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За последната година България е паднала с 5 места надолу в класацията за 

икономическа свобода, изготвяна от американската консервативна фондация 

"Херитидж" и в. "Уолстрийт джърнъл". Според новия индекс страната ни се нарежда на 

60-о място от общо 186 изследвани държави. България е класирана след Албания, 

Армения, Македония, Унгария, Словакия, Уругвай, Кипър и др. 

 

В регионалната класация, която обхваща само Европа, страната ни е 28-а от 44 

държави. В последните 3 години България подобряваше икономическата си среда и 

всяка година се издигаше напред в класацията. Обратът през изминалата 2015 г. се 

дължи най-вече на корупцията, слабата съдебна система, неадекватната администрация 

и проблемите в енергетиката. 

 

Корупцията остава най-сериозната пречка пред икономическата свобода у нас, сочат 

авторите на анализа. Продажната и непоследователна публична администрация, 

слабата съдебна система и организираната престъпност продължават да възпрепятстват 

икономическите перспективи. България е една от най-бедните страни на ЕС, а 

приемането на еврото е малко вероятно, се казва още в доклада. От друга страна, 

политическата нестабилност възпрепятства икономическата реформа и усилията за 

намаляване на корупцията. В анализа се посочва, че ЕС се е намесил на няколко пъти 

през 2014 г. - заради енергийна сделка (най-вероятно става въпрос за "Южен поток") и 

заради рухването на голяма банка - КТБ. И двата случая са разглеждани като незаконен 

съюз между политическия и икономическия елит. Положителен сигнал все пак е, че 

финансовият сектор остава стабилен и добре капитализиран, а кредити "обикновено" се 

раздават при пазарни условия. 

 

От фондацията отчитат, че слабата съдебна система може да възпре чуждите 

инвестиции. Подобно е и мнението на десетки западни инвеститори у нас. Преди 

седмица десет смесени търговско-промишлени камари изпратиха общо писмо до 

премиера, в което заявиха, че липсата на съдебна реформа понижава желанието за 

инвестиции в България в полза на други държави. 
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Като положителен факт в доклада е отбелязано, че стартирането на бизнес у нас в 

момента отнема малко време. Регулациите на трудовия пазар са относително гъвкави, 

но разходите за труд, извън заплащането на служителите, могат да бъдат тежки.  

 


