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1. УВОД 
 
 Формирането и поддържането на определени конкурентни предимства 
на всяка икономика в преход е процес, който протича на няколко нива. От 
една страна се провеждат стабилизационни политики, които извеждат 
икономиките на траекторията на растежа след трансформационната рецесия. 
Те се свързват предимно с макроикономически политики от неокласически 
тип, които следват някои от принципите, заложени във Вашингтонския 
консенсус. Фокусът на тези политики е предимно върху 
макроикономическите характеристики на икономиката (стабилизационно 
ниво на изграждане на конкурентност), което не е достатъчно за разбиране 
на разликите в резултатите на прехода.  
 Но "...нито една дори бегло осмислена пазарна икономика не е 
възможна без съответните институти."1 Фокусът на политиките от 
Вашингтонския консенсус е изместен върху компоненти на преходната 
политика, които са лесно приложими, но самостоятелно прилагани не дават 
необходимите резултати, именно поради оставянето на институционалната 
компонента за по-късен етап от реформите. 
 Институционалните компоненти в стабилизационните програми 
обикновено не се пренебрегват, но те се инкорпорират като допълнителен 
елемент, който привидно има по-малко влияние върху икономиката, 
отколкото макроикономическите стабилизационни политики и последващите 
ги политики за растеж. Постоянно увеличаващ се набор от изследвания 
обаче показва, че именно институционалните компоненти на прехода са тези, 
които могат да допринесат в значителна степен за обяснението на разликите 
в икономическите резултати.2 "За икономистите няма голям смисъл да 
обсъждат процесите на обмен, без да уточнят институционалната среда, в 
която протича търговията, тъй като тази среда въздейства и на стимулите за 
производство, и на разходите по сключването на сделките. Сега това се 
признава, а това стана особено ясно в светлината на събитията в Източна 
                                                 
1Коус, Р. Инстутуциональная структура производства. Нобелевская лекция (1991). // 
Природа фирми. Изд. Дело, Москва 2001, с. 343 

2Brunetti A., Kisunko G., Weder B. Istitutions in Transition. Reliability of Rules and Economic 
Performance in Former Socialist Countries, http://econ.worldbank.org/docs/778.pdf, p. 2 
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Европа."3  
 Първата част от настоящата разработка разглежда именно принципите 
на изграждане на институционалната рамка и нейните компоненти, и се 
опитва да намери връзка между институционалната рамка като набор от 
институции-правила, който влияе по определен начин върху 
конкурентоспособността на национално равнище. 
  Конкурентоспособността на национално равнище обаче се влияе от 
поведението на местните фирми. Това поведение е до голяма степен 
повлияно не само от макростабилизацията и политиките за растеж на 
правителствата, но и от политиките на правителствата спрямо собствените 
им институции-организации. Съществува връзка между поведението на 
правителствените институции-организации (като политики, структуриране 
на взаимодействията и наличие или липса на определени институции) и 
поведението на местните фирми и чуждестранните компании на местна 
територия. Втората част от това изследване се опитва да търси връзка между 
поведението на тези институции-организации и резултатите при 
конкурентното представяне на икономиките. Изследва се определен набор от 
политики в различни области, влияещи на бизнес-средата, което не дава 
основание да се поддържа концепцията за минимална роля на 
правителствата в стопанския живот.4 Същевременно се отчита и фактът, че 
"пазарите срещат проблеми, които сами по себе си не оправдават 
правителствена намеса, а само очертават потенциалните сфери за намеса, 
тъй като е много вероятно правителствата да срещнат подобни проблеми ако 
интервенират."5 
 Настоящото изложение си поставя за цел да проследи влиянието на 
институциите-правила и функционирането на правителствените институции-
организаии върху формирането на националните конкурентни предимства в 
условията на преход. 
 
                                                 
3Коус, Р. Инстутуциональная структура производства. Нобелевская лекция (1991). // 
Природа фирмы. Изд. Дело, Москва 2001, с. 349 

4 Леонидов, Ат. "Новата икономика": модели на правителствена политика // Икономическа 
мисъл, 3/2003, с. 17 

5Stiglitz, J. Markets, Market Failures, and Development. American Economic Review, vol. 79 
(2), 1989, pp.197-203, цит. по Bhattacharya S., Patel U.R., Markets, Regulatory Institutions, 
Competitiveness and Reforms, p.1. Theme paper No. 5, Workshop on understanding reform, 
Global Development Network, Cairo, Jan. 16-17 2003. 
http://www.gdnet.org/pdf/global_research_projects/understanding_reform/thematic_papers/draf
ts/thematic5_draft.pdf 
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2. ФОРМИРАНЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА РАМКА В 
ПРЕХОДНИТЕ ИКОНОМИКИ 
 
2.1. Параметри на институционалната рамка 
 
 Институционалната рамка може да бъде достатъчно широко 
дефинирана.6 Според повечето изследвания нейните най-значими 
характеристики за подкрепа на конкурентоспособността са: предвидимост на 
правилата, политическа стабилност (или липса на несигурност, която 
произтича от промените в управлението), защита на правата за собственост, 
стабилност в съдебната система и липса на корупция.7  
 Докато някои от горните параметри могат да се отнесат към 
управлението на институциите-организации, което ще бъде разгледано по-
късно, то предвидимостта на правилата, политическата стабилност и 
демократичността  на институциите, както и защитата на правата за 
собственост, могат да се считат за общи характеристики на 
институционалната рамка (среда), като институционална база, която 
подкрепя конкурентоспособността на националната икономика. 
 
2.2. Принципи на изграждане на институционалната среда 
 
 Един от основните принципи за изграждане на институционалната 
среда е балансираността: тя трябва да изгради "баланс между това да 
повишава ефективността чрез повече конкуренция и същевременно да влияе 
върху пазарното поведение чрез ефективно регулиране."8 По-високата 
ефективност чрез повече конкуренция на пазарите се постига чрез 
въвеждането на нови стопански форми в икономиката, които създават нова 
конкуренция за старите държавни фирми и за преструктуриращите се 
предприятия. По-ефективното регулиране се предполага, че може да бъде 
въведено чрез нови правни норми, които регламентират взаимодействията 
както между отделните икономически агенти, така и между стопанските 
форми и държавата. Това са т.нар. икономически и юридически механизъм 
                                                 
6 Институционалната рамка (или институционална среда) може да бъде дефинирана като 

"комплекс от политически, социални и юридически правила, определящи базата за 
формиране и развитие на системата от икономически връзки, зависимости и отношения" - 
Вж. Спасов, Т. Макроикономикс. УИ Стопанство, София 2001, с. 573 

7Brunetti A., Kisunko G., Weder B. Istitutions in Transition. Reliability of Rules and Economic 
Performance in Former Socialist Countries, http://econ.worldbank.org/docs/778.pdf p. 4 

8Bhattacharya S., Patel U.R., Markets, Regulatory Institutions, Competitiveness and Reforms, 
p.8. Theme paper No. 5, Workshop on understanding reform, Global Development Network, 
Cairo, Jan. 16-17 2003. 
http://www.gdnet.org/pdf/global_research_projects/understanding_reform/thematic_papers/draf
ts/thematic5_draft.pdf 
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за формиране на институционалната среда, които "взаимно се предполагат и 
допълват."9 
 От гледна точка на повишаването на националната 
конкурентоспособност се извеждат принципи, които да регламентират 
правителствената политика към предприятията, тъй като именно от тях се 
очаква да въвеждат продукти, технологии и практики, които да влияят 
положително върху националната конкурентоспособност. Тези принципи 
могат да се обобщят в следното:10 

• Фирмите, а не държавите се конкурират на международните пазари. 
Тъй като не правителството създава конкурентоспособни отрасли - а 
именно фирмите трябва да го направят, правителството може да 
повлияе на процеса на изграждане на конкурентни предимства чрез 
подобряване на функционирането на институциите, които подкрепят 
пазарната икономика.  

• Динамизмът, а не краткосрочните ценови предимства водят до 
конкурентнти преимущества; националните конкурентни предимства 
се създават чрез непрекъснати усъвършенствания и иновации в 
националните фирми. Ето защо при формирането на 
институционалната структура следва да се има предвид, че 
националните иновационни системи създават или респективно 
отнемат конкурентни предимства. 

• Конкурентните предимства в определени индустрии се създават за 
десетилетие или повече, а не в рамките на три или четиригодишни 
бизнес-цикли. Това е причината последователността в икономическата 
политика и последователността в структурирането на институциите да 
имат съществено влияние върху конкурентоспособността на 
преходните икономики.  

• Страните печелят предимства поради различия, а не поради сходства. 
Това е валидно за продуктовите и факторните пазари, на които се 
конкурират фирмите. Следването твърде отблизо на определен модел, 
създаден за да генерира конкурентни предимства в друга държава, е 
грешка. Същевременно не бива да се забравя, че разбирането на 
фундаменталните принципи на националното конкурентно 
предимство, което би генерирало устойчиво конкурентно предимство, 
не изключва копирането на определено институционално 
взаимодействие, което е показало добри резултати в останалите 
развити икономики.  

                                                 
9Спасов, Т. Конкурентност на преходните икономики. Моделът на пълната конкуренция - 
условие за ефективно функционираща пазарна икономика // Благосъстояние и 
икономически растеж при ефективно функционираща пазарна икономика. УИ 
Стопанство, София 2003, с. 249 

10Портър, М. Конкурентното предимство на нациите. Изд. Класика и Стил. София 2004, с. 
739-746 
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• Изкуственото поддържане на определени предимства в крайна сметка 
води до тяхната загуба. Това е така, защото поддържането на 
предимствата не създава стимули за иновации, които непрекъснато да 
повишават конкурентните предимства. Тяхното поддържане ще има 
резултат само докато вътрешният пазар е обект на протекции. Такива 
случаи в ЦИЕ обаче са изключения и са обект на специални протекции 
- например, земеделието. 

• Изграждането на конкурентни предимства зависи на кой етап от 
конкурентното развитие се намира икономиката - факторно-
обусловен, инвестиционен или иновационен етап.11    

 
2.3. Предвидимост на правилата и конкурентоспособност 
 
 За да може предивидимостта на правилата да бъде реализирана и за да 
може тя да има позитивно влияние върху конкурентоспособността, е 
необходимо да са изпълнени няколко условия: да се следва определена 
последователност на реформите, да се гарантира политическа стабилност и 
демократичност на институциите и да се защитават правата за собственост 
на икономическите агенти.  
 Редица аргументи сочат за влияние на последователността на 
реформите върху икономическите резултати. Промяната на правилата 
създава определена несигурност както у местните, така и у чуждестранните 
агенти, които решават да инвестират в страната. Дори когато правилата се 
променят така, че да подсигурят повишаване на използването на 
конкурентно поведение (а при "философията на дирижирането"12 в някои от 
икономиките дори това условие не е изпълнено), съществува определен 
административен лаг, за да могат тези подобрения да бъдат приложени. 
"Намаляването на риска от това правителствата да променят правилата на 
пазара или да приложат правила, които да облагодетелстват близки до 
властта субекти е едно от най-важните условия за повишаването на 
инвестициите и следователно, за икономическия растеж и 
благосъстоянието."13  
 В допълнение към този аргумент може да се посочи и че "честите 
промени в регулациите и търговските закони, които са характерни за 
ранните години на преходния период, изискват постоянна промяна в 
знанието както при предприятията, така и при правителствената 
                                                 
11Пак там, с. 799-801 
12Bhattacharya S., Patel U.R., Markets, Regulatory Institutions, Competitiveness and Reforms, 

p.28 
13Soto R., Loayza N. On the measurement of market-oriented reforms. Global Development 

Network research paper., p.39 
http://www.gdnet.org/pdf2/gdn_library/global_research_projects/understanding_reform/themati
c_papers/thematic9final.pdf 
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администрация."14 Това променя разходната структура на икономическите 
субекти в посока на нарастване на информационните разходи, но не само 
това: разходите за търсене на информация за новите регулации предхождат 
разходите за спазването им. И ако икономическите субекти извличат по-
голяма полза от неспазването на новите норми, при неефективна защита на 
правата за собственост, новите регулации ще тласнат определена част от 
предприятията в нерегламентираните дейности на икономиката.   
 За да съществува последователност в реформите, която да генерира 
по-висококонкурентно поведение на фирмите, е необходима политическа 
стабилност. Политическата стабилност не бива да бъде разглеждана като 
предпочитание от страна на гражданите само към една партия, която да 
формира или развива правилата. Политическата стабилност е по-скоро 
резултат от избора в изменението на правилата, след като изборите са били 
проведени, отколкото резултат от политическия избор преди изборите. 
Независимо коя политическа сила управлява, ако тя следва определена 
последователност в изменението на правилата, вместо да увеличава 
информационните разходи и разходите по съобразяване на фирмите със 
законодателството, то политическата стабилност е налице. Тогава 
политическата стабилност и последователността в изграждането на  
институциите-правила са фактори за повишаване на конкурентоспособността 
на икономиките и освен това са взаимнообусловени.  
 Предвидимостта на правилата зависи също от защитата на правата за 
собственост на икономическите агенти. Правата за собственост са 
"принципи, които определят границите на човешката дейност."15 Защитата 
на правата за собственост е фактор за повишаване на 
конкурентоспособността, тъй като "на пазара се търгува не толкова с 
материални предмети, както често предполагат икономистите, а с права за 
осъществяване на определени действия, които се утвърждават от правната 
система... Като резултат правната система ще започне да оказва дълбоко 
влияние върху функционирането на икономическата система и може да се 
каже, в определена степен да я контролира."16 Причината икономическите 
агенти да се въздържат от сделки в много от случаите е именно в това, че 
правата, с които търгуват, се оказват ненадеждно защитени.17  
                                                 
14 Smallbone D., Welter F. Institutional development and entrepreneurship in transition 

economies // ICSB 48th World Conference - Advancing, Entrepreneurship and Small Business, 
15-18 June, Belfast. http://www.unece.org/indust/sme/institutional%20development.html 

15Спасов, Т. Конкурентност на преходните икономики. Моделът на пълната конкуренция - 
условие за ефективно функционираща пазарна икономика // Благосъстояние и 
икономически растеж при ефективно функционираща пазарна икономика. УИ 
Стопанство, София 2003, с. 250 

16Коус, Р. Цит. съч., с. 348 
17Кусич С., Свиянович В., Вайсбах А. Малый и средний бизнес: институциональние 
трансформации и дух предпринимательства // Вестник Московского Университета, Сер. 
6. Экономика. 2003. No. 4, с. 56. 
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 За да се превърне в капитал, собствеността трябва да бъде търгувана. 
Осъществяването на сделки със собствеността (както имуществени, така и 
върху правата) е свързано с определени разходи. Ако тези разходи са високи 
и превишават очакваната норма на възвръщаемост от инвестирането в тези 
права, съществуват две възможности: 1)правата остават нетъргувани и 
тогава собствеността се превръща в "мъртъв капитал"18; 2)правата се 
търгуват в неформалния сектор на икономиката, което означава, че тяхната 
защита от закона е или изключена, или неефективна. В първия случай губи 
официалната икономика, защото механизмите за осъществяване на сделки с 
права са неефективни (създават забранителни разходи по сделките). В 
резултат на неефективната алокация на ресурси, нейната 
конкурентоспособност губи. Във втория случай (при неефективни 
механизми за защита на изтъргуваните права или собственост) се създават 
стимули за проспериране на неформалния сектор, от което също страда 
националната конкурентоспособност. "По-малкото активи във формалния 
сектор означава и по-малко предприемачи, които да използват собствеността 
при обезпечение на кредитите, следователно съществува по-малко алокация 
на кредити и по-малко частни инвестиции. Това води до по-ниска 
производителност, след като е по-трудно за собствеността да премине от по-
непродуктивни към по-продуктивни дейности."19 Ясно е обаче, че "при 
ситуация на току-що създадени и неопитни законодателни тела в преходните 
икономики, несигурността може би е най-трудно да бъде избегната."20 
   Как може да бъде избегната несигурността? Законодателните органи 
и изпълнителната власт създават правила, които влияят на несигурността 
чрез последователността или чрез липсата на последователност при 
изграждането на институциите. Следователно те създават публични блага 
(институти), които влияят на вземането на решения при икономическите 
агенти и определят не само границите на човешкото взаимодействие в 
рамките на формалната икономика, но и множеството от възможни 
взаимодействия въобще.  
 Вземането на едно или друго решение за повишаване на фирмената 
конкурентоспособност е съпроводено с разходи. Именно влиянието на 
правителството върху решенията на икономическите агенти посредством 
предлагането на институти ще бъде разгледано в следващото изложение.  
 
 
 
 
                                                 
18Изразът принадлежи на Ернандо де Сото, автор на едноименната книга "The Dead 

Capital", ..... 
19IBRD/WB. Doing Business in 2005. World Bank 2005, p. 40 
20Brunetti A., Kisunko G., Weder B. Istitutions in Transition. Reliability of Rules and Economic 

Performance in Former Socialist Countries..........., p. 5 
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2.4. Правителството като производител на институти 
 
 Институтите са системи от правила за поведение на пазарите, които се 
допълват от системи за следене за тяхното спазване, системи за санкции при 
нарушението им и системи за извънсъдебно решаване на възникналите по 
повод на взаимодействията спорове. В този смисъл институтите определят 
множеството от възможни събития за всеки икономически субект.21 
 Ролята на правителството при изграждане на институционалната среда 
е, че то е агентът, който произвежда институтите. По този начин институтите 
се превръщат в нематериални блага, чието предлагане влияе върху разходите 
по сделките, както преди, така и по време и след сключването на сделката. 
Ако не е предложен като система, влиянието на института за повишаване на 
конкурентоспособността ще бъде ограничено, дори когато едно 
взаимодействие е ясно регламентирано като право. Ето защо 
последователността при промяната в институтите следва да бъде насочена 
към подобряване на функционирането или на целия институт, или на някои 
от неговите елементи (системи). Колкото пъти се променя някой от 
елементите на дадения институт, толкова пъти се налага да бъдат променени 
взаимодействията както между агентите, така и между агентите и държавата. 
Това, както вече беше споменато, увеличава разходите по сделките и 
следователно се отразява негативно на инвестиционните решения на 
икономическите агенти.  
 Обратно, възможно е да възникнат икономии от последователността в 
реформите, ако бъдат насочени към това да намаляват транзакционните 
разходи на агентите. Може да се изведе определена зависимост между 
промяната в правилата и инвестициите в икономиката: промяната в 
правилата води до разходи, елиминирането на които е можело да доведе до 
инвестиране в икономиката. С други думи, предлагането на 
непоследователни институти води до загуба на добавена стойност в 
икономиката, която загуба може да бъде представена чрез следния израз: 
 

L= TrC x i x r, където: 
 
L - добавената стойност, която бива загубена за икономиката от 
непоследователност в институционалното предлагане;  
TrC - транзакционните разходи, които възникват по повод промяната в 
правилата или някой от елементите на института; 
i - пределна норма на инвестиции в икономиката; 
r - пределна норма на възвръщаемост от инвестициите в икономиката. 

 
                                                 
21Обыденов, А. Инстиутуциональние особенности саморегулирования бизнеса // Вопросы 
экономики 11/2003, с. 88-89 
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 Ако институтите не се променяха, транзакционните разходи по повод 
тяхната промяна нямаше да възникват. Ако институтите се променят така, че 
да намалят транзакционните разходи за икономическите агенти, то 
спестените транзакционни разходи ще бъдат инвестирани в икономиката в 
степен, която отговаря на инвестиционните нагласи на икономическите 
агенти.  
 Това спестяване на разходи би могло да има и вторичен позитивен 
ефект върху дейността на предприятията. Част от тези разходи няма да бъдат 
инвестирани директно в собствено производство (съобразно i), а ще бъдат 
предоставени на каналите за посредничество между спестявания и 
инвeстиции в икономиката (съобразно пределната норма на спестяване s). 
Тогава сумарната загуба на благосъстояние (или добавена стойност) от 
непоследователността в предлагането на институти може да се представи 
чрез израза: 
 

L1 = TrC x i x r + TrC x s x v,  
 
където v е нормата на възвращаемост от вторично инвестираните 
транзакционни разходи (след спестяването им). "Онези транзакционни 
разходи, които икономическите агенти се налага да понасят за привеждане 
на своята дейност в съответствие с прилаганите от федералните, 
регионалните и местните власти правила и които не спомагат за увеличаване 
на растежа и умножаването на общественото богатство, се явяват 
непроизводителни и пораждащи преки и косвени загуби на обществено 
благосъстояние."22  
 Логично бива зададен въпроса къде отиват тези повишени разходи за 
бизнеса, след като възникването им означава, че те не се инвестират и не се 
спестяват. Непоследователността ги генерира, но кой ги интернализира? 
Отговор на този въпрос могат да ни дадат редица изследвания, които 
показват, че регулирането на икономиката (ако завършва с повишаване на 
транзакционните разходи) облагодетелства самите регулатори.23 Част от 
разходите по сделките между агентите и по взаимодействията между 
агентите и държавата биват интернализирани от бюрокрацията. Останалата 
част от средствата, които формират съвкупната загуба на добавена стойност 
за икономиката, просто не се интернализират от никого - както например при 
липса на алокация на земя поради високи разходи по прехвърлянето на 
собствеността върху земята. Именно за да не се реализират тези загуби (по-
скоро за да могат именно предприемачите и бизнес-общността да 
                                                 
22Дегтярев А.Н., Маликов П.И. Институциональные факторы создания механизмов 
преодоления административных барьеров в развитии предпринимательства // Вест. моск. 
ун-та. Сер. 6. Экономика. 2003. No 6, с. 49 

23Djankov S., La Porta R., Lopez de Silanez F., Shleifer A. The Regulation of Entry. WB Policy 
Research Working Paper 2661, Aug. 2001, p.5 

 9



интернализират ползите от последователността в реформите), 
представителните органи на бизнеса изискват от правителствата определена 
роля при осъществяването на законодателния процес. 
 Като резултат от неефективното производство на правила, тяхното 
неефективно спазване и от непоследователността в предлагането им, се 
оформя тенденция икономическите агенти да избягват да взаимодействат с 
други агенти, ако процесът на взаимодействие изисква високи разходи.24 
Вместо това те предпочитат да сключват сделки със собствения кръг от 
партньори, познати, роднини и приятели, без да полагат усилия да го 
разширяват, като по този начин алокацията на ресурси в икономиката не 
може да протече към онези производства на стоки и услуги, които са най-
високо производителни.25  Икономическите агенти не полагат усилия 
да разширяват контактите си дотогава, докато ползите от търсенето на нови 
партньори не започнат да надвишават разходите по осъществяването на 
сделките с тях. "Когато се откажем от избора, изискващ персонализирани и 
повтарящи се действия и преминем към избор, който изисква безлични и 
неповтарящи се действия, несигурността относно изхода нараства... 
Създаването на институционална среда, която води до сигурно спазване на 
договорите, изисква сложната институционална рамка от формални правила, 
неформални ограничения и механизми за прилагане заедно да направят 
възможна една нискоразходна транзакция."26 
    
2.5. Регулиране на икономиката и конкурентоспособност 
 
 В досегашното изложение се наблегна на общите принципи, които 
изграждат институциите-правила и на резултатите от тяхното прилагане или 
недоприлагане както за предприятията, така и за икономиката като цяло. 
Сега може да се премине към анализа на това кое определя успеха на една 
или друга регулация. Принципите на формиране на институтите или техните 
елементи, които подкрепят или забавят повишаването на 
конкурентоспособността, са различни от самия процес на регулиране и 
неговото влияние върху бизнеса в една икономика. Например, принципът да 
се въведе конкуренция в даден отрасъл е различен от това, конкуренцията да 
                                                 
24"Фактически лъвският пай от това, което смятаме за икономическа дейност, е насочен 
към това да се елиминират препятствията, които биха довели до високи транзакционни 
разходи, или поне към такова намаление на транзакционните разходи, което би 
позволило на индивидите да осъществяват сделки." - Коус, Р. Цит. съч., с. 346 

25Богданов, Л. Институционални и административни пречки пред започване на стопанската 
дейност и разходи по сделките на пазарите на ресурси // Конференция на тема 
"Национални ресурси и политика за ускорено икономическо развитие" - сборник с 
доклади и изказвания, Изд. на съюза на учените в България, с. 89 

26Норт, Д. Институции, институционална промяна и икономически резултати. Изд. Лик, 
София 2000, с. 38 и 85. 
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бъде защитавана на пазара.  
 Ако институтите се занимават със структуриране на множеството от 
възможни взаимодействия, то регулациите се занимават със самите 
взаимодействия между икономическите агенти. Именно затова регулациите 
нито изключват, нито заменят съществуването на институти. Регулациите са 
конкретните правила, които действат в рамките на определен елемент на 
дадения институт: право, следене за спазването му, санкция за неспазването 
и алтернативен източник за разрешаване на спорове.  
 Наблюдаваните от Световната банка параметри на регулативната 
среда (в рамките на изследването Doing Business in 2005) се съсредоточават в 
няколко области: 

1) стартиране на бизнес; 
2) наемане и уволняване на работници; 
3) регистрация на собствеността; 
4) спазване на договорите;  
5) достъп до финансиране; 
6) защита на инвеститорите; 
7) закриване на бизнес; 

 През 2006 година в изследването ще бъдат включени и още два 
компонента на регулативната среда: 8)търговска логискика (какво струва на 
износителя и вносителя да транспортират товарите си от и до определено 
място) и 9)корпоративно подоходно облагане (нива, структура и 
администриране).27 Всеки от тези девет компонента на регулативната среда 
създава или отнема определени предимства на местните компании или 
инвеститори, или с други думи, влияе положително или отрицателно на 
конкурентоспособността на дадената икономика. "Въпреки че 
макроикономическата политика без съмнение е важна, съществува растящ 
консенсус по следния въпрос: че качеството на бизнес-регулациите е 
основна детерминанта на просперитета."28  
 За да може да се приложи ефективно (като критерий е 
освобождаването на ресурси за растящи инвестиции в повишаване на 
конкурентоспособността), процесът на регулациите следва да притежава 
няколко условия за успех.29 На първо място, това е професионалната 
компетентност на регулаторите. На второ място - степента, в която те могат 
да прилагат собствените си решения. На следващо място е степета на 
независимост (като за развиващите се страни и преходните икономики 
                                                 
27IBRD/WB. Doing Business in 2005: Removing Obstacles to Growth. World Bank 2005, p. 6-7 
28 IBRD/WB. Doing Business in 2004: Understanding Regulation. World Bank 2004, p.viii. На 
същото място се добавя: "Липсата на систематични знания пречи на полисимейкърите да 
оценят правната и регулаторната системи от гледна точка на полезността им за 
националния бизнес. Това пречи и да се определи какво да бъде реформирано." 

29Вж. Bhattacharya S., Patel U.R., Markets, Regulatory Institutions, Competitiveness and 
Reforms, p.22 
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следва да се прави разлика между номинална, гарантирана от закона, и 
реална независимост). На четвърто място е субординацията на регулиращите 
органи, т.е. да няма припокриване в правата и отговорностите на различните 
нива на регулиране (например дали дългите процедури по обжалване, които 
спират процеса на възлагане на обществени поръчки, не възпрепятства 
ефективната алокация на ресурси?). И на последно място30, това е ресурсната 
осигуреност на регулаторите за прилагането на регулациите.31 
 
 Досега в изложението бяха разгледани основните принципи на 
изграждане на институционалната рамка и посоката на движение на 
институционалната промяна в преходните икономики, която е насочена към 
това непрекъснато да се намаляват разходите по взаимодействието между 
икономическите агенти, при положение, че фокусът на икономическата 
политика е повишаване на конкурентоспособността. Беше направен и опит 
да се анализира как институционалната промяна влияе върху 
конкурентоспособността на икономиките в преход и върху перспективите за 
икономически растеж, без да се акцентира върху формализацията на тези 
влияния.  
 В следващото изложение параметрите на институционалната и 
регулативната среда ще бъдат конкретизирани, за да се проследи влиянието 
им върху конкурентоспособността.  
  
3. ЕЛЕМЕНТИ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗА 
ИЗГРАЖДАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНИ ИКОНОМИКИ 
 
 Най-общо параметрите на институционалната и регулативната среда 
могат да се обобщят като параметри на бизнес-средата. Според анализите на 
конкурентоспособността32 качеството на бизнес-средата е един от основните 
фактори за повишаване на конкурентоспособността.  
 Параметрите на бизнес-средата обаче в преходните икономики са в 
определена степен различни от тези, които се изследват със стандартните 
                                                 
30Нещо, което като че ли е убягнало от вниманието на двамата индийски автори, но е 
твърде актуално за условията в ЦИЕ... 

31...Например, дали около 100 човека персонал в българската Агенция за 
следприватизационен контрол могат да следят за спазването на ангажиментите по хиляди 
приватизационни договори? Или пък 39 човека персонал в Главна дирекция 
"Информационно обслужване и регионална координация" на новата Изпълнителна 
агенция за насърчаване на МСП в България ще могат да обезпечат качествено 
обслужване на предприемачите и малкия и среден бизнес в новосъздадените 28 
регионални клона на ИАНМСП, каквито цели си поставя изменения Закон за МСП? 
Разбира се, ресурсната осигуреност не може да бъде изчерпана само с позоваването на 
човешкия фактор, но за целите на настоящото изложение тези два примера са достатъчни.  

32ЦИР. Конкурентоспособност на българската икономика. Годишен доклад 2001. ЦИР 
2001, с. 6 
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показатели, използвани от Световната банка при анализа на регулациите и 
въздействието им върху решенията на фирмите. Може да се твърди, че след 
като акцентът на макроикономическата политика е изместен от 
антикризисни политики, характерни за началото на прехода (и повторени в 
някои държави като България след средата на 90те), към политики за 
ускорен икономически растеж, характерни за всички присъединяващи се към 
ЕС икономики, то систематизираните параметри на бизнес-средата, които 
показват какво трябва да се реформира33, не са напълно достатъчни за оценка 
на влиянието на бизнес-средата върху конкурентоспособността.  
 Това е така, защото ускореният икономически растеж изисква 
засилена роля на правителството в определени сфери на влияние, които не са 
представени като отделни компоненти на бизнес-средата. Такива са 
например специалният акцент върху политиката за насърчаване на 
предприемачеството и малкия и среден бизнес, както и политиката за 
насърчаване на достъпа до ИКТ във всеки отрасъл на икономиката. Такава е 
и например политиката за приватизация на остатъчната държавна 
собственост, посредством която (и заедно с политиката за насърчаване и 
защита на конкуренцията) се формират конкурентни и ефективно 
функциониращи пазари.  
 По този начин картината на институционалната политика за 
повишаване на конкурентоспособността се дообогатява с някои специфични 
за ЦИЕ политики, на които - заедно с някои от останалите параметри на 
бизнес-средата - ще бъде обърнато внимание в тази част на изложението. 
 
3.1. Политики за насърчаване на МСП 
 
 Необходимостта от ясно дефинирана политика за насърчаване на 
предприемачеството и малкия и среден бизнес (МСБ) в ЦИЕ е особено 
актуална в началото на преходния период, когато структурата в икономиките 
сочи превес на големите предприятия както в добавената стойност, така и в 
заетостта. МСП се нуждаят от институционална подкрепа не само за да 
създадат нова конкуренция в отраслите на икономиката и да формират нови 
дейности, обогатявайки продуктовата структура в икономиката, и не само за 
да осигурят по-ефективна алокация на ресурсите към по-производителни 
дейности. МСП се нуждаят от институционална подкрепа, тъй като те "в по-
голяма степен, отколкото големите предприятия, зависят от 
институционалните рамки, не са в състояние да получат от държават 
специфични условия, притежават по-нисък достъп до външно финансиране и 
обикновено нямат надеждни клиенти."34 
                                                 
33Вж. IBRD/WB. Doing Business in 2005. World Bank 2005, p.6 
34Кусич С., Свиянович В., Вайсбах А. Малый и средний бизнес: институциональные 
трансформации и дух предпринимательства // Вестник Московского Университета, Сер. 
6. Экономика. 2003. No. 4, с.62 
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 Приносът на МСП за повишаване на конкурентоспособността на 
икономиките в ЦИЕ може да се обобщи по следния начин:35 

1) МСП разширяват базата от ресурсни характеристики на 
икономиката за реализиране на икономически растеж; 

2)Те са значително по-гъвкави в своите стратегии; 
3)В най-голяма степен пригаждат продукцията си към индивидуалните 
предпочитания на потребителите;  

4)Могат да бъдат удачно включени при формирането на клъстери. 
 Институционалната подкрепа за МСП се формира от редица 
параметри, представени в следната таблица: 
 
Табл. 1: Параметри на институционалната среда за подкрепа на 
предприятията в Югоизточна Европа36 
 AL BiH BG∗ HR MK MD MON 

(SCG) 
RO SER 

(SCG) 
Институции, 
отговорни за 
развитието на 
стратегия за МСП 

1 4 1 1 1 1 1 1 1 

Одобрена 
правителствена 
стратегия 

Да Не Да Да Да Да Да Да Не 

План за действие 
към стратегията 

Не Не Да Да Не Да Не Да Не 

Институция, 
отговорна за 
изпълнението на 
стратегията 

Не Не Да Да Не Да Да  Да Да 

Бюджет за 
изпълнение на 
стратегията 

Не Не Да Да Не Не Да Да Не 

Междуведомствена 
координация по 
проблемите на МСП 

Да Не Да Да Не Не Да Да Да 

Брой на 
дефинициите за 
МСП 

1 1 1 1 1 1 1 1 3 

Приета дефиниция 
на ЕС за МСП 

Не Не Да∗∗ Да Не Не Да Не Не 

Източник: OECD/EBRD. South East Europe Region. Enterprise Policy Performance. A Regional 
Assessment. OECD 2003, p. 21-23 
 
                                                 
35Пашов, П. Малките и средните предприятия за повишаване конкурентоспособността на 
българската икономика // Благосъстояние и икономически растеж при ефективно 
функционираща пазарна икономика. УИ Стопанство, София 2003, с. 327-328. 

36OECD/EBRD. South East Europe Region. Enterprise Policy Performance. A Regional 
Assessment. OECD 2003, p. 21-23 

∗ Данните за България са валидни към м. октомври 2004 
∗∗ Дефиницията е приета само в частта й, касаеща нефинансовите критерии за определяне на МСП. 
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 Опростената институционална структура за подкрепа на 
предприемачеството е фактор за повишаване на конкурентоспособността на 
местните фирми. От таблицата се вижда, че институциите, формулиращи 
политиката към МСП са различни от тези, които я прилагат. Например с 
промените в Закона за МСП в България от юли 2004 година Министерство 
на икономиката (по-специално дирекция "Политика по отношение на 
предприятията") е институцията, която формулира институционалната 
подкрепа за МСП. Важно е да се отбележи, че българският опит в това 
отношение едва тепърва предстои да бъде оценяван, тъй като такава 
институция, която да формулира конкретна политика към МСП, се въвежда 
за пръв път в България. Досега такава институция беше АМСП, която беше 
трансформирана в изпълнителна агенция към МИ, т.е. отсега нататък тя ще 
отговаря единствено за изпълнението на правителствената стратегия за 
насърчаване на МСП. Това конкретизира правата и задълженията на 
отделните институции-организации и предполага по-опростена политика, в 
която се изключва дублиране на отговорностите. 
 Наличието на такава стратегия и план за действие към нея заявява 
отношението на институциите към сектора на МСП и готовността за 
подкрепа на сектора, но в същото време ресурсната осигуреност за 
изпълнението й е не по-малко значима за успешната подкрепа на МСБ. 
Могат да се откроят и допълнителни стимули в институционалната рамка, 
като например приемане на европейската дефиниция за МСП (целта на която 
е да се увеличи броят на предприятията, които могат да ползват определени 
привилегии), междуведомствена координация при формулиране на мерките в 
политиката и наличие на местни органи, които да прилагат политики, 
подкрепящи сектора.  
 По същия начин, по който предприемачеството осигурява повече 
инвестиции в нови продукти и процеси в икономиката, правителството може 
да въвежда иновативни подходи за подкрепа на МСП, по този начин 
превръщайки само себе си в "предприемач", влияещ върху останалите МСП. 
Това е в съгласие с идеята правителството да бъде представено като 
производител на публични блага, които да намаляват транзакционните 
разходи на бизнеса. "Предприемачеството може да се определи като 
отличителна черта или на индивида, или на дадена институция... 
Предприемачеството е по-скоро вид поведение, отколкото лична 
характеристика. И неговата основа лежи по-скоро в полето на идеите и 
теорията, отколкото в интуицията."37  
 Това дава основание да се смята, че правителството може да има 
активна роля при подкрепата на идеите на предприемачите, която подкрепа в 
специфичните условия на прехода може да се окаже от съществено влияние 
                                                 
37Drucker, P. Innovation and Entrepreneurship. Practice and Principles. Harper & Row, 

Publishers. New York 1985, p. 25-26 
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за повишаване на конкурентоспособността. Този извод се подкрепя и от 
резултатите в Световния доклад за конкурентоспособност през 2004-2005, 
където се оценяват усилията на национално, регионално и отраслово ниво за 
подобряване на конкурентоспособността: 
 
Табл. 2. Организирани усилия за подобряване на 
конкурентоспособността38 
 
Д-ва Финландия Естония Литва Словакия Словения Румъния Чехия Унгария България 
Позиция∗ 11 26 36 40 49 58 65 72 90 
Източник: World Competitiveness Report 2004-2005 
 
 Предприемачите в ЦИЕ оценяват по различен начин усилията на 
собственото си правителство за повишаване на тяхната 
конкурентоспособност. Вижда се, че в България анкетираните представители 
на МСБ са едни от най-негативно настроените към опититите на 
правителството да подобри позициите на страната на картата на 
конкурентоспособността. Този извод се подкрепя и от други анализи39, което 
дава основание да се смята, че декларираната подкрепа за МСП от страна на 
полисимейкърите не е достатъчно условие за подобряване на конкурентните 
позиции на местните фирми. За да се подобри позицията на страната по този 
показател, е необходимо най-малкото правителството да активно да 
информира предприемачите за предстоящите проекти за повишаване на 
конкурентоспособността. Един от най-слабитте компоненти на 
правителствената политика към МСП в България досега е именно 
канализирането на необходимата за бизнеса на предприемачите информация: 
европейски изисквания, възможности за проектно финансиране, улесняване 
на достъпа до информация за нови технологии, пазари и възможности за 
участие в клъстери.40 
 И докато организираните усилия на правителствените институции за 
подкрепа на МСП са фактор за повишаване на конкурентоспособността, 
който може има директно влияние върху нея, то административната среда и 
нейните параметри, имат винаги косвено, но въпреки това може би дори по-
съществено влияние, отколкото институционалната подкрепа. 
 
 
 
 
                                                 
38WEF. World Competitiveness Report 2004-2005, p.454 
∗ Позицията отразява мястото на съответната страна в класацията на Световния 
икономически форум (СИФ) 
39OECD/EBRD. Bulgaria Enterprise Policy Performance Assessment 2004 (предстои да излезе).  
40Пак там. 
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3.2. Влияние на елементите на регулативната среда върху 
конкурентоспособността 
  
 Всеки един елемент на регулативната среда (разгледани в т. 2.5.) влияе 
върху формирането на т.нар административни бариери в икономиката. 
Същността на административните бариери може да се определи като 
"препятствия, които възникват при осъществяване на предприемаческата 
дейност, вследствие от въведените с нормативни актове на централно и 
местно равнище допълнителни администратияни процедури и правила, 
изискващи възмездното им преодоляване."41  
 Следва да се отбележи, че дори да не изискват възмездно 
преодоляване, те влияят върху възможностите за повишаване на 
конкурентоспособността чрез отнемане на време от мениджърите на МСП, 
което може да се измери в парична стойност. Така оцененото време може да 
се добави към особения вид "непроизводителни транзакционни разходи",42 
който не е свързан с конкретна сделка, а по-скоро с правото тя да бъде 
осъществена. Ясно е, че колкото по-малко са тези бариери, толкова повече 
възможности за ресурсно обновяване ще бъдат генерирани именно от страна 
на правителствената политика.  
 От гледна точка на регулаторите обаче е неизгодно 
административните бариери да бъдат елиминирани или облекчени, "всеки 
един опит да се отменят съществуващите бариери среща съпротивата на 
заинтересуваните лица от представителите на държавния апарат и 
стопанските структури, които правят бизнес от съществуването на бариерите 
и извличат от тях определена статусна рента."43  
 Извличането на статусна рента е и основният фактор за задържането 
на административното статукво, а не толкова мотивът, че по-активното 
регулиране на бизнеса би имало и по-благотворно влияние върху развитието 
на обществото чрез по-високи социални изгоди от регулирането. Оказва се, 
че страни, които приоритизират до голяма степен социалното развитие, 
регулират икономиките си най-малко: в класацията на Световния 
икономически форум например по показателя Бариери, предизвикани от 
регулациите на централното правителство, Исландия е на 3 място, 
Финландия е на 5 място, а Швеция е на 13 място. За сравнение, България по 
                                                 
41Дегтярев А.Н., Маликов П.И. Институциональные факторы создания механизмов 
преодоления административних барьеров в развитии предпринимательства // Вест. моск. 
ун-та. Сер. 6. Экономика. 2003. No 6, с. 48-49 

42Пак там, с. 50 
43Пак там, с.56. Формализацията на тази рента и на необходимите инвестиции в "бариерния 
бизнес", за да може един институт да бъде проектиран с определени положителни нетни 
настоящи стойности за регулаторите и за свързаните с тях субекти, е представена на с. 57 

 17



същия показател е едва на 65 място.44 "Страните, които най-много се 
нуждаят от това предприемачите да създават нови работни места и да 
тласкат растежа - бедните страни - поставят най-много препятствия пред 
бизнеса."45 
 Този извод се подкрепя и от редица други изследвания по различни 
параметри на бизнес-средата, например разрешаване на търговски спорове. 
Във Франция процедурите за разрешаване на търговски спор са 10, докато в 
България и Румъния са съответно 26 и 28; в Холандия средният брой дни за 
разрешаване на търговски спор е 39, в Румъния е 225, а в България - 410.46 
Някои от параметрите на административната среда са представени в долната 
таблица, като се сравняват позициите на страните в класацията на Световния 
икономически форум: 
 
Табл. 3: Параметри на регулативната среда в ЦИЕ 
 
Параметри 
и позиции 
по страни 

Независимост 
на съдебната 
система 

Ефективност 
на правната 
рамка 

Защита на 
правата за 
собственост 

Бариери 
вследствие 
регулациите 
на 
централното 
правителство 

Прозрачност 
на 
изготвянето 
на 
политиката 

Цена на 
нерегламен-
тираните 
плащания 

Естония 19 24 25 9 42 50 
Унгария 41 50 39 63 73 70 
Чехия 45 68 71 69 78 61 
Словения 54 46 49 60 49 43 
Словакия 62 60 55 64 69 90 
Латвия 66 64 50 52 71 76 
Полша 72 79 78 97 101 89 
Румъния 75 70 73 37 88 96 
България 81 88 80 65 91 75 
Източник: WEF. Global Competitiveness Report 2004-2005, p. 522-549   
 
3.2.1. Регистрация на ново предприятие и конкурентоспособност 
 
 Стандартните показатели за оценка на това доколко труден е достъпът 
до определени отрасли на икономиката са време и разходи за регистрация на 
бизнес, дял на разходите по регистрация в БВП/гл.н., както и брой 
процедури по регистрация. При анализа тук се изключват технологичните 
бариери на входа за някои капиталоемки отрасли като самолетостроене 
например, тъй като бариерите там не са наложени от определени регулации, 
а обективно обусловени от дадения мащаб на производството.  
 Анализите на регулациите на входа показват, че дори ако разходите, 
                                                 
44WEF. Global Competitiveness Report 2004-2005, p. 528  
45IBRD/WB. Doing Business in 2005: Removing Obstacles to Growth. World Bank 2005, p.3 
46АМСП. Малките и средните предприятия в България 2002-2003. Доклад на АМСП. 
София 2004, с. 54, цит. по Global Competitiveness Report 2003-2004. 
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асоциирани с корупционни практики и отстраняване на бюрократичните 
забавяния се приемат на нулеви, "входът в отраслите на икономиката е 
изключително скъп, особено в страните извън горните 25% по доход на глава 
от населението."47 Това може да се проследи и от долната таблица: 
 
Табл. 4: Разходи по регистрация на бизнес в ЦИЕ 
 
Държава Брой 

процедури 
Продъл-
жителност 
(дни) 

Разходи (в 
щ.д.) 

Разходи (дял в 
БВП/гл.н, %) 

Албания 11 62 682.99 62.5 
Босна и 
Херцеговина 

12 74 681.14 55.9 

България 10 30 137.55 9.2 
Хърватска 13 50 777.7 17.0 
Чехия 10 89 266.83 5.1 
Унгария 5 65 3048.52 64.7 
Латвия 7 11 504.78 17.4 
Литва 11 62 143.07 4.9 
Полша 11 58 946.34 22.8 
Румъния 9 46 604.41 36.4 
Руска 
федерация 

19 50 119.36 6.9 

Сърбия и Черна 
гора 

16 71 202.43 20.2 

Словакия 11 119 492.5 13.2 
Словения 9 62 1332.27 13.4 
Средно за 
избраните 
страни от ЦИЕ 

11 60.64 709.99 25.0 

Нова Зеландия∗ 2 2 25.2 0.2 
Източник: ФПИК/ARC Fund. Икономика на знанието. София 2004, с. 27-28, съставена по 
данни на Световната банка: http://rru.worldbank.org/doingbusiness 
 
 Данните за България показват, че в страната има относително лесна 
процедура по регистрация на компания. Въпреки това, предприемачите не 
оценяват положително административните бариери на входа и поставят 
страната на дъното на класацията на СИФ. По този показател страната се 
нарежда едва на 102 място от 104 държави, като изпреварва единствено 
Македония и Мозамбик. Субективното възприемане на процедурите по 
регистрация, което се анализира в докладите на СИФ, може да бъде 
потвърдено и от обективни данни за нивата на влизане в икономиката и на 
                                                 
47Djankov S., La Porta R., Lopez de Silanez F., Shleifer A. The Regulation of Entry. WB Policy 

Research Working Paper 2661, Aug. 2001, p.26 
∗ Страната с най-ниски разходи в света. 
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процента на създадени работни места в новите фирми.48 Докато за България 
делът на новите фирми в общия брой на фирмите е 8.60%, а за Чешката 
република е 11.55%, за всички останали преходни икономики делът е над 
15%, като средният показател за преходните икономики е 15.67%. Докато за 
България делът на новосъздадените работни места в новите фирми е едва 
2.05%, а в Чешката република е 7.15%, средното ниво за преходните 
икономики е 8.26%. Очевидно възприемането на бариерите на входа в 
страната се отразява и на самото представяне на фирмите по показателите 
дял на новосъздадените компании и дял на новосъздадените работни места в 
новите компании. Дори на анкетата на СИФ да се гледа с известно 
подозрение, поради специфичната методология на оценка на конкурентните 
позиции, обективните данни елиминират подозренията за намеса на 
субективния фактор. Данните по-горе потвърждават тезата, че - за да 
повишава своята конкурентоспособност - в икономиката е необходимо да 
има ниски административни бариери на входа на отраслите. Изводът се 
подкрепя и от Редовния доклад на ЕК за напредъка на България в 
присъединителния процес.49  
 Но дали това е достатъчно, за да се повиши конкурентоспособността? 
За да влезе в някой отрасъл, предприемаческият ресурс трябва да дойде от 
друг по-непроизводителен, или от друга фалирала фирма в същия отрасъл. С 
други думи, са необходими определени улеснени процедури по изход от 
отраслите, за да може да се гарантира, че алокацията на ресурси ще върви в 
посока на най-производителните дейности.  
 
3.2.2. Влияние на процедурите по изход от отраслите върху 
конкурентоспособността 
 
 Процедурите по изход от отраслите могат отново да се оценят по 
времето и разходите, които те отнемат на предприемачите. Времето в случая 
се измерва с години, а разходите - като дял в стойността на активите на 
предприятието, което е обявено в несъстоятелност. Макар че не може да се 
открие каузална зависимост между тези процедури и 
конкурентоспособността на икономиката - логическата връзка е ясна. 
Колкото повече струва на едно предприятие да премине през процедура на 
несъстоятелност и колкото по-дълго отнема тази процедура, толкова по-
малко стимули ще има за ресурсите да бъдат преместени към по-ефективни 
дейности. Данните за параметрите, които се изследват на изхода от 
отраслите, могат да се проследят на долната таблица: 
                                                 
48Klapper L., Laeven L., Rajan R. Business Environment and Firm Entry: Evidence from 

International Data. NBER Working Paper Series, WP 10380. March 2004., p. 40 
http://www.nber.org/papers/w10380 

49European Commission. 2004 Regular Report on Bulgaria's Progress Towards Accession. EC 
2004., p. 29, p. 35 http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/report_2004 

 20



 
 
Табл. 5: Изход от отраслите на икономиката (2003) 
 
Индикатор България Средно за ЮИЕ Средно за ОИСР 
Фактическо време 
(години) 

3.8 3.2 1.8 

Фактически разходи 
(% от стойността на 
активите) 

18 15 7 

Източник: Doing Business Database: http://rru.worldbank.org 
 
 Връзката на този параметър с конкурентоспособността се влияе и от 
характеристиките на самите предприемачи в дадената икономика, от 
отношението им към провала, склонността им към риска, склонността да 
започнат отново, ако фалират в някое свое начинание. Тези параметри се 
различават за различните икономики и влияят на предприемаческата 
активност, създаваща ефективна (или възпрепятстваща ефективната) 
алокация на ресурси. Ето защо в някои страни се прилагат някои 
специфични мерки като например кампании за подобряване на имиджа на 
предприемачите. 
 
3.2.3. Регулации на трудовия пазар и конкурентоспособност 
 
 Докато останалите параметри на регулативната среда са подложени на 
постоянно развитие в посока намаляване на бариерите пред бизнеса, именно 
с цел да се повишава фирмената конкурентоспособност, регулирането на 
фирменото поведение на трудовия пазар се оказва не толкова гъвкаво. Това е 
така, тъй като от политическа гледна точка регулациите на трудовите пазари 
са може би една от най-чувствителните променливи, влияещи върху вота на 
избирателите, и правителствата нерядко се отказват от една или друга 
радикална мярка, за да спечелят доверието им. "Трудовият пазар се оказва 
може би най-разнообразно регулираният пазар в съвременните 
капиталистически икономики."50 
 Все още в литературата няма единно мнение за това как регулациите 
на трудовия пазар влияят на конкурентоспособността. Според единия 
възглед, намесите на трудовия пазар непременно се свързват с извличането 
на изгоди за вътрешните субекти (регулаторите). Това би донесло загуба на 
ефективност, тъй като трудовите пазари са затруднени да работят свободно и 
резултатът от това е, че конкурентоспособността се очаква да намалява. 
                                                 
50Belloc M. Do labor market institutions affect international comparative advantage? An 

empirical investigation. (Preliminary draft, 21 May 2004). 
http://www.unisi.it/criss/download/meeting2004/papers/belloc.pdf 
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Според другия основен възглед, регулациите на трудовия пазар могат да 
бъдат създадени така, че да отстраняват неефективностите: например 
колективното трудово договаряне и профсъюзите могат да служат като 
инструменти за повишаване на координацията и предоставянето на 
информация вътре в системата на индустриалните отношения. В такъв 
случай те ще могат да повишат алокативната ефективност и 
конкурентоспособността.51 Според Белок, регулациите на трудовия пазар 
могат да бъдат считани за един от факторите, които влияят на участието на 
труда в производствената функция.  
 Параметрите на регулациите на трудвия пазар могат да се разглеждат 
в следните направления: гъвкавост при наемането, условия на труд и 
гъвкавост при освобождаването.52 При анализа на гъвкавостта на наемането 
се имат предвид регулирането на временните и постоянните трудови 
договори; условията на труд се влияят от часовете труд, условията за отпуск 
и минималната работна заплата; а гъвкавостта при освобождаването се влияе 
от това какви могат да бъдат основанията за уволнение, какви са 
процедурите по уволнение, какви са обезщетенията за уволнените работници 
и дали конституцията гарантира сигурност на работното място. Всички тези 
параметри оказват влияние на поведението на фирмите в рамките на 
националната икономика. 
  И ако регулациите на входа, на изхода и на трудовия пазар влияят 
върху алокацията на ресурси и през нея - върху конкурентоспособността на 
дадената икономика, то един друг параметър влияе върху поведението на 
фирмите на самите пазари, където те са създадени и където е съсредоточена 
основната им дейност. Това е конкурентната политика.  
 
3.2.4. Конкурентна политика и конкурентоспособност 
 
 Конкурентна политика е тази политика, която е насочена към това да 
създава или поддържа конкурентни ситуации на пазарите чрез установяване 
на определени правила и следене за тяхното спазване, включително забрана 
за определен тип поведение на участниците (или по дефиниция, или в 
зависимост от съотношението на разходите и ползите).53 Тази политика 
създава условия за ускоряване процеса на алокация на ресурси в 
икономиката, за развитие на отраслите от новата икономика. Тя постига 
целите и на индустриалната политика в частта й за осигуряване на 
конкурентни предимства на международните пазари.54  Вместо да 
                                                 
51Пак там, с. 5 
52IBRD/WB. Doing Business in 2005: Removing Obstacles to Growth. World Bank 2005, p.25-

32 
53 Авдашева С., Шаститко А. Промышленая и конкурентная политика: проблемы 
взаимодействия и уроки для России // Вопросы Экономики 9/2003, с.20 

54Пак там, с. 23. В дадения източник подробно се разглеждат рисковете от това 
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определя приоритетни отрасли и на тази основа да търси повишаване на 
конкурентоспособността на национално равнище, ролята на държавата може 
да бъде да използва "съвременни системи на управление на ресурсите,  
позволяващи с минимални транзакционни разходи да се преразпределят 
средства, които да отиват за реализацията на конкретен инвестиционен 
проект в сектори, които правителството не е предполагало, че иска да 
поддържа, но гарантиращи по-висока доходност."55  
 Това твърдение се подкрепя и от редица други автори, които твърдят, 
че "малко роли на правителството са по-съществени за модернизирането на 
икономиката от гарантирането на енергично вътрешно съперничество."56 За 
разлика от намесата на държавата в други сфери, пазарите се нуждаят от 
правителствена намеса именно за да се насърчи конкуренцията.57  
 Ролята на конкурентната политика може да бъде обобщена в две 
направления. На първо място тя стимулира "конкурентния профил на 
икономиката да се развива в противоположност на несъвършените пазарни 
структури, към които пазарната система има естествена склонност..." и освен 
това чрез нея "конкурентният профил на пазарно трансформиращата се 
икономика се развива и в съответствие с изискванията за постигане на 
конкурентни предимства."58 
 
 В логическите рамки на този анализ се включват и други политики на 
държавата в институционалната сфера, с помощта на които се повишава 
националната конкурентоспособност. Такива политики могат да се открият в 
области като насърчаване на инвестициите, улесняване на достъпа до ИКТ и 
иновации, защита на интелектуалната собственост, мерки за улесняване на 
достъпа до финансиране, както и повишаване на степента, в която 
изискванията на бизнеса се покриват с предлагането, което образователната 
система осигурява.  
 Тези области на държавно влияние не изчерпват институционалните 
възможности за подкрепа на конкурентоспособността. Съществуват и редица 
други институционални параметри, които влияят на конкурентоспособността 
на една икономика в преход. Такива са например параметрите на 
неформалните институции, както и евроинтеграционният и 
                                                                                                                                                 
конкурентните предимства да се базират на предварително зададени от политическия 
избор приоритетни отрасли, от които да се очаква повишаване на националната 
конкурентоспособност. 

55Пак там, с. 29 
56Портър, М. Цит. съч., с. 788 
57Soto R., Loayza N. On the measurement of market-oriented reforms. Global Development 

Network research paper., p. 43  
58 Спасов, Т. Конкурентност на преходните икономики. Моделът на пълната конкуренция - 
условие за ефективно функционираща пазарна икономика // Благосъстояние и 
икономически растеж при ефективно функционираща пазарна икономика. УИ 
Стопанство, София 2003, с. 252-253 
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глобализационният процеси. Те, заедно с изброените по-горе, и анализът на 
влиянието им върху конкурентоспособността на икономиките в преход, се 
явяват като особено привлекателно интелектуално предизвикателство за 
определен бъдещ период.  
  
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 Според М. Портър "правителството не бива да преувеличава или да 
преиграва ролята си за националното конкурентно предимство. В противен 
случай ще създаде икономика от зависими, изоставащи и в крайна сметка 
неуспешни фирми. Но то трябва да идентифицира областите, в които има 
легитимно влияние за изграждане на условия за икономически просперитет. 
Те в много отношения са различни и по-широки от онези, които толкова 
силно ангажират вниманието в голяма част от съвременните дебати върху 
политиката."59 
 Именно върху не толкова очевидните стимули за изграждане на 
националната конкурентоспособност се опитахме да спрем вниманието си в 
тази разработка. Наблегна се на принципите за изграждане на 
институционалната рамка и се формализира влиянието на промените в 
посоката на институционална промяна върху икономическите резултати на 
фирмите и на икономиката като цяло. Във втората част се обърна внимание 
върху особено актуални проблеми на конкретните проявления на 
институционалната рамка в области като насърчаване на 
предприемачеството, регулиране на входа и изхода от отраслите, на 
трудовия пазар и регулиране на конкуренцията на вече създадените пазари. 
Останаха и други "области на легитимно влияние", които могат да бъдат 
проследени в рамките на следващи изследователски проекти, с цел 
идентифициране на многообразието от институционални фактори за 
подобряване на бизнес-средата и за повишаване на конкурентоспособността 
в ЦИЕ.  
                                                 
59 Портър, М. Цит. съч., с. 812. 
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