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Abstract: There have hardly been any doubts for more than a decade that the Bulgarian 
economy must be a market economy. But almost no one is discussing the kind of market 
economy which would be most appropriate for Bulgaria. Although there are several 
market economy models among the European economies, it is unclear which one of them 
is being built in Bulgaria. The paper mainly discusses which one of the functioning 
market economy models is most appropriate for the complicated conditions of the 
Bulgarian economy and society. 
 

Необходим ли е модел на пазарно стопанство на България? 
 
 Още в началото на икономическия и политическия преход в България 
обществото постигна консенсус за това, че българската икономика трябва да бъде 
пазарна. Това означаваше да се отхвърлят старите конституиращи принципи на 
стопанството и старите координационни механизми в икономиката и да се заложи 
на изграждането на адекватни на пазарната икономика такива. Координационната 
функция на държавата, осъществявана главно чрез централизираното директивно 
планиране, се замени с очакванията пазарът постепенно (или дори шоково) да 
изземе тази функция. По-високата ефективност в стопанството като че ли беше (и 
все още е) основната цел на тази пазарна трансформация, защото се осъзна, че 
държавата не може да изпълнява алокативната, мотивиращата и разпределителната 
функции на пазара рационално. В резултат в основния закон на страната е записан 
новият конституиращ принцип на стопанството, а именно, че "Икономиката на 
Република България се основава на свободната пазарна инициатива." (Чл. 19 от 
Конституцията). Вече близо тринадесет години след началото на прехода обаче 
пазарът в България не е потвърдил очакванията, че може да изпълнява тези 
функции по-добре от държавата. Доказателство за това е, че БВП на страната все 
още е далеч от изходното за началото на прехода ниво на БВП от 1990г. Пазарът в 
България не е потвърдил тези очаквания не защото по принцип не може да изпълни 
тези присъщи за него функции, а защото все още в страната не е ясно коя от тях ще 
бъде водеща за стопанството. Свободната пазарна инициатива, макар и необходимо 
условие за изграждане на функционираща пазарна икономика, не е достатъчна сама 
по себе си. Тя не е достатъчна, защото функционирането на един "свободен" пазар 
все още не означава неговото ефективно функциониране. Явно нещо липсва на 
този пазар, защото иначе той не би се развил хаотично, както в България. Тогава 
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какво липсва на икономиката ни? Отговорът е прост. Приоритети. 
  Във всяка развита пазарна икономика и във всяка страна от Западна Европа 
без изключение, пазарът е изграден върху определени приоритети, които се 
дефинират от правителството. Правителствата на Германия и Швеция например 
дават приоритет на разпределителната функция на пазара и това определя техните 
пазарни стопанства като социални. Правителствата на Франция, Испания и Япония 
дават приоритет на алокативната функция, което определя икономиките им като 
направлявани. Правителствата на Великобритания и на САЩ отдават по-голямо 
значение на мотивиращата функция на пазара. В зависимост от това коя функция 
на пазара ще бъде приоритизирана се разграничават и различните типове пазарни 
стопанства (т.нар. модели на пазарно стопанство)1.  
 От началото на прехода до сега в България не е ясно какъв тип 
функционираща пазарна икономика ще се изгражда. Но вече на всеки в страната е 
ясно, че пазарната икономика сама по себе си, без да бъде изградена по точно 
дефиниран от правителството модел, генерира дефекти, които са трудно приемливи 
за по-голямата част от населението. Ще бъде трудно да се признае, но няма да е 
далеч от истината твърдението, че на икономиките в Латинска Америка също 
липсва конкретен модел и че ако в България продължава да липсва такъв, 
българската икономика ще бъде обречена да извърви техния път. Впрочем, тя вече 
е тръгнала по трънливия път на Аржентинската икономика. За да няма обаче 
развитието на българската пазарна икономика резултат, подобен на този в 
Аржентина, е необходимо ясно да се заявят приоритетите на икономическата 
политика на българските правителства, които да бъдат преследвани от всяко 
следващо българско правителство. С други думи на България е необходим модел на 
пазарна икономика. 
 
Кой модел на пазарна икономика е най-подходящ за българските условия?     

 
 Отговорът на този въпрос е по-сложен от този на предходния. Това е така 
най-малкото защото възможните отговори не са "да" и "не", а пред България стоят 
три възможни отговора: модифицирано пазарно стопанство (МПС), направлявано 
пазарно стопанство (НПС) и социално пазарно стопанство (СПС). 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 

                                                 
1 Подробно изложение, засягащо характеристиките на различните типове пазарни стопанства и 
техните приоритети, може да се прочете в книгата на Доц. П. Танова "Световното стопанство и 
българският избор", ИК "Кама", С., 1995г. 
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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 й 
развитие.  
 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 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 в 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 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 средства 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 
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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 ще гарантира, 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 висок2. 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 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.  
 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. 
 

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 в инвестиции при 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 

                                                 
2 Тук 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 
позволи той да бъде изпълнен успешно. 

 4



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 свеки 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.  
 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.  
 
Възможните "дефекти" от изграждането на социално пазарно стопанство в 

България 
 
 Моделът на СПС има два сериозни дефекта: тромава бюрокрация и частична 
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неадекватност на механизмите в модела спрямо тенденците в световната 
икономика. И ако първият дефект не е особено интересен от икономическа гледна 
точка, 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 
"структуроопределящи" фирми и да не се ликвидират отрасли, които имат 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 подкрепата 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 (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 тя неизменно изпреварва европейската 
и японската по темпове на растеж на БВП и по устойчивост на растежа. 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 стопанство. Това е и най-подходящият модел 
за България.  
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