
Институт за пазарна икономика, www.ime.bg 

 1

Крие ли рискове за България неусвояването на еврофондове? 

Адриана Младенова 

 

Съществува ясно изразена положителна корелация между  между времето, което остава до 
предполагаемото членство на България към ЕС – 2007 г. и интензивността, с която се говори за 
еврофондовете. Въпреки че предприсъединителните фондове на ЕС в България функционират 
от 2000 г. и процентът на бенефициентите и хората, които са се възползвали от тях, не са малко, 
емоциите около новите “европари” не са изцяло неоправдани. Средствата от 
присъденинителните фондове и инструменти на ЕС ще бъдат неколкократно повече от 
досегашните средства в България (4.5 млрд. евро за 3 години), а и начинът на финансиране ще 
бъде по-различен и ще е нужно време да се адаптират потенциалните бенефициенти и 
участници в този процес. Един от най-тиражираните рискове напоследък се крие в 
невъзможността да бъдат овладени фондовете. Все по-често се налага мнението, че липсва 
политика по усвояване на еврофондовете, а и българските предприятия и компании не са 
готови да се възползват от помощите, поради липса на проекти.  

Първо ще анализираме дали е реална тази “опасност” и впоследствие – какви биха били 
ефектите от макроикономическа гледна точка от различни сценарии, свързани с темпа на 
усвояване на “европарите”. 

Различните форми на еврофинансиране крият различни трудности. Еврофондовете на първо 
място са инструменти на регионалната политика на ЕС и включват структурни фондове и 
кохезионен фонд. Приоритетите на европейската политика са конвергенция, увеличаване на 
конкурентността и заетостта в районите. Тези приоритети са обединени под шапката на общата 
стратегическа цел на Евросъюза за икономическо и социално сближаване на населението от 
всички райони. Кохезионният фонд като цяло е предвиден само за тези страни, които изостават 
от средното равнище на ЕС. Преди разширяване на Еврозъюза с десетте нови членки през 
2004г. , кохезионни фондове са действали само в Ирландия, Испания, Гърция и Португалия. 
Въпреки че целта на фондовете е конвергенция между страните, Ирландия изпреварва тази 
група и сега се нарежда сред първите места по икономически растеж в ЕС, докато Гърция 
значително изостава от средното ниво на ЕС-15, въпреки че европейските фондове там са били 
сред “най-щедрите”. 

Друга част от финансовите средства на ЕС ще бъдат насочени към развитие на селските райони 
и земеделието чрез Общата селскостопанска политика (ОСП). ОСП включва директни 
плащания, пазарна подкрепа и средства за развитие на селските райони и подобряване на 
качеството на живот и управлението на земята. Директните плащания на земеделски 
производители, които обработват минимум 1 хектар (10 декара) земеделска земя, се очаква да 
бъдат 200 млн. евро за 2007г., което е около 25% от субсидиите, които получават фермерите в 
развитие страни членки на ЕС. Размерът на плащанията ще расте през годините докато 
достигне европейските нива. 

Опасността от неусвояване на еврофондове се крие на ниво администрация. Липсата на 
административен капацитет и подготовка на институционално ниво са едни от най-големите 
пречки пред процеса на овладяване на еврофондове. Все още няма яснота по процедурите, не са 
качени в интернет, нито са преведени и разпространени по друг начин за широката публика 
механизмите, по които ще действат новите структурни фондове и финансови инструменти на 
ЕС. Стъпките за кандидатстване са все още неясни. 

Едно от постоянните обвинения, което се отправя към частните фирми е, че те нямат проекти, с 
които да кандидатстват. Но без рамката и ясни правила и процедури,  фирмите не могат да 
подготвят проекти. Най-малкото, защото подготовката на проекти не е в същината на техния 
бизнес. Все още не е създадена и Разплащателна агенция, без която не може да функционират 
еврофондовете. На сайта на Министерство на земеделието и горите има информация във 
формата на презентации за ОСП, но няма конкретни насоки и практически примери. По всичко 
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личи, че към момента не предприемачите, а чиновниците са тези, които не са си свършили 
работата, въпреки опита, който би следвало да имат с предприсъединителните програми на ЕС.  

Що се отнася до бенефициентите, за опасност от неусвояване може да се говори по-скоро 
когато става въпрос за проекти, които са предназначени за общинската администрация 
Досегашната практика показва, че държавните органи и структури в ролята си на бенефициенти 
не са гъвкави и често не могат да се възползват от възможностите, които им се предлагат по 
програмите. Липсата на автономност и фискална децентрализация на общинско ниво прави 
програмите един от малкото източници на средства за общините, които да бъдат в тяхната 
юрисдикция. Общинските администрации трябва да се борят за привличането на средства и за 
осъществяването на проекти, включително и в партньорство с частни фирми, за да се подобри 
средата на правене на бизнес и на живот в техния регион. 

Голяма част от частните компании са се научили вече да се допитват до консултанти и да 
търсят в тяхно лице професионален подход при разработването на проекти. Така се съкращават 
сроковете за подготовката на проекти, увеличават се шансовете за одобрение и не на последно 
място се смекчава стресът при общуване с държавната администрация и получаването на 
информация. Предприемачите са готови да отдадат неприсъщата за тях дейност по писане на 
проекти срещу комисионна. Разбира се, липсата на традиции и история прави труден изборът 
на консултанти, но конкуренцията и пазарните сили са тези, които налагат стандартите и в тази 
сфера. 

За директните плащания по ОСП опасността от неусвояване идва от нерегистрираните 
земеделски производители. Голяма част от фермерите не са се регистрирали в общинските 
служби или не са декларирали цялата земя, която обработват. Поради липсата на имотен 
регистър и кадастър и раздробеността на земята, което прави често трудно узаконяването на 
обработваемата земя, част от фермерите няма да могат да се възползват от директните 
плащания. От друга страна Европейската комисия отхвърли искането на Министерство на 
земеделието и горите директни помощи да се отпускат и на стопанства с 0.5 хектара земя, 
когато обработват и отглеждат тютюн или трайни насаждения и зеленчуци. 

Създаването на работещ механизъм за усвояване на средства е възможно, когато има: 

 ясни правила и процедури по кандидатстване 

 лесен достъп до информацията (качена в интернет, брошури, информационни звена) 

 “безпристрастна” административна машина 

 налагане в обществената нагласа, че процесът по кандидатстване и избор на проекти за 
финансиране е справедлив и прозрачен 

За последното условие е необходими не само да се вземат реални мерки за борба с корупцията, 
но и да се създаде отчетност, публично-достъпна информацията за изразходваните пари и 
проектите, които са били финансирани. Реалното ниво на корупция е различно от нагласата на 
хората и убежденията за съществуващите корупционни практики в страната. Към момента 
голяма част от предприемачите са скептично настроени и просто не вярват, че без 
“приближения” с управляващите и подкупи могат да се печелят проекти.  

 

Макроикономически ефекти от възможните сценарии по овладяване на еврофондове 

Крие ли неусвояването на еврофондовете “фискални” рискове от макроикономическа гледна 
точка? В следната таблица са представени очакваните постъпления фондовете.  

 

 

Таблица: Очакван финансов пакет за България за 2007-2009 г.(млн. евро, цени 2004г.) 
 2007 2008 2009 
1. Устойчив растеж и заетост 494 694 914 
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2. Опазване и управление на естествените ресурси 360 639 762 
В т.ч. пазарна подкрепа и директни плащания 132 330 367 
3. Вътрешни политики 295 228 225 
Общо 1,149 1,561 1,900 
Източник: АИАП 

 

България трябва да внася около 1.2% от брутния си вътрешен продукт годишно в общия 
бюджет на Евросъюза. Това се равнява на около 240 млн.евро на година (по цени към 2004 г.). 
Структурните фондове и средствата за селските райони трябва да бъдат съфинансирани от 
бюджета в размер на средно 25%, докато директните плащания не трябва да бъдат 
съфинансирани. 

Нека да предположим, че напълно липсват проекти за кандидатстване от еврофондовете. 
Вероятността страната да даде повече пари под формата на вноски в бюджета на Съюза и 
съфинансиране отколкото ще получи, практически е нула. Защото директните плащания на 
регистрираните земеделски производители са сигурни, а те не трябва да бъдат съфинансирани 
от националния бюджет.  

По-вероятно предположение е в началото на периода да няма пълно усвояване на 
еврофондовете. Това се е случило и с програма САПАРД, когато при стартирането й е нямало 
достатъчен брой проекти. Липсата на опит и познаване на материята може да доведе до липса 
на достатъчен брой проекти, т.е. усвояването на еврофондовете реалистично ще бъде в рамките 
на 70-80%. 

В същото време, ако бъдат усвоени всички проекти, може да станем свидетели на бюджетен 
дефицит именно заради съфинансирането по проекти, което става за сметка на бюджета. Това 
също е по-скоро малко вероятно развитие на обстоятелствата, тъй като през 2005 г. бюджетният 
излишък достигна близо 1.9 млрд. лева и по всичко личи че тази тенденция ще се запази. През 
първите месеци на 2006г. вече беше отчетено преизпълнение на приходната част на бюджет 
2006г. 

Независимо от сценария, важно е да се отбележи, че еврофондовете няма да разрешат 
проблемите, свързани с неконкурентност и липса на добра бизнес среда. В същото време, ако 
няма достатъчно проекти от страна на частния сектор, това не значи, че той не се развива 
успешно. Проектите, с които се кандидатства пред ЕС, имат строго определена рамка, 
изисквания за формат на бизнес партньорство и т.н., което по една или друга причина може да 
не отговаря в пълна степен на пазарната действителност. Не трябва да се вглеждаме толкова в 
еврофондовете, защото на година те могат да достигнат най-много до 7-8% от БВП на страната. 
В същото време са съпътствани от немалко транзакционни разходи, като трябва да вземем 
предвид и алтернативната цена на времето и усилията по подготовка и изготвяне на 
документацията. Проектите предполагат и предприемането на разходи по проектиране и 
предпроектно проучване, без да е сигурен крайният резултат по кандидатстването.  

Въпреки че Ирландия е тиражиран пример за  успешен нетен получател на еврофондове, 
емпиричните изследвания показват, че “европарите” са допринесли около 0.5% от растежа й 
при среден реален растеж на БВП над 6% на година. В същото време след 1996 г. Ирландия 
достига реален растеж от средно 9% на година, когато трансферите, които получава от ЕС, са 
значително по-малко от предишни години. 

Недостатъците на фондовете могат да бъдат изброените в следните насоки: 

- променят се стимулите на предприемачите и се изкривяват по посока към тези сфери, 
които ще получат европейско финансиране; създава се култура на зависимост, която е в 
притововез на иновативния дух и предприемаческата среда.     

- Увеличаване на държавната администрация, която се издържа от данъкоплатците. 
Даването на повече дискреционна власт на управляващи и държавни чиновници 
увеличава вероятността от корупция. 
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- Възможност за нарастване на инфлацията. Увеличението на паричната маса в резултат 
на вливането на пари от ЕС може да доведе до инфлация, ако има несъответствие между 
търсенето и предлагането на пари в икономиката.  

В едно от най-новите изследвания по темата, озаглавено “От какво зависи ефектът  на 
помощите върху растежа” се стига до заключението, че притокът на помощи в бедните страни 
има систематичен отрицателен ефект върху конкурентноспособността на икономиките, дори 
когато те се характеризират със стабилна макроикономическа среда. Изкривяванията намират 
следното изражение в макроикономическата картина на страната – надценяване на реалния 
валутен курс води до намаление на конкурентността на експортно-ориентираните индустрии. 
Това е свързано с увеличение на цените на някои ресурси в резултат на помощите – на капитала 
или на труда. Цените на нетъргуемите стоки като услугите могат да компенсират отчасти 
нарасналата цена на факторите за производство, но цените на търгуемите стоки не могат да се 
увеличават на вътрешния пазар, защото се конкурират с вноски стоки. Това директно ще доведе 
до повече внос, по-малко износ (при равни други условия) и като резултат – задълбочаване на 
дефицита по текущата сметка. 

Следователно, усвояването на еврофондовете не трябва да се превръща в цел “на всяка цена”. 
Създаването на добра административна машина, обучаване на държавни служители, 
информиране на потенциалните бенефициенти, включително и на общинската администрация, 
е необходимо, за да се интегрира по-лесно механизмът на получаване на средства от ЕС в 
обичайната дейност на бизнеса и да се намалят страничните ефекти от субсидиите за 
икономиката. 


