възникване на нови такива. Но с подрепата си за 

старите отрасли, правителствата, следващи приоритетите на СПС, забавят и 

естествения процес на изместване на трудовия, предприемаческия и 

иновативния потенциал към отрасли, които заемат все по-висок дял в 

икономиката. Не случайно за "нова икономика" се заговори първо в САЩ, 

където правителството оставя социалните цели на по-заден план, а не в 

Германия например. Тенденциите в световната икономика за все по-солидно 

присъствие на информационния сектор в икономиката (засега основно в тази 

на САЩ) поставят на дневен ред въпроса дали икономиките, в които 

функционират принципите на НПС и СПС притежават механизми за 

постигането на резултатите на американската икономика. Едва ли е 

случайно, че в последните години американската икономика неизменно 

изпреварва европейската и японската по темпове на растеж на БВП и по 

устойчивост на растежа, по показателите дял на високотехнологичния 

експорт в дела на общия експорт и по разходи за информационни и 

комуникационни технологии към БВП27. Тогава адекватни ли са моделите на 

НПС и на СПС по резултати на водещата в света икономика, прилагаща 

модифицирано пазарно стопанство? Ако намерят механизми вътре в самите 

модели, с които да й противостоят, да. Това обаче не усложнява значително 

българския избор на модел. Като че ли българската икономика трябва първо 

да постигне резултатите в европейската и едва след това пред нея да бъдат 

поставяни още по-амбициозни задачи.  

 От казаното дотук става ясно, че в този момент българската 

икономика и общество са най-готови да изградят социално пазарно 

                                                           
27Вж. Станчев, А. Институционални възможности и ограничения за развитието на новата 
икономика (по примера на Япония, ЕС и САЩ) // Икономическа и институционална промяна при 
прехода към реално функционираща пазарна икономика. Научна конференция. (30.11.-1.12.2001), 
УИ "Стопанство", С. 2002, с. 251-260 
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стопанство. Това е и най-подходящият модел за България.     

 

4. Каква трябва да бъде ролята на държавата за успешното 

финализиране на икономическия преход? 

 

 В началото на преходния период е широко застъпено мнението (може 

би вследствие повече на психологическа нетърпимост към намесата на 

държавата, отколкото на рационални икономически аргументи), че 

държавата не трябва да интервенира в икономиката и че мотивиращата, 

разпределителнала и алокативната функции на пазара ще могат да се 

изпълняват безпрепятствено и без намесата на държавата. Въпреки това 

широко застъпено мнение "пазарният фундаментализъм"28 също не генерира 

очакваните резултати.  

 Това на практика означава, че само съчетаването на доминиращата 

роля на пазара в икономиката с икономически функции и на държавата може 

да изведе икономиката от преходния период и в никакъв случай извеждането 

на държавата от икономиката не означава дезинтересиране на държавата от 

развитието на икономиката. Що се отнася до този фактор за успешното 

завършване на прехода, то може да се твърди, че "преходът не е движение от 

"повече" правителство към "по-малко" правителство, а от един тип 

правителство към друг."29 И още, че "именно стабилната държава, а не 

минималната държава създава условия за разгръщане на пазарния процес."30 

Но какви биха могли да бъдат тези условия, които държавата трябва да 

създаде? Тя трябва "активно да влияе на институционаланата среда31 в 

                                                           
28Манов, В. Уроците от българския преход. ИК "Сиела", С. 2001, с.74. 
29Леонидов, А. Ордолиберализъм. Социално пазарно стопанство. Трансформация. Изд. "Лик", С. 
2000, с. 256 
30Пак там, с. 279 
31Институционалната среда се дефинира като комплекс от политически, социални и юридически 
(правни) правила (принципи), определящи базата за формиране и развитие на системата от 
икономически връзки, зависимости и отношения. Вж. Спасов, Т. Макроикономикс. УИ 
"Стопанство", С. 2001, с.573 
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икономиката, защото спонтанната селекция на институциите, както 

убедително показва еволюционната теория, а и самата практика, невинаги 

избира най-добрите варианти."32  

 Как българската държава (в лицето на правителството и държавната 

администрация) да влияе на институционалната среда и да поддържа 

стабилни своите съзнателно ограничени, но точно и рационално дефинирани 

функции в пазарната икономика? Тя трябва да най-малкото да направи 

четири неща: 1) да подобри административните си услуги, 2) да създаде по-

либерални закони по отношение на фискалната децентрализация и 

закупуването на земя от чужденци, 3) да налага твърди бюджетни 

ограничения (по смисъла на Я. Корнай) на държавните предприятия и 4) да 

стимулира влизането във всички отрасли на икономиката, по този начин 

създавайки единствено възможното условие за прогреса - конкуренцията 

(тип функционираща състезателност за формиране, а не за преразпределение 

на пазари по смисъла на В. Манов) и то конкуренция не толкова между 

съществуващите икономически субекти, а между съществуващите и 

навлизащите нови фирми в отралсите.  

 Правителството вече има някои добри идеи за подобряване на 

административните услуги, напр. чрез обслужване на граждани и фирми "на 

едно гише" с цел да се сведе до минимум общуването им с 

администрацията33. Подобряване може да се получи и чрез създаване на 

проект за e-government34. Въпреки постигнатия напредък по отношение на 

либерализирането на влизането в отрасъла, то не е достатъчно. Остава да се 

направи много по отношение на мерките за финансова дисциплина на 

държавните предприятия, на предотвратяването на източване на активи при 
                                                           
32Марков, М. Институционализмът - нов избор за трансформиращите се икономики // 
Икономическа и институционална промяна при прехода към реално функционираща пазарна 
икономика. Научна конференция. (30.11.-1.12.2001), УИ "Стопанство", С. 2002, с. 65 
33Правителство на РБ. Меморандум за икономическата политика на правителството и БНБ, с.15. 
http://www.minfin.government.bg/bg/Information/Budjet&dulg/BGR%Memo%20Final1_.pdf 
34"Електронно" правителство. За още информация по въпроса за е-правителството в България вж. Е-
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процеса на приватизация, преструктуриране и ликвидация, прилагане на 

мерките за излизане от отрасъла (което насочва ресурси към по-продуктивни 

такива). Все още има да се работи сериозно за подобряване качеството на 

съдебната система. Но приемането на закони, както се твърди и в World 

Development Report 1996: From Plan To Market, е само първата стъпка - 

""хватката" е да се подсигури тяхното ефективно приложение."35

 Ролята на неформалите институции при прилагането на новото 

законодателство е решаваща. Те могат както да спомогнат за прилагането 

му, така и да го провалят. Затова новото законодателство в страната трябва 

да се съобразява с тези неформални институции.36 [За повече разсъждения 

относно успеха на прехода връзката му с неформалните институции в 

България вж. Приложение 1]37. Има и още нещо по отношение на новото 

законодателство, което е също поне толкова важно: необходимо е то да се 

приема от законодателните органи с "поглед напред", защото закони, "които 

са приети, за да засилят преходни политически предимства, които не са 

нищо друго освен пактове за господство на последните победители, са 

толкова трайни, колкото и условията, породили последната политическа 

победа."38

 Възможността за продажба на земя на чужденци е важно условие за 

постигане на просперитет в дългосрочна перспектива. Въпросът е натоварен 

с твърде много идеологически наслагвания, но в противовес на идеолозите 

на "чистата (от  чужденци) българска земя" си струва да се посочи една 

крилата фраза на един от най-големите идеолози на нашето време - Дън Сяо 

Пин: "Няма значение дали котката е черна или бяла, важното е да лови 

                                                                                                                                                                             
правителството предтсавлява почти осъществена мечта // В-к. “Пари +”, 22.7.2002, с. 27 
35World Bank. World Development Report 1996: From Plan to Market. Executive Summary, 
http://www.worldbank.org 
36Пшеворски А. Демокрацията и пазарът. УИ "Стопанство", С. 1994, с. 45 
37 Приложенията в дипломната работа са в есеистична форма. 
38Пшеворски А. Демокрацията и пазарът. УИ "Стопанство", С. 1994, с. 46 

 26



мишки."39 Важно е също така да се отбележи, че дилемата за отдаването на 

национално богатство не е чужда дори на "флагмана" на световната 

икономика в момента - САЩ. Там също са се водели дискусии дали това е 

правомерно по различни поводи40, но както винаги, там надделяват 

икономическите, а не идеологическите аргументи. Ученето от чуждия опит 

понякога може да бъде полезно.  

В подкрепа на либерализирането на този пазар се изказват и водещи 

български икономисти: "Нашата страна е бедна на ресурси и затова големи 

потоци от чуждестранен капитал няма да се насочат, ако не им бъде 

разрешено да купуват и арендуват земя и гори за дълги периоди."41

 Въпросът за фискалната децентрализация като фактор за завършване 

на прехода също не заслужава да се отбягва, най-малкото защото "България 

е парламентарна република с местно самоуправление", но докато първата 

част на този член от Конституцията е пределно ясен, то вторият някак губи 

съдържание. Общините все още не са заели своето място в икономическия 

живот на страната, а те биха могли да играят важна роля за завършване на 

прехода, защото те по-лесно могат да асоциират своята дейност с развитието 

на малките и средни предприятия42 в техния регион, докато на централната 

власт е отредено ангажирането със структуро-определящите отрасли и едрия 

бизнес.  

 Мярка, която сериозно би подпомогнала развитието на общините, е 

евентуалното заделяне на данък печалба от малките и средни предприятия 

не за централния, а за местния бюджет.43 Това от една страна ще подобри 

                                                           
39Naisbitt J., Aburdene P. Megatrends 2000. The New Directions for the 1990's. William Morrow and Co., 
Inc., New York, 1990, p. 102. 
40Вж. Морита А., Рокфелер Д. Диалог межди източния и западния капитализъм // В края на века. 
ИК "Труд", С. 1998, 
с. 235  
41Савов, С. Защо е необходима експортна ориентация на икономическия растеж в България // 
УНСС. Научни трудове. Том 1/1999, с.112 
42На тях се отделя по-сериозно внимание като фактор за успешно завършване на прехода в 
следващата глава 
43EBRD/World Bank. Transition. The First Ten Years. Analysis and Lessons for Eastern Europe and the 
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финансовото състояние на местните власти, а от друга - ще развие малкия и 

средния бизнес. Едно решение за два много сериозни проблема при 

успешния преход към реално функционираща пазарна икономика. 

  

5. Пазарните институции като фактор за успешно завършване на 

икономическия преход в България 

 

 5.1. Какви трябва да бъдат българските пазарни институции? 

Изграждането на пазарни институции, т.е. такива, които подкрепят 

създаването и развитието на пазарната икономика в България, е един от най-

съществените фактори за успешно завършване на прехода. Те би трябвало да 

се създават от правителството с ясното съзнание, че те нито ще бъдат 

временни, за да узаконят ползите от статуквото за заинтересовани 

икономически субекти, нито ще бъдат статични, за да възпрепятстват 

навлизането на "съзидателното разрушаване" (по смисъла на Й. Шумпетер) в 

икономиката. Те трябва да са стабилни, но динамично развиващи се "в крак с 

времето", т.е. с тенденциите в световната икономика, те трябва да са 

балансирани помежду си и същевременно всички заедно да работят за 

приемането на България в Европейския Съюз. "Създаването и подкрепата за 

тях е може би най-същественият принос, който правителствата могат да 

дадат за дългосрочния успех на прехода."44 Това е безспорно вярно, но дали е 

достатъчно институциите просто да се създадат, за да работят? Отговорът, 

категорично, е "не". 

  

 5.2. Един пример за това как НЕ трябва да се прави 

институционална реформа. Извършването на институционални реформи 

не е достатъчно за успеха на прехода. За да се постигне успех, 
                                                                                                                                                                             
Former Soviet Union. World Bank 2002, p. xxviii, xxx. 
44World Bank. World Development Report 1996: From Plan to Market. Executive Summary, 
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новосъздадените институции трябва да работят за развитието на пазара (т.е. 

за конкуренцията между съществуващия и за навлизането на новия бизнес в 

икономиката), защото тяхното призвание е да бъдат пазарни институции. 

Опитът на Източна Германия в това отношение категорично подкрепя 

горното твърдение. Въпреки колосалните суми, трансферирани в Източно-

германската икономика след 1989г. (средно по ок. 150 млрд. DM годишно), 

като общо за периода 1991-97г. те възлизат на ок. 1.2 трилиона DМ (600 

млрд. USD), въпреки приемането на пазарните институции на ФРГ и 

въпреки приемането й (по силата на обединението с ФРГ) в Европейския 

Съюз, Източна Германия преживява по-дълбока трансформационна рецесия 

от тази в Полша, например и достига равнището си на БВП от 1989г. едва 

през 2000г., докато Полша успява цели 5 години преди това. Каква е 

причината? Ниските темпове на създаване на нова частна собственост и 

слабата макроикономическа политика на федералното правителство в 

началото на реформите в Източна Германия.45 Т.е. необходима е не каква да 

е институционална реформа46, а такава, която да създаде институции, 

работещи за пазара. Ако това не стане в съответствие и едновременно с 

провеждането на либерализацията и приватизацията, последните "могат да 

бъдат компрометирани."47 Вероятно това би довело до т.нар. системен 

вакуум48, което би забавило излизането на България от прехода. Условие 

институционалната реформа да проработи в България е в субекта на нейното 

провеждане (в случая с България това са политическите сили) да има 

                                                                                                                                                                             
http://www.worldbank.org 
45Примерът, количествените показатели и изводите са заимствани от EBRD/World Bank. Transition. 
The First Ten Years. Analysis and Lessons for Eastern Europe and the Former Soviet Union. World Bank 
2002, p. 37-39. 
46Институционалната реформа е комлпекс от правни и организационни механизми за изграждане на 
институционална среда, институционални механизми и институционални субекти на пазарната 
икономика. Вж. Спасов, Т. Икономическият преход: теоретични аспекти. Предпоставки и условия 
на икономическия преход. // Сп. "Алтернативи", бр. 9-10 (33-34), 2000, с. 6. 
47Минасян, Г. Десет години преход. Колко още? // Сп. "Икономическа мисъл", 6/1999, с.71 
48Спасов, Т. Институционални аспекти на теорията на икономическия преход // Икономическа и 
институционална промяна при прехода към реално функционираща пазарна икономика. Научна 
конференция (30.11.-1.12.2001). УИ "Стопанство", С. 2002, с.15 
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консенсус по въпросите за институционалната реформа. Противното 

означава страната да премине през "продължителен конфликт заради 

основните институции; политическите сили, загубили в резултат на 

взаимодействието на тези институции, непрекъснато ще връщат на дневен 

ред въпроса с институционалната система."49

 

6. Използване на опита на други държави като възможност за 

улесняване провеждането на институционална реформа  

 

 Примерът с Източна Германия по-горе предизвиква и още размисли - 

по-специално що се отнася до използването на опита на други държави и 

прехвърлянето на този опит в български условия. Използването на опита на 

други държави по принцип може да донесе немалко дивиденти на 

българската икономика, още повече ако от него се извлекат поуките и тези 

поуки се приложат в конкретните български условия. Но нерядко опитът на 

други държави може да се превърне в негативен фактор за успеха на прехода 

в България или най-малкото сериозно да го забави (било то заради това, че 

опитът "оттатък" е проработил в друг исторически етап, било поради това, 

че механизмите на функциониране на българската икономическа система ще 

го отхвърлят). В примера беше показано как може един добър опит, една 

добра идея, да не доведе до очакваните резултати заради несъобразяването с 

конкретните условия в Източно-германската икономика от страна на 

германските икономисти.  

 Много често се оказва, че "чуждите експерти нямат привилегията да 

познават спецификата на българската икономическа ситуация"50, което може 

да предпостави възникването на негативи за икономиката и за забавяне на 

                                                           
49Пшеворски А. Демокрацията и пазарът. УИ "Стопанство", С. 1994, с. 122 
50Манов, В. Реалният живот не се подчинява на митове (или развенчаните митове на българския 
преход) // България в началото на XXI век - икономическа, правна и социална трансформация. 
Юбилейна научно-практическа конференция, В. Търново (4. април 2002), Изд. "Faber" 2002, с.33 
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прехода. Например е спорно дали механизмите на Вашингтонския 

консенсус51 са били най-удачни за икономиката на страната, или е трябвало 

да се съобразят с утвърдените вече институции. Или например е спорно дали 

уроците от успешната икономическа политика в по-напредналите страни-

кандидатки за членство в ЕС могат все още да се приложат и в български 

условия, или поради по-различната среда в страната българската икономика 

се нуждае и от по-различни мерки, които досега не са били прилагани там 

(такава мярка например е дискутираната по-горе възможност да се приложат 

принципите на индикативното планиране). 

 Каквито и мерки обаче да се приложат - било то с български или 

небългарски идеен произход - е по-съществено те да доведат до изпълнение 

на стратегическите икономически и политически цели на страната, без 

съмнение една от които е интеграцията на националните пазарни и 

политически институции с тези на Европейския Съюз. Успехът на 

институционалната реформа в крайна сметка зависи от това дали 

българските институции ще могат да се впишат в европейските.  

 

7. Интеграцията в Европейския Съюз - фактор за успеха на 

икономическия преход 

  

 Спорно е дали пълноправното членство в ЕС е критерий за край на 

прехода. Без съмнение това би било много важен индикатор, че успехът на 

прехода е близо или най-малкото е номинален политически (а донякъде и 

макроикономически) критерий за край на прехода. Тук няма да се изпада в 

подробности относно въпросите на българската интеграция в ЕС, защото 

това е предмет на отделен задълбочен анализ, но не може да убегне от 
                                                           
51По-подробно принципите на Вашингтонския консенсус са представени при Динков, Д. 
Преговорите за присъединяване на България към Европейския Съюз като фактор за 
преструктурирането на националната икономика // Икономическа и институционална промяна 
при прехода към реално функционираща пазарна икономика. Научна конференция (30.11.-
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внимание, че интеграцията в европейските пазарни и политически структури 

е фактор за успешното завършване на прехода. Не бива да се забравя, че 

преходът се извършва в условията на глобализиращо се световно стопаство 

и липсата на интеграция в ЕС ще остави България от "другата страна на 

дигиталната пропаст"52. Т.е. колкото и да се "жонглира" с твърдението, че 

интеграцията е първостепенен приоритет на страната, едва ли трябва да се 

припомня, че тя е само средство за постигане на целите на българското 

общество, приоритетната от които е локалната глобализация на икономиката 

(по смисъла на Т. Спасов53).  

 Завършването на този процес на локална глобализация е всъщност 

вече качествен, реален, а не номинален критерий за успешен край на 

прехода, при това в дъното на който стои прилагането на новите технологии 

в стопанството. Също така не може да се отрече, че европейската интеграция 

би спомогнала за глобализирането на българската икономика - всъщност 

трябва да се приеме, че "интеграцията и трансформацията са две страни на 

един и същ процес."54 [За някои негативи за България в процеса на 

присъединяване към ЕС вж. Приложение 2: Интеграцията в ЕС и 

националното достойнство]. 

  

 Пред интеграцията на България в ЕС главно в търговско отношение 

стоят и немалко проблеми, за които ще стане дума в трета глава и които 

могат да повлияят отрицателно върху успешния край на прехода. Тези 

проблеми се очертават смислово към участието на България в 

международната търговия, което е отнесено към конюнктурните фактори за 
                                                                                                                                                                             
1.12.2001). УИ "Стопанство", С. 2002, с. 521 
52Станков, П. Евроинтеграцията - проблеми, перспективи и предизвикателства за България // 
България в началото на XXI век - икономическа, правна и социална трансформация. Юбилейна 
научно-практическа конференция, В. Търново (4. април 2002), Изд. "Faber" 2002, с. 141 
53Спасов, Т. Институционални аспекти на теорията на икономическия преход. // Икономическа и 
институционална промяна при прехода към реално функционираща пазарна икономика. Научна 
конференция (30.11.-1.12.2001). УИ "Стопанство", С. 2002, с. 10 
54Леонидов, А. Ордолиберализъм. Социално пазарно стопанство. Трансформация. Изд. "Лик", С. 
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края на прехода. Но преди да се разгледат конюнктурните фактори, анализът 

изисква да се премине към структурните условия и фактори за успешно 

завършване на икономическия преход в България. 

                                                                                                                                                                             
2000, с. 228 
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Има ли други дъна по-надолу? 

 

Самюел Бекет 

 

 

  

 Структурните реформи в икономиката образуват сърцевината на 

прехода към пазарно стопанство. Чрез тях се постига онази структура на 

икономическата система, която изпълнява качествения критерий за край на 

прехода - локалната глобализация. В началото на '90те години източно-

европейските страни започват същинския преход именно от структурните 

реформи, защото без тях е невъзможно да се премине към реално 

функциониращо пазарно стопанство.  

 Смята се, че структурните реформи са първата фаза на прехода и че те 

се състоят от:  

 1. Икономическа либерализация; 

 2. Приватизация; 

 3. Макроикономическа стабилизация.55  

 Опитът обаче на всички страни от ЦИЕ убедително показва, че 

либерализацията на стопанството и приватизацията създават условия за 

дестабилизация на икономиката. Тогава на дневен ред излиза проблема за 

макроикономическата стабилизация и дългосрочния икономически растеж 

като фактор за задържане на стабилизацията. Тези проблеми на икономиките 

в преход и решаването им в българските условия се разглеждат в 

следващото изложение. 

   

 

                                                           
55Sachs, J. Crossing the Valley of Tears in East European Reform // Challenge, Sept.-Oct. 1991, p. 27. 
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1. Либерализацията и приватизацията - начало на структурната 

реформа. 

 

 1.1. Макроикономическата либерализация като условие за 

осъществяване на структурните фактори за успеха на прехода. 

Либерализацията "предполага въвеждането на принципите на 

икономическата свобода в поведението на икономическите агенти... и 

освобождаване на цялата система от връзки и взаимодействия" между тях.56 

Икономическата либерализация включва: освобождаване на повечето цени, 

отваряне на търговската политика (ниски мита, премахване на квотите, 

освобождаване на лицензионния режим за търговските фирми) и приемане 

на правна основа за частна собственост (търговско право, корпоративно 

право и прилагане на договорите).57  

 Може да се твърди, че либерализацията в страната до голяма степен е 

постигната. С изключение на някои важни в общонационален мащаб блага 

като електро- и топлоенергията и с изключение на минималните 

възнаграждения на трудовия пазар, цените на повечето стоки и услуги са 

либерализирани. Митата постоянно падат, а законите, уреждащи частната 

собственост, са налице. Възникват обаче два въпроса, свързани с 

либерализацията: какво могат да направят институциите, за да бъдат цените 

либерализирани докрай и има ли полза България от либерализацията на 

външната търговия? 

 Цените могат да се либерализират докрай чрез осигуряване на 

свободен вход във всички отрасли на икономиката. По стара американска 

поговорка: Създаването на конкуренция е здравословно. Правителството се 

опитва да намали административните разходи за започване на нов бизнес и 

                                                           
56Спасов, Т. Институционални аспекти на теорията на икономическия преход. // Икономическа и 
институционална промяна при прехода към реално функционираща пазарна икономика. Научна 
конференция (30.11.-1.12.2001). УИ "Стопанство", С. 2002, с. 12-13 
57Sachs, J. Crossing the Valley of Tears in East European Reform // Challenge, Sept.-Oct. 1991, p. 27. 
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да опрости лицензионните режими, а според правителствения Меморандум 

за икономическа политика около 10% от пазара на газ и електроенергия ще 

бъде подготвен за отваряне до края на 2002г., позволявайки на големите 

потребители директно да се договарят за доставките си. Предвижда се също 

така продажба на всички дружества за разпределение на електроенергия на 

стратегически инвеститори, а като следваща стъпка се планира продажба и 

на дружествата за производство на електроенергия.58 Такава степен на 

"отваряне" на отрасъла не е задоволителна, но е по-добре от никаква 

либерализация. 

 Що се отнася за либерализацията на външната търговия, оценките тук 

са противоречиви. От една страна либерализацията създава условия за 

конкуренция с продукцията от външни пазари. Но при сериозната 

изостаналост на фирменото управление в България и най-вече на качеството 

на продуктите и услугите, тази либерализация създава повече пазари по-

скоро за международните фирми, отколкото за българските. Това дава 

основание на водещи български икономисти да се отнасят скептично към 

либерализацията: "Не е ли ясно на експертите от международните 

финансови институции, че такъв ефект [става дума за асиметричните 

резултати в индустриалните стопанства и в страните в преход] може да 

възникне, щом отсъстват условията за имунитет срещу негативните 

проявления на либерализацията? Понеже няма никакво съмнение в тяхната 

компетентност, остава да се мисли за наличието на някаква изгода за 

международните институции от финансовата либерализация."59 Посоченият 

проблем възниква със същата сила не само за финансовата, но и за 

продуктовата либерализация в международната търговия. По-подробно 

проблемите на международната търговия на България като фактор за успеха 
                                                           
58Правителство на РБ. Меморандум за икономическата политика на правителството и БНБ, с.14-
16. http://www.minfin.government.bg/bg/Information/Budjet&dulg/BGR%Memo%20Final1_.pdf 
 
59Савов, С. За по-голям реализъм в оценката на международния стопански ред // Сп. 
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на прехода (или забавянето му) ще бъдат разгледани в трета глава. 

 За измерването на степента на реформираност в икономическата 

политика е конструиран индекс на либерализация (Де Мело, Деницер и Гелб, 

1996). Той измерва необходимите реформи, за да може пазарите да станат 

основната институция за алокация на ресурси. Такива необходими реформи 

могат да бъдат елиминирането на централното директивно планиране и 

създаването на условия за производство в частния сектор. Индексът включва 

и реформи за ефективно функциониране на пазарите, като например: 

стабилизация на макросредата, либерализация на търговския режим и 

създаване на политики, стимулиращи конкуренцията (про-конкурентни 

политики). Индексът е в интервала (0;1), като 0 заклеймява икономиката 

като нереформирана и централно-планирана, а 1 стои като награда за 

икономики, които прилагат стандартите на пазарната икономика.60 За 

Унгария, Чехия, Полша и Естония индексът е между 0.90-0.97 (1998), за 

Литва и Латвия е ок. 0.78-0.80 (1998), а за България е ок. 0.70 (1998). Това 

означава, че през 1998г. Световната Банка оценява българската икономика 

като пазарна с коефициент 0.7. Интересно ще бъде да се види оценката на 

Европейската Комисия тази есен. 

 

 1.2. Приватизацията като фактор за успеха на структурните 

реформи. За да се осъществи преструктурирането на собствеността в 

икономиката, трябва да са налице изпълними проекти (или стратегии) за 

приватизация. Я. Корнай предлага два варианта: стратегия на органично 

развитие (стратегия "А") и стратегия на ускорена приватизация (стратегия 

"Б").61 Основните положения на стратегия "А" включват: 

• създаване на благоприятни условия за "обърнато нагоре" движение 
                                                                                                                                                                             
"Икономическа мисъл" 1/2000, с.25-26 
60EBRD/World Bank. Transition. The First Ten Years. Analysis and Lessons for Eastern Europe and the 
Former Soviet Union. World Bank 2002, p. 14. 
61Корнай, Я. Десет години след "Пътят към свободната икономика". Самооценка на автора // Сп. 
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на частния сектор; 

• приватизация на повечето от държавните компании; 

• всяко "подаряване" на държавна собственост трябва да бъде 

избягнато; 

• прилагане на схеми за приватизация, които да водят до 

мажоритарна собственост от страна на стратегически инвеститор; 

• засилване на бюджетните ограничения. 

 Основните положения в стратегия "Б" са: 

• елиминиране на държавната собственост; 

• основната техника на приватизация е един вид раздаване; 

• толерантност и дори окуражаване на поглъщането от страна на 

мениджърите.   

 В това съчинение харвардският професор от унгарски произход 

показва, че стратегия "А" дава по-добри резултати от "Б" и че последната "в 

най-добрия случай е посредствена, а в най-лошия - изключително вредна."62 

Това е така не толкова защото двете стратегии се различават коренно по 

своите методи, а защото самата философия на стратегия "А" е насочена към 

растежа на частния, а не към ликвидирането на държавния сектор като 

условие за създаване на пазарна икономика. И при това не към кой да е 

частен сектор, а към новия (в смисъл на създадения след 1989г.).  

 Елиминирането на държавната собственост, поставено като самоцел 

на приватизацията, макар и формално да създава частен сектор, не му 

предоставя условия да се развива по нов начин; държавната собственост не е 

"разрушена съзидателно". Досега структурната реформа в България може да 

се оцени като следваща "рецептите" на стратегия "Б", което означава, че все 

още не може да се говори за съзидателно разрушаване в български условия. 

Очакванията, че приватизацията автоматично ще засили бюджетните 

                                                                                                                                                                             
"Икономическа мисъл", 1/2001, с. 44-46 
62Пак там, с. 47 
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ограничения (което, както беше посочено, е едно от двете ключови условия 

за извършване на структурната реформа), не се сбъднаха. Твърдите 

бюджетни ограничения не се прилагат, за което спомагат както високите 

очаквания на мениджърите и работниците на държавните предприятия за 

намеса на държавата при криза в предприятието, така и страхът на 

политиците - основните субекти на структурната реформа - че ако не 

осигурят исканите протекции, ще подкопаят доверието на избирателите. 

Може би в случая е полезно да се припомнят думите на Л. Ерхард: "Не може 

от една страна да изискваш от държавата да се въздържа от икономическа 

дейност, а когато ти е изгодно, да я викаш на помощ."63  

 Продължаването на практиката на меки бюджетни ограничения (в 

явна или неявна форма) възспира действието на второто ключово условие за 

успеха на структурната реформа като фактор за успешното завършване на 

прехода - развитието на новата частна сообственост. "Докато субсидиите за 

държавния сектор са достатъчни, за да покрият разликите в 

производителността на държавния и частния сектор, ресурсите ще останат в 

държавния сектор, вместо да преминат към частния."64  

 Печеливши и губещи субекти от структурните реформи. 

Структурната реформа произвежда губещи и печеливши икономически 

субекти, което се отразява върху по-нататъчния ход на реформите. Това 

може да се види от следната графика: 

 

 

 

 

Граф. 1. Печеливши и губещи от реформите.65

                                                           
63Ерхард, Л. Благоденствие за всички. УИ "Стопанство", С. 1993, с. 127 
64Sachs J., Woo W. T. Structural Factors in Economic Reforms of China, Eastern Europe and the Former 
Soviet Union // Reform in China and Russia, p. 112 (годината на издаване и издателството не са видни 
от използваното копие на първичния материал). 
65EBRD/World Bank. Transition. The First Ten Years. Analysis and Lessons for Eastern Europe and the 
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R = степен на реформираност 

Работници в държавния сектор

 
Заб.: R - показва прогреса на структурните реформи, R0 - състояние без реформи, R1 - момент от 

реформите, в който олигарсите и "вътрешните" икономически субекти за властта максимизират 

доходите си, R2 - ниво на достигнати реформи, при което печелившите от реформите след R1 (т.е. 

новите частни фирми в отраслите) упражняват достатъчен политически натиск за неутрализирането 

или най-малкото успяват да компенсират противодействието на олигарсите, на "вътрешните" 

субекти и на работниците в държавния сектор. 

 

 В България не се говори широко за олигархия, но съществуването на 

вътрешни субекти е извън съмнение. А фактът, че работниците успяват да 

окажат въздействие върху политиката на държавата чрез синдикален натиск 

означава, че новият частен сектор не се е развил в достатъчна степен, за да 

компенсира натиска на първите върху икономическата политика. Това 

означава, че състоянието на структурните реформи в България е някъде 

между R1 и R2, което още веднъж подчертава значенито на новата частна 

собственост за успеха на структурната реформа като фактор за успеха на 

икономическия преход въобще. Значението на новата частна собственост се 

илюстрира допълнително от следващата графика, на която ясно личи, че 

новите предприятия изпреварват старите по всички показатели: 
                                                                                                                                                                             
Former Soviet Union. World Bank 2002, p. xxii. 
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Граф. 2: Сравнение на резултатите от дейността на новите и старите 

предприятия в ЦИЕ, 1996-9966. 
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 Количествените показатели за резултатите на предприятията могат да 

потвърдят идеята, че реформите в структурата на икономиката трябва да се 

доведат до край, т.е. поне до т.R2 (от граф.1), и това е възможно да стане 

само чрез стимулиране на новия частен сектор.  

  

 1.3. Създаване на нова частна собственост или структурни 

реформи от "второ поколение"67

 1.3.1.Какви могат да бъдат стимулите за новия частен сектор? 

Един от тях вече беше дискутиран във връзка с фискалната децентрализация 

в България - ангажиране на общините с проблемите на малките предприятия 

чрез мерки за задържане на приходите от данък печалба от тези предприятия 

                                                           
66EBRD/World Bank. Transition. The First Ten Years. Analysis and Lessons for Eastern Europe and the 
Former Soviet Union. World Bank 2002, p. 26., цит. по Hellman, Jones and Kaufmann. Policy Research 
Working Papers No.2312 and No.2444, World Bank, Wasington, D.C. 
67Изразът е заимстван от EBRD/World Bank. Transition. The First Ten Years. Analysis and Lessons for 
Eastern Europe and the Former Soviet Union. World Bank 2002, p. xv 
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в общинските бюджети. Друг възможен стимул е намаляване на ставките по 

корпоративното подоходно облагане, kaто това евентуално би стимулирало 

увеличаването на данъчната база. Третата мярка е където е възможно да се 

премахнат всички пречки пред създаване на нов бизнес. За подобна мярка би 

трябвало да се счита и индустриалната политика, разгледана по-подробно в 

трета глава. Също така би било от изключителна полезност за новия частен 

сектор, ако се открият административни ресурси за подобряване на 

мобилността на работниците чрез програми за преквалификация. В момента 

нищожна част от фонд ПКБ отива за ПК-то и огромна - за Б-то, а целта би 

следвало да бъде точно обратна. 

 1.3.2. Малките и средни предприятия - необходимата основа на 

новата частна собственост.  

 1.3.2.1. Праг на минимум структурни реформи. Нормално е към 

фактора нова частна собственост за успех в структурните реформи да 

бъдат включени и проблемите и възможните изходи от тях за малките и 

средни предприятия (МСП) в България. Въпреки че някои български 

икономисти все още смятат, че МСП "са се развивали и развиват около, 

паралелно и върху основата на едрия бизнес"68 и въпреки мненията на други, 

че "изкуственото стимулиране на сектора, наречен малки и средни 

предприятия, не може да доведе до пазарен процес"69, това не дава 

основание да се смята, че те не представляват самостоятелен структурен 

подфактор за успеха на прехода.  

 Въпреки своите високи титли посочените професори пропускат да 

отбележат един много важен аспект на развитието на МСП - че той 

осигурява не само дългосрочна заетост (противно на Минасян (1999), който 

твърди, че секторът на МСП може само "временно да отстрани социалното 

                                                           
68Манов, В. Реалният живот не се подчинява на митове (или развенчаните митове на българския 
преход) // България в началото на XXI век - икономическа, правна и социална трансформация. 
Юбилейна научно-практическа конференция, В. Търново (4. април 2002), Изд. "Faber" 2002, с. 22 
69Минасян, Г. Десет години преход: колко още? // Сп. "Икономическа мисъл" 6/99, с. 56 
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напрежение, с вероятност за повторно и по-силно избухване след време"70), 

но и нещо още по-важно: че развитието на сектора е фактор за 

икономическия растеж.  

 За последното твърдение свидетелстват анализите на Световната 

Банка. Те твърдят, че между дела на заетите в сектора на МСП и БВП на 

глава от населението има положителна връзка. Въпреки липсата на 

корелационен анализ, което би доказало твърдението им, експертите на 

Банката успяват да покажат тази връзка с примери. Нещо повече. Твърди се, 

че "като че ли има минимален праг на реформи - от около 40% дял на МСП в 

заетостта и в брутната добавена стойност - под който икономиките [в 

преход] не могат да постигнат висок растеж. Това свидетелства, че би 

трябвало да има критична маса от реформи, под който икономиката не се 

подчинява на [икономическите] политики. Делът на новите предприятия в 

заетостта и добавената стойност е висок и над прага [на минимум реформи] 

във водещите икономики от ЦИЕ, и остава нисък и доста под прага за 

страните от ОНД."71

 "Къде сме ние?", биха попитали отново от Gallup. В Литва, Латвия, 

Полша, Чехия и Унгария приносът на малките предприятия в заетостта е 

между 45 и 55%72, в България той е 50.7% (2000г.),73 което свидетелства за 

преминаване на прага на реформи в това отношение. Но в горните страни 

критичният дял от 40% в добавената стойност, която се произвежда от 

малките предприятия е достигнат още през 1994-95г., докато през 2000г. 

малките и средни предприятия в България дават 29.9% от брутната добавена 

стойност, което показва силна нужда от развитие на сектора.  

 Как можем да достигнем този праг на минимум реформи? Чрез 

алокация на ресурси към сектора на МСП (и в по-общ план към новия частен 
                                                           
70Пак там. 
71EBRD/World Bank. Transition. The First Ten Years. Analysis and Lessons for Eastern Europe and the 
Former Soviet Union. World Bank 2002, p. 40. 
72Пак там, сс. 42, 68 

 44



сектор) и чрез прилагане на клъстерния подход74 (по смисъла на М. Портър) 

за установяване на подсекторите в икономиката, които се нуждаят от 

ресурси. Правителството вече опитва някои мерки за алокация на ресурси 

към сектора в районите с висока безработица (популярни като "царски 

кредити"), които въпреки своята  преди всичко социална насоченост и 

регионална ограниченост имат потенциала да изпълнят и функцията на 

фактор за развитие на сектора. Колкото и недостатъчни да са тези кредити, 

все от някъде трябва да се започне.  

 С това обаче не бива да се изчерпва ролята на правителствените 

икономисти за увеличаване на дела на заетите в МСП (и в частност на 

малките такива). Необходимо е едновременно да се обучават съкратените 

работници (и вече безработните) в това как да започнат свой собствен бизнес 

(в това отношение например web-страницата на АМСП може да им бъде от 

полза, ако разбира се се научат да използват интернет) и да се налагат 

твърди фискални ограничения на неприватизираните предприятия с цел 

освобождаване на трудов ресурс към сектора на МСП. 

 1.3.2.2. Прилагане на клъстерния подход за развитие на МСП. 

Прилагането на клъстерния подход за развитие на МСП би подпомогнало 

сериозно в идейно отношение заинтересованите от развитието на сектора 

икономически власти. Въпреки твърдението, че "у нас е трудно да се говори 

за изградени клъстери в които и да е отрасъл"75, опити за идентифицирането 

на такива не липсват. Вече са открити поне пет български подотрасли, 

считани за клъстери, със сравнителни предимства, за които от стратегия за 

развитие е възможно да се премине към план за действие и изпъление на 

плановете. Това са: етерични масла, продукти на дървообработващата 

                                                                                                                                                                             
73АМСП. Доклад за малките и средни предприятия 2002, с. 39-40, http://www.asme.bg 
74Под клъстер следва да се разбира "група от поддържащи и свързани индустрии". Вж. ЦИР. 
Доклад за конкурентноспособността на българската икономика 2001. http://www.ced.bg 
75Танова, П. Институционални измерения на конкурентноспособността в условията на 
глобализация // Икономическа и институционална промяна при прехода към реално функционираща 
пазарна икономика. Научна конференция (30.11.-1.12.2001). УИ "Стопанство", С. 2002, с. 74-75. 
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промишленост, исторически туризъм, битови тъкани и винопроизводство (в 

Дунавската равнина).76

  

 Но на нито едно предприятие (с изключение на търсещите 

спекулативни инвестиции в икономиката) не могат да се създадат условия за 

растеж, ако не се поддържа макроикономическа стабилност. Това е едно от 

условията за успешно завършване на структурната трансформация на 

икономиката. 

 

2. Макроикономическата стабилизация като условие за успеха на 

структурната трансформация    

  

 2.1. Стабилна ли е българската икономика? Макроикономическата 

стабилизация означава както постигане на стабилни макропараметри, така и 

фискална дисциплина за държавните предприятия, защото без последното 

условие параметрите ще бъдат стабилизирани само краткосрочно. За да бъде 

макростабилизацията трайна обаче, са необходими не само фискални 

рестрикции с цел постигане на номинално стабилизиране (както се опитват 

да внушат експертите на МВФ), а и още нещо - да се поставят 

микроикономическите условия за макроикономическата стабилизация, което 

- въпреки високопарното си звучене, означава нещо много просто: да се 

подобри корпоративното управление в старите предприятия и да се 

стимулира качественото корпоративно управление в новата частна 

собственост. С две думи - "дисциплина и подкрепа".  Това е и 

"печелившата" стратегия за успешна структурна реформа. 

Противоположната "стратегия" - на протекции за стария сектор и 

обезкуражаване на новата частна собственост - създава среда, в която 

"трансферите от ефективни към неефективни предприятия и сектори 
                                                           
76Мъри, Д. Стратегия за създаване на клъстери 2002-06г., с. 3. За съжаление непубликувана. 

 46



подкопават доверието в правителствената политика, което има пагубни 

последствия за икономиката."77 Протекциите за старите предприятия не 

позволяват освобождаването на  ресурси, които могат да се ангажират в 

новия частен сектор. Освен това, работниците в държавните предприятия, 

останали верни на очакванията си за подкрепа от държавата, се нуждаят от 

стимули да преминат в новия частен сектор. Тези стимули не могат да се 

появят отникъде, когато държавата продължава безотказно да отговаря на 

очакванията им. За работниците в тези предприятия "структурните 

трансформации са скок в неизвестното - те се ръководят от отчаянието и 

надеждата, а не от изпълними проекти."78

 Когато се говори за макроикономическа стабилизация в България, 

неминуемо се намесва и валутният борд. До голяма степен искуственото 

стабилизиране на икономиката през 1997г. даде своите положителни 

резултати. Това може да се проследи от таблицата: 

 

Табл.1: Някои основни макропоказатели за периода 1992-2001: 
Индикатори 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

БВП($, млрд.) 8.6 10.8 9.7 13.1 9.9 10.1 12.2 12.0 12.0 13.56 

БВП/ч.н.(PPP) 4098 4195 5010 5365 4988 4822 5014 5218 5610 - 

Ик. растеж -7.3 -1.5 1.8 2.9 -10.1 -7.0 3.5 2.4 5.8 4.0 

Инфлация 79.4 63.9 121.9 32.9 310.8 578.6 1.0 4.7 11.4 4.8 

СРЗаплата ($) 87.7 117 91.5 113 79.4 76.3 106 109 112 118 

Обменен курс 23.3 27.7 34.2 67.2 173.8 1676.3 1760.4 1.836 2.124 2.219 

Вал.резерви 

($, млрд.) 

0.9 0.7 1.0 1.5 0.5 2.1 2.7 2.9 3.0 3.58 

Източник: страница на Български икономически форум в интернет 

(http://www.seeurope.net/macro_data/bulgaria.htm), ползваща данни от НСИ, БНБ и econ.bg 

  

                                                           
77EBRD/World Bank. Transition. The First Ten Years. Analysis and Lessons for Eastern Europe and the 
Former Soviet Union. World Bank 2002, p. xvii 
78Пшеворски, А. Цит. съч., с. 247 
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 От таблицата се вижда, че след 1997г. параметрите са относително 

стабилни. Но този факт не бива да "приспива" нито полисимейкърите, нито 

икономическата публика. Валутният борд е един тежък урок по 

макроикономическа стабилизационна политика, в който обаче също така е 

записано, че сама по себе си стабилизацията не може да увеличи доходите на 

гражданите. И че стабилизацията на ниски нива без устойчив растеж може 

да генерира, а не да тушира социалното напрежение. С други думи, е 

необходим устойчив икономически растеж. Защото за да се движи без 

сътресения, на "борда" му е необходим вятър в платната79. Необходими са 

стимули за растежа, някои от които се разглеждат по-подробно в т.3 на тази 

глава.  

 Макростабилизацията е условие за изграждане на подходяща среда за 

разгръщане на дейността на икономическите агенти, но тя не може 

самостоятелно да бъде фактор за успешния край на прехода. Ето тук 

свършва ролята на борда в пиесата, наречена Български преход и започва 

играта на истинската икономическа политика като водеща "актриса" в нея. И 

в Аржентина стабилизацията доскоро беше налице, но без необходимия 

устойчив растеж аржентинската стабилизация се оказа катастрофа. А 

устойчив растеж може да се постигне единствено със залагане на 

микроикономическите основи за макроикономическата стабилизация. 

 2.2. Микроикономическите основи за макроикономическата 

стабилизация. Твърди се, че "институционалната реформа допринася за 

изграждането на микроикономическите основи за макроикономическата 

стабилизация"80, но естествено тя не представлява самите основи. Тогава кои 

са те? Според мен тези основи се състоят от главно от качествено 

корпоративно управление. Но качествено корпоративно управление звучи 

също толкова абстрактно, колкото и "основите", затова нека се опитам да го 
                                                           
79Или още по-добре: високотехнологичен двигател. 
80Спасов, Т. Икономическият преход: теоретични аспекти // Сп. "Алтернативи", бр.9-10 (33-
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дефинирам. 

 Качествено корпоративно управление в условията на преход в 

България се състои от пет неща: 

 - твърди бюджетни ограничения; 

 - нова частна собственост; 

 - предотвратяване на изтичане на активи от приватизираните 

предпричтия; 

 - фирмени иновации; 

 - акцент върху човешките ресурси и особено тяхната мотивация. 

 Ролята на твърдите бюджетни ограничения и на новата частна 

собственост вече беше разгледана. Може би трябва да се добави само, че за 

все още неприватизираните държавни предприятия е нужно да се тушират 

конфликтите принципал-агент81 и да се ограничи съзнателното съглашение 

между принципала и агента за източване на активи. Предотвратяването на 

изтичането на активи от току-що приватизираните предприятия е особено 

важен фактор в условията на преход за неговото успешно завършване или 

най-малкото за предотвратяване на неговото забавяне. Изтичането на активи 

може да се предотврати чрез подобряване на правилата и на дейността на 

институциите-организации в частта им за защита на правата на 

миноритарните акционери. Не е рядка практика в последните години в 

България да се увеличава капитала на дружествата с цел да се ограничи 

влиянието  на миноритарните акционери, за да може после екипът от 

мениджъри (които вероятно са и новите собственици след увеличаването на 

капитала) да могат да източат предприятието. Те имат изгода да източват 

предприятието, а не да произвеждат, защото са закупили активите за по-

малко пари, отколкото те реално струват (възползвайки се от вече 

дискутираната стратегия "Б") и тяхната продажба би им осигурила сигурен и 
                                                                                                                                                                             
34)/2000, с.7 
81За повече информация по тази тема вж. Mansfield, E. Managerial Economics. Theory, Applications 
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бърз доход - еманацията на българската мечта по време на прехода. За 

разбирането на механизмите на източване на активи може да се приложи 

теорията за асиметричната информация на Дж. Стиглиц, но представянето й 

в това изложение се намира извън основната тема. 

 Микроосновите или качественото корпоративно управление означават 

още две неща: иновации и човешки ресурси. Без иновации производствените 

фондове в страната ще останат завинаги остарели и 70те процента от 

мениджърите, които заявяват, че "в производството се използват остарели 

технологии" и едва 5те процента, които се радват на формирани 

преимущества "на базата на уникални продукти и съвременни модерни 

процеси"82, едва ли ще се променят. Ролята на иновацията за развитието на 

икономиката може да бъде илюстрирана със следния интересен пример: "За 

една година Ерньо Рубик донесе на унгарската икономика повече печалба и 

твърда валута от цялата тежка индустрия в унгарската икономика. Г-н Рубик 

е милионер, унгарската тежка индустрия е пълен безпорядък."83  

 У. Ростоу вижда растежа в икономиките в преход като зависим от 

т.нар. капацитет за приемане на технологиите, който зависи от: 

1)Адекватна среда от учени, инженери, мениджъри и работници с 

подходящи умения и обучение; 2)Институциите да са изградени така, че да 

стимулират технологичната иновация и инфраструктурата, като последните 

спомагат за изграждането на съвременна в технологично отношение 

икономика; и 3)Националната воля да настигнеш останалите.84 Какви могат 

да бъдат стимулите за фирмите да иновират? Създаване на 

високотехнологични паркове, участие в Рамковите програми на ЕС, данъчни 

стимули - това са само част от възможните стимули.  

                                                                                                                                                                             
and Cases. Norton & Company, Inc., New York 1993, p. 15-17 
82ЦИР. Конкурентноспособност на Българската икономика 2001. http://www.ced.bg 
83Naisbitt, J. and Aburdene, P. Megatrends 2000. The New Directions for the 1990's. William Morrow and 
Co., Inc., New York, 1990, p. 109 
84Rostow, W. W. Eastern Europe and the Soviet Union: A Technological Time Warp // Eastern Europe and 
the Soviet Union, p.64-65. 
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 Но каквито и стимули да имат, фирмите няма да иновират ако няма 

кой да иновира, т.е. ако няма качествени човешки ресурси - такива, които да 

могат да дават съвети как да се печелят пари, други, които да вземат 

решенията за това как да се спечели и трети - които да са тренирани да 

работят за постигането на взетите решения. Цитираното изследване на 

Центъра за икономическо развитие недвусмислено показва, че този проблем 

все още се подценява - както от фирмите, така и от държавната политика в 

образователната сфера, която произвежда висококвалифицирани кадри, 

които не са подготвени за най-важното в една пазарна икономика: да знаят 

как се правят пари. И не бива да се забравя, въпреки безспорната полезност 

на еднократния бум, който Рубик прави, че "новаторството не е гениален 

проблясък. То е огромна работа, която трябва да бъде организирана като 

постоянен компонент във всяко звено на организацията и на всяко от 

управленските нива."85

 Некачественото корпоративно управление обаче може донякъде да 

бъде компенсирано чрез стимулиране на конкуренцията (при условие, че са 

уредени механизмите за излизане от отрасъла). Това връща проблема в 

полето на по-нататъчната либерализация и създаването на нова частна 

собственост - въпроси, които вече бяха разисквани. 

 Въпросът, който обаче все още не е разискван, е какво (би трябвало) 

да следва след стабилизацията. 

 

3. Дългосрочният икономически растеж - "дясната ръка" на 

стабилизацията като фактор за успеха на прехода 

 

 3.1. Двойното "потапяне" в трансформационната рецесия. Както 

вече беше споменато, либерализацията и приватизацията в България 

дестабилизират икономиката в началото и средата на '90те. Особеното в 
                                                           
85Дракър, П. Мениджмънт предизвикателствата през 21 век. Изд. "Класика и стил", С.2000, с. 89 
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българския преход е, че след като БВП на страната започва да расте след 

първоначалния трансформационен спад през 1994г. и 1995г., което е и 

тенденция във всички останали икономики от Централна Европа, следва 

повторно "потапяне" в тренда на растежа през 1996-97г. (double-dip growth 

path86), което поставя икономиката на страната в изоставащо положение от 

останалите страни от Централна Европа. Процесът се илюстрира от 

следващата графика: 

 

Граф. 3: Двойното потапяне в ("ледената вода" на) трансформационната 

рецесия: 
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Заб.: Данните за 2002-03 са прогнозни при растеж 4.0% за 2002 и 5.0% за 2003. 

Източник: Статев (2002)87 и Меморандум за икономическата политика на правителството и БНБ. 

                                                           
86Fischer, S. The Lessons of Reform - Ten Years On. Реч на Стенли Фишер в УНСС - 25.5.2000г., 
http://www.imf.org 
87Статев, С. Преходът: бягане назад, на място или напред // Икономическа и институционална 
промяна при прехода към реално функционираща пазарна икономка. УИ "Стопанство", С., 2002, 
с.23 
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 Ако прогнозите за 4%-тов ръст се сбъднат, през 2002г. БВП ще се 

изравни и надмине този от 1995г. Седем години, които ни отдалечават от 

останалите напреднали страни от ЦИЕ. (За някои допълнителни 

разсъждения в тази посока вж. Приложение 3: Ако в искорията имаше 

ако...). Графиката още веднъж потвърждава идеята, че изходните условия за 

прехода може да са важни за намаляването на социалната цена на прехода 

(онези страни, които имат по-благоприятни условия плащат по-ниска 

социална цена), но това, което е решаващо за по-нататъчното й увеличаване 

или намаляване, не са тежките начални условия, а макроикономическата 

политика на държавата след като дестабилизацията е настъпила. Повторното 

дестабилизиране от нецикличен характер на икономиката резултира във 

валутен борд, а необходимостта от поддържане на стабилността на все по-

високи равнища от това, на което е била стабилизирана при въвеждането на 

борда, прави изключително актуален проблема не на цикличния, а на 

дългосрочния растеж. Пред икономиката на България има два пътя: този на 

Растежа и този на Аржентина, и дългосрочният растеж е начин, може би 

най-сигурният, за да се избегне катастрофалния втори път. 

   

3.2. Дългосрочният растеж: въпросът е КАК?  

 3.2.1. Какви идеи има правителството за дългосрочния растеж? 

Правителството има следните идеи за растежа: постигане на "поне 5-6% 

растеж и ниски инфлационни равнища." Правителството смята да индуцира 

постигането на такъв растеж чрез "непрекъснато преструктуриране на 

икономиката, допълнително увеличаване на обема на частните спестявания и 

инвестиции, включително преките чуждестранни инвестиции, спрямо 

БВП."88 Въпреки че има пространство за още приватизация (за това стана 

дума по-горе), "установеният периметър на държавния сектор може да се 
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оцени като приемлив."89 Тогава какво разбира правителството под 

непрекъснато преструктуриране? Можем само да се надяваме, че това е 

създаване на колкото се може повече и по-добри условия за възникване, 

задържане на пазара и развитие на новата частна собсвеност - това е най-

важната гаранция и най-важното условие за дългосрочния растеж като 

фактор за поддържане на макроикономическата стабилизация на по-високи 

равнища. Постигането на това условие ще постави "ударението... върху 

стабилността и в същото време върху устойчивостта на растежа, а не върху 

постигането на рекорди с него."90

 3.2.2. Чуждестранните инвестиции - фактор за дългосрочния 

растеж или... Преките чуждестранни инвестиции са  фактор за 

дългосрочния растеж. Тяхната роля за растежа на икономиката може да се 

обобщи в следното:  

 "1) подобряват външнотърговския технологичен баланс и заместват 

вносни продукти и технологии с местни, като по този начин се развиват по-

надеждни сравнителни предимства, отколкото е евтината работна сила;  

 2) ускоряват концентрацията на капитала и производството;  

 3) издигат на по-високо равнище качеството на фирмената политика и 

стопанското управление, като по този начин осигуряват "преливащ ефект" 

към местното предприемачество; 

 4) нарушават "домашния уют" на местните играчи, защото ги поставят 

в реалните условия на международната конкуренция."91  

 Някои изтъкнати български икономисти разглеждат чуждестраните 

инвестиции и като благо, но и като съдържащи възможност да се превърнат 

                                                                                                                                                                             
88Правителство на РБ. Меморандум за икономическата политика на правителството и БНБ, с.3. 
89Пиримова, В. Трансформацията на собствеността и изходът от колебанията на растежа в 
България // България в началото на XXI век - икономическа, правна и социална трансформация. 
Юбилейна научно-практическа конференция, В. Търново (4. април 2002), Изд. "Faber" 2002, с. 46 
90Корнай, Я. Десет години след "Пътят към свободната икономика": самооценка на автора // Сп. 
"Икономическа мисъл", бр. 1/2001, с.58. 
91Савов, С. Защо е необходима експортна ориентация на икономическия растеж в България // 
УНСС. Научни трудове 1/1999, с. 94 
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в "коварен фактор, капан за растежа и развитието на икономиката."92 Откъде 

произтича противоречието? Тъй като съществуват различни типове 

чуждестранни инвестиции,  всичко зависи от това кой тип ще се изследва и 

чии "ефекти и дефекти" ще се търсят. Ако разглеждаме само инвестициите 

"на зелено", то по тях спор едва ли може да има - те са от изключителна 

важност за дългосрочния растеж и притежават гореописаните предимства. 

Същото важи за приходите от продажба на стратегически чуждестранни 

инвеститори и реинвестираната печалба. Ако разгледаме обаче само 

кредитите, с които се покриват стари задължения, те наистина не могат да 

бъдат фактор за дългосрочния растеж.   

 Не е необходимо да се разглежда подробно проблема за това как да се 

привлекат повече инвестиции "на зелено" като фактор за дългосрочния 

растеж, защото мерките, които важат за новия частен сектор, важат и за 

чуждетранните инвестиции. Може би с едно допълнение: императивно 

прилагано, а не просто декларирано "пълно национално третиране на 

чуждестранните инвеститори", което предполага и възможност за продажба 

на земеделска и за производствени цели земя на чуждестранни граждани. По 

този начин ще се осигури равнопоставеност между местните и 

чужестранните субекти - условие, без което предимствата на преките 

чуждестранни инвестиции няма да проработят, просто защото те постоянно 

ще подминават българската икономика по пътя си към съседни пазари, на 

които те се третират като равнопоставени агенти. 

   

4. Функционирането на финансовата система в България като фактор 

за успешното завършване на прехода 

 

 4.1. Защо финансовата система е структурен фактор за успешното 
                                                           
92Манов, В. Реалният живот не се подчинява на митове (или развенчаните митове на българския 
преход) // България в началото на XXI век - икономическа, правна и социална трансформация. 
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завършване на прехода? Финансовата система в България принадлежи 

смислово към структурните фактори за успеха на прехода най-малко поради 

две причини. Първата е, че нейната структура също се реформира. В 

страната освен банките, вече функционират и финансови интермедиатори, а 

формално съществува и капиталов пазар. Освен това структурата на самата 

банкова система се променя от едностепенна в двустепенна през преходния 

период93. Втората причина е, че функционирането на банковата система се 

свързва с макроикономическата стабилизация чрез валутния борд, а по-горе 

изяснихме ролята на макростабилизацията в структурната реформа. Освен 

това на банковата система се разчита като на бъдещ основен източник на 

ресурс за новия частен сектор, което смислово я обединява със структурните 

промени. Казвам бъдещ, защото в момента едва 22% от новите МСП 

започват с банков кредит.94

 Формалната структура на финансовата система в България е такава, 

каквато е и в развитите пазарни икономики. "Трите стълба" са налице, 

съществува конкуренция, секторът е либерализиран. Разгледан под лупа 

обаче (без да правим твърде голямо “увеличаване на образа” с цел 

придържане към темата) секторът за пореден път доказва, че външният вид 

не е същността.  

  

4.2. Роля на банковата система за успеха на прехода. Историята на 

прехода досега показа, че банковата система е основен посредник между 

спестяванията и инвестициите в България. Предвид най-вероятното 

изграждане на социално пазарно стопанство в страната банковата система 

ще се запази като основен източник на средства за инвестиции на българския 

бизнес (тъй като една от основните характеристики на модела на СПС е 

                                                                                                                                                                             
Юбилейна научно-практическа конференция, В. Търново (4. април 2002), Изд. "Faber", 2002, с. 25 
93Тийме, Х.-Й. Ролята на банковата система в процеса на трансформация и интеграция в Европа 
// СУ "Кл. Охридски". Проблеми на икономиките в преход. Изд. "Парадигма", С. 2000, с. 61-62 
94------- Проучване на бизнес средата за развитие на МСП през 2001. 
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именно тази)95. 

 Историята на прехода в България показа и още нещо: че банковата 

система може да бъде генератор на кризи, които да забавят постигането на 

целите на обществото и да увеличат социалната цена на прехода. (По-

подробно въпросите за социалната цена на прехода и за социалната 

политика като конюнктурен фактор за успеха на прехода се разглеждат в 

следващата глава).   Предотвратяването на възможността за следващи кризи 

доведе до въвеждането на валутен борд, след което банките провеждат силно 

консервативна политика по отношение на кредитирането на новия бизнес. 

 Но това е "погледът назад". Какви са тенденциите в банковия сектор в 

страната? Все пак банките не могат вечно да бъдат консервативни. За 4 

години (от 1998 досега) съотношението кредити/БВП се е увеличило почти 

два пъти: от 9% на близо 17%96. Това е все още далеч от съотношението, 

постигнато в останалите икономики от ЦИЕ и още повече от това в 

развитите страни, където то се движи ок.30%, но ясната тенденция към 

увеличаване на кредитите показава положителен сигнал за скорошно 

съживяване на икономиката. Особено радостно е, че за 2001г. спрямо 2000г. 

ръстът на кредитите е 37.2%, а за първото полугодие на 2002г. ръстът е 

39.2% спрямо 2001. Потребителските кредити също нарастват през 2002г. с 

46%97, което показва увеличаване на доверието в стабилността на 

икономиката.  

 За увеличаване на кредитите има два главни фактора: 1)засилената 

конкуренция в банковия сектор в страната и 2)падането на лихвите по 

депозити в чужбина, което прави неизгодно изнасянето на депозити от 

страната и повишава изгодата на банките от вътрешно кредитиране. 

                                                           
95Танова, П. Световното стопанство и българският избор. ИК "Кама", С., 1995, с. 119 
96Вж. Савов, С. Защо е необходима експортна ориентация на икономическия растеж в България // 
УНСС. Научни трудове 1/1999, с. 99; и Станчев, К. За държавата, конкуренцията и 
кредитирането // Web-страница на Институт за пазарна икономика http://www.ime.bg 
97Станчев, К. За държавата, конкуренцията и кредитирането // Web-страница на Институт за 
пазарна икономика http://www.ime.bg 
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Интензивността на конкуренцията в сектора може да се повиши 

допълнително, ако банките намалят съотношението оперативни 

разходи/активи, което е с ок.3% по-високо от това в Полша, Чехия, 

Словакия, Унгария и Естония (1997)98, ако повишат качеството на 

предлаганите услуги (напр. намалят срока от искането до получаването на 

кредит) и ако откриват и използват нови ниши. С други думи, ако използват 

стратегия за вътрешен растеж на банката. С допълнителното 

интензифициране на конкуренцията в бранша вероятно ще се забележат и 

тенденции на сливания и поглъщания (външен растеж99 на банките), което 

обаче засега е по-скоро далечна перспектива. 

 Положителните тенденции в сектора дават известни основания за 

оптимизъм и за по-нататъчен растеж на кредитите към и инвестициите в 

новия частен сектор - основният фактор за успех на структурната 

трансформация. 

  

4.3. Посредническият сектор и успехът на прехода. 

Посредническият сектор, състоящ се от застрахователни компании и 

осигурителни фондове, тепърва ще прави своите големи крачки в България. 

Всеизвестен факт е, че най-мощните инвеститори в развитите икономики са 

с произход именно от този сектор. Пречка пред нормалното разгръщане на 

дейността на сектора е предпазливостта на законодателя при дефиниране на 

предмета му на дейност и възможностите му за инвестиции. В момента 

повече от половината средства от сектора отиват за финансиране на 

държавния дълг, което повишава значително пропуснатите възможности за 

реалната икономика. Разбира се, развитието му се определя от доходите на 

населението - при ниски доходи се забелязва слабо развитие и обратно, 
                                                           
98EBRD/World Bank. Transition. The First Ten Years. Analysis and Lessons for Eastern Europe and the 
Former Soviet Union. World Bank 2002, p. 64 
99Термините са заимствани от Тийме, Х.-Й., Ролята на банковата система в процеса на 
трансформация и интеграция в Европа // СУ "Кл. Охридски". Проблеми на икономиките в преход. 
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което потвърждава взаимообусловеността на развитата пазарна икономика с 

развития посреднически сектор. Това обуславя необходимостта от даване на 

известен законодателен импулс към застрахователните компании и 

осигурителните фондове, който да "развърже ръцете им." 

  

4.4. Капиталовият пазар - голямата въпросителна във 

финансовия сектор.  

 4.4.1. Състояние на капиталовия пазар. За капиталовия пазар не 

може да се говори двусмислено - той действа, но не е развит и в много по-

голяма степен не е развит, отколкото действа. На този така важен за 

икономиката пазар съществуват множество проблеми като например: ниска 

пазарна капитализация, отсъствие на критична маса от големи листвани 

компании, съществуване на спекулативни, а не на инвестиционни практики, 

недостатъчна инвестиционна култура на българските предприемачи и 

високи транзакционни разходи по листване на борсата.  

 Слабото развитие на капиталовия пазар вероятно ще бъде и един от 

основните проблеми пред България за изграждане на реално 

пазарнофункционираща икономика и за генериране на възможности за 

справяне с конкурентния натиск в ЕС. Като една обективна перспектива не 

би следвало да се подминава и следното: ако в момента на приемането на 

България в ЕС българският капиталов пазар е на същото или близко до 

текущото си равнище на развитие (а като че ли тенденции за противното не 

се забелязват), то няма да има каквито и да било пречки пред 

допълнителното изтичане на капитал извън България или каквито и да е 

стимули за оставането му вътре в страната, генерирани от капиталовия 

пазар.  

 Когато сравняваме развитието на фондовия пазар в Унгария и 

България например, можем да установим един благоприятен и един 
                                                                                                                                                                             
Изд. "Парадигма", С. 2000, с.75. 
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неблагоприятен факт. Неблагоприятният е, че пазарната капитализация в 

България е ок. 5-7% от БВП, а в Унгария е ок.27-30%. Благоприятният за нас 

факт е, че Унгария изостава от света също толкова, колкото и ние: между 

стойността на пазарната капитализация у нас и тази в страните със същия 

БВП/гл.н. като нашия разликата е същата, както и между пазарната 

капитализация в Унгария по сравнение с капитализацията в страните със 

същия като нейния БВП/гл.н.100 Все пак, Унгария има фондова борса от 

1989г.101, а въпреки опитите за създаване на такава в началото на '90те в 

България, началото на капиталовия у нас се свързва с 1997г.102.    

 4.4.2. Една на пръв поглед налудничава алтернатива. Тъжната 

картина на нашия капиталов пазар се украсява допълнително в тъмни 

импресии и от перспективата България да стане атрактивна само за рисковия 

капитал (при положение, че дългосрочните капитали изтичат и се 

инвестират на чуждите борси). Но като всяко отрицателно нещо и тази 

перпектива има своята положителна страна. В момента по целия свят 

основните инвеститори във фирми, продукти и технологии от "новата 

икономика" са именно компаниите, занимаващи се с управление на рисков 

капитал. Това може да бъде шансът на България да се приобщи към 

тенденциите в световната икономика много по-бързо, отколкото 

песимистите предвиждат. Чрез евентуално масирано нахлуване на рисков 

капитал в България няма да се окаже чудно, ако страната се окаже новата 

"силиконова долина" на Европа, още повече че все още човешият капитал за 

това е налице (по непроверени данни и по-скоро по интуиция на автора).  

 4.4.3. Има ли изход за капиталовия пазар? И все пак, този твърде 

напредничав и нелишен от известен наивитет начин на мислене не би могъл 
                                                           
100EBRD/World Bank. Transition. The First Ten Years. Analysis and Lessons for Eastern Europe and the 
Former Soviet Union. World Bank 2002, p. 65. 
101Naisbitt, J. and Aburdene, P. Megatrends 2000. The New Directions for the 1990's. William Morrow and 
Co., Inc., New York, 1990, p. 110. 
102Петров, М. Формиране на система от финансови пазари в условията на преход // Икономическа 
и институционална промяна при прехода към реално функционираща пазарна икономика. Научна 

 60



да помогне на пазара през 2002г. Какъв би могъл да бъде благоприятният 

изход за капиталовия пазар? Изходът се състои преди всичко в осъзнаването, 

че "фунциониращият пазар на капитали е не самоцел, а част от формулата на 

икономическия растеж."103 Може би си струва да се помисли за приватизация 

на остатъчни държавни дялове от вече приватизираните предприятия чрез 

борсата и за по-широка интеграция на пазара с регионалните капиталови 

пазари. Струва си също така да се помисли за обучение на стартиращи 

предприемачи за предимствата на заемането на капитали от борсата, в т.ч. 

подкрепа за компаниите, които евентуално ще участват в създаването на 

високотехнологични паркове, да заемат средства от борсата. 

  

 Качествено функциониращите финансови пазари в България са едно 

от условията не само за успешната структурна реформа в страната. Те са и 

фактор за задействането на конюнктурните фактори за излизането на 

България от преходния период. Последните ще бъдат разгледани в частта от 

изложението, която следва. 

 

                                                                                                                                                                             
конференция (30.11.-1.12.2001). УИ "Стопанство", С. 2002, с. 285.  
103В. "Капитал", 6-12.1.2001. Пазар в покрайнините на глобалното село, с. 23 
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...бъдещето си отиде за непредвидимо дълго, 

а миналото ни настигна... 

 
Хр. Трендафилов104

 

 

 За успешното завършване на икономическия преход в България има 

условия и фактори, които не могат да се отнесат нито към 

институционалните, нито към структурните по различни причини. На първо 

място те имат сравнително по-краткосрочен характер на действие и по-скоро 

допълват, отколкото дефинират пазарната система в България. На второ 

място те биват повлияни от текущата ситуация в страната, която не 

позволява разгръщането на действието им в дългосрочен период, а 

същевременно самите фактори в последното десетилетие са показали, че 

имат влияние най-вече върху цикличното, а не върху постъпателното 

движение на икономиката към увеличаване на нейния потенциал - за разлика 

от институционалните и структурните фактори. Последното дава основание 

тези фактори да бъдат наречени конюнктурни. 

   Макар да влияят на икономиката краткосрочно и макар самите те да 

се определят от текущата ситуация, това не намалява тяхното значение за 

успешното завършване на прехода. Напротив - именно конюнктурните 

условия и фактори могат да повлияят на следващите събития положително 

или силно отрицателно (както се видя в примерите с Източна Германия и с 

двойното "потапяне" на БВП в България). Тези фактори са конюнктурни и 

защото те в най-голяма степен зависят от политическия цикъл в страната, 

чиято средна продължителност в периода на прехода досега е далеч от 

изискуемите 4 години, за да бъде стабилен.  

 Кои са тези фактори: 
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 1. Икономическата политика; 

 2. Индустриалната политика; 

3.Участието на страната в международната търговия;  

 4. Социалната политика. 

 По тези въпроси, както и по някои, свързани непосредствено с тях, ще 

се разисква в следващото изложение.  

 

1. Икономическата политика като фактор за успешно завършване на 

прехода 

 

 1.1. Каква трябва да бъде икономическата политика на 

българските правителства? Ако може да се каже с едно изречение, то то 

би било: в икономическата политика на българските правителства трябва да 

има приемственост, защото историята нито започва с последното 

правителство, нито свършва с него. Единствено чрез приемственост в 

икономическата политика могат да проработят останалите фактори - могат 

да се изградят стабилни институции, може да се завърши успешно 

структурната реформа и може да се насърчи новата частна собственост.  

 Само чрез приемственост в икономическата политика може да се 

постигне консенсус сред различните групи в обществото и реформите няма 

да останат в т. R0 (както биха искали работниците в държавния сектор), нито 

ще бъдат само частични, заставайки в т. R1 (както биха искали вътрешните 

за властта субекти), а биха се придвижили към т. R2, което е сигурна 

гаранция за успеха на прехода [вж. граф. 1]105. "Приемствеността...", пише 

Дракър, "...винаги е била един от решаващите тестове за всяко висше 

                                                                                                                                                                             
104Трендафилов, Хр. Етюди по поетика на историята. Изд. "Хр. Г. Данов", Пловдив, 1994, с. 105 
105Повече за интересите на различните групи може да се прочете в EBRD/World Bank. Transition. 
The First Ten Years. Analysis and Lessons.... World Bank 2002, pp. xxiii, 92-95  
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ръководство и всяка институция."106

 Приемствеността в икономическата политика, това "алхимично 

преобразование от грубия хаос на конфликта към спокойния живот на 

сътрудничеството,"107 може да бъде фактор за успеха на прехода по силата на 

опита в останалите страни от Централна Европа, а няма нужда да се излиза 

извън границите на страната, за да се научи най-лесния урок за това как 

липсата на такава приемственост води не само до социални конфликти, но и 

до икономически катастрофи. Причината за липса на приемственост е ясна: 

"правителствата се колебаят между пазарноориентираните реформи и 

ангажирания стил, необходим за поддържане на консенсуса. Те ще се 

откажат или ще отложат някои реформи само за да се опитат да ги 

осъществят по-късно. Но всеки път ще се сблъскват с все по-ограничен запас 

от първоначално доверие..."108  

 Въпреки сериозните аргументи на противниците на радикалните 

реформи, сега вече е ясно, че радикализмът (или шоковата терапия) са били 

по-удачният вариант, но решаващата променлива за успеха на прехода не е 

било количеството на шока (на радикални реформи) - защото реформите в 

техния институционален и структурен аспект трябва да се извършат 

независимо кога - а неговото качество, което се определя именно от 

приемствеността в икономическите политики на правителствата. Онези 

държави, чиито правителства "шокираха" икономиката в консенсус, са вече 

на прага на ЕС; България, чиито правителства до 1997г. "шокираха" 

икономиката напосоки, е на прага да бъде обявена за функционираща 

пазарна икономика. И ако тя все пак бъде обявена за такава, то вероятно ще 

се дължи отново на  постигнатия крехък консенсус в икономическата 

политика след 1997г. (За повече разсъждения относно политическия и 

                                                           
106Дракър, П. Мениджмънт предизвикателствата през 21 век. Изд. "Класика и стил", С., 2000, с. 
26. 
107 Пшеворски, А. Демокрацията и пазарът. УИ "Стопанство", С., 1994, с. 48. 
108Пак там, с. 248. 
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социалния консенсус вж. Приложение 4: Относно необходимостта от 

политически консенсус и обществено съгласие). 

  

 1.2. Фискалната и монетарната политики като фактор за успешно 

завършване на прехода. В България е невъзможно да се провежда 

монетарна политика с класически лостове поне в рамките на текущото 

законодателство, затова за успешния край на прехода обосновано се разчита 

предимно на фискалната политика. Както отбелязва проф. Савов, 

българската фискална политика трябва да акцентира върху "преподреждане 

на бюджетните разходи по начин, който да осигури намаляване на 

себестойността на единица брутен продукт и увеличаване на 

производителността на труда... Приоритетни би трябвало да бъдат 

бюджетните разходи, които имат не само висока полезност, но намаляват 

данъчната тежест и инициират инвестиционна активност."109  

 Дали такова преподреждане се забелязва в плановете на 

правителството? Само в определена степен. До 2005г. правителството 

предижда да намали разходите за общи държавни служби от 3.3 до 2.1% от 

БВП, за отбрана и сигурност от 4.9 до 4.5%, за икономически дейности и 

услуги от 4.5 до 3.9%. Рестриктивната фискална политика обаче не се 

ограничава до там. Тревожно е предвиждането за съкращаване на разходите 

за образование от 4.0 до 3.2%, за здравеопазване от 4.0 на 3.3% и за социално 

осигуряване от 13.6 на 12.7% от БВП110. Разбира се такова съкращаване в 

абсолютен размер може и да не се получи при увеличение на БВП, но е 

трудно да не се подготвят кадри с умения за справяне в пазарна ситуация и 

едновременно да се хранят амбиции за висококвалифицирана работна сила. 

Такава подготовка може да се получи с увеличение на разходите за 

                                                           
109Савов, С. Макроикономическа политика в отворена икономика // Макроикономика и политика. 
Научен симпозиум за 70-годишния юбилей на проф. Стоядин Савов. УИ "Стопанство",  С. 2002, с. 
22 
110Данните са на Министерство на финансите. http://www.minfin.government.bg 
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образование, а не с намаляването им. Положителното в стремежа на 

правителството за реформа в данъчната политика е фактът, че се предвижда 

намаление на преките данъци (които от 17.5 ще се сведат до 15.0% от БВП 

като приходи за фиска) и увеличение на косвените (от 12.7 до 13.1%), което 

дава надежди за по-висока данъчна събираемост и за известно "осветляване" 

на сивия сектор.  

 За съжаление обаче що се отнася до реформа в данъчната политика, 

която да стимулира инвестиционната активност, тези мерки, които имат 

откровено рестриктивен характер (вероятно отново по вина на МВФ)111, са 

недостатъчни и това е големият проблем пред фискалната политика като 

фактор за икономическия растеж, а оттам - и за успешния край на прехода. 

Една възможна и обоснована мярка в тази насока ще бъде разисквана в т.2, 

касаеща индустриалната политика. 

 Що се касае до монетарната политика за ускоряването на процеса на 

растеж, в България в рамките на текущото законодателство тя не може да се 

оцени като активен лост на икономическата политика на правителството. 

Въпреки доказателствата, че негативите на рестриктивната фискална 

политика, която в момента се практикува в България, могат да бъдат 

избегнати само чрез комбинация с парична политика по модела на Мъндел-

Флеминг,112 отмяната на правилата на паричния съвет не влиза в плановете 

на правителството. Възможността за активна парична политика засега се 

отлага за времето, когато БНБ ще бъде един от членовете на Европейския 

Съвет на Централните Банки, т.е. за времето, когато България получи право 

на участие в Европейския Монетарен Съюз по силата на членството си в ЕС. 

                                                           
111За мнението на проф. Дж. Стиглиц за влиянието на МВФ върху страните в преход и особено 
върху Аржентина вж. Stiglitz, J. Is Keynesian Economics Dead? // http://www.project-
syndicate.cz/series/series_text.php4?id=859. Препоръчвам също така Стиглиц, Д. Уроците от 
Аржентина. В-к "Монитор", 25.1.2002, с. 15 и Ганчев, Г. Джоузеф Стиглиц нарече нещата 
такива, каквито са. В-к "Пари+", 22.7.2002, с.14 
112Савов, С. Макроикономическа политика в отворена икономика // Макроикономика и политика. 
Научен симпозиум за 70-годишния юбилей на проф. Стоядин Савов. УИ "Стопанство",  С. 2002, с. 
14 
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А дотогава може да се разчита предимно на фискалната политика за 

генериране на необходимия икономически растеж. Но дали фискалната 

политика е единственият вариант? Може ли тя да бъде допълнена с още 

нещо, за да се генерира висок растеж още по-скоро? Да - фискалната 

политика в България може да бъде допълнена с индустриална политика (като 

разбира се се прави уточнението, че последната не е елемент на 

икономическата политика, а по-скоро начин на организация на приоритетите 

в нея). 

 

2. Индустриалната политика като фактор за успешно завършване на 

прехода 

 

 Индустриалната политика може да се определи като "политика за 

намеса на държавата в процеса на алокация на ресурсите чрез разработване 

на различно отношение към различните отрасли. Това представлява налагане 

на нов функционален механизъм на използване на оскъдните ресурси наред 

със, но и на мястото на конкуренцията."113 Дискутираната в първа глава 

възможност да се прилагат приориетите на направляваното пазарно 

стопанство в България в краткосрочен и средносрочен аспект (3-5 години) 

означава точно това. Защото либерализацията на стопанството (особено в 

частта й за намаляване на митата в съответствие с Вашингтонския 

консенсус) при неизградени механизми за защита на националното 

производство от конкуренцията отвън може и реално има неблагоприятен 

статичен ефект върху него.114 Следователно при развито стопанство "отвън" 

и при неразвито вътре в страната едва ли може да се намери по-подходящ 

механизъм за защита и съживяване на националното производство от 
                                                           
113Танова, П. Институционални измерения на конкурентноспособността в условията на 
глобализация // Икономическа и институционална промяна при прехода към реално функционираща 
пазарна икономика. УИ "Стопанство", С. 2002, с. 75. 
114За повече информация относно статичния ефект на митата вж. Савов, С. Световна икономика. ИК 
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индустриална политика, съобразена с глобалните тенденции. При това 

наблягайки на глобалните тенденции, а не на защитата, защото в противен 

случай под индустриална политика в България ще се разбира само политика 

за защита на старите отрасли - а както вече видяхме във втора глава, това 

съсвем не е достатъчно.  

 Какво по-конкретно означава да се провежда индустриална политика? 

Най-вече "разпределяне на ресурсите по дейности; по видове трудови и 

технически умения, необходими в даден период, развитие на 

технологичните иновации и влияние върху формиращата се производствена 

структура (клъстери); т.е. методите на индустриалната политика се отнасят 

до индиректно влияние върху динамиката на детерминантите на 

националните конкурентни предимства, които са съобразени с 

международната пазарна и технологична конюнктура."115

 В статията си В. Божкова показва, че японският тип индустриална 

политика може да доведе до "силни алокативни диспропорции"116 в България 

- при това самата възможност за  провеждане на такава политика е под 

въпрос, тъй като в България липсва японската индустриална организация от 

типа "кейрецу" -  и предлага националните конкурентни предимства да се 

определят чрез отношения "държава-бизнес-академия". Тази "формула" би 

дала наистина сериозни резултати ако се разшифрова по следния начин: 

държавна институция за индикативно или стратегическо планиране (в която 

човешкият ресурс идва от академията) определя конкурентните предимства 

заедно с бизнеса; бизнесът решава какви човешки и материални ресурси са 

му необходими, за да реализира предимствата и търси човешките ресурси от 

университетите, а материалните набавя с помощ от държавата; 

                                                                                                                                                                             
"Сиела", С., 1999, с.116-118. 
115Божкова, В. Ролята на индустриалната политика за формиране и поддържане на конкурентни 
предимства в условията на глобализация (по примера на Япония) // Икономическа и 
институционална промяна при прехода към реално функционираща пазарна икономика. УИ 
"Стопанство", С. 2002, с. 225. 
116Пак там, с. 233. 
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университетите определят учебните си планове заедно с бизнеса и допускат 

хора от практиката като гост-лектори по всяка дисциплина.117

 Въпреки верността на твърдението, че "индустриалната политика 

спомага за развитието на отделни сектори, но същевременно със своя 

протекционизъм и институционален механизъм затруднява развитието на 

други сфери и отрасли"118, това не е основание да не се провежда 

индустриална политика на принципа "най-добрата индустрилана политика е 

липсата на индустриална политика", издигнат от полски министър на 

икономиката в началото да 90те. Защото при сегашното състояние на 

стабилност на ниско равнище в България е по-добре да се развиват няколко 

сектора, като стремежът е да се постигне значителен успех в тях на базата на 

конкурентни предимства и да се "затруднят" няколко други, отколкото да не 

се развива нито един сектор.  

 Същевременно обаче при даването на подкрепа за определени отрасли 

е от изключителна важност разбирането на тенденциите в световната 

икономика, които се променят на все по-къси интервали. Това означава, че 

ако за дълго време се приоритизират едни и същи отрасли, изгубването на 

сравнителните предимства е почти сигурно и дори нещо още по-неприятно: 

рецесията е повече от вероятен изход. Примерът на Япония - която въпреки 

признаците си за съживяване в последно време вследствие промяната на 

приоритетите от страна на МЕТИ119 - изживя рецесия в продължение на 

около десетилетие.   

 Кои отрасли трябва да се приоритизират? Отговорът е само един: 

високотехнологичните. С приоритизиране на  селското стопанство може да 

                                                           
117В момента само АУБ и НБУ реализират планове в това отношене. Вж. Попова, Е. 
Образованието у нас не обещава кариера // В-к "Капитал Кариери" (приложение на в-к "Капитал), 
бр.30, 27.7.-2.8.2002, с. 1, с. 4.   
118Станчев, А. Институционални възможности и ограничения за развитието на новата икономика 
(по примера на Япония, ЕС и САЩ) // Икономическа и институционална промяна при прехода към 
реално функционираща пазарна икономика. УИ "Стопанство", С. 2002, с. 251.  
119Министерство на икономиката, търговията и индустрията. Вж. също Калчева, И. Японската 
икономика загърбва тежките времена // В-к "Пари+", 2.9.2002, с. 23 
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се тушира за известно време социалното напрежение, с приоритизиране на 

туризма могат да влизат по ок. 2-3 млрд. долара годишно в страната, но не 

може да се влезе в крак със световните тенденции за проникване на 

информационните технологии във всеки отрасъл. Положителни тенденции в 

България се забелязват с освобождаването на износа на високотехнологични 

продукти от ДДС, но те са твърде недостатъчни. Допълнително намаляване 

на срока за амортизации, както и така широко дискутираната възможност за 

0% данък печалба при реинвестиции, са също възможни средства. Ако МВФ 

"забрани" отново нулевата ставка за всички фирми, то може да се предвиди 

при следващото споразумение с тази институция ставката да се въведе за 

фирми, произвеждащи високотехнологични продукти и за фирми, които 

внедряват високотехнологични продукти като част от собствения им 

производствен цикъл. Или, ако нулевата ставка все още всява страх във 

вашингтонските оракули, поне би следвало да се преговаря за 

преференциално данъчно третиране на тези фирми.120

 И така, видяхме, че под индустриалната политика не би трябвало да се 

разбира само защита на старите отрасли, а преди всичко подкрепа за новите 

и след това защита на старите, които да се съживят на основата на високите 

технологии. За тази цел е необходимо да проработи формулата "държава-

бизнес-академия", а как - това вече беше дискутирано. Но е необходимо и 

още нещо: експортна ориентация на икономиката, което се дискутира в 

следващите редове. 

 

 

 

 
                                                           
120За разяснения за неотрицателния ефект върху бюджета от въвеждането на тази ставка вж. Вучева, 
Хр. Ролята на бюджетната политика при макроикономическата стабилизация // Икономическа и 
институционална промяна при прехода към реално функционираща пазарна икономика. УИ 
"Стопанство", С. 2002, с. 57. 
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3. Участието на България в международната търговия като фактор за 

успешно завършване на прехода  

 

 3.1. Външнотърговският проблем на България. Тъй като участието 

на България в международната търговия влияе през търговския баланс на 

страната върху БВП, то това участие може да се приеме за допълващ фактор 

към конюнктурния икономически растеж като основа за дългосрочния 

устойчив растеж, който от своя страна беше дискутиран като условие за 

поддържането и "ъпгрейдването"121 на макроикономическата стабилност. В 

условията на валутен борд икономиката може да улесни растежа в много 

гляма степен, само ако се изпълни "категоричния императив на паричния 

съвет": икономиката да бъде експортноориентирана.122

 Първото условие да бъде икономиката експортно-ориентирана, е 

откриването на сравнителните предимства на страната. Сравнителните 

предимства се разкриват чрез показателя "условия на търговия"123, който от 

1993г. насам пада от 1.10 на 0.80.124 Това показва влошаване на текущата 

ситуация, но за съжаление този агрегиран показател не предлага никакви по-

съществени варианти за изход от ситуацията. Има ли поне един такъв 

вариант за изход? 

 Такъв изход се прелага чрез използване на т.нар. показател за 

"разкрити сравнителни предимства" (RCA).125 Положителните стойности на 

показателя за определена стокова група са "добра предпоставка за създаване 

и развитие на конкурентно предимство" спрямо даден търговски партньор за 

тази стокова група. Кои са българските сравнителни предимства? Неизменно 
                                                                                                                                                                             
 
121upgrade (от англ.) - подобряване на параметрите 
122Савов, С. Защо е необходима експортна ориентация на икономическия растеж в България // 
УНСС. Научни трудове 1/1999, с. 85 
123Дефинира се като отношение между експортните и импортните цени: Савов, С. Равновесието в 
отворена икономика // Сп. "Икономическа мисъл", бр. 6/2001, с.10 
124Става дума за обобщения показател за целия обем външна търговия на България с останалия свят. 
125Институт за пазарна икономика. Предизвикателствата пред българската икономика: 2002 и 
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сред стоките, за които са разкрити сравнителни предимства с всички 

основни търговски партньори на България (ЕС, ЦЕФТА, Южна и Източна 

Европа), се открояват напитките и тютюнът. По-сериозни предимства по 

отношение на ЕС и ЦЕФТА има за суровините, нехранителните стоки, 

горивата и маслата. За всички стоки, търгувани с ЮИЕ, се открояват 

сравнителни предимства.126

 Нещото обаче, което прави впечатление, е, че колкото по-висока е 

добавената стойност, толкова по-малко сравнителни предимства има 

дадената стокова група.127 Това "иззема" доход от страната, намалява 

възможностите за повече заетост и за по-висок растеж.  

 Тогава следва още един въпрос: какво е необходимо да се направи, за 

да "остава" добавената стойност вътре в страната, преди стоката да се 

изнесе? Отговорът е заложен във формулирания от проф. Савов втори 

императив на паричния съвет: "необходим е нарастващ приток на 

високотехнологични инвестиции, предимно към експортните отрасли."128 

Това вече би донесло повече дивиденти на българската икономика от 

либерализацията на търговията, отколкото дискутираните във втора глава 

негативи, които се състояха главно в това, че "по-широкото отваряне на 

българската икономика към чужди пазари засега не оказва необходимия 

стимулиращ ефект върху растежа."129 Състоянието на износа е такова, че 

едва 4% от износа на преработващата промишленост е 

високотехнологичен130 (1998) и това поставя проблема за изпълнението на 

                                                                                                                                                                             
след това // http://www.ime-bg.org/pr_bg/55-2.html 
126За повече данни относно разкритите сравнителни предимства и недостатъци вж. посочения 
източник на Института за пазарна икономика 
127Пак там. 
128Савов, С. Защо е необходима експортна ориентация на икономическия растеж в България // 
УНСС. Научни трудове 1/1999, с. 93 
129Пиримова, В. Експортно-импортни импулси за растежа в българската икономика // 
Макроикономика и политика. Научен симпозиум за 70-годишния юбилей на проф. Стоядин Савов. 
УИ "Стопанство",  С. 2002, с. 96 
130Бонева, С. Анализ на конкурентноспособността на българската икономика в контекста на 
втория копенхагенски критерий за членство в ЕС // Икономическа и институционална промяна при 
прехода към реално функционираща пазарна икономика. УИ "Стопанство", С. 2002, с. 581 

 73



втория императив с още по-голяма острота. 

 Как да бъде изпълнен този императив? Дискутираната мярка, която 

правителството използва за освобождаване на износа на 

високотехнологични продукти от ДДС явно е недостатъчна за изпълнението 

на императива. Нещо повече: правителството предвижда още по-голяма 

симетричност в митническото облагане при търговията с ЕС (т.е. предвижда 

намаляване на митата за внос от 12.7 до 6% през 2006г.131), което не дава 

надежди за изпълнение на императива. Може би опитът на Сингапур по 

отношение на стимулирането на износа на високотехнологични продукти 

може да бъде използван и от българското правителство132. Какво прави 

Сингапур в края на 60те и началото на 70те: 1) "добрите стари" данъчни 

облекчения, когато нови предприятия разходват за капитал най-малко 1 

млн.щ.долара и 2) отново данъчни облекчения при износ над 100х. щ.долара 

- драстично намаляване на данък печалба за срок от 3-5 години. Това 

означава "връщане на топката" в полето на една по-гъвкава към новите 

технологии фискална политика. Тук обаче отново не трябва да се забравя, че 

над всяко "семе на растежа" във фискалната политика е надвиснала сянката 

на "Големия Брат" МВФ. Ако тази разширена метафора трябва да се 

продължи, то ще следва въпросът: тогава откъде може да дойде слънцето? 

Както винаги - от изток.  

  

 3.2. Има ли алтернативно решение на външнотърговския 

проблем? В последните години търговията със страните от ОНД и особено 

тази с Русия спада с бързи темпове, особено що се отнася за износа (като 

разбира се има и изключения като Грузия например). Ако в началото на 

прехода все още се реализират значителни положителни салда, то вече 

                                                           
131Меморандум за икономическата политика на правителството и БНБ, с. 17 
132Примерът е заимстван от Николов, Х. Политика на висок икономически растеж. Алтернативи и 
перспективи // Икономическа и институционална промяна при прехода към реално функционираща 
пазарна икономика. УИ "Стопанство", С. 2002, с. 349  
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ситуацията е променена. От 672 млн. долара износ през 1992г. за Русия, в 

българската икономика през 1999та са останали 183.5 млн., а от основен 

търговски партньор на България с над 60% в износа в началото на прехода, 

Русия се превръща в третостепенен (след ЕС и ЦЕФТА) с едва 4.7% за 

1999та133, което говори за сериозни нереализирани изгоди и възможности 

пред износа за ОНД и особено за Русия. Същевременно ресурсозависимостта 

от тази държава води до спад на вноса в много по-малка степен, отколкото 

на износа, което произвежда ежегодни отрицателни салда на външната 

търговия (напр. за 1999г. само с Русия салдото е -909 млн.долара). Няма 

спор, че предвид европейската ориентация на България основното търговско 

партньорство би следвало да бъде именно със страните от ЕС, но няма спор 

и за това, че ако салдото само с Русия бъде неотрицателно, т.е. ако износът 

за Русия се повиши значително до близки до традиционните нива, то 

българският външнотърговски стокообмен като цяло би реализирал 

положителни салда с всички положителни следствия от това за икономиката. 

Съживяването на политическите контакти напоследък с тази държава дават 

основания и за оптимизъм по отношение на търговските взаимоотношения, 

които досега се пренебрегваха. Все още неплатежоспособният руски 

потребител би платил за евтини български стоки, ако обаче ги намира на 

пазара. Остава Русия да намали вносните мита за тези стоки, което е 

решение на политическа основа. И може би "слънцето наистина ще изгрее от 

изток", както винаги. 

 Предложеното алтернативно решение на външнотърговския проблем 

на България не омаловажава значението на императивите на валутния съвет. 

Повишаването на дела на високотехнологичния експорт и въобще 

експортната ориентация на страната действително са императивни за 

стабилността на българската макроикономика. В такъв случай съживяването 

                                                           
133НСИ. Външна търговия на Република България 1996, с. 265 и Външна търговия на Република 
България 2000, с. 218 
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на контактите с Русия е не толкова алтернатива за експорта, колкото условие 

за изпълнение на императивите. 

 

4. Социалната политика като фактор за успешно завършване на 

прехода 

 

 Предвид най-вероятното изграждане на механизмите на 

функциониране на социалното пазарно стопанство в България, социалната 

политика ще играе все по-съществена роля за оценката на прехода като 

успешен. Нивото на развитие на социалната политика (и въобще социалната 

ситуация в страната) в крайна сметка са най-обективният критерий за това 

дали преходът е завършен успешно. 

 Под социална политика не бива да се разбира само политика за 

преразпределение на доходите. В литературата се извеждат определени нива 

на социалност, които действат в система и липсата на един от елементите 

определя липсата на цялостна социална политика (в широк смисъл на 

думата). Кои са тези нива на социалност? На първо ниво е способността на 

пазара да произвежда ефективност чрез конкуренцията. Очевидно - без да се 

произвежда няма да има какво да се преразпределя. На второто ниво са 

способностите на държавата да предлага определени публични блага като 

институции, които да подкрепят пазарите (за които стана дума в първа глава) 

и ефективно фунционираща съдебна система. Ако се произвежда, но няма 

гаранции, че при посегателство производителят ще бъде защитен или пък че 

правата на миноритарните акционери в дадена компания не са защитени, то 

тогава предприемачът ще бъде силно дестимулиран да произвежда, а 

потребителят - да купува неговите акции. Или пък ако нормата за правене на 

пари е бързо и чрез престъпна дейност, то отново няма да има какво да се 

преразпределя. И едва на третото ниво, когато конкуренцията и публичните 

блага са осигурени, може да се говори за преразпределение на доходите, 
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което е и една от основните идеи на социалното пазарно стопанство.134

 Икономическият преход постави сериозни въпроси пред социалната 

стратификация в българското общество. "Горните" (подредени по дял в 

потребителските разходи) 16.4% от обществото потребяват 10 пъти повече, 

отколкото долните 22%. Горните 26.5% от населението потребяват 8 пъти 

повече, отколкото долните 32.4% (1999г.).135 Това съотношение много 

прилича на ситуацията в Португалия през 1973г. и Аржентина през 1970г. и 

е ясно, че се е формирало в годините на прехода, защото преди него е било в 

рамките на 3-4 пъти. Именно такова рязко преразпределение на доходите, 

извършено за относително кратък период, противопоставящо предишния и 

днешния социален статус на голяма част от населението, е един от 

постоянните източници на социално напрежение и поставя с още по-голяма 

сила въпроса за комплексните мерки за растеж и социална защита: 

"полисимейкърите обаче не могат да разчитат да намалят бедността със 

скъсяване на дистанцията в доходите. Най-важно от всичко е растежът."136

 В крайна сметка се оказва, че най-добрата социална политика за 

успешно завършване на прехода е политиката за изграждане на институции, 

подкрепящи пазарите, за които стана дума в първа глава, политиката за 

стимулиране на конкуренцията, (т.е. за навлизане на нови фирми в 

отраслите), за което стана дума във втора глава и политиката за 

икономически растеж и индустриалната политика, които бяха разисквани 

по-горе в тази глава. А иначе конюнктурни социални мерки - като например 

програми за временна заетост или проекти като "Красива България" - могат 

да решат проблема със заетостта и доходите на малка част от населението за 

кратък период, но не могат да бъдат сериозна основа за разгръщане на 

първите две нива на социалност, без които онова ниво, което излиза на 
                                                           
134Нивата на социалност са представени по-подробно в Леонидов, А. Ордолиберализъм. социално 
пазарно стопанство. Трансформация. Изд. "Лик", С. 2000, с.71 
135Райчев А., Колев К., Бунджулов А., Димова Л. Социалната стратификация в България. Изд. 
"Лик", С. 2000, с. 25 
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повърхността - преразпределението на доходите - ще бъде винаги 

неудовлетворително за огромна  част от обществото. А когато обществото не 

е доволно от резултатите на прехода, успехът му е поставен под голяма 

въпросителна.     

 

 Със сигурност това не са всички конюнктурни фактори, които влияят 

върху по-отдалечения или по-близък успешен край на прехода, но 

изложението в тази глава си постави за цел да изведе по-важните от тях 

според авторовите критерии за актуалност и тази цел беше изпълнена. Дали 

обаче са изпълнени целите и задачите, поставени пред основната тема? Това 

предстои да разберем.  

 

                                                                                                                                                                             
136World Bank. World Development Report 1996: From Plan To Market. Executive summary. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Пред дипломната работа бяха поставени две основни задачи: 1) да 

отговори на въпроса какво е необходимо, за да бъде завършен прехода 

успешно и 2) да отговори на може би по-важния въпрос, а именно как 

необходимото да бъде постигнато. 

 Извеждането на институционалните условия и фактори за успеха на 

прехода като избора на модел на пазарно стопанство, ролята на държавата, 

на пазарните институции и на интеграцията в ЕС даде част от отговора на 

първия въпрос. Извеждането на структурните условия и фактори - 

либерализацията, приватизацията, макроикономическата стабилизация и 

дългосрочният икономически растеж, дадоха останалата част от отговора на 

първия поставен въпрос.  

 Отговорът на втория централен за темата въпрос беше изведен във 

втора глава в параграфите за новата частна собственост и за 

микроикономическите основи на макроикономическата стабилизация. 

Отговорът беше допълен в трета глава с това каква икономическа политика е 

необходима на страната и с извеждането на индустриалната политика и 

участието на страната в международната търговия като фактори за успеха на 

прехода. Също така в края  на трета глава се изведе и "есенцията" на 

необходимите реформи в структурно и институционално отношение, които 

да покрият най-важния критерий за успеха на прехода в социален план: 

удовлетворението от резултатите от прехода сред обществото. 

 Видя се, че досега в България е постигнато много, че успехът на 

прехода тук е по-близо, отколкото в много от страните от ОНД например, но 

и се видя, че в България са направени много грешки - грешки, които 

водещите страни-кандидатки за членство в ЕС не са направили, грешки, 

които отдалечават успеха на прехода в България (както се вижда от втора 

глава в параграфа за двойното "потапяне" и от приложение 3 - най-малко със 
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7 години). Отлагането на успеха на прехода обаче не означава, че той няма 

да бъде постигнат. Много е лесно човек да бъде песимист. По-интересното е 

как да се постигне успеха въпреки всичко. Изложението даде отговор на 

този въпрос, с което целта, поставена пред дипломната работа, е изпълнена. 
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Приложение 1: Неформалните институции в България и краят на 

прехода 

 

 "По същия начин, по който в съвременните икономически практики, 

произвеждани от Запада, са заложени дълговековните навици на западните 

общества, основани на протестантската етика, римокатолическия юридизъм 

и индивидуалистичното човекознание, и несъзнателната съпротива на 

православните народи срещу приемането на западния модел произлиза 

неволно от различните им дълговековни навици."137 Това са неформалните 

институции на нацията: нейните "вкусове, обичаи, предрасъдъци и провали, 

прекалено дълбоко вкоренени, за да бъдат изместени от нови насаждения"138  

 Трудно ще бъде тези институции да се променят, но продължаването 

на живота или краят на прехода зависят до голяма степен и от тях. 

Православната българска култура - в чиито корени се крие исихазмът, 

отричащ всичко рационално и земно и приемащ себеотрицанието като 

житейска цел - заедно с ориенталското чувство за време и начин на 

работа, което вече е част от "часовника" на българската цивилизация, 

образуват смес, която може да се окаже неплодородна почва за посаждане на 

западния рационализъм и индивидуализъм. А проникването им в съзнанието 

на българското общество е неотменимо условие за преход към пост-

индустриалното общество, в което даже няма нужда да се виждаш с никой и 

да ставаш от стола си, за да бъдеш навсякъде и същевременно да работиш, 

да получаваш доход и да се забавляваш.  

 Роденият в последните 50 години човек, oбичащ да не работи много и 

същевременно да има всички социални придобивки, т.нар. от Джефри Сакс 

"homo sovieticus", който освен това се е насложил и върху другите два 

цивилизационни пласта – културата и неговият антипод - Смитовия homo 
                                                           
137Янарас, Х. Църквата в контекста на пост-комунистическа Европа // Сп. "Християнство и 
култура", бр. 2/2002, с.62 
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economicus влизат в битка на титани. Но тази битка изобщо е излишна. Те  

трябва да се научат да живеят заедно в едно тяло - това на обществото и 

това на всеки от нас. Като че ли това е пътят, който трябва да извървят 

нашите неформални институции, преди да стъпят изобщо на пътеката, която 

води към пост-индустриалното общество. Нещо като "хармонизиране на 

законодателството", но на психологическо равнище.  

 Но от друга страна това не означава отричане от старото 

"законодателство". Никога не бива да се забравя предупреждението на Жан 

Бодрияр:  "Достатъчно е да погледнем Америка, за да открием смъртта на 

собствената ни култура."139

 

                                                                                                                                                                             
138Пшеворски, А. Цит. съч., с.45 
139Бодрияр, Ж. След утопията: примитивното общество на бъдещето // В края на века. ИК 
"Труд", С. 1998, с.180 
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Приложение 2: Интеграцията в ЕС и националното достойнство 

 

 "Една Европа, манипулирана чрез бюрокрацията, която дъха повече на 

взаимно недоверие, отколкото на солидарност и с цялата си същност 

изглежда твърде материалистична, би донесла повече опасности, отколкото 

ползи."140  

  

 Защо всъщност е суматохата около интеграцията в ЕС? За да има 

обществото цел, към която да се стреми? Все пак не бива да се забравя, че 

интеграцията е само средство за постигане на целите на обществото: по-

висок жизнен стандарт днес, отколкото вчера и утре, отколкото днес, и чиста 

околна среда за следващите поколения.  

 Неотдавна възникна с особена сила проблемът със затварянето на 

четири блока от АЕЦ "Козлодуй". Ако се забрави, че те носят всяка година 

на икономиката повече, отколкото МВФ, означава да се забравят 

националните интереси, още повече при доказана сигурност на блоковете 

(или поне на 3ти и 4ти). Отбор от еврочиновници енергично се опитва да 

убеди политиците и чрез тях и обществото в противното, разбира се 

премълчавайки факта, че на отсрещния бряг на р.Дунав се строи нова АЕЦ с 

френски реактори. Това, ако не друго, звучи най-малкото подозрително.  

 Опитът за лавиране между това да не се засегнат интересите на 

Евросъюза от една страна и на България от друга, поне що се отнася до АЕЦ 

"Козлодуй" и претенциите на правителството да направи от България 

"регионален енергиен център", е обречен на неуспех. А българските 

държавници би трябвало "във всичките си действия да се ръководят от 

интересите на народа", както са се заклели. На българския народ. А 

интересите на последния задължават АЕЦ да си "стои" там, където е, поне 

докато може да се експлоатира. Защо да лишаваме икономиката от милиони, 
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когато няма гаранция, че те ще бъдат възстановени по друг начин? Така 

обществото обеднява още повече. А, както е известно, с просяци преговори 

не се правят...   

                                                                                                                                                                             
140Ерхард, Л. Цит. съч., с. 262 
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Приложение 3: Ако в историята имаше ако... 

Àêî  í å áÿõà 1996 è 1997...
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 Източник: Статев, С. Цит.съч. и собствени изчисления. 

 

 Нека за малко си представим, че отново сме във вече  далечната, но 

достатъчно ярка 1996г. Кризата в банковата система я няма и икономиката 

постига ръст от няколко процента (2, 3, 4). Нека си представим, че може да 

изтрием от историята и мразовитата, но гореща зима на 1997г. Икономиката 

отново постига ръст от няколко процента... 

 При ръст от 4% годишно след 1995г. икономиката щеше да е 

достигнала нивото си от 1989г. през 2001г., т.е. вече щяхме да сме загърбили 

тази все още (от днешна позиция и при очевидната липса на гумички, с 

които се трие история) амбициозна задача на икономическата политика да 

стигнем нивото от 1989та. Нека не "прегряваме" икономиката с тези 4%. 

Нека растежът е в рамките на реално постижимите ежегодно за нашата 

икономика след дълбоката трансформационна рецесия 3%. Кога щяхме да 

достигнем нивото от 1989та? Догодина - през 2003та. И ако, както се твърди, 

при социализма се е живеело по-добре, то догодина в икономиката можеше 

да има същото количество стоки и услуги, каквото и по време на 
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социализма. И съвсем между другото: без дефицити, без режими на ток "2 

към 2" и плюс свободата да разказваш политически вицове за когото си 

поискаш, колкото си поискаш и където си поискаш - като Слави Трифонов. 

А, да, и с правото да пътуваш до Венеция, Париж или "Западен" Берлин 

съвсем без визи. Но нека да не са и реалистичните 3%.  

  Нека след 1995 икономиката ни да можеше да расте дори само с 2%, 

чисто по балкански. Тогава през 2007г. щяхме да достигнем доходите си от 

1989та и тогава 2007ма нямаше да изглежда оптимистична, а реалистична 

прогноза за приемане в ЕС. 

 Да, но в историята няма ако и 1996та и 1997ма са години, които не 

могат да да бъдат изтрити с фентъзи-гумичка. И докато социализмът беше 

система, в която миналото е зависима  променлива на настоящето, което е 

фиксирано, а бъдещето е предизвестено, то е време да се разбере, че вече 

живеем в система, в която бъдещето е зависима променлива от настоящето, а 

миналото е такова, каквото си го направим...   
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Приложение 4: Относно необходимостта от политически консенсус и 

обществено съгласие 

  

 "Поради оптимистичните очаквания и обещанията в преобладаващите 

неолиберални програми за трансформацията социалният консенсус просто 

не беше включен в началния етап на системната промяна... След 

продълителен период на спадане на жизнения стандарт и изостряне на 

социалните контрасти, проблемът за поддържане на социалния консенсус 

стана важен въпрос в цяла Централна и Източна Европа."141  

 Обществото е все още разделено на политически принцип. А 

политиците следват обществото, защото в крайна сметка из неговите 

политически разделени недра се раждат и политическите лидери. А 

последните определят пътя на прехода към общество, в което няма значение 

кой те управлява, защото в интересите на всички е всички да живеят добре - 

социалното пазарно стопанство. Икономическите мерки в България, всеки 

път  при промяна в политическия цикъл, се определят от конфликтиращите 

разбирания на политическата сила, властваща досега, която по правило не се 

преизбира и тези на следващата я, която има коренно различни представи за 

политическата икономия от предшествениците си. Това води до разногласия 

и относно самия път на развитие на страната.  

 Като че ли обаче е назрял моментът политиците наистина съвсем 

откровено, а не тихомълком, както досега, и само веднъж да загърбят народа 

си с открито лице - за да си подадат ръка, независимо че обществото обича 

зрелищата и скандалните първи страници на ежедневниците. Необходимо е 

да постигнат съгласие относно модела на пазарно стопанство, към който е 

най-удачно да се стреми обществото и да се следват декларираните 

приоритети на седящите преди тях в удобните кресла на Пленарна Зала. 

 Това звучи повече в духа на политическата романтика,  отколкото на 
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реализма (а и няма как да не звучи, при толкова много и толкова красиви 

народни представители), но ако политиците направят това, обществото ще 

забележи, че може да си набави и други зрелища, защото досегашните вече 

са демоде. А хлябът... Хлябът ще бъде осигурен. 

 

 

                                                                                                                                                                             
141Пшеворски, А. Цит. съч., с. 
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