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Резюме

Целта на настоящото изследване е да се направи анализ на влиянието на членството в ЕС 
върху конкурентоспособността на българската икономика, както и преглед на политиките 
за нейното повишаване. За основа на изследването са използвани Докладът за глобалната 
конкурентоспособност на Световния икономически форум, анализи на Центъра за иконо-
мическо развитие, стратегически и програмни документи.  

Eфектите от въздействието на интеграционните процеси върху икономиката на България и 
нейната конкурентоспособност могат да се търсят в няколко основни направления. 

Първо, усъвършенстване и хармонизиране на българското законодателство с евро-
пейското. Прегледът в различните области показва, че България е хармонизирала законо-
дателството си и въвежда единните регламенти на ЕС. Това дава положително отражение 
върху конкурентните позиции на страната. 

Проблеми обаче съществуват при прилагането на законодателството и провеждането на 
европейските политики. Основно предизвикателство пред администрацията в България е 
ефективното прилагане на законодателството и политиките. Все още не са изградени ефек-
тивни механизми, които да гарантират устойчивост на нормативните актове и политики. 
Законите претърпяват множество изменения, а това води до несигурност и е потенциална 
предпоставка за влошаване на бизнес средата. Не са на необходимото ниво процесите 
на обществени консултации при разработването на нормативни актове и стратегически 
документи. Лошите практики могат да бъдат намалени чрез прилагането на предварител-
на оценка на въздействие на нормативните актове. Големият брой консултативни звена в 
държавната администрация води до дублиране на усилията и слаба отчетност на резул-
татите. Необходимо е оптимизиране на тяхната структура, конкретизиране на функциите 
и разширяване на взаимодействието със структурите на гражданското общество. Всичко 
това оказва негативно влияние върху един от основните фактори за конкурентоспособност 
– институциите.

Второ, позитивни промени в резултат на провежданата целенасочена интегра-

ционна политика в различни области – например в инфраструктурата, човешките ресур-
си, предприемачеството и др. Това намира отражение и в докладите на Световния икономи-
чески форум. През последните години има придвижване на страната  напред в класирането 
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в някои области (при инфраструктурата през 2010 г. България се премества с 20 позиции 
напред). 

Трето, по линия на европейските фондове, които се усвояват на основата на разработе-
ните оперативни програми. Те дават своя принос и положително отражение върху такива 
фактори като инфраструктура, човешки ресурси (образование и квалификация), предпри-
емачество, иновативно развитие, ефективно действащи стокови пазари, институции и др. 
Въпреки това все още е рано да се очакват значителни позитивни промени в конкурентните 
позиции на страната, отразени в Доклада за глобалната конкурентоспособност. Но така или 
иначе като цяло България подобрява, макар и несъществено и недостатъчно устойчиво, 
своите позиции по отношение на конкурентоспособността. В немалка степен може да се 
твърди, че това е резултат и на интеграцията на страната в ЕС. 

Четвърто, по линия на единния европейски пазар. България става част от единния евро-
пейски пазар. Решаваща роля за бъдещето на производството и търговията в условията на 
единния пазар имат самите предприемачи (отделни фирми, браншови организации, про-
изводствени обединения, клъстери и др.). Това обстоятелство изисква развитието на кон-
курентоспособни производства с възможност за пласмент на продукцията на международ-
ните пазари, привличане на мащабни инвестиции във високотехнологично и иновативно 
производство за външния пазар, стимулиране на експортната ориентация на привличаните 
инвестиции. Присъединяването на България към ЕС, хармонизирането на законодател-
ството, идентичното регулиране на вътрешния пазар с това на международния оказва 
благоприятно въздействие върху интернационализацията на предприятията и българската 
икономика. Положителните моменти от либерализацията на търговията и изпълнението на 
ангажиментите по присъединяването на България към ЕС доведоха до бързо и стабилно на-
растване на стокообмена. След трудното преодоляване на конкуренцията на европейския 
пазар в началото на периода българските предприятия и особено износителите успяха да 
идентифицират своите пазарни ниши и да постигнат по-висока конкурентоспособност.

Интеграционната политика дава сериозно отражение върху потенциала за постигане на 
растеж и по-висока конкурентоспособност на България. Формулирането на политиката се 
основава на анализ на социално-икономическото състояние на страната във всички сек-
тори. Разпределението на финансовите средства по приоритети e изготвено на базата на 
нуждите от финансиране, както и на основата на възможностите за реализация на проектни 
предложения, имайки предвид съществуващите финансови ресурси. 

Сред най-важните дискусии, които са в основата на интеграционната политика, е дискусията 
за намаляване на различията в конкурентоспособността на българската икономика в срав-
нение със старите държави членки. Интеграционната политика помага за изпълнението 
на националните цели. Същевременно структурните инструменти и Кохезионният фонд са 
основните, които финансират регионалното развитие, тъй като няма достатъчно нацио-
нални ресурси за това. Структурните фондове обаче не са в състояние да решат изцяло 
съществуващите проблеми. Важно значение се отдава и на баланса между запазването на 
финансовата дисциплина и ускоряването на темпа на развитие, така че да се догони този на 
останалите държави членки. В резултат на проведените дебати в страната бяха разработени 
и приети Националната стратегическа референтна рамка 2007–2013, 7 оперативни програ-
ми, Националната програма за реформи. 

Сред основните приоритети на интеграционната политика през текущия програмен пери-
од са:
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  създаване на интегрирана система за планиране и реализация на политиките;
  ефективно участие в процеса на създаване на общностните политики;
  значителното подобряване на транспортната инфраструктура;
  повишаването качеството на човешкия капитал с акцент върху заетостта;
  подобряването на екологичната инфраструктура. 

Като най-сериозни успехи, постигнати в резултат на интеграционната политика, могат да 
се посочат първите големи инфраструктурни проекти, чиято реализация несъмнено ще 
има значителен принос за развитието на страната. Тези приоритети ще имат съществено 
влияние върху конкурентоспособността на икономиката. 

Постижения има в областта на опазването на околната среда – значителна част от подкре-
пата за екологични проекти в по-бедните региони спомогна България да започне да изпъл-
нява директивите за чиста питейна вода и очистване на отпадни води, особено в селските 
райони. Интеграционната политика не е насочена само към растежа на БВП и подпомагането 
на регионите да оползотворяват своя икономически потенциал. Тя помага също така да се 
гарантира, че всеки, без значение къде живее, споделя печалбите от икономическия растеж. 

Като успех могат да се посочат мерките по отношение на човешките ресурси във връзка 
с преодоляването на кризата и по-специално овладяването на безработицата и запазване 
нивото на заетост. 

Съществено значение има и постигането на по-висока степен на институционална коор-

динация при управлението и изпълнението на проекти, както и създаването на капацитет 
в администрацията за разработване на функционални анализи за оценка на въздействието 
на политики и други оптимизиращи инструменти. 

България като нова страна членка на ЕС безспорно е на по-ранен етап от изпълнението на 
мерките на интеграционната политика. Това е една от причините за наличието на сериозни 
проблеми: 

  Необходимост от засилване на вниманието във фазата на планиране и предпро-
ектно проучване, като се отчита всеки етап от планираната дейност. 

  Трудно измерване на постигнатото  и не винаги добра съгласуваност на програ-
мите и мерките. 

  Малък принос на гражданското общество в изпълнението на интеграционната 
политика. То трябва да бъде по-активно в процеса на програмиране и да изисква 
от централната и местните власти повече информация и по-голяма прозрачност. 

  Липса на достатъчно практически опит и административен капацитет, и сери-
озно текучество в администрацията. В институциите често пъти се подценява 
и омаловажава осигуряването на стабилност на структурите, които работят по 
структурните и Кохезионния фонд, както и необходимостта от компетентни и 
обучени кадри. 

  Липса на достатъчно национално финансиране по програмите. Това забавя из-
пълнението на проектите, често пъти изкривява цялостната картина и води до 
по-малки от очакваните резултати. 

Като цяло влиянието на мерките на интеграционната политика върху растежа, заетостта и 
конкурентоспособността на страната все още не е значително. Очакванията обаче са през 
следващите години то да расте. Влиянието е по-осезаемо върху заетостта – създават се нови 
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работни места в резултат на изпълнението на интеграционната политика; върху строител-
ния сектор и изграждането на инфраструктурата. 

Все още е слаба промяната в цялостната конкурентоспособност на икономиката. Неедно-
значността на оценките е повод да се отбележи, че все още е рано да се направи обобщение 
за влиянието на интеграционната политика върху процесите на растеж и конкурентоспо-
собност. Необходим е по-дълъг период, през който да се очертаят положителните ефекти 
от тази политика.

Българската администрация е сравнително добре информирана за приоритетите, заложе-
ни в стратегията  „Европа 2020“. България е изготвила позицията си относно определянето 
на националните цели по стратегията „Европа 2020”. Подготвена е и Националната програ-
ма за реформи (НПР) 2011–2015 година. Успоредно с „Европа 2020“ в страната тече процес 
по разработване и на Национална програма за развитие „България 2020“, която ще бъде 
основният стратегически документ в бъдеще. 

Наред с това тече дебат за моделите на програмиране и управление на интеграционната 
политика (централизирана или децентрализирана); необходимостта от ясно поемане на 
отговорности; дали бъдещите средства следва да бъдат съсредоточени в ограничен брой 
приоритети в съответствие с поставените от стратегията „Европа 2020“. Протичащият в пуб-
личното пространство дебат все още не е достатъчен, той трябва да бъде много по-активен. 

Основните приоритети, които трябва да бъдат реализирани през следващия програмен 
период, са:

  Подобряване на базисната инфраструктура – този приоритет донякъде се покри-
ва от дейностите на национално равнище на инициативата „Европа за ефективно 
използване на ресурсите“ за постигане на приоритета за устойчив растеж и на-
сърчаване на по-екологична и конкурентоспособна икономика, която използва 
по-ефективно ресурсите.

  Развитие на човешкия капитал и насърчаване на заетостта. Тук приоритет се 
отдава на инвестиции в човешките ресурси с цел постигане на по-голяма инова-
тивност, креативност и предприемачески дух.

  Създаване на стойност, основаваща се на знанието и създаване на конкуренто-
способна и по-екологична икономика.

  Укрепване на институционалния капацитет на една по-малобройна, но много 
компетентна администрация за устойчиви, иновативни и в унисон със световни-
те тенденции политики. 

Тези приоритети са ключови за постигането на устойчив икономически растеж. Те са важни 
не само за конкурентоспособността на икономиката и успешното участие на България в ев-
ропейската и световната политика и развитие, но и за подобряването на човешкия капитал 
в страната, което по принцип е смисълът на всички общностни политики. 

Особено важно място заема дискусията за това как да бъдат разработени бъдещите опера-
тивни програми. В момента програмите са разработени на секторен принцип. Обсъжда се 
възможността през следващия програмен период програмите да се разработват на регио-
нален принцип – на ниво райони за планиране NUTS 2. Аргументите за и против са много. 
В полза на новия модел е обстоятелството, че ОП ще се приближат в по-голяма степен до 
регионите и ще отчитат по-реалистично техните потребности. Същевременно трябва да се 
посочи липсата на достатъчно административен капацитет на регионално ниво.
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В България се подготвя цялостна стратегия за промяна на механизма за управление на сред-
ствата от Европейския съюз. Обмисля се създаването на централна структура – мегаагенция 
за развитие, в която ще влязат всички управляващи органи на оперативните програми. Тази 
агенция ще управлява всички оперативни програми в следващия програмен период след 
2014 година. Дейността на структурата ще се подпомага от шест междинни звена в шестте 
района за планиране на България. 

Този начин на планиране и управление гарантира предвидимост и улеснява процеса на 
усвояване на европейските фондове. Основните промени в изпълнението на интеграцион-
ната политика включват:

  подобряване на процеса на усвояване на средствата от ЕС;
  опростяване на правилата във всяко отношение (от програмиране през отчита-

не и мониторинг) и уеднаквяване на финансовите процедури за средствата от ЕС;
  по-децентрализирано управление;
  усъвършенстване на процеса на консултации и мониторинг. 

Значително място в книгата е отделено на анализа на конкурентоспособността на бъл-

гарската икономика на основата на Доклада на Световния икономически форум (СИФ). 

Екипът на СИФ базира своето изследване върху глобалния индекс за конкурентоспособ-

ност, който има определена стойност, и на тази база страните са подредени в класирането. 
Индексът е декомпозиран на три субиндекса: 1. Базисни фактори (предпоставки) за разви-
тие; 2. Фактори за ефективност на икономиката; 3. Иновативност и степен на развитие 
на бизнеса. Субиндексите от своя страна са декомпозирани на 12 фактора (стълбове): Ин-
ституции, Инфраструктура, Макроикономическа среда, Здравеопазване и основно образо-
вание,  Висше образование и обучение, Ефективност на стоковите пазари, Ефективност на 
пазара на труда, Развитие на финансовите пазари, Размер на пазара, Технологична готов-
ност, Степен на развитие на бизнеса, Иновативност. Следващото ниво на дезагрегация са 
отделните индикатори. 

Направеният анализ показва, че членството в ЕС оказва позитивно влияние върху факторите 
за конкурентоспособност. Най-съществено е то върху инфраструктурата, институциите, ра-
ботната сила, стоковите пазари (защита на конкуренцията, антимонополна политика, защита 
на чуждестранните инвеститори), иновациите. Трябва да се отбележи обаче, че резултатите 
от членството не настъпват веднага, т.е. ефектът е отложен във времето. Необходимо е да 
минат няколко години, преди да се усетят по-осезателно ефектите от членството и положи-
телните промени да намерят отражение и в международните класации – в случая Доклада 
на СИФ. Считаме, че в близка перспектива могат да се очакват по-съществени промени в 
посока напред в конкурентните позиции на България в най-престижното международно 
изследване за конкурентоспособност. 

Българската икономика не е достатъчно конкурентоспособна. За последните 6 години стра-
ната има най-добро класиране през 2010 г. – тя заема 71-ва позиция сред 139 държави. Бъл-
гария се представя най-добре в областите Макроикономическа стабилност, Ефективност 
на пазара на труда, Технологична готовност. Влошаване има при фактора Здравеопазване 
и основно образование и Висше образование и квалификация. Устойчиво ниски остават оцен-
ките и класирането при такива фактори като Иновации и Развитие на бизнеса и предпри-
емачеството. Прави впечатление, че независимо от промяната в оценките по отделните 
фактори България има сравнително малко конкурентни предимства. Най-много предимства 
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страната има при факторите Ефективност на пазара на труда, Макроикономическа стабил-
ност и Технологична готовност. Най-много конкурентни недостатъци са съсредоточени в 
областите Институции, Иновации и Развитие на бизнеса. 

През 2011 г. поради влошаване на позициите по някои от факторите България отстъпва с 3 
позиции назад до 74-то място, като все пак изпреварва две страни от ЕС – Румъния и Гърция.

По-подробният анализ на конкурентните предимства и недостатъци на българската ико-
номика според Доклада за глобалната конкурентоспособност очертава следната картина: 

Конкурентни недостатъци  Конкурентни предимства 

 - ниска производителност и относително 
ниска конкурентоспособност, основана 
предимно на ценови фактори; 

 - недостатъчно благоприятна бизнес 
среда; 

 - влошаване на качеството на човешките 
ресурси; 

 - недостатъчно ефективна държавна 
администрация; 

 - наличие на корупционни практики; 
 - недобро качество на инфраструктурата; 
 - на фирмено ниво липсват стратегии и 

ясно формулирани цели; 
 - малко средства, отделяни за обновя-

ване на продуктите и производстве-
ните процеси (слаба иновативност на 
предприятията); 

 - недостиг на финансови ресурси и за-
труднен достъп до финансиране, под-
ценяване на извънбанковите форми на 
финансиране;

 - липса на фирмена култура и управлен-
ски опит; 

 - липса на целенасочена политика за раз-
витие на човешките ресурси в контекста 
на съвременните технологични и инова-
ционни изисквания и др.

 - стабилна макроикономическа среда; 
 - благоприятна данъчна среда; 
 - гъвкавост на пазара на труда; 
 - нарастващ интерес и осъзната необхо-

димост от внедряване на нови техно-
логии и обновяване на продукцията; 

 - отвореност към външните пазари – 
участие в международни мрежи; 

 - позитивна динамика в повишаване 
качеството и внедряване на между-
народни стандарти за управление на 
качеството;

 - гъвкавост, приспособимост, способ-
ност за импровизиране; 

 - подобрен достъп до интернет достав-
чици и др.

Основните проблеми, които намаляват конкурентоспособността на българските предпри-
емачи в периода 2006–2011 г., са: корупция, неефективна държавна администрация, за-
труднен достъп до финансиране, неефективна инфраструктура и недостатъчно образована 
работна сила. 

По-нататък в книгата е направен сравнителен преглед на промените в оценките и пози-

циите на страните от ЕС-10 между 2007 и 2011 година. България е разгледана на фона на 
държавите, които се присъединиха към ЕС през 2004 г. и Румъния. Този преглед очертава 
следните изводи: 
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  ЕС-10 като цяло влошават, макар и слабо, общата си конкурентоспособност 
(осреднената стойност на оценките им по GCI намалява с 0.03 пункта). Същевре-
менно общата конкурентоспособност на България се е подобрила (с 0.23 
пункта). През анализирания период 2007–2011 г. две са страните от ЕС-10, които 
са подобрили глобалните си конкурентни позиции – Полша и България. 

  Влошаването на общата конкурентоспособност на ЕС-10 може да се свърже с 
влошаването на средната оценка по субиндекс Иновационни фактори (с 0.18 
пункта), доколкото по останалите два субиндекса средните оценки за ЕС-10 
нарастват (с 0.1 пункта за Базисни предпоставки  и с 0.03 пункта за Фактори за 
ефективност на икономиката). От своя страна влошаването на средната оценка 
по субиндекс Иновационни фактори се дължи на влошаване и по двата съставни 
фактора. Същевременно, въпреки че България също има влошаване по субин-
декс Иновационни фактори, то е минимално (-0.02), колкото е влошаването само 
още в Латвия и Полша.

  По 7 от 12-те фактора ЕС-10 имат влошаване на средните оценки: Развитие на фи-
нансовите пазари (-0.44);  Развитие на бизнеса (-0.27); Макроикономическа среда 
(-0.17); Иновации (-0.10); Ефективност на стоковите пазари (-0.09); Институции 
(-0.08) и Ефективност на пазара на труда (-0.03). Същевременно по Развитие 
на финансовите пазари, Ефективност на стоковите пазари, Институции и 
Ефективност на пазара на труда България подобрява оценките си. Трябва да 
се отбележи също така, че оценките на България по  Развитие на бизнеса, Мак-
роикономическа среда и Иновации се влошават минимално в сравнение с това 
при отделните страни от ЕС-10.

  България се справя по-добре от Румъния в периода след присъединяването 
на двете страни към ЕС през 2007 година. По GCI страната ни подобрява пози-
цията си, докато Румъния я влошава. Това е резултат от подобряване на пози-
циите ни по субиндекси Базисни предпоставки и Фактори за ефективност на 
икономиката (където Румъния губи или не променя позициите си) и по-малко 
влошаване на позицията ни по субиндекс Иновационни фактори, отколкото е 
влошаването за Румъния. Така докато през 2007 г. България е била пред Румъния 
само по субиндекс Базисни предпоставки, то през 2011 г. страната ни изпреварва 
Румъния вече и по другите два индекса, макар и с малка дистанция.

  Сред 12-те фактора предимствата на България пред Румъния се открояват 
най-отчетливо в 4 от тях: Ефективност на пазара на труда, Ефективност на 
стоковите пазари, Технологична готовност и Макроикономическа среда. Ру-
мъния продължава да е пред България по два  фактора: Институции и Висше 
образоване и обучение.

От изложението става ясно, че позитивното влияние на членството в ЕС върху конкурен-
тоспособността е безспорно. То се осъществява чрез множеството регламенти, различни 
програми и инициативи на ЕС, финансовите ресурси, които Общността отделя в подкрепа 
на сближаването и икономическото развитие на страните членки и регионите. Резултатите 
обаче настъпват по-бавно, необходим е определен период от време, за да станат положи-
телните ефекти осезаеми и съществени и за да могат да се отразят върху икономическия 
растеж и конкурентоспособността. За да се преодолее изоставането, е необходимо моби-
лизиране на администрацията, бизнеса и обществото, за да може в бъдеще да настъпят 
по-значими промени в конкурентоспособността на икономиката, отразени и в основните  
международни изследвания, какъвто е и докладът на Световния икономически форум.  
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Недостатъчната конкурентоспособност на българската икономика налага необходимостта 
да се предприемат мерки във всички области на въздействие. Според нас приоритет трябва 
да се отдаде на няколко фактора: институции, инфраструктура, образование, иновации. 
Това са областите, в които може да се търси и най-съществено влияние на членството на 
страната в ЕС. 

Институциите (администрация, съдебна система, полиция) играят решаваща роля за съз-
даване на благоприятна и прозрачна среда за функциониране на бизнеса. Необходими 
са мерки за повишаване ефективността на държавната администрация, намаляване на 
корупцията, облекчаване на регулативните режими, ускорено въвеждане на електронно 
правителство. Според нас обаче на базата на опита от предходни години може да се каже, 
че в кратко- и средносрочна перспектива значими резултати вероятно няма да са налице. 
Отдавна съществува сериозно забавяне при въвеждането на електронното правителство; 
забавя се изпълнението на приетата през 2008 г. Програма за по-добро регулиране; регу-
лативните режими са област, в която вече 10 години се правят анкетни проучвания сред 
бизнеса и предложения за тяхното облекчаване, за съжаление обаче сериозни промени все 
още няма. Независимо от политическата воля и предприетите мерки корупцията продължа-
ва да бъде основен проблем за бизнеса. Така че това е област, в която трябва да се проявява 
изключителна настойчивост и последователност. Така например ускореното развитие на 
електронното правителство би довело до значително подобряване на средата за бизнес, 
което ще повлияе изключително позитивно върху конкурентните позиции на България. По-
добен ефект имаше въвеждането на електронния търговски регистър от началото на 2008 г. 
и намаляването на стартовия капитал за създаване на дружество с ограничена отговорност. 

Инфраструктурата има решаващо значение за развитие на предприемачеството и е сред 
основните фактори за конкурентоспособност. В тази област България изостава, но в крат-
косрочна и средносрочна перспектива могат да настъпят положителни промени и този 
фактор ще може да даде своя принос за по-добро класиране на страната. Осъществяваните 
проекти са финансово осигурени и ще бъдат изпълнени вероятно в предвидените срокове 
или с малки закъснения. 

Образованието трябва да бъде водещ и постоянен приоритет в политиката на всички пра-
вителства. България постепенно загуби сравнителните предимства, които имаше именно по 
отношение на образованата и квалифицирана работна сила. Така че това е област, в която 
отдавна трябваше да бъдат предприети сериозни мерки за запазване и доразвиване на тези 
предимства. От друга страна, образованието е инертна система, която трудно се променя 
и резултатите настъпват доста по-бавно. Може да се очаква, че макар и в по-дългосрочна 
перспектива този фактор може да изиграе важна роля за повишаване на конкурентоспособ-
ността на страната. 

Иновациите са ключовият фактор за преминаване към третия, най-висок етап на иконо-
мическо развитие (иновационно ориентирания). За съжаление в България тази сфера от 
години се пренебрегва. Независимо от множеството декларации за значимостта на сектора 
страната няма последователна политика. Мерките остават фрагментарни, липсва интег-
риран подход към решаване на проблемите. Подготвяният Закон за иновации едва ли ще 
реши сериозните проблеми. По тази причина в близко бъдеще този фактор няма да може да 
допринесе за подобряване на конкурентните позиции на страната. Той изисква системна и 
последователна работа и чрез увеличаване на финансирането, и чрез разнообразяване на 
прилаганите схеми и инструменти.  
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Увод 

Европейската интеграция е процес на политическо, юридическо, икономическо, обществе-
но и културно взаимодействие и сближаване между страните в Европа. Държавите  вземат 
съвместни решения по много въпроси, одобрявайки политики в широк кръг от области – от 
земеделие до култура, от защита на потребителите до конкуренция, от околна среда и енер-
гетика до транспорт и търговия. Очаква се взаимодействието между страните да доведе до 
постепенно преодоляване на различията между тях и техните региони. 

Целта на настоящото изследване е да се направи анализ на влиянието на членството в ЕС 
върху конкурентоспособността на българската икономика, както и преглед на политиките 
за нейното повишаване. За основа на изследването са използвани Докладът за глобалната 
конкурентоспособност на Световния икономически форум, анализи на Центъра за иконо-
мическо развитие, стратегически и програмни документи на правителството.  

Книгата е разработена по проект „Членството в ЕС и конкурентоспособността на българска-
та икономика“, подкрепен от Институт „Отворено общество“, България. 

В нея са изследвани някои от основните ефекти на европейската интеграция върху икономи-
ката и конкурентоспособността. Направен е подробен преглед на конкурентните позиции 
на страната по основни фактори. Значително място е отделено на политиките за повишава-
не на конкурентоспособността. В последната глава на изданието е предложен сравнителен 
анализ на конкурентните позиции на държавите, присъединили се към ЕС през 2004 г. и 
Румъния (EС-10). България е представена на фона на тези страни. Направени са основни 
изводи за влиянието на европейската интеграция, формулирани са някои предложения за 
подобряване на конкурентните позиции на страната. 
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1. Обща характеристика на влиянието на членството в ЕС 

върху конкурентоспособността на България

Ефектите от интеграционните процеси върху икономиката на България и нейната конкурен-
тоспособност могат да се търсят в няколко основни направления: 

  Усъвършенстване и хармонизиране на българското законодателство с 
европейското. Прегледът в различните области показва, че България е хармо-
низирала законодателството си и въвежда единните регламенти на ЕС. Това дава 
положително отражение върху конкурентните позиции на страната. 

Проблеми обаче съществуват при прилагането на законодателството и провеждането на 
европейските политики. 

Основно предизвикателство пред администрацията в България е ефективното прилагане 
на законодателството и политиките. Все още не са изградени ефективни механизми, които 
да гарантират устойчивост на нормативните актове и политики. Законите претърпяват мно-
жество изменения, а това води до несигурност и е потенциална предпоставка за влошаване 
на бизнес средата. Не са на необходимото ниво процесите на обществени консултации при 
разработването на нормативни актове и стратегически документи. Лошите практики могат 
да бъдат намалени чрез прилагането на предварителна оценка на въздействието на норма-
тивните актове. Големият брой консултативни звена в държавната администрация води до 
дублиране на усилията и слаба отчетност на резултатите. Необходимо е оптимизиране на 
тяхната структура, конкретизиране на функциите и разширяване на взаимодействието със 
структурите на гражданското общество. Всичко това дава негативно отражение върху един 
от основните фактори за конкурентоспособност – институциите.

  Осъществяваните позитивни промени в резултат на провежданата целенасоче-

на интеграционна политика в различни области – например в инфраструк-
турата, човешките ресурси, предприемачеството и др. Това намира отражение 
и в докладите на Световния икономически форум. През последните години има 
придвижване на страната напред в класирането в някои области (при инфра-
структурата през 2010 г. България се премества с 20 позиции напред). Трябва да 
се отбележи, че позитивните резултати от членството в ЕС не могат да се очакват 
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толкова бързо. Това са области, в които е необходимо време за натрупване и 
подобрения, за да могат те да дадат своето съществено влияние върху растежа и 
конкурентоспособността на икономиката. 

  По линия на европейските фондове, които се усвояват на основата на опера-
тивните програми, разработени в страната. Те дават своя принос и положително 
отражение върху такива фактори като инфраструктура, човешки ресурси (обра-
зование и квалификация), предприемачество, иновативно развитие, ефективно 
действащи стокови пазари, институции и др. Въпреки това все още е рано да се 
очакват значителни позитивни промени в конкурентните позиции на страната, 
отразени в Доклада за глобалната конкурентоспособност. Но така или иначе като 
цяло България подобрява, макар и несъществено и не достатъчно устойчиво, 
своите позиции по отношение на конкурентоспособността. В не малка степен 
може да се твърди, че това е резултат и на интеграцията на страната в ЕС. 

Необходимо е много по-активно да се използват средствата от европейските фон-
дове. Договорени са близо 3700 млн. евро от общия бюджет от 8019 млн. евро, пред-
видени от ЕС за България; изплатени са 1.200 млрд. евро (септември 2011 г.). Това 
означава, че е договорен над 45 на сто от общия финансов ресурс от европейските 
фондове, а усвояемостта на средствата достига 14–15 на сто. По програмите 
„Транспорт“ и „Регионално развитие“ са договорени над 50 на сто от предвидените 
суми. При програмите „Конкурентоспособност“ и „Административен капацитет“ 
разплащането е над 20 на сто, по програма „Регионално развитие“ – 15 на сто. 
Наблюдава се напредък и по програмата за околна среда – изпълняват се 142 проек-
та, договорени са над 487 млн. евро. Девет инфраструктурни проекта са напълно 
завършени – 6 ВиК системи и 3 станции за пречистване на води. Специално по про-
грамата за регионално развитие, от общ бюджет малко над 3 млрд. лв. до 2013 г. 
одобрени за финансиране са проекти за 1.7 млрд. лв., което е 55 на сто от бюджета 
на програмата. 

Според доклад на одиторската компания KPMG, от десетте нови държави членки 
на ЕС Латвия е усвоила най-много средства от европейските фондове. България е на 
последно място в това отношение. Независимо от нарасналия процент на използ-
ване на европейското финансиране, в анализ на ЕК от края на първото тримесечие 
на 2011 г. се посочва ниското ниво на усвояемост в България спрямо останалите 
страни. Към 1 април 2011 г. от 27-те държави членки на ЕС, България е на 24-то 
място по усвояване на средства от Фонда за регионално развитие, на 25-о място 
при усвояването от Социалния фонд и на последно място при Кохезионния фонд. 
Тревожно е положението при средствата за околна среда. Необходимо е да се пред-
приемат бързи мерки, които да доведат до положителни резултати. 
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Представители на бизнеса в страната отправят сериозни критики за начина на 
работа с Оперативна програма „Конкурентоспособност“. Това принуди правител-
ството още при откриването на следващата схема да приложи пакет от мерки 
за облекчаване на кандидатстването. Започва също така електронен прием на 
документи за проекти по програмите „Конкурентоспособност“ и „Развитие на 
човешките ресурси“, които засягат най-широк кръг от бенефициенти. Механизмът 
ще се приложи и за програма „Административен капацитет“. Целта е през следва-
щия програмен период 2014–2020 г. управлението на еврофондовете да става по 
електронен път.

Очаква се през следващия програмен период България да получи с 10–15 на сто пове-
че средства от еврофондовете спрямо настоящите суми. Ще бъде изключително 
важно в следващите 18 месеца, когато се водят преговорите по бюджета, страна-
та да докаже своята готовност за усвояване на фондовете, така че тези предва-
рителни цифри, които са записани в предложението на комисията, да се превърнат 
в реалност.

 

  По линия на единния европейски пазар. България става част от единния евро-
пейски пазар. Сред основните предизвикателства на този пазар са: задълбочава-
щите се процеси на глобализация и интеграция, ускоряването на либерализаци-
ята и засилването на конкуренцията на международните пазари, изискванията 
на силно регулирания европейски пазар, необходимостта от въвеждане на съ-
временни международни стандарти в българските предприятия и др. Решаваща 
роля за бъдещето на производството и търговията в условията на единния пазар 
имат самите предприемачи (отделни фирми, браншови организации, производ-
ствени обединения, клъстери и др.). Това обстоятелство налага необходимостта 
от развитие на конкурентноспособни производства с възможност за пласмент на 
продукцията на международните пазари, привличане на мащабни инвестиции 
във високотехнологично, иновативно производство, предназначено за външния 
пазар, стимулиране на експортната ориентация на привличаните инвестиции и 
ограничаване влагането им за нуждите на частното потребление. Присъединява-
нето на България към ЕС, хармонизирането на законодателството, идентичното 
регулиране на вътрешния пазар с това на международния оказва благоприятно 
въздействие върху интернационализацията на предприятията и българската 
икономика. Все повече фирми търсят реализация на международния пазар 
поради разликата в размера на производствените разходи, ограничеността на 
покупателната способност на вътрешния пазар, икономията от мащаб, достъпа 
до нови технологии, услуги, финансови източници и др. Положителните моменти 
от либерализацията на търговията и изпълнението на ангажиментите по присъ-
единяването на България към ЕС доведоха до бързо и стабилно нарастване на 
стокообмена. След трудното преодоляване на конкуренцията на европейския 
пазар в началото на периода българските предприятия и особено износителите 
успяха да идентифицират своите пазарни ниши и да постигнат по-висока конку-
рентоспособност, за да могат да устоят на нарастващата конкуренция. Отваря-
нето на пазара, въвеждането на европейските стандарти и търговски практики, 
участието в международните търговски преговори и в изработването на общи 
позиции ще продължи да дава и в бъдеще положителни резултати. 
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2. Кохезионната политика на ЕС – сърцевина на 

интеграционния процес и основен инструмент за 

сближаване и нарастване на конкурентоспособността на 

българската икономика

Особено голямо значение за България като страна, изоставаща по редица показатели от 
средното ниво за ЕС, има кохезионната политика на Съюза. Тя е основен инструмент за ико-
номическа интеграция между страните и регионите. 

Европейската кохезионна политика е в центъра на усилията за подобряване на конкурент-
ната позиция на ЕС като цяло и на неговите най-слаби региони в частност. Европейският 
фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Европейският социален фонд (ЕСФ), известни като 
структурни фондове, както и Кохезионният фонд подкрепят множество проекти във всички 
региони на Европа за постигане на основната задача: насърчаване на икономическото и со-
циалното сближаване чрез намаляване на различията между държавите членки и региони-
те. С бюджета си от 347 млрд. евро за 2007–2013 г. кохезионната политиката е най-големият 
източник на финансово подпомагане на равнище ЕС за вложения в растеж и работни места, 
предназначени да позволят на всички региони ефективно да се конкурират на вътрешния 
пазар. Предизвикателствата, пред които са изправени регионите на Европа, се променят 
във времето, променя се и политиката. На фона на мащабната промяна в Съюза в резултат 
на разширяването му и растящата глобализация, на загрижеността във връзка с доставките 
на енергия, демографския спад, промените в климата и в последно време световната криза, 
политиката се променя в отговор на тези нови реалности.

Същността на кохезионна политика на ЕС за периода 2007–2013 г. включва посланието за по-
голям растеж и повече работни места за всички региони на ЕС. Европейската кохезионна по-
литика придава добавена стойност на инициативите чрез инвестиране в конкретни проекти. 
Целта е да се модернизират регионите, за да се превърнат в двигател на растежа и конкурен-
тоспособността в Европа и в същото време да им се помогне да обменят идеи и добри прак-
тики. През периода 2007–2013 г. Европейският фонд за регионално развитие, Европейският 
социален фонд и Кохезионният фонд допринасят за осъществяването на няколко цели: 

  81.5 на сто от общото финансиране са насочени към цел „Конвергенция”, в която 
са включени най-бедните държави членки и региони. 
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  В останалите региони са насочени около 16 на сто от структурните фондове за 
подпомагане на иновациите, устойчивото развитие, по-добрата достъпност и 
проекти за обучение по цел „Регионална конкурентоспособност и заетост”. 

  2.5 на сто са предоставени за трансгранично, транснационално и междурегио-
нално сътрудничество по цел „Европейско териториално сътрудничество”. 

Кохезионният фонд. Държавите членки с брутен национален доход по-нисък от 90 на сто от 
средния за Общността ще получат общо 70 млрд. евро за инвестиционни програми в областта 
на околната среда и трансевропейските транспортни мрежи. Кохезионният фонд финансира 
инвестиции в България, Кипър, Република Чехия, Естония, Гърция, Унгария, Латвия, Литва, 
Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словакия и Словения, и с преходен характер в Испания.

Кохезионната политика след 2013 година. След приемането на стратегията „Европа 2020“ 
съществува необходимост кохезионната политика да се синхронизира с приоритетите на 
тази стратегия, а именно постигането на интелигентен, устойчив и включващ растеж. Необ-
ходимо е страните членки и регионите да концентрират европейски и национални ресурси 
върху малък брой приоритети според техните специфични предизвикателства. Трябва да 
се въведат по-силни стимули особено в областите, където кохезионната политика инвести-
ра като транспортна инфраструктура и инфраструктура за околната среда, образование и 
обучение, изследвания и иновации. Това ще позволи подобряване ефективността на интер-
венциите на кохезионната политика.

На всеки три години ЕС публикува доклад за икономическото, социалното и териториалното 
сближаване, в който подробно се описва напредъкът в тези области и начините, по които ЕС, 
националните и регионалните власти са допринесли за него. Петият доклад за напредъка на 
икономическото и социалното сближаване беше публикуван през ноември 2010 година. Той 
представя резултатите от общественото обсъждане на кохезионната политика след 2013 г. и 
съдържа анализ за икономическото развитие на регионите. От него става ясно, че по-слабо 
развитите региони продължават да отбелязват устойчив растеж, съчетан с преориентиране 
към секторите с най-добри перспективи. 

Политиката на сближаване е разгледана в контекста на икономическата криза и стратегията 
„Европа 2020“. Основните постановки на петия доклад са: 

  Консенсус относно необходимостта от амбициозна европейска кохезионна по-
литика, достъпна за всички региони в ЕС.

  Призив за съсредоточаване на инвестициите в областите на европейските прио-
ритети като иновации, образование, подкрепа за малките и средните предприя-
тия, инфраструктура на равнището на ЕС и борба срещу изменението на климата. 
Отправен е призив за по-нататъшно екологосъобразно развитие на политиката.

  Засилена съгласуваност между кохезионната политика и други секторни по-
литики на ЕС, като се има предвид комплексността на предизвикателствата на 
днешния ден, и в този контекст – призив към Комисията за засилване на връзката 
между кохезионната политика и политиката за развитие на селските райони.

  По-нататъшно опростяване на политиката и по-голяма ангажираност на местни-
те и регионалните органи.

  Възприемане на трансграничния, транснационалния и междурегионалния 
обмен в рамките на териториалното сътрудничество като един от най-добрите 
примери за допълнителните предимства на европейската кохезионна политика.
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3. Европейските инвестиции в България за периода 

2007–2013 година 

Едно от основните предимства на европейската интеграция е, че след присъединяването си 
към Европейския съюз през 2007 г. България има възможност да ползва средства от Общ-
ността в рамките на структурните и Кохезионния фонд. Проучванията дават основание да 
се твърди, че програмите по интеграционната политика може съществено да допринесат за 
цялостно нарастване на брутния вътрешен продукт (БВП) на страната от порядъка на 15 на 
сто към 2020 година. По оценки от предварителната работа към 2013 г. програмите на ЕС ще 
спомогнат за нарастване на: 

  БВП на глава от населението до 51 на сто от средното ниво за ЕС; 
  процента на заетост до 64 на сто в сравнение с 56 на сто през 2005 година; 
  разходите за изследвания и развойна дейност от 0.4 до 1.15 на сто от БВП през 

2013 година.

За периода 2007–2013 г. за България са отделени близо 8 млрд. евро, като по-голямата част 
от тези средства е по цел „Сближаване”. България има 7 оперативни програми: „Администра-
тивен капацитет”, „Конкурентоспособност”, „Околна среда”, „Развитие на човешките ресурси”, 
„Регионално развитие”, „Транспорт” и „Техническа помощ”.

Изпълнение на Лисабонската стратегия за растеж и работни места. Обновеното издание 
на Лисабонската стратегия на ЕС от 2005 г. имаше за цел да засили конкурентната позиция 
на регионите от ЕС в световната икономика, като постави растежа, заетостта и конкурентос-
пособността на челно място в дневния ред на Съюза. За периода 2007–2013 г. европейската 
интеграционна политика придава все по-голямо значение на постигането на т.нар. цели от 
Лисабон. Програмите на България дават силна подкрепа на Дневния ред от Лисабон, тъй 
като 61 на сто от средствата по цел „Сближаване” са заделени за имащи отношение дейнос-
ти. Цел „Сближаване” се отнася за региони, характеризиращи се с ниски равнища на БВП и 
заетост, където БВП на глава от населението е под 75 на сто от средното ниво за ЕС, какъвто е 
бил между 2000 и 2002 г. Тя важи за 99 региона, представляващи 35 на сто от населението на 
ЕС-27, и трябва да създаде благоприятни условия за растеж в най-слабо развитите държави 
членки и региони. 
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Основни приоритети на интеграционната политика в България през периода 2007–

2013 година. Първостепенен приоритет е подобряването на транспортната инфраструкту-
ра и достъпът до всички райони. За намаляване на големия дефицит на инфраструктура в 
страната ще се изразходват близо 2 млрд. евро (съставляващи 30 на сто от цялата отпусната 
сума). Приоритетните проекти по Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) имат за 
цел изграждане на 248 км автомагистрали. С помощта на фондовете трябва да бъдат подоб-
рени над 2100 км пътища и 780 км жп линии. 

В научни изследвания и иновации се планира да бъдат вложени около 850 млн. евро. Очак-
ва се тези средства да доведат до разработването на 110 проекта, които изграждат връзки 
между научните организации и промишлеността, разкривайки около 300 работни места за 
изследователи.

Общо 320 млн. евро ще се изразходват за подпомагане на бизнеса. Поет е ангажимент за 
прилагане на методи за финансов инженеринг, съчетаващи безвъзмездна помощ и заеми, 
като близо 200 млн. евро са отделени за инициативата JEREMIE (съвместни европейски ре-
сурси за микро-, малки и средни предприятия). С тези средства се очаква да се подпомогнат 
над 1000 проекта, които да донесат около 570 млн. евро допълнителни инвестиции. 67 млн. 
евро ще бъдат отделени за развитие на съвременни широколентови мрежи за връзка и 
електронни услуги за фирмите и гражданите. Над 370 млн. евро ще бъдат вложени в мерки 
по заетостта, в т.ч. за квалификация и обучение. 2.8 млрд. евро са отделени в подкрепа на 
проекти по околната среда, предотвратяването на рискове и енергетиката. Мащабната ин-
вестиция е предназначена да помогне на България да изпълни правилата на ЕС по околната 
среда и да се справя с предизвикателствата в промените в климата.

Промени в интеграционната политика през последните години. През последните го-
дини в България бяха положени усилия от всички екипи, които работят по програмите на 
европейската интеграционна политика в следните посоки:

  Оперативните програми на ЕС в България са по-прозрачни и това създава бла-
гоприятни условия за засилване на гражданския контрол за изпълнението на 
европейски проекти.

  Ускорени са плащанията и е обновена системата за финансиране – в значителна 
степен е осигурен и необходимият финансов ресурс.

  Увеличен е размерът на авансовите плащания за общините – до 35 на сто.
  Кандидатстването за европейско финансиране става по опростени правила.
  Сроковете за обработване на документите са по-кратки.
  Осигурена е по-добра комуникация с администрацията – потенциалните бене-

фициенти имат възможност да се информират своевременно за предстоящите 
процедури, създадени са условия за обратна връзка с тях.

  Ограничени са злоупотребите с еврофондовете, а контролът при усвояването на 
средствата от ЕС е засилен.

  Един от най-важните ефекти при усвояването на фондовете е постепенното ре-
формиране на администрацията – научаването й да работи в режим на планира-
не, прозрачност и отчетност.
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В основата на по-доброто усвояване на средствата са мерките, предприети в 
няколко направления: опростяване на процесите на управление на средствата 
чрез засилен координационен механизъм; оптимизиране на оценката на проектни 
предложения; оптимизиране на законодателството за възлагане на обществени 
поръчки; опростяване на процедурите за избор на изпълнител от частно-правни 
субекти; опростяване на процеса на плащания. На второ място е унифицирането на 
процедурите чрез създаване на Национална методология за налагане на финансови 
корекции; унифицирани срокове за верифициране на разходите и извършване на пла-
щания към бенефициентите; създаване на процедури по възражения при оценката 
на проектни предложения и при избора на изпълнител от частно-правни субекти. 

Особено голямо значение за по-добрите резултати имат предприетите дейст-
вия за осигуряване на финансов ресурс за бенефициентите – увеличаване размера 
на авансовите плащания за публичните бенефициенти до 35 на сто; създаване на 
допълнителни финансови инструменти (фонд „Флаг“, кредитен механизъм чрез Бъл-
гарска банка за развитие, JESSICA, JEREMIE). 

Сериозни усилия се полагат за повишаване на административния капацитет чрез 
обучения за бенефициентите; създаване на мобилни групи; назначаване на сътруд-
ници по управление на европейски програми и проекти; ефективно използване на 
средствата за техническа помощ. 

Независимо от постигнатото остават проблемите, свързани със: 

  сложни и неунифицирани процедури;
  забавяния в процеса по оценка на проектните предложения;
  липса на оборотни средства за осигуряване на съфинансиране на проектните 

дейности;
  забавяния при извършването на плащания от управляващите органи към 

бенефициентите;
  недостатъчен административен капацитет на бенефициентите и на структурите, 

отговорни за управлението на средствата от ЕС.

С цел по-нататъшно подобряване на процеса на усвояване на европейските фондове пред-
стои да бъдат предприети редица мерки: разработване на Закон за европейските фондове, 
нов Закон за обществените поръчки, изпълнение на Националната програма за реформи 
в контекста на стратегията „Европа 2020“. Ще бъде въведена и нова система за управление 
след 2013 г. – Агенция за развитие, която ще бъде нова централизирана структура, включ-
ваща ЦКЗ, сертифициращ орган и всички управляващи органи на ОП. Ще бъдат създадени 
междинни звена – 6 децентрализирани регионални структури на ниво NUTS 2. По този на-
чин се търси децентрализация на процеса на усвояване на средства и приближаване до 
реалните бенефициенти.
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4. Експертна оценка за влиянието на членството в ЕС върху 

конкурентоспособността и растежа в страната

Предварителни анализи на социално-икономическото състояние. Направените анали-
зи от експертите на ЦИР показват, че основно значение за формулирането на мерките на 
интеграционната политика има позицията на България на пълноправен член на ЕС. Форму-
лирането на политиката се основава на задълбочен анализ на социално-икономическото 
състояние на страната във всички сектори. Разпределението на финансовите средства по 
приоритети e изготвено на базата на нуждите от финансиране в отделните сектори, както 
и на основата на възможностите за реализация на проектни предложения, имайки пред-
вид съществуващите финансови ресурси. Приложени са и двата подхода – отгоре-надолу 
и отдолу-нагоре, като на този етап първият се оказва по-ефективен при формулирането на 
насоките за бъдещото развитие на страната. Въпреки това бяха положени усилия за иденти-
фициране на проблемите и тяхното решаване и на най-ниско равнище. 

Сред най-важните дискусии, които са в основата на интеграционната политика, е дискусията 
за намаляването на различията в конкурентоспособността на българската икономика в срав-
нение със старите държави членки. Интеграционната политика трябва да помага за изпъл-
нението на националните цели. Същевременно структурните инструменти и Кохезионният 
фонд са основните, които финансират регионалното развитие, тъй като няма достатъчно 
национални ресурси за това. Структурните фондове обаче не са в състояние да решат изцяло 
съществуващите проблеми. Важно значение се отдава и на баланса между запазването на 
финансовата дисциплина и ускоряването на темпа на развитие, така че да се догони този на 
останалите държави членки. В резултат на проведените дебати в страната бяха разработени 
и приети Националната стратегическа референтна рамка 2007–2013, 7 оперативни програ-
ми, Националната програма за реформи. 

Основните приоритети. Сред основните приоритети на интеграционната политика през 
текущия програмен период са:

  създаване на интегрирана система за планиране и реализация на политиките;
  ефективно участие в процеса на създаване на общностните политики;
  значително подобряване на транспортната инфраструктура;
  повишаване качеството на човешкия капитал с акцент върху заетостта;
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  подобряване на екологичната инфраструктура – изграждане на пречиствателни 
станции и депа за отпадъци. 

Успехи. Като най-сериозни успехи, постигнати в резултат на интеграционната политика, 
могат да се посочат първите големи инфраструктурни проекти, чиято реализация несъмне-
но ще има значителен принос за развитието на страната. Тези приоритети ще имат същест-
вено влияние върху конкурентоспособността на икономиката. 

Постижения има в областта на опазването на околната среда – значителна част от подкре-
пата за екологични проекти в по-бедните региони спомогна България да започне да изпъл-
нява директивите за чиста питейна вода и очистване на отпадни води, особено в селските 
райони. Изграждането на инфраструктура на околната среда (водни проекти, проекти за 
отпадни води и твърди отпадъци) често е задвижвано от чисто екологични съображения. 
Това означава, че политиката на сближаване има като самостоятелна цел подобряването на 
околната среда. Интеграционната политика не е насочена само към растежа на БВП и под-
помагането на регионите да оползотворяват своя икономически потенциал. Тя помага също 
така да се гарантира, че всеки, без значение къде живее, споделя печалбите от икономичес-
кия растеж. Тя гарантира, че растежът е придружен от подобряване на жизнения стандарт, 
качеството на живот, балансираното териториално развитие в съответствие с природните и 
материалните активи на регионите.

Като успех могат да се посочат мерките по отношение на човешките ресурси във връзка 
с преодоляването на кризата и по-специално овладяването на безработицата и запазване 
нивото на заетост. Друг успех през последните години е обстоятелството, че общините бяха 
убедени, че трябва да имат водеща роля при изпълнението на проекти – те постепенно се 
научават на проектно мислене и на работа в партньорство. 

Съществено значение има и постигането на по-висока степен на институционална коор-

динация при управлението и изпълнението на проекти. Важно значение има създаването 
на капацитет в администрацията за разработване на функционални анализи за оценка на 
въздействието на политики и други подобни оптимизиращи инструменти. 

Политическа воля. Обяснението на постиженията може да бъде намерено в наличието 
на политическа воля те да се случат, по-добра организация в отговорните институции, 
по-добра институционална координация, мобилизация сред бенефициентите и звената в 
управляващите органи, отговорни за планирането и изпълнението на проектите, по-добро 
партньорство с гражданското общество. С цел успешно изпълнение на мерките на интег-
рационната политика бяха направени законодателни и административни промени, които 
благоприятстват реализирането на проектите и засилването на контрола върху тях. 

Проблеми. България като нова страна членка на ЕС безспорно е на по-ранен етап от изпъл-
нението на мерките на интеграционната политика. Това е една от причините за наличието 
на сериозни проблеми.

  Необходимо е засилване на вниманието във фазата на планиране и предпроект-
но проучване, като се отчита всеки етап от планираната дейност. 

  Съществуват сериозни проблеми на етапа на разработване на проектни 
предложения. 

  Като недостатък може да се посочи трудното измерване на постигнатото и не 
винаги добрата съгласуваност на програмите и мерките. 
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  Гражданското общество има все още малък принос в изпълнението на интегра-
ционната политика. То трябва да бъде по-активно в процеса на програмиране и 
да изисква от централната и местните власти повече информация и по-голяма 
прозрачност. С големи усилия общините започват да осъзнават ролята на добро-
то публично-частно партньорство. 

Липса на опит и капацитет. В голяма степен тези проблеми са резултат от липсата на 
достатъчно практически опит и административен капацитет, и сериозно текучество в 
администрацията. 

 В институциите често пъти се подценява и омаловажава осигуряването на стабилност 
на структурите, които работят по структурните и Кохезионния фонд, както и необходи-
мостта от компетентни и обучени кадри. 

 От друга страна, често пъти технологичното време за изготвянето на качествени про-
ектни предложения е недостатъчно. 

 Сериозен проблем е и липсата на достатъчно национално финансиране по програмите. 
Това забавя изпълнението на проектите, често пъти изкривява цялостната картина и 
води до по-малки от очакваните резултати. 

Засилване на влиянието на интеграционната политика върху конкурентоспособ-

ността. Като цяло влиянието на мерките на интеграционната политика върху растежа, 
заетостта и конкурентоспособността на страната все още не е значително. Очакванията 
обаче са през следващите години то да расте. Влиянието е по-осезаемо върху заетостта 
– създават се нови работни места в резултат на изпълнението на интеграционната поли-
тика; върху строителния сектор и изграждането на инфраструктурата. 

Слаба е промяната в цялостната конкурентоспособност на икономиката. Нееднозначността 
на оценките е повод да се отбележи, че все още е рано да са направи обобщение за влияни-
ето на интеграционната политика върху процесите на растеж и конкурентоспособност на 
страната. Необходим е по-дълъг период, през който да се очертаят положителните ефекти 
от тази политика.

През предходния програмен период страната имаше достъп само до средства от предпри-
съединителните програми на ЕС, докато през настоящия период, с възможността да усвоява 
ресурси от структурните и Кохезионния фонд, средствата от ЕС за България са много пове-
че. Успоредно с това са нараснали и отговорностите за тяхното най-ефективно усвояване. 

Нараства административният капацитет в институциите, отговорни за изпълнението на 
проектите по интеграционната политика през новия програмен период. Независимо от 
съществуващите проблеми е подобрена и структурата на тези институции. 
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Добри практики. Има редица примери на добри практики в страната, които обаче 
не се популяризират достатъчно. По отношение на прилагането на мерките на 
интеграционната политика много добре се развива изпълнението на проекта за 
разширяване на метрото в гр. София, което е най-големият проект по приоритетна 
ос 3 „Подобряване на интермодалността при превозите на пътници и товари“ 
от ОП „Транспорт“. Това е и първият голям инвестиционен проект, който се 
осъществява в страната през този програмен период. Допълнителна информация 
за него може да бъде намерена на интернет страницата на ОПТ, както и при 
бенефициента по проекта „Метрополитен“ ЕАД. Добра практика е и цялостното 
изпълнение на ОП „Административен капацитет“ (www.opac.government.bg).

Интеграционната политика в светлината на стратегията „Европа 2020“. В края на 
2009 г. ЕК разработи документ относно бъдещата стратегия „ЕС 2020”1. В документа се 
посочва, че най-тежката икономическа и финансова криза от десетилетия засегна сери-
озно Европа и доведе до рязко свиване на икономиката. Процентът на безработицата в 
много страни достигна двуцифрени стойности през 2010 г. – равнище, непознато през 
последните десет години. 

В тези условия ЕК предлага своите виждания и приоритети през следващите 10 години. 
Изходът от кризата трябва да доведе до „нова устойчива социална пазарна икономика – 
по-интелигентна и по-икономична, в която развитието ще бъде резултат от иновациите и 
по-доброто използване на ресурсите”. Нужни са нови източници на растеж. В документа са 
определени ключовите приоритети на ЕС, които са съсредоточени в следните области:

  Създаване на стойност чрез основаване на растежа върху знанието. Необхо-
димо е активно да се използва потенциалът на образованието, изследванията и 
цифровата икономика.

  Повече възможности за хората в отворени за всички общества. Придобива-
нето на нови умения, насърчаването на творчеството и иновациите, развитието 
на предприемачески дух и гладък преход от едно работно място към друго имат 
ключово значение и осигуряват по-голяма адаптивност. 

  Изграждане на конкурентоспособна, свързана и по-екологична икономика. 

ЕС трябва да се конкурира по-успешно и да увеличи производителността чрез 
по-ниско и по-ефективно потребление на невъзобновяема енергия и ресурси в 
свят, в който енергията и ресурсите имат висока цена и конкуренцията е голяма. 
Това ще стимулира растежа и ще помогне да се постигнат целите, свързани с 
околната среда, а ползите ще се усетят във всички сектори – от традиционните 
производства до новосъздадените високотехнологични предприятия. Подобря-
ването и свързването на инфраструктурите, намаляването на административ-
ната тежест и ускоряването на навлизането на иновациите на пазара също ще 
допринесат за осъществяване на тази цел.

Българската администрация е сравнително добре информирана за приоритетите, заложени 
в стратегията „Европа 2020“. В момента в страната се дискутира стратегията „Европа 2020“ 
и основните приоритети, които тя съдържа. България е изготвила позицията си относно 

1 Работен документ на Комисията. Консултация относно бъдещата стратегия „ЕС 2020”, Комисия на Европейските общности, 24 
ноември 2009 г.
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определянето на националните цели по стратегията „Европа 2020”. Подготвена е и Нацио-
налната програма за реформи (НПР). Успоредно с „Европа 2020“ в страната тече процес по 
разработване и на Национална програма за развитие „България 2020“, която ще бъде основ-
ният стратегически документ в бъдеще. 

По принцип дискусиите са фокусирани върху икономическия растеж, заетостта и финанси-
рането. Интеграционната политика трябва да продължи да бъде насочена към европейски-
те региони, които изпитват структурни затруднения, и към най-слабо развитите региони. 

Наред с това тече дебат за моделите на програмиране и управление на интеграционната 
политика (централизирана или децентрализирана); необходимостта от ясно поемане на 
отговорности; дали бъдещите средства следва да бъдат съсредоточени в ограничен брой 
приоритети в съответствие с поставените от стратегията „Европа 2020“. Счита се, че програ-
ма „Околна среда“ не трябва да бъде секторна програма, а елементи от нея трябва да се 
съдържат във всички останали програми.

Протичащият в публичното пространство дебат все още не е достатъчен, той трябва да бъде 
много по-активен. 

Основни приоритети през следващия програмен период. Основните приоритети, които 
трябва да бъдат реализирани през следващия програмен период, могат да бъдат следните:

  Подобряване на базисната инфраструктура – този приоритет донякъде се покри-
ва от дейностите на национално равнище на инициативата „Европа за ефективно 
използване на ресурсите“ за постигане на приоритета за устойчив растеж и на-
сърчаване на по-екологична и конкурентоспособна икономика, която използва 
по-ефективно ресурсите.

  Развитие на човешкия капитал и насърчаване на заетостта. Тук приоритет се 
отдава на инвестиции в човешките ресурси с цел постигане на по-голяма инова-
тивност, креативност и предприемачески дух (културни и креативни индустрии, 
МСП).

  Трябва да се добави и необходимостта от създаване на стойност, основаваща се 
на знанието и създаване на конкурентоспособна и по-екологична икономика.

  За България особено важно е да се укрепи институционалният капацитет на една 
по-малобройна, но много компетентна администрация за устойчиви, иноватив-
ни и в унисон със световните тенденции политики. 

Тези приоритети са ключови за постигането на устойчив икономически растеж в България. 
Те са важни не само за конкурентоспособността на икономиката и успешното участие на 
България в европейската и световната политика и развитие, но и за подобряването на чо-
вешкия капитал в страната, което по принцип е смисълът на всички общностни политики. 

Спецификата на потребностите на България предполага, че през следващия програмен 
период трябва да има:

  По-голяма възможност за отделяне на средства за базисна инфраструктура, кое-
то е от голямо значение за почти всички новоприсъединили се страни към ЕС.

  Повече средства да бъдат насочени към подкрепата за развитие на човешките 
ресурси, най-вече по отношение на заетостта и социалното включване, образо-
ванието и здравеопазването. 
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  Нова индустриална политика за насърчаване на конкурентоспособна, иноватив-
на и екологично ефективна икономика в Европа. 

  Оптимизиране на енергийната политика. 

Особено важно място заема дискусията за това как да бъдат разработени бъдещите опера-
тивни програми. В момента програмите са разработени на секторен принцип. Обсъжда се 
възможността през следващия програмен период програмите да се разработват на регио-
нален принцип – на ниво райони за планиране NUTS 2. Аргументите за и против са много. 
В полза на новия модел е обстоятелството, че ОП ще се приближат в по-голяма степен до 
регионите и ще отчитат по-реалистично техните потребности. Същевременно трябва да се 
посочи липсата на достатъчно административен капацитет на регионално ниво.

Подготвя се цялостна стратегия за промяна на механизма за управление на средствата от 
Европейския съюз. Обмисля се създаването на централна структура – мегаагенция за 

развитие, в която ще влязат всички управляващи органи на оперативните програми. Тази 
агенция ще управлява оперативните програми в следващия програмен период след 2014 
година. Дейността на структурата ще се подпомага от шест междинни звена в шестте района 
за планиране на България. Сега управлението на тези средства е на централно ниво. При ус-
ловие че бъдат изградени силни междинни звена, ще се подобри планирането, усвояването 
и контролът при изразходването на фондовете. 

Не по-малко важно е да се преосмисли сега съществуващото конкурентно начало между об-
щините. За подготовка на проекти и техническа документация се изразходват средства, а не 
е сигурно одобрението на проекта. Конкуренция трябва да има, но на ниво програмиране. 
Трябва внимателно да се преценят нуждите на всяка община и финансовите възможности 
за изпълнение, т.е. на регионално ниво да се извърши това разпределение на средствата 
съобразно потребностите. 

Този начин на планиране и управление гарантира предвидимост и улеснява процеса на 
усвояване на европейските фондове. Основните промени в изпълнението на интеграцион-
ната политика включват:

  подобряване на процеса на усвояване на средствата от ЕС;
  опростяване на правилата във всяко отношение (от програмиране през отчита-

не и мониторинг) и уеднаквяване на финансовите процедури за средствата от ЕС;
  по-децентрализирано управление;
  усъвършенстване на процеса на консултации и мониторинг. 
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5. Влияние на членството в ЕС върху конкурентоспособността 

според Доклада на Световния икономически форум 

(The Global Competitiveness Report) 

По-горе  беше представена експертната оценка за влиянието на членството в ЕС върху рас-
тежа и конкурентоспособността. По-нататък в изложението ще бъде направен опит да се 
проследи отражението на членството в ЕС върху конкурентните позиции на страната спо-
ред най-престижното международно изследване в тази област – Доклада за глобалната кон-
курентоспособност на Световния икономически форум (The Global Competitiveness Report). 
Направен е и критичен преглед на политиките за повишаване на конкурентоспособността.

 

Методология на изследването 

Анализът на влиянието на членството в ЕС върху конкурентоспособността на икономиката 
на България е направен на основата на методологията и резултатите на Световния иконо-

мически форум, отразени в Доклада за глобалната конкурентоспособност.  

Докладът на Световния икономически форум (СИФ) – The Global Competitiveness Report, е 
най-представителното проучване за конкурентоспособността на националните икономики. 
То започва да се публикува преди повече от 30 години и в момента обхваща над 140 страни. 
Проучването се е утвърдило като важен източник на знания за икономическото и социал-
ното развитие на държавите в света, за перспективите и възможностите за чуждестранните 
инвеститори. 

Екипът на СИФ базира своето изследване върху глобалния индекс за конкурентоспособ-

ност, който отразява микро- и макроикономическите аспекти на конкурентоспособността. 
Дефиницията, която използва екипът, е: „конкурентоспособността е съвкупност от институ-
ции, политики и фактори, които определят нивото на производителност в дадена страна”. 
Равнището на производителност на свой ред влияе върху потенциала за постигане на прос-
перитет и високо ниво на доходите. Детерминантите на конкурентоспособността са много-
бройни и комплексни. Глобалният индекс за конкурентоспособност се базира на множество 
фактори, като се отдава различно тегло на различните компоненти, всеки от които отразява 
отделен аспект от сложната концепция за конкурентоспособността. 
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Според екипа на форума основните фактори (стълбове), които влияят върху конкуренто-
способността, са 12. Това са: 

1. Институции 

2. Инфраструктура 

3. Макроикономическа среда 

4. Основно образование и здравеопазване

5. Висше образование и обучение

6. Ефективност на стоковите пазари  

7. Ефективност на пазара на труда 

8. Развитие на финансовите пазари 

9. Технологична готовност 

10. Размер на пазара

11. Развитие на бизнеса 

12. Иновации

Факторите са събрани в три основни групи – 1. Базисни фактори (предпоставки) за разви-
тие; 2. Фактори за ефективност на икономиката; 3. Иновативност и степен на развитие 
на бизнеса. Това са и трите основни субиндекса, на които е декомпозиран индексът за гло-
бална конкурентоспособност. Субиндексите от своя страна са декомпозирани на 12 фактора 
(стълбове). Следващото ниво на дезагрегация са отделните индикатори. 

Трите групи фактори (стълбове) определят етапа на развитие, на който се намира всяка дър-
жава. Първата група определя най-ниския етап на развитие – факторно обусловения; втори-
ят етап включва факторите, свързани с постигането на ефективност в икономиката; третият, 
най-висш етап включва такива фактори като зрелост на бизнеса и иновативен потенциал. 

Според изследването България и Румъния са единствените страни от ЕС, които са на втория 
етап на икономическо развитие, докато всички останали държави от ЕС са по-напред по 
отношение на потенциала си за постигане на висока конкурентоспособност. Голямата част 
от тях вече са на иновационно обусловения етап, а другите са в процес на преход към него 
(Унгария, Литва, Латвия, Полша). 

Според експертите различните стълбове влияят върху конкурентоспособността на страните 
по различен начин в зависимост от етапа на развитие, на който се намират.  На първия етап 
(факторно обусловен) държавите разчитат преди всичко на наличната работна сила (в реди-
ца случаи недостатъчно квалифицирана) и на природните ресурси. Фирмите се конкурират 
на основата на ниските цени (продават базисни продукти и стоки), ниска производителност, 
която намира отражение в ниското заплащане. Постигането на по-висока конкурентоспо-
собност на този етап зависи преди всичко от добре функциониращите публични и частни 
институции (1-ви стълб), добре развита инфраструктура (2-ри стълб), стабилна макроиконо-
мическа среда (трети стълб) и относително грамотна работна ръка (4-ти стълб). 

С нарастване на производителността страните се придвижват към втория етап, свързан 
с по-високата ефективност на икономиката. Държавите вече имат изграден потенциал да 
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развиват по-ефективни производствени процеси и да повишават качеството на продукци-
ята. На този етап конкурентоспособността расте на базата на следните фактори (стълбове): 
по-висока степен на образование и квалификация на населението (5-и стълб), развити 
стокови пазари (6-и стълб), ефективни и гъвкави пазари на труда (7-и стълб), развити фи-
нансови пазари (8-и стълб), обширни вътрешни и външни пазари (10-и стълб), способност 
за прилагане на нови технологии (9-и стълб). 

На третия етап на развитие страните са изградили капацитет да поддържат висока произ-
водителност, високи заплати и висок стандарт на живот на основата на способността им да 
произвеждат нови и уникални продукти и стоки. Фирмите са конкурентоспособни благо-
дарение на иновативното развитие (12-и стълб), като произвеждат нови и разнообразни 
стоки, използвайки усъвършенствани производствени технологии (11-и стълб). 

За различните страни в зависимост от етапа, на който се намират, се дава различно тегло на 
трите основни субиндекса. В таблица 1 може да се види теглото на различните субиндекси в 
зависимост от етапа на икономическо развитие на държавите. 

Таблица 1. Тегла на трите основни субиндекса за всеки етап на развитие

Субиндекс Факторно 
обусловен етап

Ефективност Иновативно 
обусловен етап

Базисни изисквания 60 40 20
Ефективност на икономиката 35 50 50
Иновативност и развитие на бизнеса 5 10 30

Страните са поставени в трите групи (етапи на развитие) на базата на два основни критерия 
– първият е БВП на човек от населението, а вторият зависи от дела на износа на суровини в 
общия износ на съответната страна. Страните, при които делът на този износ надхвърля 70 
на сто, са в много голяма степен зависими именно от факторните условия. 

Всеки един от 12-те стълба участва с различно тегло във формирането на субиндексите. В 
12-те стълба са включени множество индикатори – 117 на брой (2011 г.). Част от тези индика-
тори са количествени и се основават на статистически данни. Използват се последните, най-
актуални данни, като основни източници на статистическата информация са международни 
организации – МВФ, Световната банка, ООН, Международен съюз по телекомуникации и 
др. Това позволява сравнимост на данните за отделните страни. Данните се допълват там, 
където е необходимо, от национални източници. 

Особеност на изследването е провеждането на социологическо проучване във всяка стра-
на, включена в доклада, сред представители на бизнеса2. Тази особеност на проучването 
има своите позитивни и отрицателни страни. Индикаторите, за които се събира инфор-
мация чрез анкетно проучване, са многобройни, те съдържат субективен елемент и това 
безспорно се отразява върху резултатите на отделните страни. Тук намират отражение 
редица характерни за народопсихологията особености – в някои държави преобладава 
силно изразен негативизъм, който снижава оценките по отделните показатели (оценките 
се поставят по 7-степенна скала). Това често води до трудно обясними резултати, като се 
получава разминаване между обективните статистически данни и оценките на бизнеса в 
отделни области. Такъв е случаят и с България – например в някои от отделните стълбове 
2 През 2011 г. в проучването са участвали над 14 000 водещи мениджъри на компании от целия свят, като от България техният 

брой надхвърли 100.
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статистическите данни за България са доста добри, същевременно резултатите от анкетата в 
същата област са силно негативни, което води до цялостно влошаване на позициите на стра-
ната, т.е. ако рейтингът се базираше само на обективни показатели, то тогава класирането 
вероятно би било по-добро. 

От друга страна, провеждането на социологическо проучване дава възможност да се усетят 
нагласите на предприемачите – как те оценяват процесите в икономиката и най-вече по-
литиките, които провеждат правителствата. Социологическото проучване е барометър за 
успеха или неуспеха на провежданите реформи и показва в каква посока трябва да бъдат 
ориентирани те в бъдеще. Като цяло провеждането на социологическо проучване може да 
се оцени положително. Именно по тази причина изследването на СИФ представлява добро 
съчетание между обективен и субективен подход при оценка на конкурентоспособността. 
Социологическото проучване се провежда вече повече от 30 години и това го прави до го-
ляма степен уникално, защото въвлича активно предприемачите, които със своите оценки 
определят насоките в развитието на страните си. 

Докладът на СИФ дава възможност да се проследи промяната в конкурентните позиции на 
отделните държави през годините, въпреки че това може да се направи с известни условнос-
ти поради промяна на броя на включените държави и известни промени в методологията 
– допреди няколко години се разработваха два отделни индекса – за конкурентоспособност 
на националната икономика (на макрониво) и за конкурентоспособност на бизнеса (на мик-
рониво). Първият отразяваше потенциала на националната икономика за постигането на 
растеж, а вторият отразяваше преди всичко степента на развитие на бизнеса.

Членството в ЕС оказва позитивно влияние върху всички фактори за конкурентос-
пособност. Най-съществено е това влияние върху инфраструктурата, институци-
ите, работната сила (образование и квалификация), стоковите пазари (защита на 
конкуренцията, антимонополна политика, защита на чуждестранните инвести-
тори), иновациите. Трябва да се отбележи обаче, че резултатите от членството 
не настъпват веднага, т.е. ефектът е отложен във времето. Необходимо е да минат 
няколко години, преди да се усетят по-осезателно резултатите от членството и 
положителните промени да намерят отражение и в международните класации – в 
случая доклада на СИФ. Считаме, че в близка перспектива могат да се очакват по-
съществени промени в посока напред в конкурентните позиции на България в най-
престижното международно изследване за конкурентоспособност.

Конкурентни позиции на България през последните 6 години

Българската икономика не е достатъчно конкурентоспособна. През 2010 г. страната има 
най-добро класиране за последните 6 години – тя заема 71-ва позиция сред 139 държави. 
България се представя най-добре в областите Макроикономическа стабилност, Ефектив-
ност на пазара на труда, Технологична готовност. Влошаване има при факторите Основно 
образование и здравеопазване и Развитие на финансовите пазари. Устойчиво ниски остават 
оценките и класирането при такива фактори като Иновации и Развитие на бизнеса и пре-
дприемачеството. Прави впечатление, че независимо от промяната в оценките по отдел-
ните фактори, България има сравнително малко конкурентни предимства. Най-много пре-
димства страната има при факторите Ефективност на пазара на труда, Макроикономическа 
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стабилност и Технологична готовност. Най-много конкурентни недостатъци са съсредо-
точени в областите Институции, Иновации и Развитие на бизнеса. 

Фигура 1. Индекс на глобалната конкурентоспособност на България, 2006-2011

72

79

76 76

71

74

4

3,9

4 4

4,1

4,16

3,75

3,8

3,85

3,9

3,95

4

4,05

4,1

4,15

4,270

72

74

76

78

80

82
2006 2007 2008 2009 2010 2011

Място (лява скала) Оценка (дясна скала)

Последни данни за конкурентоспособността 

В последния доклад, представен на 7 септември 2011 г., България отстъпва с три 
места в общото класиране – от 71-во на 74-то. Причините за отстъплението са 
свързани с влошаване на позициите по отношение на: ефективност на стоковите 
пазари, технологична готовност, степен на развитие на бизнеса, инфраструктура, 
иновативност. Същевременно има подобрение при: институции, финансови пазари, 
ефективност на пазара на труда, образование и квалификация.  

Най-конкурентоспособна остава икономиката на Швейцария, следвана от Син-
гапур. САЩ отстъпват от 4-то на 5-о място. В първата десетка се подреждат 
държави от ЕС – Швеция (3-та), Германия (6-а), Нидерландия (7-а), Дания (8-а), Вели-
кобритания (10-а). На 9-о място е Япония. Прави впечатление, че през последните 
години конкурентоспособността на американската икономика се влошава, тази на 
страните от ЕС се запазва на постоянно ниво, с бързи темпове нараства конкурен-
тоспособността на Китай.
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През настоящата година, поради негативните резултати от икономическата 
криза, някои държави от ЕС отстъпват назад в класирането. Дълго време България 
беше последна сред държавите от Съюза, но сега зад страната ни остава Румъния, 
която се премества с 10 позиции назад – от 67-а на 77-а. На практика Румъния от-
стъпва по всички фактори за конкурентоспособност. Очаквано, поради дълговата 
криза и проблемите на пазара на труда, Гърция се срива още в класирането и вече е 
на 90-а позиция. 

Сред страните от Централна и Източна Европа, членки на ЕС, по традиция най-
добре се представя Естония, която задържа 33-та позиция, след нея е Чехия – 38-а, 
сериозно отстъпление има при Словения – от 45-а на 57-а позиция. 

През 2011 г. България има по-добри позиции в четири области – финансови пазари, 

институции, пазар на труда, образование и квалификация. 

 Развитие на финансовите пазари. По отношение на финансовите пазари България 
се придвижва от 91-во на 75-о място. През настоящата година с постепенното излизане на 
страната от кризата, финансовата стабилност и ниския бюджетен дефицит се подобрява и 
класирането. България  има предимства по отношение защитата на инвеститорите, законо-
вите права и достъпа до кредити, докато в тежест са регулациите върху ценните книжа и 
търговията им. 

 Институции. Функционирането на институциите има пряко отношение към възмож-
ностите за развитие на предприемачеството и повишаването на конкурентоспособността. 
Добре работещите институции (съдебна система, администрация, полиция) създават пред-
поставки за ефективни и прозрачни бизнес сделки. През последните години обаче инсти-
туциите остават една от най-често критикуваните области от страна на предприемачите. 
Най-много проблеми създават сложните административни процедури, неефективната и 
тромава съдебна система, лобирането и разпространението на корупционни практики. 

Независимо че България е назад в класирането по фактор Институции, през последните 
години се наблюдава подобряване на позициите – през 2011 г. страната се придвижва с 4 
места напред в сравнение с 2010 година. Това се дължи на опитите на правителството да 
провежда по-прозрачна политика, по-добро партньорство с неправителствения сектор 
и бизнеса. Според доклада продължават да съществуват сериозни проблеми, свързани с 
неефективната правна рамка за решаване на търговски спорове и ниската степен на неза-
висимост на съдебната система. 

Ефективността на институциите предполага значително подобряване на бизнес средата 
чрез безпристрастна и бърза съдебна система, по-ниска административна тежест, въвежда-
не на електронно правителство, обслужване на едно гише, облекчаване на регулаторните 
режими, електронен достъп до обществени поръчки, предотвратяване на корупционни 
практики.

 Ефективност на пазара на труда. В тази област България се придвижва с две места на-
пред – от 58-о до 56-о. Положително се оценява гъвкавостта на пазара на труда, облекчените 
практики по наемане и освобождаване на работници, както и сравнително високата степен 
на участие на жените в работната сила. Сред недостатъците са: ниска производителност на 
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труда, липса на сътрудничество между работодатели и служители, подценяване на профе-
сионалния мениджмънт, „изтичане на мозъци“ и др. 

 Основно образование и здравеопазване. По отношение на образованието България 
се премества с една позиция напред – от 58-а на 57-а. Страната има добри показатели за 
процента на хората със средно и висше образование. Благоприятни са резултатите за обуче-
нието по математика, достъпа до интернет в училищата и др. Все повече обаче се влошават 
оценките за цялостното качество на образователната система; много негативно е оценено 
професионалното образование и възможностите за обучение през целия живот.

По кои фактори страната отстъпва?

 Макроикономическа среда. През последните години традиционно добри са позициите 
на България по отношение на макроикономическата политика. През настоящата година 
обаче страната отстъпва с 4 места назад – от 42-ро на 46-о място. Това е свързано с някои 
негативни очаквания на бизнеса, произтичащи от кризата. Добри са данните за управление-
то на държавния дълг, бюджетния дефицит и др. 

 Технологична готовност. Това е вторият фактор (след макроикономическата стабил-
ност), по който България е най-добре позиционирана – 50-о място сред 142 страни. Тук са 
включени няколко количествени индикатора, които имат много добри стойности за стра-
ната. Това са: интернет потребители (45 на 100 души от населението); брой абонати на ши-
роколентов интернет (13 на 100 души от населението); скорост на интернет (378.1 Mb/s на 
10 000 души). По последния показател България изпреварва дори такива страни като Дания, 
Франция, Норвегия и Германия.  Проблемите в тази сфера произтичат от липсата на активна 
политика при закупуване на съвременни технологии от страна на бизнеса. Все още много 
малка е и ролята на чуждите инвестиции за навлизане на модерни технологии в българската 
икономика. Като цяло обаче съществува добър потенциал, който трябва да се използва.

 Инфраструктура. България по традиция е назад в класирането, като през настоящата 
година заема 87-мо място. България изостава по този основен стълб в сравнение с такива 
страни от региона като Черна гора и Хърватска. Незадоволителното състояние  на инфра-
структурата в страната  е четвъртият по важност  фактор, който създава проблеми за бизне-
са след корупцията, достъпа до финансиране и неефективната  държавна администрация. 
Добри предпоставки за постепенно преодоляване на изоставането е ускореното изпълне-
ние, в т.ч. и с европейски средства, на проекти в областта на пътната инфраструктура. 

 Ефективност на стоковите пазари. В тази област България е отстъпила с 4 места на-
зад – от 82-ро на 86-о. Ниски са оценките за конкуренцията на местния пазар, тромавостта 
на митническите процедури, ниската взискателност на местните потребители. През 2010 г. 
към тях се прибавя и по-ниската ефективност на антимонополната политика.  Добри остават 
данните за някои количествени показатели – размер на данъците, стартиране на бизнес. 
Принос за това има въвеждането от началото на 2008 г. на електронния търговски регистър, 
което опрости процедурите по започване на бизнес. 

 Иновации. През последните години в областта на иновациите България изостава значи-
телно, като в последното изследване отстъпва с още едно място назад – от 92-ро на 93-то. 
Иновативното развитие на българската икономика е приоритет, но само на думи. Мерките 
все още са недостатъчни и не дават резултат. Страната продължава да е на последните места 
в ЕС по повечето показатели за иновативност. Има известно подобрение в оценките за раз-
ходите на бизнеса за изследвания и иновации и за качествата на научноизследователския 
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персонал. Сериозен проблем е липсата на  сътрудничество между бизнеса и научните ин-
ститути в иновационния процес; малка е ролята на обществените поръчки за внедряване на 
иновативни решения и продукти. 

 Развитие на бизнеса. Състоянието на българския бизнес продължава да се оценява не-
гативно – по този фактор България отстъпва с още едно място – от 95-о на 96-о. Отрицателна 
роля играе и икономическата криза, която се отрази сериозно върху предприемачите. Те 
трябва да положат усилия при разработването на печеливши фирмени стратегии, работа в 
партньорство и създаване на клъстери. Българските компании имат най-сериозни затруд-
нения в следните области: липса на адекватна политика за квалификация и преквалифи-
кация на човешките ресурси, неефективен маркетинг и ниско качество на мениджмънта, 
отсъствие на активна политика за закупуване и внедряване на съвременни технологии. 

Качеството на фирмените стратегии има изключително голямо значение за конкурентос-
пособността на страната. Създаването на повече възможности за предприемачите и нови 
работни места има много по-голямо значение, отколкото засилването на преразпредели-
телната роля на държавата и нарастването на държавната намеса.

По-подробният анализ на конкурентните предимства и недостатъци на българската ико-
номика според Доклада за глобалната конкурентоспособност очертава следната картина: 

Конкурентни недостатъци  Конкурентни предимства 

 - ниска производителност и относително 
ниска конкурентоспособност, основана 
предимно на ценови фактори; 

 - недостатъчно благоприятна бизнес 
среда; 

 - влошаване на качеството на човешките 
ресурси; 

 - недостатъчно ефективна държавна 
администрация; 

 - наличие на корупционни практики; 
 - недобро качество на инфраструктурата; 
 - на фирмено ниво липсват стратегии и 

ясно формулирани цели; 
 - малко средства, отделяни за обновя-

ване на продуктите и производстве-
ните процеси (слаба иновативност на 
предприятията); 

 - недостиг на финансови ресурси и за-
труднен достъп до финансиране, под-
ценяване на извънбанковите форми на 
финансиране;

 - липса на фирмена култура и управлен-
ски опит; 

 - липса на целенасочена политика за раз-
витие на човешките ресурси в контекста 
на съвременните технологични и инова-
ционни изисквания и др.

 - стабилна макроикономическа среда; 
 - благоприятна данъчна среда; 
 - гъвкавост на пазара на труда; 
 - нарастващ интерес и осъзната необхо-

димост от внедряване на нови техно-
логии и обновяване на продукцията; 

 - отвореност към външните пазари – 
участие в международни мрежи; 

 - позитивна динамика в повишаване 
качеството и внедряване на между-
народни стандарти за управление на 
качеството;

 - гъвкавост, приспособимост, способ-
ност за импровизиране; 

 - подобрен достъп до интернет достав-
чици и др.
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Основните проблеми, с които се сблъскват предприемачите в България в периода 2006–
2011 г., са: неефективна държавна администрация, затруднен достъп до финансиране, 
корупция, неефективна инфраструктура и недостатъчно образована работна сила. През 
отделните години се отбелязват и някои други пречки пред бизнеса – например данъчно 
регулиране през 2006 г. и инфлация през 2008 година. 

През 2011 г. като най-сериозен проблем, бизнесът извежда корупцията, като през годините 
се увеличава делът на компаниите, които го оценяват като такъв. На второ място се нарежда 
неефективната държавна администрация, следват инфлацията и достъпът до финансиране. 

Кои могат да бъдат приоритетните области за предприемане на мерки?

Недостатъчната конкурентоспособност на българската икономика налага необходимостта 
да се предприемат мерки във всички области на въздействие. Според нас обаче приоритет 
трябва да се отдаде на няколко фактора: Институции, Инфраструктура, Образование, Ино-
вации. Това са областите, в които може да се търси и най-съществено влияние на членството 
на страната в ЕС. 

В Националната програма за реформи 2011–2015 г. – най-синтетичния документ, който очер-
тава бъдещото развитие на страната в кратко- и средносрочен план, са определени няколко 
приоритета, които дават известна възможност за повишаване на конкурентоспособността 
на икономиката. Наред с макроикономическата и финансовата стабилност, се предвижда 
усилията да се насочат към: инфраструктура, образование и човешки ресурси, НИРД и ино-
вации, повишаване на ефективността на държавната администрация.

Институциите (администрация, съдебна система, полиция) играят решаваща роля за съз-
даване на благоприятна и прозрачна среда за функциониране на бизнеса. Предвидени 
са мерки за повишаване ефективността на държавната администрация, намаляване на 
корупцията, облекчаване на регулативните режими, ускорено въвеждане на електронно 
правителство. Според нас обаче на базата на опита от предходни години може да се каже, 
че в кратко- и средносрочна перспектива значими резултати вероятно няма да са налице. 
Отдавна съществува сериозно забавяне при въвеждането на електронното правителство; 
забавя се изпълнението на приетата през 2008 г. Програма за по-добро регулиране; регу-
лативните режими са област, в която вече 10 години се правят анкетни проучвания сред 
бизнеса и предложения за тяхното облекчаване, за съжаление обаче сериозни промени все 
още няма. Независимо от политическата воля и предприетите мерки корупцията продължа-
ва да бъде основен проблем за бизнеса. Така че това е област, в която трябва да се проявява 
изключителна настойчивост и последователност. Така например ускореното развитие на 
електронното правителство би довело до значително подобряване на средата за бизнес, 
което ще повлияе изключително позитивно върху конкурентните позиции на България. По-
добен ефект имаше въвеждането на електронния търговски регистър от началото на 2008 г. 
и намаляването на стартовия капитал за създаване на дружество с ограничена отговорност. 

Инфраструктурата има решаващо значение за развитие на предприемачеството и е сред 
основните фактори за конкурентоспособност. В тази област България изостава значително, 
но според нас в краткосрочна и средносрочна перспектива могат да настъпят положителни 
промени и този фактор ще може да даде своя принос за по-добро класиране на страната. 
Осъществяваните проекти са финансово осигурени и ще бъдат изпълнени вероятно в пред-
видените срокове или с малки закъснения. 
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Образованието трябва да бъде водещ и постоянен приоритет в политиката на всички пра-
вителства. България постепенно загуби сравнителните предимства, които имаше именно 
по отношение на образованата и квалифицирана работна сила. Така че това е област, в която 
отдавна трябваше да бъдат предприети сериозни мерки за запазване и доразвиване на тези 
предимства. От друга страна, образованието е инертна система, която трудно се променя 
и резултатите настъпват доста по-бавно. Може да се очаква, че макар и в по-дългосрочна 
перспектива този фактор може да изиграе важна роля за повишаване на конкурентоспособ-
ността на страната. 

Иновациите са ключовият фактор за преминаване към третия най-висок етап на иконо-
мическо развитие (иновационно ориентирания). За съжаление в България тази сфера от 
години се пренебрегва. Независимо от множеството декларации за значимостта на сектора 
страната няма последователна политика. Мерките остават фрагментарни, липсва интегри-
ран подход към решаване на проблемите. Подготвяният Закон за иновации едва ли ще реши 
сериозните проблеми. По тази причина по наше мнение в близко бъдеще този фактор няма 
да може да допринесе за подобряване на конкурентните позиции на страната. Той изисква 
системна и последователна работа и чрез увеличаване на финансирането, и чрез разнооб-
разяване на прилаганите схеми и инструменти.  

Като цяло прави впечатление, че в повечето от разглежданите области (фактори) има разра-
ботени множество стратегически и програмни документи (над 140); законодателство, което 
регламентира дейностите в съответните области; набелязани са множество конкретни 
мерки за изпълнение на целите. Проблемите обаче са: първо, на етапа на планирането и 
целеполагането – липса на координация и съгласуваност между отделните стратегически и 
програмни документи, липса на ясно определени национални приоритети; второ, на етапа 
на прилагане на набелязаните мерки – те не са достатъчно целенасочени, много на брой, 
в редица случаи трудно изпълними, не почиват на определени национални приоритети, 
липсва мониторинг и оценка на ефекта от тези мерки. Това означава, че те не са достатъчно 
добре адресирани, в много случаи бизнесът не ги познава и трудно усеща и оценява ефекта 
от тях. 

Това очертава необходимостта от определяне на реални национални приоритети (в някак-
ва степен това е направено с Националната програма за реформи 2011–2015 година). Този 
документ е разработен преди всичко в контекста на стратегията „Европа 2020“. Необходимо 
е изработването на национален български документ, в който адекватно да се оценят по-
требностите на българската икономика и общество. В момента се разработва Националната 
програма за развитие „България 2020“. 
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6. Влияние на членството в ЕС върху отделните фактори 

за конкурентоспособност. Политики за повишаване на 

конкурентоспособността 

По-подробният анализ дава възможност да се определи влиянието на членството в ЕС върху 
всеки един фактор за конкурентоспособност, да се потърси връзка между интеграционните 
процеси и съответната област, както и да се очертаят политиките на страната във всяка от 
тези области. 

Институции

Първият фактор за конкурентоспособност е Институции (Institutions). Промяната в оцен-
ката за фактора през последните години е позитивна – има тенденция на покачване от 3.1 
пункта през 2006 г. до 3.3 пункта през 2011 година. Между 2006–2008 г. се наблюдава изпре-
варващо, в сравнение с България, развитие на институциите в други страни в класацията. 
Започналата през 2008 г. икономическа криза възстанови правата връзка между оценка и 
позиция на България, но очевидно влошаването на институциите в страната е по-силно в 
сравнение с други страни. През 2010 г. България се придвижва от 116-а до 114-а позиция, а 
през 2011 г. се премества с още 4 места напред. По този фактор България има преди всичко 
конкурентни недостатъци, като индикаторите, които са най-неблагоприятни, са: ниска сте-
пен на ефективност и безпристрастност на съдебната система при разрешаване на търгов-
ски спорове, наличие на организирана престъпност, фаворизиране на определени субекти 
при взимане на правителствени решения и др. 
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Фигура 2. Фактор Институции, България, 2006 - 2011
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Функционирането на институциите има пряко отношение към възможностите за развитие 
на предприемачеството и повишаването на конкурентоспособността. Добре работещите 
институции (съдебна система, администрация, полиция) създават предпоставки за ефек-
тивни и прозрачни бизнес сделки. През последните години обаче институциите остават 
една от най-често критикуваните области от страна на инвеститорите и предприемачите. 
Най-много проблеми създават сложните административни процедури, неефективната и 
тромава съдебна система, лобирането и разпространението на корупционни практики. 

Ефективността на институциите предполага значително подобряване на бизнес средата 
чрез безпристрастна и бърза съдебна система, по-ниска административна тежест, въвежда-
не на електронно правителство, обслужване на едно гише, облекчаване на регулаторните 
режими, електронен достъп до обществени поръчки, предотвратяване на корупционни 
практики.

Мерки, насочени към подобряване на конкурентоспособността в областта на инсти-

туциите. Независимо от позитивното влияние на членството в ЕС по отношение на хармо-
низирането на законодателството, според изследването все още няма съществена промяна 
в прилагането на това законодателство и значително по-ефективното функциониране на 
институциитe. Става дума преди всичко за състоянието на бизнес средата, електронното 
правителство, регулативните режими, работата на такива институции като съдебна система, 
прокуратура, полиция. 

Бизнес средата. Цялостната икономическа среда в България все още не се е подобрила 
съществено. Такива констатации са направени и от Европейската комисия в оценката от 
юли 2011 г. за Конвергентната програма 2011–2014 г. и Националната програма за реформи 
2012–2015 година. Като най-сериозни недостатъци са отбелязани проблемите в секторите 
администрация, борба срещу корупцията, съдебна система и др. Съкращаването на щатове 
не е достатъчно, за да се направи сериозна реформа в администрацията. Липсва стабилност, 
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има политически зависими чиновници, отсъстват мерки за повишаване на знанията и уме-
нията. Не е достатъчно ефективна и борбата срещу корупцията в средите на регулаторните 
органи и институциите, свързани със защита на конкуренцията. Това оказва негативен ефект 
както върху общото икономическо и социално развитие на държавата, така и върху усвоя-
ването на европейските фондове. На фона на неефективната съдебна система важни кон-
тролни органи са с недостатъчен капацитет и не успяват да извършват ефективен контрол. 
Като конкретни примери ЕК посочва Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) 
и Агенцията за обществени поръчки (АОП). През 2009 г. АДФИ е извършила последващ кон-
трол на едва 12 на сто от обявените обществени поръчки, при това без да следва модел за 
оценка на риска. АОП не може да проследява отправените препоръки при предварителния 
контрол. В тези условия българската икономика не създава най-добрата среда за инвести-
ране въпреки ниските данъци. Събираните от институциите административни такси остават 
високи, а разрешителните процедури са сложни.

В изследванията на Световната банка за условията за бизнес България, общо взето, не 
променя своите позиции. Страната запазва 51-вото си място в класацията на доклада Doing 
Business 2011. Докладът измерва свободата за правене на бизнес в над 180 икономики, като 
използва 9 индекса. България е постигнала напредък в две области: плащане на данъци – 
чрез намаляване дела на работодателите във вноските за социално осигуряване; старти-
ране на бизнес – чрез намаляване на задължителния минимален капитал от 5000 на 2 лв. 
Що се отнася до регулативните режими (например издаване на разрешителни за строеж), 
България продължава сериозно да изостава. 

В края на 2010 г. беше публикуван специализиран доклад на Световната банка, посветен на 
доброто регулиране. В него се посочва, че  режимът на държавните такси създава особено 
голяма тежест за фирмите в България. Според доклада остарялата нормативна рамка, сла-
бата институционална структура и отсъствието на правителствена политика при определя-
нето на държавните такси водят до неконтролируем ръст на таксите. Те са нараснали с 60 
на сто за периода 2003–2008 година. Някои държавни такси са толкова високи, че вредят на 
конкуренцията. България трябва да съсредоточи усилията си върху  намаляване на времето 
и разходите на фирмите, които са принудени да ги дават, за да изпълняват различни регула-
ции. В Естония и Словакия например фирмите отделят по-малко от 7 на сто от времето си за 
изпълнение на различни разпоредби. В България, според предприемачите, фирмите губят 
10.6 на сто от времето си за справяне с различни регламенти. По силата на общински раз-
поредби често фирмите се изправят пред допълнителни изисквания и дублиране при пода-
ване на документи; затруднени са от отсъствие на публични регистри и на възможности за 
електронно подаване на заявления, както и от високи местни данъци и такси. Намаляването 
на времето и разходите, необходими на фирмите за изпълнение на различни регулации, 
може да създаде условия за стимулиране на икономическия растеж.

През последните няколко години, независимо от дискусиите, анализите и предложенията, 
които бяха направени, на практика почти не бяха премахнати регулаторни режими. 

Съществена промяна в условията за правене на бизнес няма – прилагането на различ-

ни регулаторни режими продължава да генерира сериозна корупция, като най-голе-

ми са подкупите при лицензионните, разрешителните и регистрационните режими. 

Управлението на режимите е в правомощията на различни министерства, както и на отдел-
ните общини. Това обстоятелство създава затруднения за предприемачите и води до дуб-
лиране на документи и усилия, различни подходи при прилагане на еднакви режими и раз-
пространение на корупционни практики. Беше направено предложение Министерството 
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на икономиката, енергетиката и туризма да наблюдава и контролира цялостния процес на 
въвеждане и администриране на режимите.

Повторяемостта на основните пречки, с които се сблъсква бизнесът при получаване на не-
обходимите лицензи и разрешителни за дейността му, показват, че проблемът може да бъде 
решен до голяма степен на централно законодателно и административно равнище. При 
съществуването на тромави процедури и неясно формулирани правила и изисквания към 
бизнеса кратките срокове на валидност на издадените документи още повече затрудняват 
работата на фирмите.

Регулаторната реформа е един от основните приоритети в ЕС. ЕК е набелязала конкретни 
мерки за изпълнение на този приоритет. Съвместно с правителствата на отделните страни 
се анализират административните процедури пред бизнеса, след което се търсят възмож-
ности за тяхното оптимизиране. Идеята е предприемачите да имат повече време и финансов 
ресурс за производство и иновации, а не за попълване на формуляри, отчети и т.н., поради 
прекалено бюрократична среда. 

Предприетите стъпки в страната все още се ограничават до провеждане на анкетни проуч-
вания сред бизнеса за тежестта на режимите3, проверка и анализ на съществуващите режи-
ми и малко конкретни действия за реално облекчаване или премахване на режими, както и 
за прехвърлянето им за администриране към браншови организации. 

През последните години бяха разработени и приети някои документи и закони, които имат 
за цел опростяване на регулаторните режими. В началото на 2008 г. беше разработена и 
приета Програма за по-добро регулиране, мерките в нея са адекватни и отговарят на из-
искванията за опростяване на административните бариери пред бизнеса, но изпълнението 
им закъснява. 

Приет беше Закон за ограничаване на административното регулиране и административния 
контрол върху стопанската дейност, но на практика законът не се познава добре от бизнеса 
и не се спазва. През април 2011 г. бяха направени промени в този закон, целящи въвеж-
дането на принципа на „мълчаливото съгласие“. Разработен е регистър на регулаторните 
режими, но той не е пълен и не се актуализира редовно.

Очертават се няколко основни насоки за подобряване работата на администрацията. Основ-
ната препоръка, която може да бъде направена, е да се формулира цялостна, последовател-
на политика в областта на регулативната реформа и тя да бъде издигната в правителствен 
приоритет. Второто важно направление, което би гарантирало успеха на тази реформа, е 
концентрирането в едно звено на цялостната дейност по системен мониторинг на регула-
тивните режими, подготовка на предварителни анализи за въздействието на режимите вър-
ху бизнес средата, както и формулирането на аргументирани предложения за облекчаване 
на отделни режими. Важно значение има осъществяването на публично-частни партньор-
ства – прехвърляне на част от режимите за администриране към бизнеса и саморегулиране. 

Разработването на система за дистанционен достъп до документооборота през интернет и 
чрез използване на информационните технологии като цяло създава безспорни предимства 
за общините, които разполагат с необходимия финансов ресурс да осигурят прилагането й.

3 През последните години такива проучвания бяха осъществени от Центъра за икономическо развитие, БСК, ИПИ, Световна 
банка, Икономически и социален съвет и др.
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Електронното правителство 

Създаването и развитието на е-правителството в България е най-краткият път към преодоля-
ване на електронното разделение с Европа, приобщаване към общата европейска политика 
на информационното общество и важно средство за опростяване на административната 
среда за бизнеса и гражданите. 

Първите стъпки в областта на електронното управление са направени. Приемането на 
Стратегия за електронно правителство4, изграждането на портал на официалните страници 
на българските институции, развитието и прилагането на концепцията за обслужване на 
едно гише, създаването на електронни регистри са някои от тези стъпки. Законодателна ос-
нова за ефективното функциониране на електронното правителство е Законът за електрон-
ното управление, който е в сила от 13 юни 2008 година5. Направеният анализ на развитието 
на е-правителството обаче показва, че на настоящия етап основната и най-разпространена 
е-услуга, която се предоставя от администрацията, е публикуването на информация в интер-
нет. Развитието на интерактивността между администрацията, от една страна, и гражданите 
и бизнеса, от друга, е един от основните приоритети, на който трябва да се обърне внимание. 

Наблюдава се сериозно закъснение при изпълнение на Стратегията за електронно прави-
телство. По данни на Евростат през 2009 г. у нас едва 40 на сто от 20-те основни публични 
услуги се предлагат онлайн. От всички държави членки на ЕС единствено Румъния и Гърция 
имат сходни показатели (45 на сто), а средната стойност за ЕС възлиза на 73.8 на сто. Това по-
казва чувствителното изоставане на България по отношение на въвеждането на електронно 
правителство. През 2010 г. едва 15 на сто от населението между 16 и 74 години използва 
интернет за комуникация с органите на властта. По този показател страната изпреварва 
единствено Румъния (7 на сто) и Гърция (13 на сто). През 2009 г. 58.5 на сто от предприятията 
в България използват интернет за комуникация с властите, като единствено в Румъния този 
процент е по-нисък.

През февруари 2010 г. беше приет Закон за дейностите по предоставяне на услуги6. Целта е 
опростяване на административните процедури, премахване на пречките при предоставянето 
на услуги и засилване на доверието между потребителите и доставчиците в единния вътрешен 
пазар. Със закона се регламентира работата на Единното звено за контакт, което има за задача 
да улесни връзката на доставчиците на услуги с администрацията. Функциите на Звено за кон-
такт се изпълняват от Националния портал на електронното правителство за предоставяне на 
електронни административни услуги на бизнеса и гражданите. Прилагането на разпоредбите 
на закона ще допринесе за подобряване на условията за бизнес и осъществяване на стопанска 
дейност и ще доведе до повишаване на конкурентоспособността на предприятията.

В края на 2010 г. беше приета нова Концепция за електронно управление в България 2010–
2015 г., но реални резултати не могат да се очакват преди края на 2015 година. Разработена е и 
Обща стратегия за електронно управление в Р България 2011–2015 година. През последните 
месеци въвеждането на електронното правителство беше изведено като основен приоритет. 

Реалната работа по електронното правителство трябва значително да се ускори. Неговото 
ефективно въвеждане може да се превърне в сериозен „трамплин” за повишаване на конку-
рентоспособността на българската икономика. 

456

4 С Решение № 866 от 28 декември 2002 г. Други важни документи: План за изпълнение на Стратегията за електронно прави-
телство на Република България за периода 2003–2005 г., включващ необходимите действия, ресурси и отговорности; Визия за 
Единна национална база данни за територия, население и ресурси – основа на електронното управление на България.

5 Обн. ДВ, бр. 46 от 12 юни 2007 г.
6 С влизането му в сила ще се осигури пълното прилагане на Директива 2006/123/ЕО за услугите.
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Корупцията – основна пречка пред бизнеса. Друг индикатор, по който България има много 
неблагоприятни резултати и който създава трудност за бизнеса, е корупцията. Според резул-
татите от различни международни и вътрешни проучвания, въпреки полаганите усилия ниво-
то на разпространение на корупция остава с високи стойности. В края на 2010 г. Асоциация 

„Прозрачност без граници” представи резултатите от две от най-авторитетните между-
народни изследвания за разпространение на корупцията на международната неправител-
ствена организация Transparency International: Индекс за възприятие на корупцията за 
2010 г. и Световен корупционен барометър – 20107.  Индексът за възприятие на корупцията 
измерва нивото на политическа и административна корупция в съответната страна според 
това как го възприемат представителите на бизнеса и анализатори от целия свят. Индексът 
на България е със стойност 3.6 (10 – показател за най-ниско ниво на корупция, 0 – показател 
за най-високо ниво на корупция), което е с две десети по-ниско в сравнение с 2009 г. и ни 
отрежда 73-то място. От страните членка на ЕС зад нас е само Гърция – с показател 3.5 и 
съответно 78-о място. Средната стойност на индекса за страните от ЕС е 6.3. Откакто участва 
в класацията от 1998 г., България не е постигала индекс 5, който се смята за средно ниво. 
Според експертите най-сериозно влияние  за нашето класиране оказват проблемите при 
обществените поръчки, лобизмът, конфликтът на интереси и липсата на присъди за коруп-
ция по високите етажи на властта. 

Световен корупционен барометър  представлява  изследване на общественото мнение 
за корупцията и подкупите, чието седмо издание през 2010 г. обхваща 86 страни. Данните 
за България показват, че отново, както и при последните три изследвания,  индексът на 

корупция в съдебната система е най-висок, следват политическите партии, парламентът 
и публичната администрация, полицията, бизнес/частен сектор и др. 

Според различни проучвания, четири от всеки пет граждани на ЕС считат корупцията за 
основен проблем в своята държава. Счита се,  че корупционните практики струват на ико-
номиката на ЕС годишно 120 млрд. евро. Това е 1 на сто от БВП на ЕС и е малко по-малко от 
годишния бюджет на Съюза. 

В началото на юни 2011 г. ЕК  обяви мащабен план за изкореняване на корупцията в стра-
ните членки. Предвижда се да бъде създаден  специален механизъм на ЕС за мониторинг и 
оценка, който ще включва от 2013 г. публикуването на всеки две години на Доклад на ЕС за 

борба с корупцията.  Той ще се изготвя от експерти на ЕК  и ще съдържа данни, получени 
от различни източници, включително съществуващите механизми за мониторинг, незави-
сими експерти, гражданското общество и други.  В документа ще се разглежда  напредъкът 
на страните членки на ЕС за предотвратяване и намаляване на корупцията. Очаква се, че 
създаването на този механизъм за периодична оценка ще помогне на страните да приложат 
по-добре законодателството и да изпълнят изцяло международните си задължения, както и 
да подобрят съгласуваността между антикорупционните си политики и действия. 

Очаква се да се активизира дейността на Консултативния съвет към Центъра за превенция 
и противодействие на корупцията и организираната престъпност. Този съвет, в който пред-
ставители имат изпълнителната, законодателната и съдебната власт, ръководи методиче-
ски дейността на центъра БОРКОР. Задачите на центъра са свързани с анализ, планиране 
и разработване на мерки и комплексни решения за предотвратяване на възможността за 
създаване на корупционни практики и противодействие на корупцията като цяло. Центърът 
подпомага държавните органи и органите на местно самоуправление при разработването 

7 http://www.transparency-bg.org/?magic=0.3.3.1; http://www.transparency-bg.org/?magic=0.3.2.1
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на политики за превенция на тези явления и за подобряване на взаимодействието и коор-
динацията между държавните органи, гражданското общество, медиите и бизнеса.

Силният натиск на Европейския съюз, осъществяван чрез междинните доклади за напре-
дъка по отношение на съдебната система и вътрешната сигурност, е стимул за страната 
да предприема съществени мерки в тази посока. Това дава основание да се очаква през 
близките години страната да промени в положителна посока позициите си по отношение на 
фактора Институции.

В последния доклад на ЕК относно напредъка на България по механизма на сътрудничество 
и проверка, публикуван през юли 2011 г., се отбелязват политическата воля и ангажимента 
на българското правителство да продължи изпълнението на стратегията за реформа. Бъл-
гария провежда реформи в съдебната система, укрепва законодателството в областта на 
конфликта на интереси и започна структурна реформа в полицията и системата на наказа-
телните съдилища. Същевременно в доклада се отбелязва, че през последните дванадесет 
месеца борбата с корупцията по високите етажи не е довела до убедителни резултати и 
че като цяло резултатите от борбата срещу организираната престъпност трябва да бъдат 
съществено подобрени. Ръководството на съдебната власт все още трябва да покаже истин-
ски ангажимент по отношение на съдебната реформа.

Необходими са съществени подобрения в отчетността и професионалната практика в съ-
дебната власт и разследващите органи, за да се постигнат убедителни резултати в борбата с 
корупцията и организираната престъпност. Важно е да се постигнат реални подобрения по 
отношение на назначенията, оценяването и уменията в съдебната система и да се изградят 
ефективни структури за разглеждане на делата, свързани с организираната престъпност. 
Приемането на нов закон за отнемане на имущество ще има голямо значение за подобрява-
нето на защитата срещу организираната престъпност и корупцията.

През следващия период национален приоритет за България трябва да бъде незабавното 
продължаване на изпълнението на стратегията за съдебни реформи и предприемането на 
по-нататъшни действия за основно реформиране на съдебната система. В доклада са вклю-
чени редица конкретни препоръки, за да се помогне на страната да подобри състоянието 
на съдебната система и борбата с корупцията и организираната престъпност. Комисията ще 
продължи да подкрепя България в усилията й в тази посока и ще представи следващата си 
оценка за напредъка през лятото на 2012 година.

Инфраструктура

Вторият фактор е Инфраструктура (Infrastructure) – при него през целия наблюдаван 
период е налице права връзка между оценка и класиране. През последните шест години 
България губи позиции в световната класация въпреки липсата на сериозно влошаване на 
оценката по този фактор, което е най-видно в периода 2007–2009 година. Независимо че 
през 2010 г. е отбелязан значителен напредък в инфраструктурата, той очевидно е по-малък 
в сравнение с други страни, тъй като при оценка от 3.4 пункта през 2006 г. България заема 
65-а позиция, а при оценка 3.6 пункта през 2010 г. тя заема 80-а позиция.
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Фигура 3. Фактор Инфраструктура, България, 2006 - 2011
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През 2010 г. действително има рязко подобряване в класирането по този фактор (прид-
вижване от 102-ро до 80-о място), което се дължи обаче на включването на няколко нови 
количествени индикатора (брой на фиксирани телефонни линии и брой потребители на 
мобилни телефони), които са много добри за България.  

През 2011 г. обаче България отстъпва от 80-о до 87-о място, което се дължи на ниската оцен-
ка за състоянието на пътищата. 

По повечето от индикаторите, характеризиращи инфраструктурата, България се класира 
във втората половина от изследваните страни, като е налице тенденция на спад. Особено 
голям срив се наблюдава при „качество на пътищата и качество на общата инфраструктура“. 
Незадоволителното състояние  на инфраструктурата в страната  е сред най-важните факто-
ри, които създават проблеми за бизнеса. 

Всичко това налага предприемането на комплексни ефективни и системни мерки за преодо-
ляване на негативните тенденции и модернизиране на транспортния сектор. 

Основно значение за подобряване на инфраструктурата и съответно нейното положително 
влияние върху конкурентоспособността имат европейските проекти, по които България 
работи активно. Те са сериозен стимул за промени в тази изключително важна за конкурен-
тоспособността сфера. Едно от възможните обяснения за положителната промяна в класи-
рането на страната по този фактор през последните години е стартирането и успешното 
изпълнение на такива проекти. Това е фактор, по който в близките години може да се очаква 
позитивно развитие благодарение преди всичко на интеграционните процеси, което ще 
даде възможност на България да подобри позициите си по общата конкурентоспособност. 
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Българският транспортен сектор се характеризира със следните силни и слаби страни8:

  Благоприятното географско положение на България дава възможност за раз-
витие на транзитните превози по направлението на петте общоевропейски 
транспортни коридора (IV, VII, VII, IX и X), пресичащи територията на страната, и 
осигурява добри условия за свързване на Западна и Централна Европа с Близкия 
изток, Западна и Централна Азия.

  България разполага с над 19 хил. км републикански пътища, над 6 хил. км желе-
зен път, морски и речни пристанища, летища, т.е. съществуващата транспортна 
инфраструктура е с относително висока степен на изграденост и гъстота.

  Железопътният транспорт е с висока степен на електрификация (електрифици-
раните жп линии са 67 на сто от общата дължина на жп мрежата).

  Системата за обществен транспорт обхваща цялата страна. Съществуват връзки 
между пристанищата за обществен транспорт с национално значение с нацио-
налната пътна и железопътна мрежа.

  Чрез река Дунав е налице обвързаност с европейската система от канали за реч-
но корабоплаване.

  Във висока степен е либерализиран транспортният пазар.
  Транспортното законодателство в значителна степен е хармонизирано с това на 

ЕС.
От друга страна: 

  Състоянието и нивото на поддържане на съществуващата инфраструктура е не-
задоволително. Недостатъчни са финансовите средства за текущо поддържане, 
модернизация и развитие на наличната инфраструктура, както и за развитие на 
научноизследователската и развойна дейност (НИРД). Наличният транспортен 
парк и претоварната техника в пристанищата са морално и физически остарели.

  Транспортната инфраструктура се характеризира с „тесни места” и недостатъчна 
обвързаност с транспортните мрежи на съседните страни. Не достига високо-
скоростна инфраструктура (само малко над 2 на сто от цялата пътна мрежа са 
магистрални участъци). Все още не е доизградена нито една магистрала. Лошото 
състояние на железопътната мрежа и парк водят до сериозно ограничаване ско-
ростта на движение на влаковете, което от своя страна е една от причините за 
ниския пазарен дял на българските железници и др.

  Липсват обходни пътища на населените места, което води до замърсяване на 
околната среда, повишени социални и енергийни разходи и не на последно 
място до влошена пътна безопасност. Като цяло безопасността и сигурността на 
транспортната система и услуги са на относително ниско ниво.

  Потенциалът на река Дунав не се използва в достатъчна степен за превози в меж-
дународно и вътрешно съобщение.

  Координацията между видовете транспорт е недостатъчна и е налице липса на 
интегрирани мрежи и услуги за обществен транспорт.

  Не се използват в достатъчна степен транспортни схеми и технологии, които съ-
ответстват на съвременното транспортно търсене (комбиниран/интермодален 

8 Стратегия за развитие на транспортната система на Република България до 2020 г., март 2010 г., 
http://www.mtitc.government.bg/upload/docs/Transport_Strategy_2020_last_r.pdf; 
Стратегия за развитие на транспортната инфраструктура на Република България до 2015 г., юни 2006 г., 
http://www.mtitc.government.bg/page.php?category=451&id=2022; 
Национален план за развитие на Република България за периода 2007–2013 г., Работен вариант, 
http://www.eufunds.bg/index.php?cat=14
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транспорт и логистика). Логистичната инфраструктура е недостатъчно добре 
развита. 

  Услугите за обществен транспорт (градски, крайградски, железопътен) са с неза-
доволително качество. Безопасността и сигурността на транспортната система 
са с относително ниско ниво.

  Административният капацитет за управление и изпълнение на големи инфра-
структурни проекти е недостатъчен.

  Ниско е нивото на използване на ИКТ в транспортния сектор и др.

Основни документи за развитие на транспортната инфраструктура. Национална 

стратегическа референтна рамка на България 2007–2013 г.9 (НСРР). В документа са фор-
мулирани четирите стратегически приоритета за развитието на страната, като първият от 
тях е „Подобряване на базисната инфраструктура”.  Посочено е, че инвестициите в транс-
порта се фокусират върху установяването на транспортните връзки на страната на три 
нива – външно (при което транспортните връзки с ЕС определят основните инвестиции), 
национално (което подпомага основния икономически растеж) и регионално (доприна-
сящо за балансирания териториален подход за икономическо развитие). Предвижданите 
интервенции са приоритизирани с цел максимализиране на цялостния ефект върху въз-
можностите за растеж и заетост, които може да осигури транспортната мрежа.

ОП „Транспорт” 2007–201310 (ОПТ) включва интервенции съгласно разгледания по-горе 
приоритет 1 от НСРР. Той цели изграждането на балансирана и устойчива транспортна 
система чрез развитие и модернизация на ключовата транспортна инфраструктура за 
връзки от национално, трансгранично и европейско значение. ОПТ също се фокусира 
върху пълното интегриране на националната транспортна  система в европейската 
транспортна мрежа и подобряване на качеството и сигурността на транспортните услу-
ги. Завършването на трансевропейската транспортна мрежа е важно за подобряване на 
териториалното сближаване и подобряване на конкурентоспособността и потенциала за 
растеж на България и на ЕС.

ОПТ концентрира определените средства в четири приоритета извън техническата по-
мощ. Повече от 80 на сто от средствата покриват нуждите за развитие на пътната и железо-
пътната инфраструктура по основните национални и трансевропейски транспортни оси, 
които са обхванати от първите два приоритета. Третият приоритет се отнася до подоб-
ряване на интермодалността за пътници и товари. Четвъртият приоритет на програмата 
допълва развитието на сектора чрез осигуряване на подкрепа за морските и вътрешно- 
водните пътища.

ОП „Регионално развитие” 2007–201311 (ОПРР) в една от своите приоритетни оси „Реги-
онална и местна достъпност” допълва приоритет 1 на НСРР – „Подобряване на базисната 
инфраструктура”. Състоянието на пътната мрежа е един от съществените фактори, който 
затруднява интеграцията на регионите помежду им и в европейското пространство, огра-
ничава мобилността на работната сила, намалява достъпа до различни видове услуги и 
задълбочава различията между отделните райони. Една от целите на тази приоритетна 
ос е да подпомогне обновяването и развитието на републиканската/държавна и местна 

9 Национална стратегическа референтна рамка на България 2007–2013 г., http://www.eufunds.bg/docs/BGNSRF- на сто20VERY на 
сто20LAST.pdf

10 Оперативна програма „Транспорт ” 2007–2013, http://www.eufunds.bg/index.php?cat=24
11 Оперативна програма „Регионално развитие” 2007–2013, http://www.eufunds.bg/docs/____ на стоCE на стоCF на стоD0 на стоD0.

pd
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пътна мрежа, за да има по-добра пътна достъпност между различните региони, както и 
във вътрешността на градските зони.

През април 2010 г. МС прие Стратегия за развитието на транспортната система на Ре-

публика България за периода до 2020 година12. В документа са заложени основните 
принципи, тенденции, приоритети и мерки за развитието на устойчива, сигурна и безо-
пасна транспортна система, съобразена с европейските изисквания, стандарти и еколо-
гични норми. Стратегическите цели на българския транспортен сектор са: постигане на 
икономическа ефективност; развитие на устойчив транспортен сектор; подпомагане на 
регионалното и социалното развитие и обвързаност. Формулирани са осем стратегиче-

ски приоритета, като към всеки един от тях са посочени конкретни мерки и са очертани 
очакваните резултати от изпълнението им. 

Въз основа на определените в стратегията приоритети и мерки се изготвят средносрочни 
(четиригодишни) и краткосрочни (едногодишни) програми и планове. 

Изпълнението на стратегията трябва да гарантира, че през 2020 г. България ще притежава 
модерна, безопасна и сигурна транспортна система, която да удовлетворява потребнос-
тите за качествен и безопасен транспорт. Всички стратегически документи в следващия 
десетгодишен период трябва да бъдат съобразени с тази стратегия. 

През април 2011 г. беше представен документ „Приоритети за изграждане на пътната 
инфраструктура на Р България до 2020 г. за пътищата с общоевропейско и национално 
значение“. Развитието на транспортната инфраструктура заема важно място и в Национал-
ната програма за реформи 2011–2015 година. 

Подобряването на транспортната инфраструктура е реален приоритет, който в зна-

чителна степен е и финансово осигурен. Считаме, че повечето от заложените про-

екти в тази сфера вероятно ще бъдат изпълнени. Това е една от областите, в които 

членството в ЕС може да окаже в най-скоро време съществено позитивно влияние 

върху конкурентните позиции на страната. 

12 Стратегия за развитие на транспортната система на Република България до 2020 г., март 2010 г., 
http://www.mtitc.government.bg/upload/docs/Transport_Strategy_2020_last_r.pdf
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Някои въпроси, които трябва постоянно да бъдат в центъра на вниманието

 За да има България модерна транспортна инфраструктура, която от спирачка 
на конкурентоспособността ще се превърне в един от основните двигатели за 
ускореното развитие, е необходимо да бъдат положени сериозни, системни и 
ефективни усилия на всички управленски равнища.  

 Необходимо е да се създаде ефективна организация за срочно и качествено 
изграждане/рехабилитация на отделните обекти от транспортната инфраструктура. 
Така например правителството заложи в своята управленска програма в рамките 
на мандата до 2013 г. да бъдат доизградени три магистрали: „Люлин”(вече пусната 
в експлоатация през май 2011 г.), „Тракия” и „Марица”. Същевременно в периода до 
2020 г. трябва най-после да бъде доизграден магистралният пръстен на страната, 
вкл. с довършване работата по магистрали „Струма”, „Хемус”, и да приключи работата 
по рехабилитация на ключови железопътни участъци.

 Не бива да се допуска забавяне в реализацията на приоритетните проекти, тъй като 
нараства рискът част от международните транзитни и туристически  превози и 
пътувания да бъдат пренасочени към съседни на България страни.

 Трябва да се положат ефективни усилия за усвояване на максимално висок процент 
от предвидените средства по ОПТ, както и по ОПРР, които имат отношение към 
развитието на транспортната инфраструктура.

 От много важно значение е да се предприемат сериозни мерки за повишаване на 
енергийната ефективност в транспортния сектор. Това може да се постигне чрез 
изграждане на централизирани системи за управление, осигуряване на енергийно 
ефективни транспортни средства, използване на нови технологии, насърчаване на 
енергийно ефективните видове транспорт и пр.

 Необходимо е да бъдат неутрализирани всякакви опити за прокарване на лобистки 
интереси, стриктно придържане към принципите на честна конкуренция при 
запазване на обществения интерес в осъществяването на отделните проекти в 
транспортния сектор.

 От ключово значение е и навременната и качествена подготовка на новата ОП 
„Транспорт” 2014–2020 г., като се отчете в максимална степен натрупаният опит от 
работата по досегашните европейски програми в областта на транспорта. 

Ускореното развитие и модернизация на отделните елементи на транспортната 
инфраструктура ще съдейства за съществено подобряване на конкурентоспособността 
на националната икономика.

Макроикономическа среда 

Стабилната макроикономическа среда (Macroeconomic environment) е един от факторите, 
които имат позитивно влияние върху конкурентоспособността на българската икономика. 
Влиянието на кризата върху българската икономика е по-ограничено в сравнение с някои 
други страни и въпреки че оценката й се понижава през 2009 г., позицията й се подобрява от 
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54-та на 45-а. Подобрението в оценката и позицията продължава и през 2010 г., а през 2011 г. 
страната отстъпва с едно място назад.  

Фигура 4. Фактор Макроикономическа среда, България, 2006 - 2011

35

47

54

45

42

46

4,92

5,16

5,21

4,93

5

5,13

4,8

4,85

4,9

4,95

5

5,05

5,1

5,15

5,2

5,2534

39

44

49

54

59
2006 2007 2008 2009 2010 2011

Място (лява скала) Оценка (дясна скала)

Конкурентните предимства на страната по този фактор са по отношение на бюджетния ба-
ланс и държавния дълг. През различни години различни индикатори въздействат негативно 
върху този фактор; това са: реален ефективен валутен курс (2006 г.), национални спестява-
ния (2007–2008 г.), инфлация. 

Макроикономическата стабилност на България е едно от основните предимства, което личи 
от много добрите позиции по някои от индикаторите на този фактор. Най-силно това е из-
разено при индикаторите бюджетен баланс и държавен дълг, по които страната се нарежда 
в първите 30 места от класацията. Още с въвеждането на валутен съвет през 1997 г. прави-
телствата в България водят последователни действия за постигане на стабилна фискална 
политика и устойчиво намаляване на държавния дълг. Последните две правителства дори 
следваха неписани правила, които ограничаваха държавните разходи до 40 на сто от БВП и 
не позволяваха ръст на държавния дълг като процент от БВП.

Бюджетен баланс. В периода 2006–2008 г. държавата поддържа бюджетни превишения 
средно около 1.6 на сто от БВП на година, а след началото на икономическата криза в края 
на 2008 г. те се превръщат в дефицити от средно по 3.75 на сто от БВП на година в периода 
2009–2010 година. Дефицитите през последните две години не са в резултат на смяна на 
фискалната политика в страната, а са следствие от забавянето на икономическата активност 
и подриване на данъчната основа, докато същевременно се правят опити за реформиране 
на държавни структури и понижаване на публичните разходи. 
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Последните данни показват, че към август 2011 г. бюджетният дефицит представлява 37 на 
сто от годишната цел, и по всичко личи, че правителството има реалната възможност да се 
справи по-добре от поставената цел за дефицит от 2.5 на сто от БВП. 

Тази възможност е изправена пред реалния риск от увеличение на разходите в края на 
годината. На този етап обаче страховете от непостигане на фискалните цели за годината 
изглеждат неоснователни – традиционно приходите от ДДС, акцизи и данъци от доходите на 
физически лица се представят по-добре през втората половина на годината.

Повечето данъци в страната останаха непроменени през 2011 г., което осигурява на бизне-
са известно спокойствие и предвидимост. Този ефект обаче беше негативно балансиран от 
увеличени осигуровки за фонд „Пенсия”, ръст на минималните осигурителни прагове и ми-
нималната работна заплата, предсрочно увеличаване на акцизи в съответствие с договорки 
с ЕС и въвеждане на данък върху застрахователните премии.

Държавен дълг. Трупането на бюджетни превишения през годините на силен икономиче-
ски растеж спомогна както за намаляване на абсолютната и относителната стойност на дър-
жавния дълг през годините, така и за натрупване на фискален резерв, част от който е пред-
виден за структурни реформи. През последните пет години общите държавни задължения 
намаляват от 32.4 на сто от БВП до 14.7 на сто от БВП. В същия период фискалният резерв 
на страната се увеличава от 4.5 млрд. лв. в началото на 2006 г. до 12 млрд. лв. през октомври 
2008 г., след което намалява до 6 млрд. лв. в края на 2010 година. Именно благоразумната 
фискална политика на страната осигури нужния буфер в лицето на фискалния резерв, който 
позволи преодоляването на кризата без значителен ръст в публичния дълг. Липсата на дъл-
гови тежести след излизането от кризата ще спомогне за запазването на стабилна данъчна 
среда с ниски ставки, ще позволи по-бързото възстановяване на публичните разходи в ня-
кои сфери, особено на инвестиционните и косвено ще подобри конкурентоспособността на 
българския бизнес.

Останалите три индикатора в този фактор – национални спестявания, инфлация, спред на 
лихвените проценти, не подлежат на директно влияние от страна на държавната политика, 
която може да има само косвен ефект върху тях.

Спестявания. През последните пет години индикаторът спестявания играе ролята на недос-
татък. Това се дължи на редица фактори, сред които: силен приток на чуждестранен капитал; 
ниски реални лихвени проценти; висок ръст на кредитирането; покачване на цените на 
жилища и недвижими имоти; силно вътрешно търсене. В началото на периода 2007–2008 г. 
България се присъединява към Европейския съюз, което доведе до големи очаквания за 
повишаване на доходите и стандарта на живот в страната – това стимулира консумацията 
и инвестициите, основно финансирани с кредити, за сметка на спестяванията, с презумп-
цията, че задълженията ще се плащат по-лесно в бъдеще. Поради наличието на валутен 
борд Българската народна банка (БНБ) не разполага с голяма част от инструментариума на 
стандартна централна банка, с който би могла да стимулира ръст при спестяванията, като 
например да увеличи основната си лихва. Единственото, което БНБ можеше и направи, е 
да се опита да ограничи ръста на кредитирането и по този начин косвено да се стимулират 
спестяванията. Допълнителен стимул в ползва на консумацията и инвестициите за сметка на 
спестяванията беше и политиката за намаляване на преките данъци, което беше в комплект 
с разумна фискална политика. С цел повишаване на спестяванията държавата можеше още 
да развие алтернативните методи за спестяване под формата например на животозастрахо-
ване, здравно застраховане и капиталов пазар. Доминиращите инструменти за спестявания 
в страната са банковите депозити и няма достатъчни стимули за насочване на средствата 
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към алтернативни такива. Правителството имаше възможност, но не се възползва от нея, да 
се опита да ограничи ръста на инфлацията в страната, което би увеличило реалната възвръ-
щаемост от спестяване. Подобна инициатива обаче е силно амбициозна. В крайна сметка 
общите действия на правителството и БНБ подобряват индикатора от 13.3 на сто през 2007 г. 
на 15.2 на сто през 2008 г. и може да се каже, че тези политики са имали положителен ефект.

Инфлация. Инфлацията е в тежест на фактора Макроикономическа среда в периода 
2007–2009 г., като стойността й се увеличава от 7.3 на сто до 12 на сто. Както вече каза-
хме, инструментите на централната банка и по-конкретно определяне на лихвения про-
цент, който е най-ефективен за влияние върху ценовия растеж, не са на разположение. 
Въпреки това БНБ се опита да ограничи ръста на кредитирането с други, значително по-
неефективни мерки като задължителните минимални резерви на банките, а оттам да се 
ограничи и вътрешното търсене. Това обаче нямаше значителен ефект. В опитите си да 
забави ценовия ръст правителството поддържаше бюджетни превишения, които се тру-
паха във фискалния резерв, и намаляваше държавните си задължения, като по този начин 
ефективно изтегляше средства от икономическата система, което се очакваше да овладее 
инфлацията. 

Добрите финансови резултати обаче се дължаха не толкова на консервативната или рес-
триктивна политика, колкото на възходящия икономически цикъл и бяха съпроводени със 
стабилен ръст на държавните разходи. Това беше съпътствано с постоянен изпреварващ 
ръст на работните заплати, включително минималната, което допълнително стимулира 
ценовия ръст. Ефективността на държавните разходи също не беше адекватно адресирана 
през тези години, което води понякога до заплащането на една услуга по няколко пъти.

Като се абстрахираме от факторите, които привнасят инфлация в България като цени на 
храни, енергийни ресурси, ангажименти към ЕС за достигане на минимални акцизни став-
ки, държавната политика по отношение на ценовия ръст не беше достатъчно активна, а 
в някои случаи дори го стимулираше чрез увеличаването на разходите си и високата им 
неефективност.

Основно образование и здравеопазване

Четвъртият фактор е Основно образование и здравеопазване (Health and Primary Education).  
През последните шест години има сериозно отстъпление по този фактор – България се 
премества от 39-о до 57-о място за периода 2006–2011 година. Това се дължи на негативна 
промяна в качеството на образованието в страната. Независимо от това основното образо-
вание е факторът, който след макроикономическата среда има най-добро позициониране в 
сравнение с всички останали фактори. Може да се каже, че това е един от факторите, които 
имат позитивно влияние върху конкурентните позиции на страната. 
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Фигура 5. Фактор Основно образование и здравеопазване, България, 2006-2011
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Във фактор Основно образование и здравеопазване се включват индикатори, които засягат 
разпространението на някои видове заболявания и оценка за състоянието на основното об-
разование в страната. Трябва да се има предвид, че по-доброто класиране през 2009,  2010 
и 2011 г. в тази област е резултат преди всичко от добрите оценки за по-ниската степен на 
разпространение на някои заболявания – СПИН, туберкулоза, малария. 

По този фактор през 2011 г. България се придвижва с едно място напред – 57-о  (след 58-о 
през миналата година) със сравнително високата оценка от 5.8. 

По отношение на общата оценка за качеството на основното образование, трябва да се 
отбележи, че през 2011 г. тя е ниска – 3.5, което отрежда на  България едва 84-то място, като 
предходната година (2010) страната е била на 76-о място. 

По обхват на учащите се в началната степен на образование (95.8 на сто) България е на 
43-то място след 51-во през предходната година (95.8 на сто). Вижда се, че със същия про-
цент България се придвижва с няколко позиции напред, тъй като има влошаване при други 
страни. 

По отношение на здравния статус известни изводи могат да се направят на базата на ня-
колко индикатора – детска смъртност (8.3 на хиляда) – 47-о място, и продължителност на 
живота (73.4 години) – 69-о място.

Състояние на образованието. През последните години бяха осъществени някои  положи-
телни промени в образователната система – оптимизиране на училищната мрежа, засилване 
на децентрализацията на системата и самостоятелността на училищата чрез въвеждане на 
програмно финансиране и делегирани бюджети, матури и външно оценяване, осигуряване 
на училищата с компютри и интернет, въвеждане на електронно учебно съдържание в 9–12 
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клас и др., решаването на конкретни проблеми на финансирането и подобряването на мате-
риалната база в училищата, повишаването на заплатите, атестацията и кариерното развитие 
на учителите.

През периода 2002–2009 г. образователната структура на населението се подобрява, като 
следва ясно изразената тенденция на увеличение на броя и дела на населението с висше 
и средно образование при намаляване на броя и дела на хората с основно и по-ниско об-
разование. Делът на завършилите най-малко средно образование млади хора от 20 до 24 
години нараства постоянно през последните години от 77.4 на сто през 2002 г. до 83.7 на 
сто  през 2009 година. По този показател през 2008 г. България надвишава средния за ЕС 
дял с 5.3 пункта. Нараства делът и на завършилите висше образование на 30–34 години и от 
19.5 на сто през 2000 г. е 27.1 на сто през 2008 година. Независимо от това по този показател 
България изостава от населението на ЕС (31.1 на сто). 

Независимо от позитивните промени, данните за състоянието на образованието са тревож-
ни. Неблагоприятна е статистиката не само по отношение на параметрите на образовател-
ната система, но и във връзка с резултатите, които се отчитат в международен план:

  По данни на НСИ през изминалите десет години броят на учениците е намалял с 
над 275 000, което е обяснимо от гледна точка на демографските промени. Тряб-
ва да се отбележи обаче, че броят на отпадналите от системата на образованието 
се запазва сравнително висок – между 30 000 и 20 000 годишно.

  По данни на НСИ през 2009/2010 учебна година обхватът на образователната 
система по степени и възрастови групи прогресивно намалява от начално, през 
прогимназиално, към гимназиално образование, съответно – от 93.4 на сто на 
82.4 на сто и 78.2 на сто. Това означава, че около 15 на сто  от учениците не за-
вършват образование с випуска си. Ако се прибавят и необхванатите в първи 
клас близо 7 на сто, се получава, че от подлежащите на обучение ученици 22 на 
сто не завършват с випуска си.

  Продължават да съществуват проблеми с равнопоставения достъп до качестве-
но образование и пълноценното включване в предучилищното и училищното 
образование на големи групи деца и ученици: от селските райони, от етнически-
те малцинства, на повтарящи ученици и на деца със специални образователни 
потребности.

  Безпокойство предизвиква и възрастовият състав на учителите. Над 70 на сто са 
във възрастовите групи от 40 до 60 и над 60 години. През следващите 2–3 години 
предстои да се пенсионират повече от 6000 учители, което ще създаде сериозен 
вакуум в системата.

  Публикуваните в края на 2010 г. резултати от международни сравнителни изслед-
вания потвърждават тенденциите на намаляване на качеството на подготовка 
на учениците – по четивна грамотност те се нареждат на 46-о място от общо 65 
страни, а 41 на сто са под критичния праг за четивни умения. 

Последни данни. Същевременно в края на април 2011 г. НСИ публикува данни (на основата 
на преброяването на населението от началото на 2011 г.), според които се наблюдават някои 
положителни промени в образователната структура на населението в активна възраст от 25 
до 64 години. Делът на хората с висше образование (колеж и университет) се увеличава от 
21.9 на сто през 2006 г. на 23.2 на сто през 2010 г., или с 1.3 пункта, а на тези със средно обра-
зование нараства от 52.5 на сто на 56.2 на сто, или с 3.7 пункта. Същевременно относителният 
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дял на лицата с основно и по-ниско образование намалява с 5 пункта – от 25.6 на 20.6 на 
сто. Това означава, че понастоящем 79.4 на сто от населението в най-активната възраст за 
трудова дейност (25–64 години) е със средно или висше образование. Намалява и делът на 
напускащите преждевременно училище – от 17.3 на сто през 2006 г. на 14.7 на сто през 2009 
г. и на 13.9 на сто през 2010 година. 84.4 на сто от всички младежи на възраст между 20 и 24 
години са най-малко със средно образование.

Някои мерки, насочени към повишаване на конкурентоспособността. Правителството 
изразява готовност да работи за реформиране на образователната система в страната. В 
най-концентриран вид предизвикателствата пред образованието са отразени в Национал-
ната програма за реформи 2011–2015 година. Приоритетите в сферата на образованието са 
в унисон с европейските инициативи: стратегия „Европа 2020”, Програма за нови умения и 
работни места, „Съюз за иновации”, „Младежи в движение”. Те предвиждат: 

  осигуряване на равен достъп до образование и отваряне на образователната 
система;

  създаване на условия и среда за реализиране на практика на образователната 
концепция за „Учене през целия живот”;

  привличане на младите хора в разработването на секторни политики и превръ-
щане на България в страна на знанието и иновациите.

Разходите за образование, заложени в ЗДБРБ за 2011 г., възлизат на 2.5 млрд. лв., или 9.6 на 
сто от всички бюджетни разходи. Необходимостта от фискална консолидация налага прила-
гането на допълнителни мерки за повишаване на финансовата самостоятелност на сектора, 
вкл. чрез привличането на частни капитали, което от своя страна ще подобри връзката 
между образователната система и пазара на труда. Тези нови практики във финансирането 
на българското образование и предучилищното възпитание ще бъдат подробно дефинира-
ни в новия Закон за училищното образование, който предстои да бъде приет. Очаква се 
по-голяма прозрачност на изразходването на публични средства, по-висока ефективност на 
разходите чрез обвързване на финансирането с броя на учениците.

Някои от конкретните мерки, които са предвидени, са: 

  Законодателни промени – приемане на Закон за училищното образование.
  Изграждане на мрежа от центрове за кариерно развитие. Предстои стартира-

нето на проект „Създаване на система за кариерно ориентиране в училищното 
образование”. В рамките на проекта ще бъдат създадени 28 регионални центъра 
за кариерно развитие, които ще предоставят услуги по  информиране, консулти-
ране и съветване на учениците от всички степени на средното образование за 
потребностите на пазара на труда. Предвижда се създаване на информационно 

търсеща система, която ще включва структурирана информация за национал-
ната мрежа от средни и висши училища, за профилите, професиите и специално-
стите, инструментариум за диагностика.

  Развитие на система за оценка и контрол на качеството на образованието. 

Системата ще осигури базовата възможност за разработване и прилагане на 
политики за превенция на отпадането от училище и за постигане на по-високи 
степени на образование. Системата насърчава участието и поемането на отго-
ворност, които са в пряка връзка със социалното включване и ограничаване на 
социалната изолация. 
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  Изграждане на ефективна система за квалификация и кариерно развитие на 

учителите и преподавателите, която ще допринесе за подобряване на качест-
вото на образованието. Квалификацията на педагогическите кадри е насочена 
към специфични подходи и методи за работа с деца със специални образова-
телни потребности, с деца с различен етнически произход, с надарени деца и с 
деца и ученици в риск от отпадане. Очаква се да бъде въведена и нова система 
за оценяване на качеството на работа на учителите, въз основа на която ще се 
създаде и нов диференциран модел на заплащане на труда.

Според нас в бъдеще мерките трябва да бъдат концентрирани в няколко основни 
направления:

 Подобряване на обхвата – децата, които подлежат на образование, да не остават 
извън системата и да се намали броят на отпадащите и приключващите със своето 
образование на ранен етап. 

 Повишаване на качеството – качеството на предоставяното образование и 
нивото на постигната образованост са в основата на обществото и икономиката на 
знанието.

 Развитие на системата на образование в посока връзка с пазара на труда, 

икономиката и обществото. Акцент трябва да се постави върху развитието на 
ключови умения и компетентности за осигуряване на плавен преход и вграждане в 
системите на висшето образование и пазара на труда. 

 Повече възможности за квалификация и преквалификация в рамките на системата 

за учене през целия живот. 

Висше образование и обучение 

Петият фактор за конкурентоспособност е Висше образование и обучение (Higher Education 
and Training). Образованието е в основата на трансформацията към икономика на знание-
то. Като цяло данните от доклада на СИФ показват влошаване на качеството на средното и 
висшето образование в страната. През първите години от участието на България в доклада 
конкурентните предимства се свързваха именно с факторите образование и качество на ра-
ботната сила. С течение на времето България постепенно загуби тези свои добри позиции. 
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Фигура 6. Фактор Висше образование и обучение, България, 2006 - 2011
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През 2011 г. по фактор Висше образование и обучение страната е на 70-о място с оценка от 
4.2. Общата оценка за качеството на образователната система буди сериозно безпокой-
ство – тази оценка е много ниска – едва 3.2 при максимална 7, и това ни отпраща на 101-во 
място сред 142 страни. 

Сравнително нисък е процентът на обхванатите в средното образование – 88.6 на сто, 
което ни отрежда 67-о място. 

Преди години България имаше предимства  в качеството на обучение по математика и 

точните науки – сега в тази сфера сме едва на 82-ро място след 69-о през миналата годи-
на. Налице е влошаване на качеството на обучение в областта на точните науки, които са в 
основата на икономиката на знанието. Много отрицателни са оценките за качеството на 

обучението по мениджмънт в училищата – 3.7, което ни изпраща на незавидното 102-ро 
място, след като сме били 83-ти през 2007 година. Много негативни са оценките за обучени-

ето и квалификацията на персонала в компаниите – едва 3.1 и 128-а позиция. 

Сравнително добра е оценката за обхвата на висшето образование – 51.0 на сто, и това ни 
поставя на 47-о място. Добър е и интернет достъпът в училищата – тук оценката е 4.8 и това 
ни позиционира на 47-о място.

Образованието е област, в която отдавна трябваше да бъдат предприети сериозни мерки 
за запазване и доразвиване на конкурентните позиции. За съжаление това не беше напра-
вено. Образованието, в т.ч. и висшето, трябва да бъде определено като основен приоритет 
в стратегиите на страната. Това е сфера, която има решаващо значение за повишаване на 
конкурентоспособността и благосъстоянието на обществото, и за развитие на общество на 
знанието. Прави впечатление, че в някои основни стратегически документи, разработени 
през последната година, образованието е изведено като национален приоритет. Става дума 
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за Националната програма за реформи 2012–2015 г. и Националната програма за развитие, 
върху която се работи в момента. 

Състояние на образованието в България 

Според доклад на ЕК образованието в България изостава почти по всички показатели 
от средните стойности на държавите от ЕС. Страната се представя най-добре по 
показателите „достигане на средно образование” и „отпаднали от образователния/
обучителния процес на възраст между 18 и 24 години”. Най-слабо е представянето в 
области като „обучение през целия живот” и „ученици с ниски резултати”. Някои от по-
важните констатации за България са13:

 Държавно финансиране на образованието като процент от БВП през 2011 г. –  3.3 на 
сто, при 3.4 на сто през 2010 г., 4.06 на сто – 2009 г., при 5.05 на сто средно за ЕС-27. 

 Частни инвестиции в образователни институции като процент от БВП – 0.65 на сто, 
при 0.67 на сто средно за ЕС-27. 

 Участие на хора между 25 и 64 години в образование през целия живот (2008 г.) – 1.4 
на сто, при 9.5 на сто средно за ЕС-27. Целта на Общността е до 2020 г. този процент 
да е 15.

 Делът на хората, които смятат, че компютърните им умения са достатъчно добри, 
за да си потърсят работа в следващата година – 17 на сто, при 33 на сто средно за 
ЕС-27.

 Делът на хората, които смятат, че компютърните им умения не са достатъчно добри, 
за да си потърсят работа в следващата година – 31 на сто, при 25 на сто средно за 
ЕС-27.

 Ръст на завършилите хуманитарни науки в периода 2000–2007 г. – 3.4 на сто, при 4.9 
средно за ЕС-27.

 Спад на завършилите точни науки в периода 2000–2007 г. – 22.3 на сто, при 1.5 на сто 
средно за ЕС-27.

 Спад на завършилите математика и статистика в периода 2000–2007 г. – 28.9 на сто, 
при ръст от 29.9 на сто средно за ЕС-27.

 Ръст на завършилите компютърни науки за периода 2000–2007 г. – 65.2 на сто, при 
78.1 на сто средно за ЕС-27.

 Ръст на завършилите инженерни, производствени и строителни специалности за 
периода 2000–2007 г. – 14.9 на сто, при 29.1 на сто средно за ЕС-27.

 Участие в образованието в ранна възраст (4-годишна – 2008 г.) – 79.8 на сто, при 90.7 
на сто средно за ЕС-27 и 95 на сто цел до 2020 г. средно за Общността.

 Отпаднали от образователния/обучителния процес на възраст между 18 и 24 години 
през 2008 г. – 14.8 на сто, при 14.9 на сто средно за ЕС-27 и 10 на сто цел до 2020 г. 
средно за Общността.

13 Доклад на Европейския съюз за постигането на Лисабонските цели в сферата на образованието и обучението, http://www.
google.com/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=4&ved=0CCEQFjAD&url=http на сто3A на сто2F на сто2Fwww.bmbf.de на сто2Fpub 
на сто2Findikatorenbericht_eu_kommission.pdf&ei=lkLpS6XaFM-OOIm8iJcL&usg=AFQjCNE_hv7eDk604nXROsIyPSg8aSkx2Q
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Слаби места във висшето образование. Българското висше образование се характеризи-
ра с редица недостатъци:

  Липса на последователен подход при решаване на проблемите на образовани-
ето и в частност на висшето – прибързани, субективно мотивирани и „на парче” 
промени. 

  Липса на Национална стратегия за развитие на науката и висшето образова-

ние, която да бъде ресурсно гарантирана чрез бюджетите за следващите години.
  Непосилни бюджетни ограничения по отношение на висшето образование и 

науката. 
  Създаване на огромен брой държавни и частни университети и колежи с недос-

татъчно квалифицирани преподавателски кадри, неотговарящи на международ-
ните критерии и българските традиции.

  Липса на правдива оценка и достатъчно публично финансиране чрез обективен 
национален рейтинг на научните институции и адекватна атестационна карта.

  Недостатъчен интерес и приложение в обучителния процес на съвременни тех-
нологии като информатика и компютърни технологии.

  Недостатъчна автономия на научните организации и университети, необхо-
димост от реформи с участието на самата научна общност, подобряване на 
управленските и финансовите механизми и насърчаване на здравословната 
конкуренция.

  Не се стимулира сътрудничеството между академичните институти и универси-
тетските факултети – от една страна, и бизнеса – от друга, включително и с изра-
ботване на нормативна рамка на публично-частните партньорства.

  Несъответствие между подготвяните кадри с висше образование и потребности-
те на пазара на труда. Несъответствие между преподавания материал и реалните 
потребности на икономиката и обществото. 

  В структурата на завършващите студенти се забелязва диспропорция между 

търсенето на пазара на труда и дела на завършващите студенти. Значително 
надвишаващи нуждите на пазара са предлагането на завършващи кадри в сто-
панските науки и администрацията, и хуманитарни науки, а сериозен недостиг е 
налице на кадри, завършващи технически специалности. 

  Според резултатите, получени от изследването на работната сила, равнището на 
участие на населението на възраст 25–64 години в България в различни форми 

на учене през целия живот е едно от най-ниските в ЕС със стойности 1.3–1.4 
на сто при 9.3 на сто средно за страните от ЕС през 2009 г. (предварителни дан-
ни). Този факт влияе силно негативно върху качеството на човешките ресурси 
в страната и потенциала за подобряване на конкурентоспособността на иконо-
миката. За първи път мерки в тази област бяха предприети от правителството с 
приетата Национална стратегия за учене през целия живот 2008–2013 г., която 
стартира изпълнението си едва през 2010 г., когато Министерският съвет (МС) 
прие двугодишен план за изпълнението й. Предприети са стъпки за осигуряване 
на условия и прилагане на Европейската квалификационна рамка за учене през 
целия живот в страната. 

  Кадровото състояние на висшето образование у нас се характеризира със 
сериозно застаряване на академичния състав и с липсата на заявен интерес към 
преподавателската и научната кариера от младите хора във висшите училища.

  Специфична особеност на системата на българското висше образование в 
сравнение с други страни е изключително ниското съотношение студенти/
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преподаватели – почти 10:1. Това води до разпиляване на ресурсите, които могат 
да се използват на други места в системата.

Мерки, насочени към повишаване на конкурентоспособността. В разработената през 
март 2011 г. Национална програма за реформи правителството извежда образованието, в 
т.ч. и висшето като приоритет в унисон със стратегията „Европа 2020“. Това предполага:

  Законодателни промени в областта на висшето образование – предпоставка 
за неговото реформиране за осигуряване на адекватна връзка между висшето 
образование и пазара на труда.  

  Разработване на постоянно действаща система за рейтинг на висшите училища 
– база за реална и независима оценка на качеството на образованието. Това се 
постига чрез разработване на индикатори за оценка на реалното състояние на 
качеството в мрежата от висши училища и предоставя обективна база за сравни-
мост между тях. 

  Осигуряване на възможности за провеждане на студентски практики в реална 
работна среда за по-високо качество и връзка с бизнеса. 

  Създаване на система за повишаване мотивацията за постигане на по-добри 
резултати в обучението – осигуряване на допълнителни студентски стипендии и 
награди. Това ще даде възможност за равен достъп до образование, което води 
до по-висока заинтересованост на студентите от образователния процес.

  Създаване на модел на система за квалификация и кариерно развитие на пре-
подавателите. Това е свързано с повишаване на компетентността в ключови 
области като чуждоезикови умения, умения за използване на информационни 
и комуникационни технологии (ИКТ) в процеса на обучение и придобиване на 
специфични професионални знания и компетенции, свързани със съвременните 
програми за обучение. 

  Прилагане на Програма за студентско кредитиране. Във връзка със създа-
ването на условия за повишаване притока на публични и частни ресурси към 
висшето образование вече започна прилагането на Програмата за студентско 
кредитиране. Ефектите от прилагането на Закона за кредитиране на студенти и 
докторанти се търсят в споделяне на разходите за обучение между държавата и 
обучаващите се лица, насърчаване на конкуренцията между висшите училища 
за предоставяне на по-качествено висше образование и гарантиране на равен 
достъп до висшето образование на лица, независимо от социалния им статус. 
Изпълнението на тази програма ще позволи подобряване ефективността на пуб-
личните разходи и осигуряване на преразпределение на публичните разходи 
към дейности, повишаващи потенциала за растеж на икономиката.

  Усъвършенстване на системата за мониторинг и контрол на изразходване на 
средствата. 

Ефективност на стоковите пазари

Шестият фактор е Ефективност на стоковите пазари (Goods Market Effi  ciency) и той показ-
ва силна права връзка между оценката на страната и позицията й, която е леко нарушена 
единствено през последната година от периода. Оценката по този фактор се подобрява в 
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сравнение с 2007 г., но през 2011 г. бележи спад в сравнение с най-високата си стойност от 
2008 година.

Фигура 7. Фактор Ефективност на стоковите пазари, България, 2007 - 2011
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Предимствата по този фактор нарастват през годините и през 2009–2010 г. са: малък брой 
процедури за започване на бизнес, ниски данъчни ставки, ниски мита и др. Индикаторите, 
които оказват неблагоприятно въздействие, намаляват между 2006–2009 г., но тези, които 
неизменно присъстват през целия период, са недостатъчна защита на конкуренцията, на-
личие на административни бариери пред чуждестранните инвеститори. През 2010 г. към 
тях се прибавя и по-ниска ефективност на антимонополната политика, тромави митнически 
процедури и др. 

Тук са разгледани проблеми, свързани със защитата на конкуренцията, държавните помо-
щи, процедурите за стартиране на бизнес, насърчаването на чуждите инвестиции. 

Защита на конкуренцията. През последните години бяха предприети мерки за подобря-
ване на условията за лоялна конкуренция в страната и законодателството в тази област 
е унифицирано с европейското. През ноември 2008 г. беше приет Закон за защита на 

конкуренцията, който отмени стария закон от 1998 година. Законът има за цел да осигури 
защита и условия за разширяване на конкуренцията и на свободната инициатива, урежда 
защита срещу споразумения, решения и съгласувана практика, злоупотреба с монополно 
и господстващо положение на пазара, концентрация на стопанската дейност, нелоялна 
конкуренция и други действия, които могат да доведат до предотвратяване, ограничаване 
или нарушаване на конкуренцията. По смисъла на закона са забранени всякакъв вид спо-
разумения между търговски дружества, решение за сдружение на търговски дружества, 
както и съгласувана практика на 2 или повече търговски дружества, които имат за цел или 
резултат нарушаване на конкуренцията. Законът е изцяло съобразен с правилата на ЕС в 
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областта на конкуренцията, които целят да закрилят и развиват ефективна конкуренция в 
рамките на вътрешния и европейския пазар; да развиват динамична пазарна икономика; да 
разпределят оптимално ресурсите и да защитават потребителите; да насърчават иноваци-
ите и предприемачеството; да засилват процесите на интеграция между държавите членки.

Постигането на свободна и честна конкуренция в ЕС и съответно в България се осъществява 
чрез различни инструменти. Първият е контрол на възможно коопериране на предприятия. 
На малките компании се разрешава да се кооперират, ако това ще засили възможностите 
им да се конкурират с по-големите. Вторият инструмент е контрол върху концентрацията на 
стопанска дейност чрез различни форми на сливания и/или вливания на предприятие. Цел-
та е да не се допусне монополно положение на пазара. Третият инструмент е политиката на 
либерализация на пазара. Либерализацията дава възможност потребителите да направят 
избор между стоки и услуги, предлагани от различни предприятия. Това създава условия за 
развитие на конкурентоспособността на икономиката. Четвъртият инструмент осъществява 
контрол върху отпускането на държавни помощи. Той включва забрана за предоставяне на 
обществени ресурси под формата на държавни помощи за отделно предприятие – субсидии, 
държавни гаранции по кредити, безлихвени заеми и заеми с лихви, по-ниски от пазарните.

Изпълнението на закона е възложено на Комисията за защита на конкуренцията.  Пред-
видено е КЗК да поддържа електронен регистър на издадените от нея актове. Това решение 
е елемент от развитието на електронното правителство в България. КЗК е упълномощена 
да прилага  и Закона за обществените поръчки, и Закона за концесиите. Дейността на КЗК 
е свързана с установяване на нарушения на свободната конкуренция, извършването на 
секторни анализи и застъпничество за конкуренцията.

Друг закон, който действа в тази сфера, е Законът за защита на потребителите и правилата 
за търговия. Законът урежда право на информираност на потребителя по редица условия, 
едно от които е цената и количеството на стоката.

Държавни помощи. Предоставянето на държавни помощи се регламентира от Закона за 

държавните помощи14. Действащият в момента закон отменя приетия през 2002 г. Закон за 
държавните помощи, като по различен начин регламентира предоставянето на държавните 
помощи. Основните промени са в следните насоки: отменят се правомощията на Комисията 
за защита на конкуренцията в областта на държавните помощи, като се предвижда кон-
тролът, оценката и разрешаването на държавни помощи да се извършват от Европейската 
комисия; въвеждат се правомощия на министъра на финансите, съответно на министъра на 
земеделието и горите в областта на земеделието и рибарството като национални органи, 
които осъществяват наблюдението, координацията и взаимодействието с ЕК в областта на 
държавните помощи; предвиждат се отделни процедури по уведомяване, съгласуване и 
разрешаване, в зависимост от различните видове държавни помощи. 

През 2009 г. ЕК прие пакет от мерки за опростяване в областта на държавните помощи, 
който включва Кодекс на най-добри практики и известие за опростена процедура. Кодек-
сът на най-добри практики излага подробно как трябва да бъдат провеждани процедурите 
относно държавните помощи, по-специално по отношение на тяхната продължителност, 
прозрачност и предвидимост. Опростената процедура има за цел да подобри разглеждането 
от Комисията на рутинни случаи като например тези, които ясно съответстват на същест-
вуващите хоризонтални инструменти или практики на Комисията за вземане на решения. 
Поддържа се официален интернет сайт на отдел „Държавни помощи“ на Министерството на 

14 В сила от 1 януари 2007 г., обн. ДВ, бр. 86 от 24 октомври 2006 г., изм. бр. 16 от 15 февруари 2008 г., Правилник за прилагане на 
Закона за държавните помощи – в сила от 27 март 2007 година.
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финансите, който цели да подпомогне администраторите и бизнеса в процеса на отпускане 
на държавни помощи. 

Стартиране на бизнес. Фактор, който влияе благоприятно върху конкуренцията и допри-
нася за ограничаване на корупцията и пестене на време за бизнеса, е въвеждането на Един-

ния търговски регистър. В началото на 2008 г. стартира Единният търговски регистър на 
България, който се води от Агенцията по вписванията чрез нейните офиси в 27 града на 
страната. Заявленията за вписване се приемат на хартиен носител от служителите, като ре-
гистрацията и пререгистрацията може да се извършва и по електронен път. Създаването на 
регистъра има положително значение за подобряване на бизнес климата и ускоряване на 
фирмените дейности и операции. То води до ликвидиране на възможността за регистрация 
на фирми фантоми, както и дублирането на имена на фирми, регистрирани до момента в 
различни населени места. Бързо се извършва електронната регистрация на фирмите в 
търговския регистър на адреса на регистъра: www.brra.bg. Въвеждането на регистъра е ос-
новната причина за придвижването на страната напред в класациите за условия за бизнес. 

Чуждестранни инвестиции. В рамките на настоящия фактор се разглежда и ролята на чуж-
дестранните инвестиции в икономиката. По мнение на анкетираните предприемачи чужди-
те инвестиции не са допринесли съществено за повишаване на конкурентоспособността на 
българската икономика, те не са довели до значима  промяна в технологичната готовност и 
иновативното развитие на бизнеса. Това е така, тъй като голяма част от инвестициите са на-
сочени към сектори с ниска добавена стойност (строителство, търговия, недвижими имоти). 

Данните показват, че през последните 20 години обемът на инвестициите достига 
около 40 млрд. евро. Най-висок обем чуждите инвестиции имат през 2007  г. – 7.239 
млрд. евро, след което постепенно намаляват и през 2010 г. спадат до 1.6 млрд. евро 
(по последни данни на БНБ). Промени се структурата им – финансовият сектор, 
търговията и недвижимите имоти бяха изоставени за сметка на производството 
и енергетиката. Обемът на вложените от началото на 2011 г. чужди инвестиции 
е доста скромен – 225.6 млн. евро за първите осем месеца, като се наблюдава от-
лив на капитали, дължащ се на плащания по получени вътрешнофирмени кредити. 
Очакванията до края на 2011 г. ПЧИ да достигнат 1.5 млрд. евро едва ли ще се ре-
ализират. Финансовите проблеми в глобален мащаб, забавящото се възстановя-
ване на световната икономика, сложната ситуация в Гърция, Италия и Испания не 
спомагат за увеличаване на притока на инвестиции отвън. В същото време трябва 
да се отчитат и такива благоприятни фактори като: политическата и икономи-
ческата стабилност у нас на фона на продължаващите размирици в арабския свят; 
заявените намерения на чужди фирми за пренасочване на част от дейността си; 
запазване интереса на чуждестранните инвеститори към енергетиката (главно 
възобновяеми енергийни източници); планираното вече инвестиране в разширя-
ване на производството на експортно ориентирани предприятия с чуждестранно 
участие. Всичко това би могло да доведе до нарастване на ПЧИ при евентуално ус-
покояване на финансовите пазари.

Настоящата политика в тази област е свързана с разработването на нова Секторна страте-

гия за привличане на инвестиции в страната. На основата на задълбочен анализ в нея са 
определени секторите, към които приоритетно ще се насочват инвестиции. Това са: 

  електротехника и електроника;
  информационни и комуникационни технологии;
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  аутсорсинг;
  земеделие и хранително-вкусова промишленост;
  машиностроене и по-специално транспортно оборудване;
  транспорт и логистика;
  здравеопазване и фармацевтика;
  химическа промишленост и производство на изделия от каучук и пластмаса.

Като цяло очакванията на чуждестранните инвеститори в България са свързани с намалява-
не на административните пречки пред бизнеса, изкореняване на корупцията, подобряване 
на инфраструктурата, поддържане на стабилна политическа среда, подобряване работата 
на администрацията и съдебната система. 

Ефективност на пазара на труда 

Седмият фактор е Ефективност на пазара на труда (Labor Market Effi  ciency), при който 
също се наблюдава силна връзка между оценката и позицията на България, с изключение 
на 2010 година. Оценката по този фактор отбелязва повишение в периода 2007–2009 г., но 
остава без промяна през 2010 г. вероятно в резултат на създалото се напрежение на пазара 
на труда, поради кризата. През 2011 г. страната се придвижва с две места напред – до 56-о. 

Фигура 8. Фактор Ефективност на пазара на труда, България, 2007 - 2011
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Изводът, който може да се направи, е, че като цяло в тази област България има сравнително 
добри позиции, като през последните шест години те се подобряват значително – оценката 
по този фактор нараства от 4.3 до 4.5 и придвижването в класацията е от 73-то до 56-о място. 
Като добри показатели могат да се посочат: гъвкавост на пазара на труда; гъвкави практики 
при определяне на работната заплата, при назначаване и уволняване на служители; висок 
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процент на участие на жените в работната сила. Сред недостатъците са: ниска производи-
телност на труда, липса на сътрудничество между работодатели и служители, подценяване 
на професионалния мениджмънт, „изтичане на мозъци“ и др. 

България е сред страните с гъвкав пазар на труда и положително развитие на заетостта след 
2000 година. В резултат на постоянно повишаване коефициентът на икономическа актив-
ност постепенно достига средните нива за повечето страни от ЦИЕ. Темповете на нараства-
не на реалната работна заплата средно за периода 2000–2008 г. са по-умерени от средните 
темпове за останалите нови страни членки на ЕС. В резултат на кризата във всички нови 
страни членки безработицата се повишава от началото на 2009 г., но темпът на повишение 
варира значително. Отражението на кризата върху разходите за труд на предприятията е 
от ключово значение за запазването на разходната конкурентоспособност. Делът на раз-
ходите за труд в БВП в България е един от най-ниските в ЕС, а динамиката на показателя 
следва общата динамика на нарастване, характерна и за останалите страни. Това позволява 
по-слабото търсене в резултат на кризата да не се пренася изцяло върху пазара на труда и 
негативният шок се поема отчасти чрез намаляване маржа на печалба.

Тук са коментирани няколко компонента на пазара на труда – заетост и безработица; произ-
водителност на труда и доходи; политика на пазара на труда. 

Заетост и безработица. Високият икономически растеж през 2008 г. доведе до ръст на за-
етостта с 3.3 на сто спрямо 2007 г., съпроводен с намаление на безработицата (до 5.6 на сто 
от работната сила) и по-висок коефициент на икономическа активност. 

От началото на 2009 г. обаче тенденциите на пазара на труда се промениха. Задълбочава-
нето на спада на БВП през цялата 2009 г. бе съпроводено с по-стръмен тренд на спада на 
заетите в икономиката. 

Данни за заетостта и безработицата. През 2010 г. световната криза продължи да 
се отразява негативно върху пазара на труда в страната. През 2010 г. продължава 
започналата през 2009 г. тенденция на намаление на работната сила и нарастване на 
лицата извън работната сила на възраст от 15 до 64 години. Заетите на възраст 15–64 
години през 2010 г. са 3 356.3 хил., като намаляват със 194.4 хил. спрямо 2009 година. 
Коефициентът на заетост за същата възрастова група е 59.7 на сто – с 2.9 п.п. по-нисък 
в сравнение с 2009 година. През 2010 г. коефициентът на заетост за възрастовата 
група 20–64 години, за която ще се изчислява коефициент на заетост в рамките на 
стратегия „Европа 2020”, е 65.4 на сто при определена национална цел за 2020 г. от 76 
на сто. В образователната структура на заетите (на възраст 15–64 навършени години) 
преобладават лицата със средно образование (60.5 на сто). Заетите с висше образование 
са 27.1 на сто, а заетите с основно и по-ниско образование са 12.4 на сто. Заетостта при 
всички наблюдавани групи през 2010 г. e по-ниска в сравнение с предходната година. 
Коефициентът на заетост на възрастовата група 55–64 години е 43.5 на сто.

По данни от Наблюдението на работната сила, провеждано от НСИ през 2010 г., 
безработните лица са 348.0 хил., или със 110 хил. повече в сравнение с предходната 
година. Коефициентът на безработица е 10.2 на сто, с 3.4 п.п. повече спрямо 2009 г., а 
коефициентът на продължителна безработица е 4.8 на сто, повече с 1.8 п.п. в сравнение 
с 2009 година. 
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По данни на Агенцията по заетостта през 2010 г. средномесечният брой на безработните, 
регистрирани в бюрата по труда, е 350 944 души, с 69 964 души повече спрямо 2009 
година. Основният поток от безработни в бюрата по труда е формиран от периодично 
освобождавани лица, предимно от малки и средни предприятия (МСП), без процедура 
за масови уволнения. Средномесечното равнище на регистрираната безработица през 
2010 г. е 9.47 на сто, при планирана средногодишна стойност от 11.4 на сто в Националния 
план за действие по заетостта за 2010 година. 

Доходи и производителност на труда. През годините до 2008 доходите от труд продължи-
ха да следват наблюдаваната тенденция на растеж. През 2008 г. в частния сектор растежът 
на средната работна заплата възлезе номинално на 20.6 на сто и реално на 7.3 на сто, а в 
обществения – на 25.1 на сто и 11.3 на сто съответно.

От средата на 2008 г. започна постепенно забавяне на ръста на работните заплати в някои 
сектори. Наблюдаваната от втората половина на 2008 г. тенденция в изменението на дохо-
дите продължи и през първите месеци на 2009 година. Номиналният растеж на средната 
работна заплата през първото полугодие на 2009 г. възлезе на 15.8 на сто. В реално израже-
ние средната работна заплата се е повишила с 10.2 на сто на годишна база. Най-съществено 
забавяне на растежа на доходите се наблюдаваше в добивната и преработващата промиш-
леност. По отношение на дейностите в сферата на услугите също се наблюдава ограничава-
не на растежа, но то не е толкова осезаемо. 

Динамиката на производителността на труда в българската икономика се характеризира 
с продължаване на наблюдаваната през последните години  тенденция към нарастване. 
Растежът на доходите изпреварва този на производителността на труда, но все пак трябва 
да се отбележи, че динамиката на двата показателя оказва благоприятно влияние върху 
разходите за труд на единица продукция. След началото на кризата се наблюдава спад на 
производителността на труда – така например през първото полугодие на 2009 г. тя спадна 
с 1.2 на сто на годишна база. Наблюдаваното развитие бе силно повлияно от забавената 
реакция на работодателите по отношение на освобождаването на работна сила. Въпреки 
че през разглеждания период растежът на доходите от труд отново имаше изпреварващ ха-
рактер спрямо този на производителността на труда, забавянето му на годишна база оказа 
благоприятно влияние върху темпа на изменение на реалните разходи за труд на единица 
продукция. 

Поради пониженото търсене на труд и нарастващата безработица през 2010 г. динамиката 
на доходите се забавя. След 2010 г. растежът на доходите ще започне да се ускорява в съот-
ветствие с благоприятната икономическа среда. От гледна точка на конкурентоспособност-
та ограничаването на ръста на доходите ще окаже благоприятно влияние върху динамиката 
на разходите за труд на единица продукция.

Мерки, насочени към повишаване на конкурентоспособността. Политиката на пазара 
на труда в условията на криза се ориентира към запазване на заетостта в предприятия със 
затруднения в производството и реализацията на продукцията. Регламентирани са условия 
за въвеждане на гъвкаво работно време и специфичен отпуск по икономически причини.  
Активизира се посредническата дейност на бюрата по труда  за наблюдение и насочване 
на квалифицираната работна сила. За финансиране на предвидените мерки се използват 
средства от Оперативна програма „Човешки ресурси”. 
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Приоритетите на активната политика на пазара на труда в периода 2009–2012 г. са съобра-
зени с тенденциите в развитието на българската икономика и ограниченията на бюджетната 
рамка. В тази връзка основната цел на активната политика на пазара на труда за периода до 
2012 г. е да смекчи негативното влияние на глобалната икономическа и финансова криза. 
Мерките са насочени към повишаване предлагането на труд и мобилността на работната 
сила, както и интеграция на групите в неравнопоставена позиция. Акцент се поставя върху 
повишаване гъвкавостта и сигурността на пазара на труда, което се осъществява както чрез 
изпълнение на мерките от т.нар. българска пътека за гъвкавост и сигурност, в т.ч. и чрез про-
мяна на трудовото законодателство. Предвижда се регламентиране дейността на Агенциите 
за временна заетост, надомния труд и работата от разстояние.

За реализацията на активната политика на пазара на труда от държавния бюджет през 
2009 г. са отделени 190.0 млн. лв. (95 млн. евро), а за годините от 2010 до 2012 г. са предвиде-
ни средно по 171.0 млн. лв. (85.5 млн. евро) годишно.

В периода 2009–2012 г. операциите от Оперативна програма „Развитие на човешките ре-
сурси” в сферата на пазара на труда са насочени към повишаване знанията и  уменията, и 
трудовата мобилност на работната сила, пригодността за заетост на хората от уязвимите 
групи на пазара на труда, развитие на системите за образование и обучение и насърчаване 
на социалното включване.

Някои схеми в подкрепа на заетостта са:

„Отново на работа” отговаря, от една страна, на потребностите на пазара на труда за 
осигуряване на заетост, а от друга – на нуждата от качествена грижа за децата от 1- до 
3-годишна възраст. Схемата ще се реализира чрез наемане на безработни, които да се 
грижат за децата на семейства, в които и двамата родители са работещи. Планираните 
средства са в размер на 64 млн. лв. (32 млн. евро).

„Адаптивност” е схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, която цели 
да бъдат ограничени масовите съкращения и напускането на работници и служители от 
предприятия, които по икономически причини са преминали на непълно работно време. 
За период до 6 месеца лицата, преминали на непълно работно време, ще бъдат включени 
в професионално обучение и ще получават стипендии в размер до 132 лв. (66 евро) на 
месец. Предвидените средства са в размер на 72 млн. лв. (36 млн. евро).

„Аз мога” ще даде възможност на заети по трудов договор лица и самонаети да се 
включат в курсове за професионална квалификация или ключови компетенции. Целта 
е повишаване адаптивността им към изискванията на пазара на труда, а планираните 
средства са в размер на 26 млн. лв. (13 млн. евро).

„Развитие” е схема, по която са предвидени средства в размер на 250 млн. лв. (128 млн. 
евро) за обучение на най-малко 65 000 безработни лица. За работодателите по същата 
схема ще се предоставят финансови стимули в размер на минималната работна заплата 
за наемане на обучените безработни за период до 12 месеца, но не по-малък от 9 месеца.

Основните приоритети на политиката на пазара на труда включват:

  повишаване качеството на работната сила чрез придобиване на нова квали-
фикация за по-висока производителност на труда, по-добро съответствие с 
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потребностите на пазара на труда и повишаване на конкурентоспособността на 
българската икономика;

  запазване на съществуващите и създаване на нови работни места;
  разширяване на достъпа до заетост;
  развитие на социалния диалог.

Политиката на пазара на труда е приоритетно насочена към следните целеви групи:

  безработни младежи до 29 години;
  съкратени лица или заети при непълно работно време вследствие свиване на 

производството и предоставянето на услуги: 
  хора с увреждания;
  неактивни лица, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица.

Изпълняват се дейности в следните основни направления:

  организиране на обучения на заети лица (в т.ч. лица, заети на непълно работно 
време) и безработни лица, вкл. чрез предоставяне на ваучери за обучение; 

  осигуряване на финансова подкрепа и обучение за лица, заети при непълно 
работно време;

  осигуряване на субсидирана заетост за уволнени лица и лица от групите в  не-
равностойно положение, вкл. лица от ромски произход и лица в риск от социал-
но изключване;

  насърчаване на мобилността, свързана с търсене и започване на работа;
  развитие на услугите по информиране, консултиране, професионално ориенти-

ране, насочване към заетост на първичния пазар на труда;
  разработване на нормативна база за насърчаване на заетостта на т.нар. зелени 

работни места;
  разработване на модел на публично-частно партньорство за предоставяне на ус-

луги по заетостта на база опита на напреднали в тази област страни членки на ЕС;
  съвместна работа със социалните партньори във връзка с масови уволнения, 

повишаване на гъвкавостта и сигурността на пазара на труда, развитие на  реги-
онализацията на активните програми и мерки.

НПР, разработена в контекста на „Европа 2020”, предвижда по-добро и по-ефек-
тивно използване на трудовия потенциал на работната сила в България, което 
ще допринесе за постигане на Национална цел 1: „Достигане на 76 на сто заетост 
сред населението на възраст 20–64 години до 2020 година.” То ще благоприятства 
възстановяването и поддържането на висок темп на икономически растеж и пови-
шаването на производителността на труда.

В краткосрочен план (2011–2012 г.) е предвидено: 

  Осигуряване на достатъчно работна сила с необходимите знания и умения, 
готова за заетост на качествени работни места.

  По-висока производителност на труда на заетите благодарение на по-висо-
кото равнище на знания и умения.
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  Бързо пренасочване на свободната работна сила и намаляване на продъл-
жителността на преходите между отделните състояния на пазара на труда.

  Изпреварващо осигуряване на необходимата работна сила с оглед бъдещите 
потребности на пазара на труда.

Някои от конкретните мерки, предвидени в програмата, са: 

  Подобряване качеството на предоставяните от дирекции „Бюро по труда”  
услуги по заетостта (разширяване на работата с неактивни и обезкуражени 
лица и ограничаване на пасивното поведение на безработните на пазара на 
труда).

  Подобряване ефективността на мерките и програмите, осигуряващи субси-
дирането на заетостта, стажуване и чиракуване на безработни лица от групи, 
които срещат трудности при интеграцията на пазара на труда.

  Създаване на единна система за търсене и предлагане на работна сила и 
създаване на единен национален портал за обявени свободни места. 

  Ефективна интеграция на пазара на труда на младите хора (програма „Старт 
на кариерата“) –  улесняване на прехода от образование и обучение към за-
етост и пазара на труда. 

  Субсидиране от държавния бюджет за стажуване на младежи до 29 години, 
както и на заетост вкл. и на младежи с трайни увреждания, военноинвалиди, 
младежи от социални заведения, завършили образованието си.

  Подобряване на гъвкавостта и сигурността на пазара на труда (правно 
регулиране на нови гъвкави форми на заетост – надомен труд и работа от 
разстояние). 

  Намаляване на дела на недекларираната заетост (Национален център за 
превенция на неформалната икономика). 

  Учене през целия живот (план за 2012–2013 г. в изпълнение на Националната 
стратегия за учене през целия живот); схеми за ваучери за обучение на заети 
и безработни лица, посредством действието на схемите „Аз мога”, „Адаптив-
ност” и „Развитие”.

  Прогнозиране на потребностите от работна сила с определени квалифика-
ции (изграждане на система за прогнозиране на потребностите от работна 
сила с определени качествени характеристики в средносрочен и дългосро-
чен план,  модел за прогнозиране в националната система за определяне на 
потребностите от знания и умения, въз основа на който ще се изготвя сред-
носрочна прогноза за потребностите от работна сила както на национално 
ниво, така и по райони за планиране/области). 

Според нас политиката на пазара на труда е в общи линии адекватна на потребностите на 
икономиката. Предвидени са мерки, които са финансово осигурени в значителна степен и 
чрез европейски средства. Това дава основание да се очаква, че факторът Пазар на труда 
може да се развива благоприятно и в бъдеще да дава принос за повишаване на конкурен-
тоспособността на българската икономика.
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Членството в ЕС и проблемите на пазара на труда. Членството на България в ЕС дава 
възможност на страната да кандидатства по цел „Регионална конкурентоспособност и 
заетост“ – една от трите приоритетни цели на европейската политика на сближаване 
за 2007–2013 година. Тя включва повишаване на конкурентоспособността, 
привлекателността и заетостта в региони, които не са обхванати от цел „Сближаване“ 
(която се отнася до регионите в най-неблагоприятно положение). Сред дейностите, 
осъществявани в рамките на тази цел, са справяне с икономическите и социалните 
промени, насърчаване на иновациите, предприемачеството, опазването на околната 
среда, достъпността и приспособимостта, и развитие на пазари на труда, които са 
отворени за всички. Тя се финансира от Европейския фонд за регионално развитие 
(ЕФРР) и Европейския социален фонд (ЕСФ).  Общо 168 региона (с около 314 млн. жители) 
в 27-те страни членки могат да кандидатстват за финансиране. 

Стратегическа цел на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ е 
да се подобри качеството на живот на хората в България чрез подобряване на човешкия 
капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността, 
достъп до качествено образование и учене през целия живот, както и засилване на 
социалното включване. При изпълнение на оперативната програма ще се наблегне 
на повишаване предлагането на труд и качество на работната сила, увеличаване на 
инвестициите в човешкия капитал чрез по-добро и по-достъпно образование и на 
повече социален капитал, партньорства и мрежи, както и на развитие на социалната 
икономика.

Развитие на финансовите пазари 

Развитието на финансовите пазари (Financial Market Sophistication) е един от факторите, 
по които България има една от най-неконкурентните позиции  – 91-ва от 139 страни през 
2010 година. Факторът се въвежда в изследването на СИФ през 2007 г., когато България за-
ема 74-та позиция, която запазва и през 2008 година. През следващите две години заедно с 
влошаването на оценката му се понижава и позицията на страната в световната класация. 
Сериозният спад в позицията през 2010 г. може да се обясни с това, че тя усети ефектите 
от икономическата криза по-късно в сравнение с други страни и по-късно се справя с 
последиците от нея. Това се потвърждава и от динамиката на оценката на България, която 
се понижава с еднакъв темп през 2009 г. и 2010 г., но загубата на места през последната е 
по-сериозна заради по-доброто представяне на другите страни. През 2011 г. е налице съ-
ществено придвижване напред в класирането – от 91-во до 75-о място. 
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Фигура 9. Фактор Развитие на финансовите пазари, България, 2007 - 2011
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Индикаторите, по които страната има конкурентно предимство през последните пет години, 
са защита на инвеститорите, законови права, достъп до кредити, докато в тежест за страната 
са регулации върху ценните книжа и търговията им, развитие на финансовия пазар. 

Защита на инвеститорите и законови права. Може да се каже, че тези два показателя 
бяха най-силно положително повлияни от присъединяването на България към ЕС. Предвид 
изискванията за свободно движение на капитал в Общността, от страната се изискваше да 
осигури нужните условия на инвеститорите за безпроблемен поток на средства и да уед-
накви тази част от националното си законодателство с европейското. Този процес започва 
още в предприсъединителния период на страната и ще продължи по време на членството 
й в ЕС. От тази гледна точка може да се очаква запазването на доброто представяне на тези 
индикатори независимо от политическия цикъл, заради поети ангажименти към ЕС.

Въпреки сравнително високата оценка, която страната получава по тези показатели, все още 
не е разрешен проблемът с прилагането на закона. Предвид неефективната работа на инсти-
туциите и съдебната система в много случаи защитата на инвеститори, кредитори и спестява-
щи лица остава само на хартия. Очевидно през последните години не е направено достатъчно 
за подобряването на работата на отговорните институции, което личи от понижаващата се 
позиция на двата показателя. Това зависи изцяло от политическата воля на отделните прави-
телства, но за момента изглежда, че се правят единствено козметични промени при работата 
на институциите и съдебната система, което означава бавно подобряване в тези сфери.

Достъп до кредити. Достъпът до банково финансиране присъства през 2008 г. и 2009 г. като 
конкурентно предимство в България и се дължи в най-голяма степен на популяризирането 
на финансовите услуги в страната. Влияние оказа и евтиният ресурс, който българските бан-
ки получаваха през последните години основно от банките си майки в чужбина. Ситуацията 
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се промени през 2010 г., когато в резултат на световната финансова и европейската дългова 
криза започна изтегляне на финансов ресурс от местните банки. Причини за това бяха пови-
шената несигурност на международните финансови пазари, сериозното свиване на българ-
ската икономика през 2009 г. и последвалото понижение на възвръщаемостта от банковия 
капитал и активите в системата, несигурните перспективи пред местната икономика. За да 
отговорят на тези обстоятелства, българските банки се преориентираха още през 2009 г. към 
набиране на повече местен ресурс под формата на увеличение на депозити, което подси-
гури тяхната ликвидност. Заедно с това Българската национална банка (БНБ) въведе редица 
антициклични промени в регулаторната си рамка, целящи облекчаването на банковите 
дейности. Трябва да се отбележи, че преди кризата БНБ също провеждаше антициклична 
политика, целяща ограничаване на ръста на кредитирането, т.е. облекчаването на регула-
циите през 2009–2010 г. не води до слабо регулиран банков пазар.

Исторически БНБ е водила стабилна и консервативна политика по отношение на банкови-
те регулации, което може да се очаква да продължи и след кризата. На фона на ниското 
проникване на финансови услуги в България в сравнение с ЕС може да се очаква, че чуж-
дестранните инвестиции, основно под формата на кредити и депозити от банки майки, 
ще се увеличат. Възвръщаемостта от инвестиции в банков капитал в България е висока в 
сравнение с останалите страни от Централна и Източна Европа, което ще бъде атрактивно 
за чуждестранните инвеститори.

Регулации върху ценните книжа и търговията им. Индикаторът се проявява като тежест 
за конкурентоспособността на България през 2008 г. и позицията му се влошава в следващите 
години. Основните причини за това се коренят в политически решения и в неефективната 
работа на институциите. Сред проблемите са липса на активност от страна на регулатора, 
въпреки правомощията му, поради недостатъчно финансиране и капацитет; неотдаване на 
достатъчно внимание на проблеми, свързани със счетоводен инженеринг, с който финансови 
участници си осигуряват нужната капиталова адекватност; източване на пенсионни фондове 
чрез инвестиции в „кухи“ свързани дружества; нереално завишаване на печалби на друже-
ства. Всичко това доведе до казусите с „Мостстрой” и „Холдинг пътища” през 2010 г., при които 
надзорът не предприе мерки във връзка с неадекватното разкриване на финансовите труд-
ности на дружествата пред инвеститорите им и подозренията в източване на тези дружества. 

Въпреки че част от проблемите са наследени, след промени в устройствения план на над-
зора и смяна на ръководството му няма признаци за решаването им. Напротив – след като 
държавната субсидия беше възстановена, през 2010 г. тя беше намалена с 50 на сто, това не 
се отразява в размера на работещите експерти или тяхното възнаграждение. По този начин 
капацитетът на надзора остава близо до санитарния си минимум, което води до по-скоро 
формално изпълнение на задълженията. Независимо от големите очаквания за подобрява-
не на надзорните дейности, такива не се наблюдават и перспективите остават несигурни.

Развитие на финансовия пазар. Показателят е неблагоприятен за конкурентоспособността 
на България в периода 2006–2009 г., като до 2008 г. подобрява позицията си, но през 2009 г. от-
ново губи места. Основните причини за лошото състояние са силно ограниченият като размер 
капиталов пазар в страната и наличието на малко ликвидни акции. Това води до практическа 
невъзможност за въвеждане на нови финансови инструменти на пазара в България, където 
основно се търгуват акции и облигации. До 2008 г. капиталовият пазар в страната се радваше 
на огромен интерес от чуждестранни инвеститори заради очакваните ползи от членството на 
България в ЕС. В същия период държавната политика не беше насочена към приватизирането 
и развиването на Българска фондова борса – София, въпреки интереса на няколко европейски 
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борсови оператори като OMX, германската Deutsche Borse и полската WSE. Икономическата 
криза в страната силно понижи капитализацията и търговията на БФБ – София, което се отра-
зи и в загуба на позиции по показателя на СИФ. Въпреки призиви през последните две години 
за продажба на борсата на стратегически инвеститор, който да спомогне за нейното развитие, 
последните две правителства не предприеха стъпки в тази посока. През 2010 г. държавата 
увеличи участието си в БФБ – София, до над 50 на сто, което според управляващите би било 
по-привлекателно за един бъдещ купувач. Това показва, че намеренията за приватизацията й 
остават, но предвид опита от последните години водеща вероятно ще бъде продажната цена.

Технологична готовност

Деветият фактор е Технологична готовност (Technological Readiness), при който оценката 
на България показва ясна тенденция на ръст и страната бележи значителен напредък. Това е  
съпътствано и с подобряване на позицията й в класацията. Това е и факторът, по който след 
Макроикономическа среда България има най-добри позиции (48-о място през 2010 година).

Тук са включени няколко количествени индикатора, които имат много добри стойности за 
страната. Това са: интернет потребители (45 на 100 души от населението и съответно 48-а 
позиция); брой абонати на широколентов интернет (13 на 100 души от населението и съот-
ветно 44-то място); скорост на интернет (378.1 Mb/s на 10 000 души и съответно 7-а позиция) 
и др. По последния показател България изпреварва дори такива страни като Дания, Франция, 
Норвегия, Германия и др. Същевременно остават ниски оценките за абсорбирането на съвре-
менни технологии от страна на фирмите, степента на използване на последни, най-модерни 
технологии, малка роля на чуждите инвестиции за навлизане на нови технологии и др. 

Това е област, в която България има сравнително добри позиции – през 2010 г. тя заемаше 
48-о място, а през 2011 г. – съответно 50-о. 

Фигура 10. Фактор Технологична готовност, България, 2006 - 2011
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Роля на ИКТ. Анализите показват, че инвестициите в ИКТ имат по-голяма ефективност и въз-
връщаемост на средствата в сравнение с останалите инфраструктурни инвестиции. Особено 
важно значение има покритието на широколентови услуги – според експерти нарастването 
на покритието на широколентови услуги с 10 на сто води до повишаване на БВП с 1.2 на сто.

Важно значение за иновативното развитие в България имат високите технологии, които 
обаче  заемат малък дял в сравнение със средно- и нискотехнологичните производства. 
Същевременно в редица области съществуват високотехнологични компоненти, налице е и 
определен изследователски потенциал. Успешното развитие на високотехнологичните про-
изводства зависи в голяма степен от провеждането на подходящи политики. Определянето 
на приоритети, отделянето на ресурси (държавни и частни), развитието на публично-частни 
партньорства ще създадат възможности за успешна реализация на тези политики. За това 
са необходими ясна стратегия, гъвкави механизми за стимулиране, добра координация, 
съзнание за сложността на задачата и последователност в търсене на решението й.

За да оцелеят в новата конкурентна среда, предприятията трябва да бъдат отворени към 
новите технологии и изделия, новите методи за работа, да са подготвени да възприемат и 
използват техните предимства. Някои от данните, както и проведени социологически проуч-
вания дават известни положителни сигнали за зараждаща се електронна икономика в стра-
ната, като например най-модерни канали за достъп до интернет, развиващо се електронно 
банкиране и електронна търговия. Въпреки това повечето от фирмите са на първоначален 
етап на интегриране възможностите на глобалните информационни и комуникационни 
технологии в производствените и бизнес процесите. Отчасти това се дължи и на недобрата 
информационна инфраструктура. 

Данни за използване на ИКТ 

В анализа към НПР „България 2020“ е посочено, че в края на 2009 г. разходите за ИКТ възлизат 
на 6.9 на сто от БВП. По този показател България се нарежда на едно от първите места в ЕС. 
Високият дял на разходите за ИКТ се дължи изцяло на сектора на електронните съобщения. 
За разлика от него се наблюдава съществено изоставане по показателя информационни 
технологии. Това е резултат от все още значително изоставащите разходи за покупка на ком-
пютри и софтуер от населението, които са над два пъти под средното ниво за ЕС. През 2007 
г. България е сред страните с най-малък дял на сектора за софтуерни услуги, в който са заети 
само 16 619 души (0.43 на сто от работната сила), но от друга страна, той произвежда 1.17 на 
сто от БВП на страната. По отношение на приноса на сектора към БВП през годината страната 
изпреварва Полша и Румъния.

Покритие и достъп до интернет. Достъпът до интернет на населението, както и  разпростра-
нението на широколентовата интернет връзка сред домакинствата и  предприятията са сред 
най-важните характеристики, определящи състоянието на съществуващите ИКТ в страната. 
През 2010 г. само 45.4 на сто от населението у нас има осигурен достъп до компютър. През го-
дината едва 33.1 на сто от домакинствата у нас имат достъп до интернет (фиксирана или ши-
роколентова връзка). По този показател България може да се сравнява единствено с Румъния 
(42 на сто), която, въпреки че през 2006 г. има по-ниски стойности от тези на България, е успя-
ла да осъществи по-интензивен ръст. През 2010 г. домакинствата с широколентова интернет 
връзка в страната възлизат на 26 на сто, като единствено в гъсто населените места у нас този
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показател достига до 36.4 на сто. През 2009 г. предприятията с фиксиран широколентов дос-
тъп до интернет са 70 на сто. По този показател страната изпреварва Латвия (62 на сто), Литва 
(58 на сто), Полша (58 на сто) и Румъния (41 на сто).

Използване на ИКТ и интернет. През 2010 г. едва 41.6 на сто от населението на страната 
между 16 и 74 години използва редовно интернет, като от ЕС изпреварваме единствено  Ру-
мъния (34 на сто) и Гърция (41 на сто). По данни от предходната година най-големите потре-
бителски групи са съответно учащите (89.9 на сто), хората на възраст между 16 и 24 години 
(75.1 на сто) и хората с висше образование (75.1 на сто). През 2009 г. България изостава от 
другите държави членки на ЕС и по сложността на компютърните умения, които са придоби-
ли отделните индивиди. Известно изоставане от средните нива за ЕС, макар и не така ясно 
изразено, съществува и при показателите, отчитащи използването на ИКТ от предприятията. 
През 2010 г. 90 на сто от тях използват компютри, като 85.1 на сто имат достъп до интернет. 
Ниското ниво на показателя „достъп до интернет” тук е в резултат на групата на малките 
предприятия – през 2010 г. 82.5 на сто от тях имат достъп до интернет. През 2009 г. най-често 
предприятията използват интернет за банкиране (64.3 на сто), при използването на електро-
нен подпис (54.2 на сто), за автоматизиран обмен на данни (44.9 на сто) или за поддръжката 
на собствена интернет страница (42.5 на сто). През 2010 г. едва 5.1 на сто от населението на 
страната между 16 и 74 години използва интернет за закупуване на стоки и услуги. По този 
показател изпреварваме Румъния (4 на сто), докато при всички останали страни от ЕС отчете-
ните стойности са над 10 на сто. През 2009 г. обаче само 1 на сто от оборота на предприятията 
е от електронна търговия през интернет.

Мерки за повишаване на конкурентоспособността. Необходимо е значително по-ускоре-
но да се внедряват информационни технологии в държавната администрация за ефективно 
електронно обслужване на бизнеса, вкл. приемане на електронни документи и електронни 
подписи, данъчно обслужване по електронен път, предоставяне на официална информация 
в интернет и т.н. Така фирмите ще бъдат косвено мотивирани  да използват възможностите 
на модерните технологии. Този процес ще бъде ефективен само ако се основава на сътруд-
ничество между правителството, неправителствените организации и бизнес сектора.

В социално-икономическия анализ към Националната програма за развитие е посочено, че 
изграждането на по-добра инфраструктура в областта на ИКТ е ключов фактор за социално-
то и икономическото развитие на страната. Това допринася за повишаването на конкурен-
тоспособността на бизнеса и за разкриването на нови перспективи както в организацията 
на работата, така и в създаването на нови и по-привлекателни работни места.

Политиката за насърчаване на технологичното развитие трябва да бъде един от ос-
новните компоненти в политиката на модерното държавно управление. Това означава 
подкрепа за предприятията чрез мерки, директно насочени към стимулиране на появата 
и растежа на иновативни фирми и трансфер на технологии към целия производствен 
сектор. Необходимо е разработването на система от финансови, маркетингови и инсти-
туционални  инструменти, която да стимулира технологичното израстване на предпри-
ятията в България във всеки един стадий от тяхното развитие. Примерен комплекс от 
такива мерки включва: подпомагане създаването на фирми в технологични инкубатори, 
осигуряване на грантови схеми за частично подпомагане на най-конкурентоспособните 
идеи и продукти, създаване на условия за рисково финансиране на младите компании, 
подобряване на условията за финансиране в нови технологии на вече утвърдилите се 
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компании, изграждането на положителен технологичен имидж на България и осигуряване 
на институционална подкрепа за навлизането на реномирани големи мултинационални 
компании в страната, по-добро използване на възможностите на Оперативна програма 
„Конкурентоспособност“ и др. 

Необходимо е осъществяването на широкомащабна образователна и информационна 

кампания за по-ефективно използване на информационните технологии в реалния бизнес. 
Несъмнено една от причините за неефективното използване на високи технологии в биз-
неса е т.нар. технологично разделение (digital divide). Това разделение, което е подчертано 
при различните възрастови групи и населени места, е бариера за оптимизиране на пазар-
ните взаимоотношения на базата на високоефективни информационни и комуникационни 
технологии. Необходимо е реализирането на специализирани информационни, образова-
телни и квалификационни програми, които да намалят и неутрализират негативния ефект 
на технологичното разделение. 

Широколентов достъп. С цел насърчаване въвеждането на ИКТ в началото на 2009 г. 
Координационният съвет за информационно общество съгласува Програма за широколен-
тов достъп в България. Програмата посочва като цел до 2013 г. в големите градове, където 
живее около 75 на сто от населението, да има 100 на сто широколентов достъп (едновре-
менно до данни, гласови и видео услуги при онлайн свързаност). Възможността да се ползва 
бърз интернет и онлайн услуги трябва да се съчетае с надеждна свързаност, ниски цени за 
крайните потребители и високи скорости на връзката. Според прогнозите на експертите на 
бившата ДАИТС до 2011 г. 85 на сто от българите трябва да бъдат интернет потребители, 100 
на сто от българските училища да са свързани с високоскоростен интернет, поне 40 на сто 
от бизнеса да използва електронни услуги.

Високотехнологични паркове. Създаването на високотехнологични паркове е важен ин-
струмент за развитие на иновативни и високотехнологични дейности. Съществуващите в 
момента в България високотехнологични паркове и технологични центрове са резултат от 
отделни проекти, финансирани по различни програми. Те не възникват в резултат на целе-
насочена държавна политика, която да им гарантира устойчивост. Създаването на подобни 
институции (паркове, технологични центрове и т.н.) не бива да се случва спонтанно, то тряб-
ва да бъде част от единна държавна политика. За да съществуват и предоставят качествени 
услуги, тези институции се нуждаят от значителни финансови ресурси. В България няма 
система, която да гарантира финансовото им осигуряване. При всички досегашни опити за 
създаване на инкубатори, високотехнологични паркове и др. се разчита единствено на тях-
ната стопанска дейност, която им осигурява ресурси, за да движат своята основна дейност. 
Няма средства от бюджета, в малка степен средства се осигуряват от европейски фондове 
(ОП „Конкурентоспособност”), които могат да гарантират и осигурят предлаганите от тях 
услуги в дългосрочен план.

Размер на пазара

Десетият фактор е Размер на пазара (Market Size) – тук има подобрение в периода 2007–
2009 г., но през 2009 г. то вече не е изпреварващо в сравнение с други страни и позицията на 
България за същата година остава непроменена. Оценката се влошава през 2010 г. и ако това 
е в резултат от кризата, то негативният ефект в България е значително по-голям в сравнение 
с други страни в класацията. Това личи от еднаквата оценка през 2008 г. и 2011 г., която обаче 
е съпроводена със спад в позицията съответно от 58-о на 64-то място. 
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Фигура 11. Фактор Размер на пазара, България, 2007 - 2011
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В този раздел са изследвани индикатори, свързани с размера на вътрешния пазар и ролята 
на вноса и износа в икономиката. 

Българският пазар е сравнително малък, а българската икономика е в много висока степен 
отворена – външната търговия играе много важна роля. Особено голямо е значението на 
нарастването на износа и намаляването на дефицита по търговския баланс за осигуряване 
на устойчив икономически растеж в дългосрочен план. Направените анализи на външната 
търговия на България налагат няколко основни извода за състоянието на българския из-
нос от гледна точка на неговата динамика, стокова и регионална структура, фирмен профил 
и потенциал за нарастване:

  Основната характеристика на българската външна търговия е високият дял на 
износа на стоки със сравнително ниска степен на преработка.  

  В близките години България ще бъде в силна конкурентна среда. Това е особено 
важно за структуроопределящите стокови групи в българския износ – текстил и 
облекло, металургия, горива и масла, както и за тези с по-малък принос – фар-
мацевтика и козметика, напитки, мебели, торове, плодове и зеленчуци и др., но 
всички със своите конкурентни предимства.

  При сегашната си структура българският износ е силно зависим от вноса на енер-
гоносители и суровини, което в дългосрочен план с непрекъснатото нарастване 
на цените на тези продукти на международния пазар ще влияе негативно върху 
конкурентоспособността на експортната продукция.

  Необходимо е да се насърчава нарастването на износа на стоки с по-висока  сте-
пен на преработка и по-висока добавена стойност. 



78

  Повишаването на ефективността на износа и запазването на устойчиво присъст-
вие на световния пазар изисква нарастване на производителността и конкурен-
тоспособността на българските предприятия.

През 2010 г. външната търговия беше в значителна степен двигател на икономическото 
развитие – тя почти достигна предкризисните си равнища, като експортът дори ги надмина. 
За цялата година износът (FOB) нарасна с 33.2 на сто до 15.6 млрд. евро, а вносът (CIF) – 
с 13.5 на сто до 19.2 млрд. евро, което доведе до намаляване на дефицита в търговския 
баланс (FOB)CIF) до 3.6 млрд. евро (с 31 на сто спрямо предходната година). Очакванията 
темповете на растеж да се забавят през тази година не се оправдаха и за първите два месеца 
на 2011 г. нарастването на износа е 58.9 на сто спрямо същия период на предходната година 
(до 3.1 млрд. евро), като само за януари то достига рекордните 72.5 на сто на годишна база. 
Причината е в стабилното, макар и бавно възстановяване на икономиката в Еврозоната. 
Темповете на растеж на вноса също набират скорост – 36.3 на сто за януари и февруари (до 
3.2 млрд. евро), главно поради повишаване на цените на суровините и горивата. Покупките 
на машини и други инвестиционни стоки растат по-бавно поради свиване на инвестициите 
– местни и чуждестранни. 

Факторите, допринесли за растежа на износа, са свързани с оживлението на международ-
ните пазари, покачването на цените на суровини, горива и хранителни продукти, както и с 
повишената ефективност на експортно ориентираните предприятия. По-ниските темпове 
на растеж на вноса са резултат от продължаващата несигурност за развитието на иконо-
миката, ограничения достъп до кредитиране и свитите приходи на компаниите, както и от 
драстично намалелите преки чуждестранни инвестиции. 

Характерна особеност на търговията от последната година е тенденцията на разнооб-
разяване на пазарите. Основните насоки в пазарната ориентация са: затвърждаване на 
експортните позиции на основни европейски пазари (Германия, Италия, Румъния, Гърция); 
разширяване на пазарните ниши в страни, където досега присъствието беше слабо (Пор-
тугалия, Естония, Люксембург); по-активно навлизане на нови пазари (ЮАР, Индия, Китай); 
възвръщане на предишните позиции на пазарите в съседните балкански страни, където от-
ново се реализира значително положително салдо. Що се отнася до стоковата структура, 
по-голямата част от промените в износа са свързани с изменение на цените на суровините, 
горивата и храните на международните пазари, но при редица изделия (машини, електро-
техника, резервни части, лекарства, текстил) става дума за увеличаване на физическия обем 
на експорта.

Запазването и разширяването на конкурентните предимства на българските експортни 
производства поставя въпроса за преодоляване на проблемите чрез провеждане на адек-
ватни политики. Те имат за цел да създадат благоприятни условия за развитие на предпри-
емачеството, подобряване на бизнес средата, насърчаване на иновативното развитие и 
инвестиционния процес, насърчаване на износа на стоки с по-висока степен на преработка 
и добавена стойност.

Правителството полага известни усилия за стимулиране на експорта. През 2008 г. беше 
разработена експортна стратегия „Визия 2013“, подготвена беше концепция за експортна 
политика на България. Целта на тези документи е да се  постигне високо ниво на произво-
дителност, иновативност и доходност на икономиката на основата на по-широка интерна-
ционализация на производството. В момента МИЕТ подготвя секторни експортни стратегии. 
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Те са в няколко сектора: текстилна промишленост, машиностроене, хранително-вкусова 
промишленост, химическа промишленост, фармацевтика, мебелна промишленост и др. 

Институциите в подкрепа на експортно ориентираните предприятия са: ИАНМСП, Банка за 
развитие, Агенция за експортно застраховане, БАИ. 

Оценката ни за подкрепата на експорта на предприятията е, че тя не е достатъчна. Разрабо-
тената през 2008 г. стратегия в голяма степен остана на хартия, не е ясно как тя се изпълнява. 
Трябва да се отбележи, че ИАНМСП не е достатъчно активна в насърчаването на интерна-
ционализацията на МСП. 

Възможна добра практика е създаването на Специализирана експортна агенция. В ре-
дица държави съществуват специализирани организации в помощ на експорта (експортни 
агенции), чиято дейност е насочена към стимулиране и подпомагане на експортно ориен-
тирани маркетингови стратегии на всички компании, които в момента изнасят на външните 
пазари, както и тези, които са потенциални износители. Те предоставят широка гама услуги 
– от предлагането на информация за текущите възможности на световния пазар до орга-
низирането и провеждането на различни пазарни инициативи и изложения. Мисията на 
една такава агенция е да стимулира и улеснява експортната дейност на частните компании. 
Целта на агенцията е максимизиране на продажбите в чужбина. Като правило усилията на 
агенцията са насочени в дългосрочна перспектива към подпомагане на онези фирми, които 
имат висок експортен потенциал и високи изисквания за подпомагане. Част от дейността на 
агенцията е създаването на първоначални контакти между местните бизнесмени и потенци-
ални чуждестранни купувачи. За да осъществи тези си цели, агенцията трябва да разполага 
със значителни източници на информация и множество контакти.

У нас допреди няколко години също съществуваше Център за насърчаване на износа, но 
той не доказа ефективността си и значението си за подпомагане на експортно ориентира-
ните предприятия. Нещо повече – от всички наши изследвания досега стигаме до извода, че 
във всички отрасли на преработващата промишленост преобладават МСП. На тях се пада 
и по-голямата част от износа. Ето защо ИАНМСП би могла да играе ролята на експортна 
агенция, ако се подсили дейността й в сферата на подпомагане интернационализацията на 
предприятията.

Развитие на бизнеса

Единадесетият фактор за конкурентоспособност е Развитие на бизнеса (Business 
sophistication). Качеството на фирмените стратегии има изключително голямо значение за 
конкурентоспособността на страната. 
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Фигура 12. Фактор Развитие на бизнеса, България, 2006 - 2011
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По отношение развитието на бизнеса България изостава съществено, като при това отстъп-
ва назад и в момента е едва на 96-о място (95-о през 2010 година). Българските компании 
имат най-сериозни затруднения в следните области: липса на адекватна политика за ква-
лификация и преквалификация на човешките ресурси, неефективен маркетинг и недос-
татъчно добро качество на професионалния мениджмънт, отсъствие на активна политика 
за закупуване и внедряване на съвременни технологии, недостатъчно участие в свързани 
производства – клъстери. Тези сериозни проблеми водят и до по-ниска конкурентоспособ-
ност на фирмите.

Конкурентните предимства на българските фирми са свързани преди всичко с ниските 
цени (ценови предимства), основани на евтина работна ръка. Трябва да се отбележи обаче, 
че такива предимства са нетрайни. В съвременните условия потребителите са готови да 
платят по-високи цени за по-висококачествени, диференцирани, нови, уникални продукти 
и услуги; бързина на доставките; високо качество на маркетинг и мениджмънт и т.н. Бъл-
гарските фирми отстъпват на своите конкуренти на европейските пазари по отношение на 
тези елементи. 

Баланс на някои предимства и недостатъци на българския бизнес

Предимства:

  нарастващ интерес и осъзната необходимост от внедряване на нови технологии 
и обновяване на продукцията – голяма част от фирмите оценяват ролята на тех-
нологичното развитие и са склонни да инвестират в наука и изследвания; 

  отвореност към външните пазари – стремеж към участие в международни мрежи;
  позитивна динамика в повишаване на качеството и внедряване на международ-

ни стандарти за управление на качеството;
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  гъвкавост, приспособимост, способност да импровизират;
  добър достъп до интернет доставчици.

Недостатъци:

  значителна част от компаниите водят интуитивно своя бизнес – в много случаи 
липсват стратегии и ясно формулирани цели; 

  ниска производителност и относително ниска конкурентоспособност, основана 
предимно на ценови фактори;

  малко средства, отделяни от компаниите за обновяване на продуктите и произ-
водствените процеси;

  недостиг на финансови ресурси и труден достъп до финансиране, подценяване 
на извънбанковите форми на финансиране; 

  липса на фирмена култура и управленски опит;
  наличие на значителни ненатоварени производствени мощности;
  липса на целенасочена политика за развитие на човешките ресурси в контекста 

на съвременните технологични и иновационни изисквания.

По-подробният анализ показва, че предприемачите трябва да положат усилия за по-

добряване на фирмените стратегии в следните посоки: 

Бизнес планиране. Делът на фирмите, имащи бизнес стратегия, която текущо се актуализи-
ра, е сравнително висок. Това показва относително висока степен на осъзнаване на ползите 
от стратегическото управление на бизнеса. Все повече предприемачи намират партньори, 
от които бизнесът им зависи в дългосрочна перспектива. Слабо се използват услугите на 
консултанти и организации, подпомагащи бизнеса. Често фирмите, особено МСП,  не раз-
полагат с вътрешен капацитет и ресурс за изготвянето на подробен бизнес план и разра-
ботването на стратегии към него. Българските компании все още нямат изградени навици в 
използването на организации за подпомагане на бизнеса. Използването на специализирани 
консултантски компании е слабо развито поради относително високите цени на тези услу-
ги, които не са по възможностите на голяма част от предприятията. Бизнес планирането 
и разработването на бизнес стратегии остават „запазена” дейност само за собствениците 
и мениджърите. Малък е процентът на българските предприятия, които имат отдели или 
специално разписани процедури и стандарти за бизнес планиране. В известна степен това 
може да се обясни и с големия брой микропредприятия, в които процесът на планиране 
се извършва от собственика и е свързан с неговите желания и потребности. Голяма част от 
предприятията не използват формализирана система или разписани правила в процеса на 
планиране. Мениджърите разчитат преди всичко на личната си квалификация и компетен-
ция, както и на интуитивно познание за основните тенденции на развитие на пазара. Дори 
и тези наблюдения през годините рядко биват записвани или организирани под формата на 
база от данни и информация, която да се ползва за основа на планирането. Това намалява 
качеството на бизнес планирането, а такива компании не използват рационално натрупано-
то от тях знание, което намалява конкурентоспособността им. В голяма част от предприяти-
ята само мениджърите са наясно със стратегията и визията на предприятието, където има 
такива. Често фирмената стратегия не е разписана и съществува само в тяхното съзнание. 
Това затруднява свеждането й до персонала. В някои случаи мениджърите не са склонни да 
споделят фирмената стратегия със служителите си поради недоверие. 
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Представителите на бизнеса не винаги са наясно с проблемите на управлението. Делът на 
фирмите, които смятат, че управленските умения са сред основните конкурентни предим-
ства, е малък. Това е едно поле, в което има голям нереализиран потенциал за подобрение 
на конкурентоспособността на предприятията. 

Човешки ресурси. Един от главните проблеми на конкурентоспособността на фирмите в 
дългосрочен план са човешките ресурси. Основна характеристика на българските пред-
приятия остава концентрацията на пълномощията в топ мениджърите, които в повечето 
случаи са и собственици на фирмите. Необходимостта от делегиране на права за вземане 
на решения е свързана с повишаване качеството на човешкия ресурс, с който разполагат 
фирмите. Това е един от сериозните проблеми пред по-малките фирми. От една страна, те 
не разполагат с достатъчно ресурси, а от друга – не предлагат и атрактивни възможности 
за развитие на висококвалифициран персонал. Това не им позволява да разчитат на добре 
подготвени управленски кадри. Нещо повече – нуждата от добре подготвени мениджъри 
все още не е осъзната на ниво предприятие.

Образователната система не успява да подготви достатъчно качествени управленски кадри. 
Според голяма част от мениджърите подготовката на кадри за бизнеса от образователната 
система е на средно ниво. Те отдават недостига на квалифицирани специалисти преди всич-
ко на несъответствието между продукта на висшите училища и нуждите на бизнеса.

Обучението на човешките ресурси е слабо застъпено в предприятията, макар че за голяма 
част от проблемите с дефицита на човешки капитал е свързан и с управлението на пред-
приятията. Тяхна е отговорността за развитието и доизграждането на специалистите чрез 
професионално обучение и обучение на работното място. Липсата на подобни възмож-
ности в преобладаващата част от предприятията демотивира оставането в тях на способни 
служители с желание за кариерно развитие. Повечето предприятия не предлагат план за 
кариерно развитие. Това отблъсква младите перспективни служители с добра образова-
телна подготовка и желание за израстване. Този проблем е пряко свързан с дългосрочното 
планиране, липсата на ясна визия за развитие, с изработването на корпоративни стратегии 
и стратегии за обучение на персонала. Средните по размер фирми и микропредприятията 
трудно могат да се конкурират с по-големите компании за привличане на висококвали-
фицирани специалисти. Поради ограничената численост на персонала и по-малките си 
финансови ресурси те не могат да си позволят наемането на тесни специалисти, които биха 
повишили ефективността на предприятието. Поради по-голямото текучество на персонал в 
малките предприятия мениджърите не са склонни да правят големи разходи за обучение. 

Ограничените ресурси на малките предприятия налагат техните специалисти с по-висока 
квалификация да съвместяват няколко функции/дейности при сравнително ниско заплаща-
не. Проблемът е, че липсват стимули, които да привличат висококвалифицирани специали-
сти към подобен вид работа. Този проблем не се дължи само на ограничените финансови 
ресурси на малките фирми, но и на качеството на мениджърите, и техните умения за изграж-
дане на добър екип.  

Мениджмънт. В много от предприятията, особено МСП, човекът, който ръководи компа-
нията и определя нейната стратегия и цели, е и собственик на бизнеса. Но това не го прави 
автоматично най-добре подготвения в компанията за мениджърската позиция. Напротив, 
практиката показва, че повечето предприемачи никога преди това не са се занимавали 
с мениджърска дейност и не са подготвени да ръководят успешно своята фирма. Често 
мениджърите изпитват трудности при разрастване на бизнеса си, тъй като не делегират 
своевременно част от дейностите, с които се занимават. Тяхната заетост с текущи задачи 
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ограничава възможностите им за вземане на стратегически решения и ограничава разви-
тието на предприятието. 

Собствениците на фирми, които са осъзнали нуждата да делегират мениджмънта на някой с 
повече опит и знания от тях, предпочитат да предоставят главните мениджърски постове на 
свои роднини и познати, пред това да наемат професионалисти. Причината е в липсата на 
доверие в обществото като цяло.

Маркетингови стратегии. Основните проблеми при маркетинговите стратегии до голя-
ма степен са свързани с проблемите на управленските стратегии. Повечето фирми нямат 
разписана цялостна маркетингова стратегия, а и обикновено необходимостта от нея не е 
осъзната. Като правило малките компании съсредоточават усилията си в един определен 
елемент на маркетинговата стратегия – продуктова политика, канали на дистрибуция, поли-
тика към клиентите и др. Една от причините за липсата на маркетингови стратегии е слабият 
конкурентен натиск в рамките на българския пазар. Успешното реализиране на българските 
предприятия на общия пазар на ЕС обаче зависи от тяхната способност да се конкурират с 
много по-голям брой преки конкуренти за един и същи пазарен контингент. Това определя 
маркетинговата стратегия на предприятията като основно средство за постигане на успех. 

Много предприятия в България не разполагат с капацитет за развитие на цялостни модерни 
маркетингови стратегии. Повечето компании нямат собствен специалист по маркетинг. Тези 
функции обикновено се поемат от мениджъра на компанията (при микропредприятията) 
или от служител, който отговаря и за други дейности (продажби, връзки с клиенти, планира-
не, продуктов дизайн и др.). При вземане на решения относно маркетинговия микс на ком-
панията се разчита преди всичко на „здравия разум” или натрупания добър или лош опит. 

Въпреки дефицита на добри специалисти в тази област и интереса към нея висшите учебни 
заведения не успяват да подготвят добре квалифицирани маркетингови специалисти. Голе-
мите компании разчитат почти изцяло на организирано от тях допълнително обучение на 
маркетинг специалистите си, но МСП не разполагат с необходимия ресурс за това. 

Предприятията рядко прибягват към услугите на квалифицирани консултанти по марке-
тинг. Малък е броят на фирмите, които използват услугите на квалифицирани експерти в 
областта на маркетинг проучванията. Много предприятия почти не разполагат с актуални 
количествени данни за пазара, на които да базират маркетинговата си стратегия. Малко 
компании могат да си позволят специализирани пазарни проучвания. За опознаването на 
пазара и потребителските нагласи се разчита на сетивно познание, лични контакти, чужд 
или собствен опит, както и на късмет.

Стратегически партньорства. Ролята на стратегическите партньорства е недооценена. 
Партньорства между предприятията се осъществяват преди всичко въз основа на лични 
контакти и приятелски връзки между собствениците/мениджърите на предприятията. Друг 
стимул за реализиране на стратегически партньорства е кандидатстването по международ-
ни програми и тръжни процедури. Поради липсата на маркетингови проучвания фирмите 
не винаги познават своите преки конкуренти и потенциални партньори.
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Основни инструменти за насърчаване на предприемачеството 

Основният инструмент на правителството за стимулиране на предприемаче-
ството и по-специално на МСП е Националната стратегия за насърчаване на 
малките и средните предприятия 2007–2013, разработена от екип на МИЕ (сега 
МИЕТ) в унисон с основните насоки на ЕК. Стратегията очертава приоритети-
те в развитието на сектора на МСП: насърчаване на предприемаческия дух, по-
добряване достъпа до финансиране и осигуряване на финансова подкрепа за МСП 
(в т.ч. и чрез програмите на ЕК), опростяване на административната среда, 
постигане на устойчиво развитие, интернационализация на МСП, стимулиране 
на научната дейност и иновативното развитие, защита на интелектуалната 
собственост.

Основните институции в подкрепа на предприемачеството са: ИАНМСП, БАИ, Банка 
за развитие, БАЕЗ, различни инструменти на ЕС за насърчаване на предприемаче-
ството (например инициативата JEREMIE) и др. 

По наше мнение ИАНМСП обаче трябва да бъде много по-ефективен партньор на 
бизнеса. Необходимо е тези институции, особено ИАНМСП, да бъдат много по-ак-
тивни в усилията си за подкрепа на предприемачеството чрез предоставяне на 
по-разнообразна информация за пазарите и за новостите в бизнеса, разработване 
и предоставяне на маркетингови анализи, предлагане на контакти с партньори, 
подпомагане процеса на сертификация на продуктите, по-тесни контакти с бран-
шовите организации, изграждане на интернет портали  и др.

Ролята на правителството за развитие на предприемачеството е преди всичко 
в създаването на благоприятна среда за развитие на бизнеса – компетентна дър-
жавна и местни администрации, условия за интензивна конкуренция на пазара, 
по-модерна инфраструктура, повече информация, развити научни институции, по-
добро образование и др. В този смисъл решаването на проблемите в останалите 
11 сфери ще окаже благоприятно въздействие и върху качеството на фирмените 
стратегии и степента на развитие на предприемачеството.

Иновации

Дванадесетият фактор е Иновации (Innovation), при чието развитие през последните шест 
години няма значителна промяна. Оценката му се покачва през 2007 г., но още следващата 
година се връща на нивото си от 2006 г. и не се променя до края на периода. В сравнение 
с останалите страни от класацията развитието на България по този фактор изостава през 
първите три години, след което слабо се подобрява. 
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Фигура 13. Фактор Иновации, България, 2006 - 2011
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Състояние на иновативното развитие на българските предприятия. Според Доклада на 
СИФ по отношение на иновациите България има много неблагоприятни позиции – движи се 
между 87-о и 93-то място през последните шест години. Независимо от резервите за субек-
тивния характер на някои оценки, иновациите са област, в която страната изостава. Опреде-
лено може да се каже, че това е сфера, която се подценява от правителството. Независимо че 
се декларира, че това е приоритет, реалните мерки са малко и имат ограничен ефект. Много 
слаби са резултатите по отношение на сътрудничеството между университетите и бизнеса, 
капацитета на предприятията за иновации, разходите на бизнеса за НИРД, правителствени-
те разходи за съвременни технологии. Силно обезпокоителен е фактът, че България прави 
сериозно отстъпление по отношение на качеството на научноизследователските организа-
ции и наличието на изследователи и инженери. Принос за това има „изтичането на мозъци“, 
което оказва драматично негативно влияние върху научния потенциал на страната.

Данните на EIS15 (специализирано проучване на ЕК за иновативно развитие) потвърждават 
тези констатации и показват, че България е в групата на изоставащите страни с показатели, 
които са значително по-ниски от средните за ЕС. Отбелязва се обаче, че се осъществява 
известна позитивна промяна. България има най-добри постижения при достъпа до финан-
сиране. Слаби са резултатите за партньорството между бизнеса и научните организации и 
степента на комерсиализация на научните изследвания. 

През юни 2011 г. беше публикуван доклад на ЕК за иновационната политика в държавите 
от Съюза. В него се посочва, че България продължава да бъде на последно място по изсле-
дователска и развойна дейност в ЕС, като отделя само 0.53 на сто (за 2009 г.) от БВП за по-
добни цели. Този процент дори е намалял в сравнение с 1999 г., когато за иновации са били 

15 http://www.proinno-europe.eu/index.cfm?fuseaction=page.display&topicID=52&parentID=52
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предназначени 0.57 на сто от БВП. Частните инвестиции в научна и иновационна дейност 
са едва 0.16 на сто от БВП – това също е най-ниското ниво в рамките на ЕС. Икономиката на 
страната е специализирана в нискотехнологични сектори, малко са високотехнологичните 
фирми на пазара. Увеличаването на разходите за изследвания и иновации има решаващо 
значение за повишаването на конкурентоспособността на предприятията и икономиката. 

Някои от по-важните констатации са:

  Разходи за научни изследвания в България – 0.53 на сто от БВП, при средно 
ниво за ЕС 1.83 на сто от БВП. 

  Небалансирана структура на разходите за НИРД – делът на публичните раз-
ходи е два пъти по-голям от този на частния бизнес, което е точно обратното 
на препоръчаното в Лисабонската стратегия. Тези данни разкриват една от 
най- характерните черти на иновативното развитие в страната – ниско ниво 
на средствата за изследвания и иновации, отделяни от предприемачите. 

  Липса на сътрудничество между бизнеса и научните институти. Делът на ино-
вативните МСП, които си сътрудничат в процеса на иновативно развитие, е 
едва 3.4 на сто при средно равнище за ЕС от 9.4 на сто.

  Неблагоприятни резултати за обучението през целия живот – едва 1.3 на сто 
от населението на възраст между 25 и 64 години участва в този процес, дока-
то за ЕС процентът е 9.7 на сто. 

  Ниска патентна активност на българските предприятия, особено на МСП 
– едва 4.3 регистрирани EPO патенти на милион жители при 128 за ЕС. На 
национално ниво патентната активност е по-висока – наблюдава се по-сери-
озен ръст при регистрацията на търговски марки и дизайн. 

  Персонал, зает в наукоемките сектори на услугите – 8.3 на сто за България, 
при 14.5 на сто за ЕС.

  Заетост в средно- и високотехнологичните сектори – 5.3 на сто за България, 
при 6.7 на сто за ЕС.

  Нисък дял на високотехнологичния износ от България – 21.2 на сто, при 48.1 
на сто за ЕС.

Ниското ниво на иновационната дейност на предприятията е основна причина за тяхната 
ниска производителност на труда и ниската им  конкурентоспособност. Българските фирми 
в много по-малка степен участват във финансирането на научноизследователски и развойни 
дейности.   Слабата иновационна дейност е особено остър проблем за МСП. Инвестициите 
в нови продукти, технологии и тяхната пазарна реализация, предполагащи по-висок риск, 
както и липсата на финансови инструменти като гаранционни фондове и фондове на рис-
ков капитал за иновационни дейности, са съществени бариери за предприятията. Повечето 
предприемачи не възприемат въвеждането на иновации като източник за по-висока кон-
курентоспособност. Тясната връзка между всички участници в иновационната система 
е предпоставка за ефективно трансформиране на научната дейност в нови продук-ти. В 
България отношенията на сътрудничество между бизнеса, науката и другите институции 
за иновационни проекти са относително слаби. Едва около 10 на сто от иновационните 
предприятия си сътрудничат с университетите и научните институти. Малък е процентът на 
иновационните предприятия, които си  взаимодействат с научни и технологични центрове. 
Наличната, насочена към иновации инфраструктура в страната, е недостатъчна. 
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Мерки за повишаване на конкурентоспособността. В редица стратегически и програмни 
документи е посочено, че иновациите ще играят ключова роля за повишаване на конку-
рентоспособността. Основните документи са: Национална стратегическа референтна рам-
ка, Националната стратегия за насърчаване на МСП за периода 2007–2013 г., ОП „Развитие 
на конкурентоспособността на българската икономика”, ОП „Човешки ресурси“, ОП 
„Регионално развитие“, Национална програма за реформи 2011–2015 и др. Политическите 
документи в България са съобразени с основните инициативи и стратегически документи 
на ЕС – стратегията „Европа 2020“, инициативата „Съюз за иновации”, Рамковата програма за 
конкурентоспособност и иновации, Седма рамкова програма за научни изследвания (РП7) 
за периода 2007–2013 г. (в момента се подготвя Осма рамкова програма) и др. В страната се 
прилагат макар и ограничен брой инструменти в подкрепа на иновативното развитие.  

16171819

Основни инструменти в подкрепа на иновативното развитие на предприятията в 

България 

Национален иновационен фонд (НИФ). НИФ е основният финансов инструмент за подкрепа 
на иновациите в МСП. Фондът представлява схема за субсидиране на иновативни проекти 
на конкурсен принцип. Фондът е създаден с решение на правителството16, финансира се от 
бюджета на МИЕТ17 и се управлява от Агенцията за МСП18. НИФ насърчава иновационната 
активност на предприятията в България и е първият и основен целенасочен инструмент за 
такива цели. Средствата се използват за приложни и промишлени изследвания в предпазарна 
фаза. Очаква се с новия Закон за иновациите да се регламентира по нов начин работата на 
фонда. 

Фонд „Научни изследвания” към Министерство на образованието, младежта и науката 
осъществява връзката между бизнеса и научните организации, като отпуска средства 
на научни институции, представители на академичната общност или консорциуми, 
включващи представители на бизнеса. Средствата са насочени за различни научни проекти 
и изследвания за повишаване качеството на съществуващите изследвания и повишаване на 
конкурентоспособността на българските предприятия. 

ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”. Един от основните 
приоритети на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” е 
насърчаване на иновациите в малки и средни предприятия. Още в края на 2007 г. беше 
отворена схемата за стартиращи иновативни предприятия19. Тази схема е открита до 
изчерпване на нейния бюджет. През 2008 г. бяха отворени други 4 схеми в подкрепа на 
МСП. Средствата по схемите са на обща стойност близо 185 млн. лв., като по 2 от схемите – 
„Технологично обновление на малки и средни предприятия“ и „Технологично обновление 
на  големи предприятия”, средствата са по 68.4 млн. лв. За проекти по схемата „Подкрепа за 
разработване на иновации от предприятията” са определени 28.4 млн. лв., а за „Покриване на 
международно признати стандарти” – 19.5 млн. лв. 

16 Решение № 723 от 8 септември 2004 г.
17 http://www.mi.government.bg
18 Правилата за управление на средствата на Националния иновационен фонд са утвърдени със заповед на министъра на иконо-

миката и енергетиката № РД-16-586 от 12 юни 2009 г. 
19 За повече информация виж. http://www.sme.government.bg 
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Възможности за развитие на иновациите предлага и ОП  „Развитие на човешките ресурси“, 
която предвижда в рамките на приоритет „Подобряване на качеството на образованието и 
обучението“ изпълнението на операция „Развитие на следдипломни програми за обучение 
и научноизследователска дейност“, за която са отделени 3.2  на сто от общата стойност на 
програмата (0.5 на сто от европейските фондове за България, или 33 млн. евро за периода 
2007–2013 година). Подобно на предходната оперативна програма, и в тази са предвидени 
средства за дейности, които влияят върху иновационния капацитет, като предприемачество, 
образование и обучение. 

ОП „Регионално развитие“ предвижда да инвестира в иновации 1.2  на сто от приоритет 
„Насърчаване на местното и регионалното развитие в България“ (0.2  на сто от общата 
стойност на средствата по европейските фондове за България, или 16.3 млн. евро за 
периода 2007–2013 година). Програмата предвижда инвестиции в ИКТ и развитие на 
бизнес средата в отделни райони на страната, което ще оказва стимулиращо влияние 
върху иновациите. 

В Националния стратегически план за развитие на селските райони е заложено 4 на 
сто от общия му бюджет да бъдат насочени за развитие на иновационни дейности в 
селските райони и подкрепа на иновациите в хранително-вкусовата промишленост. 

Enterprise Europe Network. Тази инициатива на ЕК стартира в началото на 2008 г. Enterprise 
Europe Network в България обединява дейността на Европейския иновационен център 
– България, и осемте Евро инфо центъра в София, Враца, Русе, Добрич, Ямбол, Стара 
Загора, Пловдив и Сандански. Мрежата предлага разнообразни услуги, сред които важно 
място заемат иновативното и технологичното развитие: изграждане на технологични 
партньорства между предприятията, основани на трансфера на иновации; подпомагане 
на микро-, малкия и средния бизнес по въпроси от техническо естество като права на 
интелектуалната собственост, стандарти и нормативна уредба на ЕС; насърчаване на 
иновации, въвеждане на нови продукти и използване на възможностите в рамките 
на Единния пазар; подпомагане на дружествата да излязат на международния пазар; 
подкрепа за разработването и обмена на нови идеи между предприятията; достъп до 
европейски проекти и финансиране от ЕС. 

Ваучерна схема. Бенефициенти по схемата са МСП, а доставчик на знания са висши 
учебни заведения и научноизследователски организации, които в зависимост от 
потребностите на предприятията разработват нови решения на проблеми с приложен 
характер. 

Други инструменти в подкрепа на иновативното развитие са Българска банка за 
развитие20, бизнес ангели, технологични центрове и т.н.

Основният стратегически документ в областта на иновациите е Иновационната стратегия 

на България.20В отговор на предизвикателствата, свързани с иновативното развитие, през 
2004 г. беше разработена от МИЕ Иновационна стратегия на България. Тя определя рамките 
на действията в процеса на укрепване на връзките между науката и бизнеса с цел да се 
постигне по-широко приложение на модерните научни решения в реалната икономика. 
Приемането на Национална иновационна стратегия през 2004 г. и нейната реализация чрез 
конкретни проекти като създаването на иновационен фонд, разработването и стартирането 
20 http://www.nasbank.bg/opencms/opencms/menu/bg/, виж подробности в частта за „Достъп до финансиране”.
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на Оперативна програма „Конкурентоспособност” бяха първите, макар и ограничени, целе-
насочени мерки в подкрепа на иновациите. Поради липсата на последователна политика и 
адекватно финансово осигуряване те обаче не промениха съществено иновационния кли-
мат. Допълнително в условията на криза намаляват инвестициите в иновационна дейност и 
се увеличава иновационният дефицит. Проблемите са в няколко основни области: 

Първо, стратегически документи. Националната иновационна политика се осъществява 
на основата на остаряла иновационна стратегия. Тази стратегия не е била актуализирана 
в съответствие с промяната в потенциала на българската икономика и условията, в които 
действат звената на иновационната система. Липсва синхрон между Иновационната страте-
гия и проектите на Стратегията за развитие на научните изследвания. Съществува несъот-
ветствие между актуалните цели в развитието на страната и предложените преди 7 години 
цели на Иновационната стратегия. На практика Националната иновационна стратегия не 
се изпълнява след 2007 г. – липсват годишни планове, част от малкото предприети по-рано 
мерки са прекратени или се изпълняват формално. Създаденият консултативен орган към 
министъра на икономиката и енергетиката – Национален иновационен съвет – не изпълня-
ва предвидените в стратегията функции.  Липсва ефективен мониторинг и контрол от страна 
на МИЕТ върху нейното изпълнение. Националната иновационна политика не е последова-
телна, тя не е ориентирана към постигане на целите на националното развитие в рамките 
на ЕС. В повечето случаи става дума за отделни откъслечни мерки и действия, които не са 
подчинени на обща визия. 

Второ, законодателна рамка. Непрозрачността и липсата на обществен дебат в законода-
телната дейност, както и неефективната съдебна система не създават благоприятна правна 
рамка за развитие на иновациите. Не са ясно регламентирани такива проблеми като раз-
витие на високите технологии, развитие на човешките ресурси, заети с наука и технологии, 
висшето образование, закрилата на интелектуалната собственост (звената по НИРД и уни-
верситетите), предприемаческата и иновационната активност. 

Трето,  финансиране. Финансирането на изследователската и развойната дейност нама-
лява като дял от БВП. Липсват стратегическа ориентация, отговорност и административен 
капацитет за по-ефективно използване на средствата от европейските фондове в подкрепа 
на изследователската и иновационната дейност. Недостатъчното финансиране, липсата на 
дългосрочно виждане води до създаването на звена в подкрепа на иновациите, за които е 
трудно да се гарантира устойчивост. Такъв например е случаят с офисите за технологичен 
трансфер, създадени към някои университети и научни организации. Те бяха подкрепени 
финансово за една година при ясната перспектива, че няма да могат да се самоиздържат и 
след този период ще трябва да променят функциите си, за да съществуват. 

Четвърто, функциониране на иновационната система. Националната иновационна сис-
тема се нуждае от сериозно реформиране както по отношение на държавно субсидираните 
научни звена, така и при определяне ролята на съвременните български университети в 
рамките на схемата „наука – образование – иновации”. На този фон броят на иновативните 
фирми в България все пак нараства независимо от неутралната и в някои случаи враждебна 
към иновациите бизнес среда. В системата на публичните научни организации и висшето 
образование съществуват някои ефективно работещи звена, чиито постижения намират 
практическо приложение. 

Пето, използване на средства от ОП. През последните години предвид тежките иконо-
мически условия в резултат от кризата интересът към оперативните програми се увелича-
ва. Същевременно расте разочарованието поради неполучени или значително забавени 
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плащания по програмите за първите три години от тяхното действие. Този проблем трябва 
да бъде преодолян с въвеждането на по-гъвкави механизми за изпълнение и съфинанси-
ране. Докато през 2007 и 2008 г. българската икономика нямаше нужда от финансиране по 
линия на европейските фондове, през 2009 и 2010 г. то се превръща в един от малкото въз-
можни източници на свеж капитал. Освен за модернизация и преструктуриране на иконо-
миката в резултат на кризата, европейските фондове се превърнаха и в търсено ликвидно 
средство за осъществяване на фирмени проекти. Усвояването на европейските фондове из-
исква осигуряване на национални средства (бюджетни и частни), които в условията на криза 
продължават да намаляват. Необходимо е използването на европейските средства да бъде 
изведено като категоричен приоритет и да се оптимизира тяхната структура на основата на 
национални приоритети. 

В момента се разработва Закон за иновациите, като правителството очаква той да даде 
цялостна регламентация на проблемите, свързани с насърчаването на иновативното разви-
тие. Той трябва да регламентира принципите на иновационната политика и инструментите 
за насърчаване на иновациите, като се използва опитът на други държави и се включат нови 
и модерни възможности за развитие на иновациите. Очаква се, че такъв подход може да 
внесе ясни правила за стимулиране на иновативното развитие на българските предприятия.

По наше мнение законът не е достатъчен инструмент за решаване на многобройните проб-
леми в тази сфера. Необходим е цялостен подход с предприемането на мерки в различни 
области, които да създадат благоприятна среда за иновациите. 

Основни насоки за насърчаване на иновативното развитие. Посочените политики и ин-
струменти не дават достатъчно добра основа за насърчаване на иновативното развитие. Те 
не са достатъчни нито като финансов ресурс, нито като набор от съвременни инструменти. 
Необходим е интегриран подход към проблемите в тази сфера. 

Стратегически подходи. На първо място е необходимо по-добро съгласуване между съ-
ществуващите две стратегии – Национална стратегия за иновации (остаряла и неадекватна) 
и Национална стратегия за развитие на научните изследвания (2010–2020 г. – проект). Въз-
можен вариант е разработването на обща стратегия за наука и иновации; по-добра коорди-
нация между институциите, които имат отношение към развитие на научните изследвания 
и иновациите (възможно е създаването на специализирана институция в тази сфера). Необ-
ходимо е съгласуване на основните приоритети на икономическото развитие и ключовите 
технологични области в подкрепа на тяхното постигане.

Преструктуриране. Необходимо е цялостно преструктуриране на научните организации в 
страната. Трябва да бъде въведена редовна международна оценка на дейността на всички 
държавно финансирани научни организации при предварително зададени цели и търсени 
управленски резултати.

Финансиране. Необходимо е устойчиво нарастване на финансирането за научни изследва-
ния и иновации. Създаване на устойчива финансова рамка за осъществяване на мерките, 
включени в иновационната стратегия, чрез определяне на национална цел за инвестиции 
в НИРД – такава цел е определена в Националната програма за реформи – 1.5 на сто от БВП 
за НИРД. 

Подкрепа. Целенасочена подкрепа за създаването на посреднически звена между научни-
те организации и бизнеса под формата на офиси за технологичен трансфер, иновационни 
и предприемачески центрове и др., както и на финансиращи организации като фондове за 
рисково инвестиране.
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Законодателни подходи. Необходимо е по-ясно законодателно регламентиране на: 

  Процеса на ускоряване на лицензирането на нови технологии, за да се ускори 
трансферът на технологии и изборът на най-добрите партньори. 

  Възможностите за използване на лабораториите на научните институции от 

страна на предприятията и особено от МСП – това ще доведе до улесняване на 
научноизследователската дейност в МСП, които по принцип нямат достатъчно 
условия (оборудване, механизми, лабораторни материали и средства, персонал) 
за развитие и приложение на иновационни проекти. 

  Възможностите за български изследователи, които работят в публични инсти-
туции, да установяват партньорства, които ще им позволят да развиват нови 
технологии. Те ще могат да работят в други изследователски центрове, частни 
компании, да участват в съвместни проекти.

  Възможностите за български изследователи да участват в start up компании, 
за да доразвиват по-нататък своите изобретения  и нови технологии. По този 
начин ползите от комерсиализацията на  интелектуалната собственост ще бъдат 
поделени между изследователите, научните организации и частните компании. 
По-гъвкавите механизми ще разширят и задълбочат опита и ноу-хау-то, който 
вече съществува в публичните научни организации, като се насърчат връзките 
между академичните институции и индустрията. 

  Създаването на офиси за технологични иновации и технологичен трансфер, 
които наред с другите задължения ще отговарят за управлението на технологи-
ите, създадени от изследователите, като се обръща специално внимание на ре-
шенията, отнасящи се до интелектуалната собственост и лицензирането. Това ще 
улесни въвеждането на професионални практики в една област, която в много 
случаи се пренебрегва от академичните институции, които са изцяло отдадени 
на НИРД. По този начин взаимодействието между научните организации и парт-
ньорите от частния сектор ще бъде опосредствано от звено, което по своето 
modus operandi е по-близо до частните компании. 

  Нови инициативи за финансиране на иновативни решения в предприятията. 
Необходимо е насърчаване на публичните научни институции и частните компа-
нии да обменят научен персонал, фондове и съответната база.
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7. Сравнителен анализ на конкурентоспособността на 

България и Румъния, и страните, присъединили се към ЕС 

през 2004 година 

В тази глава ще бъдат разгледани промените в конкурентоспособността на страните от 
ЕС-1021 през 2011 г. спрямо 2007 г. и ще бъдат откроени промените в позиционирането на 
България спрямо тях.

Индекс за глобална конкурентоспособност (Global Competitiveness Index). През 2011 г. 
България отстъпва с 3 позиции до 74-то място (сред 142 страни), след като беше 71-ва през 
2010 г. (сред 139 страни). Въпреки това обаче спрямо годината на присъединяването ни 
(2007 г.), когато страната ни е била 79-а в общата класация (от 131 страни) и последна сред 
ЕС-10, България се е придвижила нагоре сред 10-те новоприсъединили се – до предпослед-
на, пред Румъния. 

Трябва да се отбележи, че между 2007 и 2011 г. само две от десетте – България и Полша – са 
подобрили позицията си в общата класация по Индекса на глобалната конкурентоспособ-
ност. В групата на 10-те, освен България и Полша (която от 8-а става 3-та), позицията си по-
добрява и Унгария (от 7-а става 5-а). Това, че България се е придвижила нагоре сред 10-те, 
е положително, макар и само с една позиция. Този факт може да се отдаде на ефекти от 
присъединяването, и то по-добре използвани отколкото в Румъния, особено в последните 
години на остра финансово-икономическа криза, обхванала целия свят. 

21 ЕС-10 – България (BG), Естония (EE), Латвия (LV), Литва (LT), Полша (PL), Румъния (RO), Словашка република (SK), Словения (SL),  
Унгария (HU) и Чешка република (CZ).
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Фигура 14. Индекс на глобалната конкурентоспособност, място на страните от ЕС-10, 

2007 и 2011 
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Подобряването на стойността на индекса на глобалната конкурентоспособност е най-голя-
мо в България (0.23 пункта спрямо 2007 г.). За Полша то е по-малко (0.18 пункта), но е доста-
тъчно за по-значително придвижване нагоре в класацията (както общата, така и сред ЕС-10). 
Подобряване има и за Румъния (0.11 пункта), но то явно е недостатъчно и тя дори слиза в 
класацията спрямо 2007 г. (с 3 места в общата и с 1 място сред ЕС-10).

Най-напред в класирането и през 2007 г., и през 2011 г. са Естония и Чехия. При тях обаче 
тенденцията е низходяща – въпреки че остават начело сред ЕС-10, те губят позиции в обща-
та класация (слизат надолу съответно с 6 и с 5 позиции, до 33-то и 38-о място). Докато през 
2007 г. само две от 10-те страни са били на места след 50-ото, през 2011 г. те стават 5.

Сред трите субиндекса (Базисни предпоставки, Фактори за ефективност на икономиката 
и Иновационно ориентирани фактори) България показва най-изразени позитивни проме-
ни между 2007 и 2011 г. по втория субиндекс Фактори за ефективност на икономиката. С 
подобряването на стойността на индекса (с 0.27 пункта) страната ни се придвижва нагоре 
както в общата класация (с 13 места), така и в класацията сред ЕС-10 (с едно място). По су-
биндекс Базисни предпоставки страната има подобрение на стойността на оценката (с 0.24 
пункта) и това я придвижва нагоре с две места в общата класация, но в класацията сред 
ЕС-10 запазва предпоследното си място. По субиндекс Иновационни фактори България 
печели една позиция сред ЕС-10 – от последна минава на предпоследна (при влошаване, 
макар и слабо, на стойността на субиндекса с 0.02 пункта), като измества Румъния, но съще-
временно губи 5 места в общата класация. 
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Субиндекс Базисни предпоставки (Basic requirements). По субиндекс Базисни предпос-
тавки през 2011 г. България е подобрила позицията си в общата класация до 74-та (от 76-а 
през 2007 г.) и запазва предпоследната 9-а позиция сред ЕС-10. Освен България, нагоре в 
общата класация по този субиндекс се придвижват Полша (с 8 позиции до 56-а) и Естония 
(с две позиции до 27-а). В ранжирането само сред ЕС-10 с по две позиции нагоре минават 
Унгария и Полша. Най-значително влошаване спрямо 2007 г. се наблюдава в Латвия – тя пада 
в общата класация с 19 позиции до 66-а и с три позиции сред ЕС-10 – от 4-та на 8-а.

Фигура 15. Субиндекс Базисни предпоставки, място на страните от ЕС-10, 2007 и 2011 
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Сред съставните 4 фактора България се представя най-добре по фактор Макроикономическа 
среда. Промените в периода 2007–2011 г. именно по този фактор обуславят подобряването 
на позицията на страната ни в общата класация по субиндекса Базисни предпоставки. По 
Макроикономическа среда страната ни подобрява позицията си както в общата класация 
до 46-а (от 47-а през 2007 г.), така и сред ЕС-10 – от 6-а на 4-та. Подобряване на позициите 
спрямо 2007 г. и в двете ранжировки имат Унгария и Словакия. В общата класация Унгария 
се изкачва с 40 места (от 107-а до 67-а), а Словакия напредва с 6 места до 56-а. Сред ЕС-10 
Унгария се издига от последното място до 6-о, а Словакия от 8-о се качва на 5-о. Най-съ-
ществено влошаване на позициите както в общата класация, така и сред ЕС-10 имат Латвия 
и Литва. Латвия загубва 49 места в общата класация и пада до 93-о, а Литва – 35 места надолу 
до 73-та. Сред ЕС-10 и двете падат с по пет места – Латвия до 8-о, а Литва – до последното. 
Румъния остава на предпоследното 9-о място, като същевременно е загубила 3 позиции 
в общата класация. Въпреки че влошава позицията си в общата класация (от 14-та на 27-
а), Естония запазва водачеството си сред ЕС-10. По фактор Макроикономическа среда през 
2011 спрямо 2007 г. се влошават оценките на повечето страни от ЕС-10. Нарастват само в 
Унгария, а за Словакия няма промяна. Трябва да се отбележи, че влошаването на оценките 
за България е минимално.
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Фигура 16. Фактор Макроикономическа среда, място на страните от ЕС-10, 2007 и 2011 
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Следващият фактор, по който България се придвижва нагоре сред ЕС-10, макар и само с 
едно място, е Основно образование и здравеопазване. Въпреки че страната ни губи една по-
зиция в общата класация и слиза на 57-а през 2011 г., тя се отлепя от последното през 2007 г. 
място сред ЕС-10 и се нарежда 9-а, а последна става Румъния. И в двете години с най-добри 
позиции в общата класация и на челно място сред ЕС-10 е Словения. По фактор Основно 
образование и здравеопазване в България е налице най-голямото сред 10-те нови страни 
членки подобряване на оценките между 2011 и 2007 г. – то е 0.23 пункта при само 0.1 пункт 
подобрение за Румъния, и това обяснява защо страната ни е успяла да я измести. Влошават 
оценките си по този фактор, и то сравнително слабо, само Унгария и Чехия.

Фигура 17. Фактор Основно образование и здравеопазване, място на страните от ЕС-10, 

2007 и 2011 
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По фактор 2 Инфраструктура България слиза от 84-то през 2007 г. на 87-о през 2011 г. и 
запазва предпоследното си място сред ЕС-10, въпреки че подобряването на оценките й (с 
0.71 пункта) е значително. Трябва да се отбележи, че между 2007 и 2011 г. всичките 10 нови 
страни членки подобряват оценките си по този фактор. Пред нас по подобряване са само 
Полша (с 0.84 пункта) и Румъния (с 0.8 пункта). Чехия измества от челната позиция Естония, 
тъй като подобряването на оценките й е почти два пъти по-голямо от това на подобряването 
за Естония.

Фигура 18. Фактор Инфраструктура, място на страните от ЕС-10, 2007 и 2011 
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В най-неблагоприятни позиции страната ни продължава да стои по фактор Институции, по 
който тя слиза макар и само с едно място (на 110-о) в общата класация и остава последна 
сред ЕС-10. Същевременно Румъния от предпоследна сред 10-те става осма, а на 9-ото място 
пада Словакия – поради подобряване на оценките на Румъния с 0.05 пункта при влошаване 
на тези на Словакия с 0.5 пункта. Все пак може да се открои като положителен фактът, че Бъл-
гария е сред четирите страни, които подобряват оценките си по този фактор (след Полша, 
Естония и Румъния). Най-добре по фактора Институции продължава да се позиционира 
Естония.
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Фигура 19. Фактор Институции, място на страните от ЕС-10, 2007 и 2011
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Субиндекс Фактори за ефективност на икономиката (Effi  ciency enhancers). Най-съ-
ществено подобряване на позициите на България сред трите субиндекса се наблюдава по су-
биндекс Фактори за ефективност на икономиката. Страната се изкачва в общата класация 
по този субиндекс с 13 позиции (от 72-ра през 2007 г. до 59-а през 2011 г.), а сред ЕС-10 минава 
на предпоследно място, като последното остава за Румъния. Освен България, другите две 
страни, които подобряват местата си в общата класация, респективно сред ЕС-10, са Полша и 
Чехия. Унгария влошава позицията си в общата класация, но се премества нагоре сред ЕС-10. 
Освен тези четири страни, Румъния също подобрява оценката си по този субиндекс (с 0.11 
пункта), но това подобрение не е достатъчно в конкуренция с подобрението на България (с 
0.27 пункта). Размествания наблюдаваме и в челото на десятката – от първа през 2007 г. Есто-
ния слиза на трета позиция през 2011 година. Водач става Чехия, следвана от Полша.

Фигура 20. Субиндекс Фактори за ефективност на икономиката, място на страните 

от ЕС-10, 2007 и 2011 
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Сред 5-те фактора на този субиндекс България отбелязва най-значителен напредък по фак-
тор 7 Ефективност на пазара на труда. Подобряването на стойността на оценката му с 0.24 
пункта (и това е най-голямото подобрение сред 5-те останали страни от ЕС-10, които също 
имат подобрение) дава възможност страната ни да се придвижи със 17 места нагоре в 
общата класация (от 73-то на 56-о) и да напредне с 4 места сред ЕС-10 (от предпоследното 
до 5-о). Освен България, подобряване и в двете ранжировки – общата и ЕС-10 – има само 
Естония. Тя се изкачва на 16-о място в общата класация и излиза от втора на първа линия 
сред десетте. Словения губи цели 51 позиции в общата класация и се срива до 102-ро място 
през 2011 г., респективно до последното сред ЕС-10.

Фигура 21. Фактор Ефективност на пазара на труда, място на страните от ЕС-10, 

2007 и 2011
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На второ място можем да поставим промените по фактор 9 Технологична готовност. Стра-
ната ни е с най-голямо подобрение на оценката за този фактор в сравнение с подобренията 
при останалите 8 страни от 10-те, като само Естония има влошаване. Така България успява 
да прескочи 15 позиции нагоре в общата класация и се вдига на 50-о място, а сред ЕС-10 
се премества от последното на 9-о място и оставя „опашката“ за Румъния. Естония запазва 
водачеството си сред 10-те и през 2011 г., но трябва да се отбележи, че тя губи най-много 
позиции сред останалите 5, които също са слезли в общата класация.
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Фигура 22. Фактор Технологична готовност, място на страните от ЕС-10, 2007 и 2011
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Следващият фактор, който се откроява като трети по значимост за цялостното подобря-
ване на субиндекса Фактори за ефективност на икономиката, е фактор 8 Развитие на 
финансовите пазари. Единствена Полша сред 10-те няма влошаване на оценката по този 
фактор, а влошаването за България е минимално в сравнение с това в останалите 8 страни 
и така тя губи само една позиция в общата класация и се изкачва с две сред ЕС-10 – от 
предпоследно място на 7-о. Непосредствено след България продължава да стои Румъния, 
на последните места слизат Литва и Словения. Те „падат“ от 2007 до 2011 г. съответно с по 35 
и 55 позиции в общата класация. Естония отстъпва водачеството сред 10-те на Полша, която 
пък се издига до първото място, след като е заемала 8-ото през 2007 година.

Фигура 23. Фактор Развитие на финансовите пазари, място на страните от ЕС-10, 

2007 и 2011
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Четвърти сред 6-те фактора на субиндекс Фактори за ефективност на икономиката е 
разгледан фактор 6 Ефективност на стоковите пазари. По този фактор България е една 
от трите страни в десетката, които подобряват оценките си (по размер на подобрението е 
втора след Полша, следва я с доста по-малко подобрение Унгария), като и трите се премест-
ват нагоре както в общата класация, така и сред ЕС-10. Въпреки подобрението си страната 
ни надскача 90-о, но заема все така сравнително далечното 86-о място в общата класация. 
Все пак България изпреварва Румъния, която пада на 96-о, и така минава пред нея и застава 

на предпоследното място сред ЕС-10. Въпреки че губи две позиции в общата класация, 
Естония си остава водач сред 10-те. Чехия е интересна с това, че има влошаване на оценката, 
но въпреки това минава на по-горна позиция в общата класация (от 38-о на 36-о място) и се 
нарежда втора през 2011 г., а втората от 2007 г. – Словакия – се срива с 16 места в общата 
класация и слиза до 4-та сред 10-те.

Фигура 24. Фактор Ефективност на стоковите пазари, място на страните от ЕС-10, 

2007 и 2011 
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По фактор 10 Размер на пазара страната ни слиза с 3 места до 64-то в общата класация и 
запазва 6-а позиция сред ЕС-10. Промените в подредбата сред 10-те са само между Унгария 
и Румъния, като през 2011 г. Румъния излиза пред Унгария. Водач тук е Полша и само тук 
Естония е последна сред 10-те.



101

Фигура 25. Фактор Размер на пазара, място на страните от ЕС-10, 2007 и 2011 
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В тази група фактори най-неблагоприятно е представянето на страната ни по фактор 5 
Висше образование и обучение. Въпреки че оценката по него се покачва, България влошава 

позицията си в общата класация от 66-а на 70-а и остава последна сред ЕС-10. Основният 
ни конкурент, Румъния, също има отстъпление в общата класация, но само с една позиция и 
стои далеч пред нас – на 55-о място през 2011 година. Естония единствена от 10-те влошава 
оценката си по този фактор и отстъпва водачеството в групата на Словения.

Фигура 26. Фактор Висше образование и обучение, място на страните от ЕС-10, 2007 и 2011
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Субиндекс Иновационни фактори (Innovation Driven Factors). В периода от приемането 
ни в ЕС до 2011 г. по субиндекс Иновационни фактори страната ни показва напредък сред 
десетте нови членки – като минава от последното на предпоследното място. Зад нас 
остава Румъния. Напредъкът спрямо Румъния по този индекс обаче се дължи на това, че 
влошаването в оценката му за България е по-малко от влошаването на оценката за Румъния. 
Трябва да се отбележи, че всичките 10 нови страни членки влошават оценките си по този 
субиндекс. Само Латвия и Полша въпреки това имат подобряване на местата си както в об-
щата класация, така и сред ЕС-10. Водачеството сред 10-те и през двете сравнявани години 
се държи от Чехия.

Фигура 27. Субиндекс Иновационни фактори, място на страните от ЕС-10, 2007 и 2011
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И по двата фактора на субиндекса България слиза на по-ниски места в общата класация, но 
подобрява подреждането си сред 10-те. 

По фактор 11 Развитие на бизнеса България минава от последното на предпоследното 
място и застава пред Румъния. Само Полша сред ЕС-10 има подобряване на оценката по 
този фактор и единствено тя се изкачва както в общата класация, така и сред 10-те. Водач и 
в двете сравнявани години остава Чехия. 
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Фигура 28. Фактор Развитие на бизнеса, място на страните от ЕС-10, 2007 и 2011 
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По фактор12 Иновации страната ни се изкачва с две позиции в ранжировката на ЕС-10. От 
последното място през 2007 г. България минава на 8-а позиция – зад нас през 2011 г. изпадат 
Словакия и Румъния. Три страни от десетката подобряват оценките си по този фактор и се 
придвижват нагоре както в общата класация, така и между ЕС-10. Това са Латвия, Унгария и Ес-
тония. С подобрението си Естония измества Чехия от водачеството в групата по този фактор.

Фигура 29. Фактор Иновации, място на страните от ЕС-10, 2007 и 2011
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Сравнение със средните стойности за групата на ЕС-10. Както в годината на присъеди-
няването ни към ЕС, така и сега, през 2011 г., България има по-ниски оценки от осреднените 
за ЕС-10. Единственото изключение е оценката по фактор Макроикономическа среда. До-
брата новина е, че разликите между нашите оценки и средните за ЕС-10 имат тенденция да 
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намаляват. Не дотам благоприятен е обаче фактът, че свиването на тези различия се дължи в 
по-голяма степен на спада на конкурентоспособността на страните в разглежданата група и 
не толкова на ръста на нашата. „Близостта“ ни с ЕС-10 през 2011 г. като цяло е вече по-голяма 
отколкото тази на Румъния, докато през 2007 г. Румъния е била по-близо. Данните за Румъ-
ния показват, че разликите й с ЕС-10 също имат тенденция да се смаляват по повечето – но 
не по всички, както е у нас – показатели. 

По-големите разлики за България от тези за Румъния по факторите Институции и Висше об-
разование и обучение се запазват и през двете разглеждани години и това отново акцентира 
областите, в които страната ни изостава в сравнение с Румъния.

Като положителен може да се отбележи фактът, че по фактор Ефективност на пазара на 
труда оценката на България вече надхвърля средната за ЕС-10. 

Таблица 2.  Отклонение на оценките на България и Румъния от средните оценки за ЕС-10 

България Румъния

2007 2011 2007 2011

Индекс за глобална конкурентоспособност -0.44 -0.17 -0.40 -0.25

Субиндекс „Базисни предпоставки” -0.44 -0.31 -0.59 -0.49

1. Институции -0.74 -0.56 -0.52 -0.39

2. Инфраструктура -0.80 -0.66 -1.14 -0.91

3. Макроикономическа среда 0.05 0.19 -0.47 -0.42

4. Основно образование и здравеопазване -0.30 -0.18 -0.25 -0.26

Субиндекс „Фактори за ефективност на икономиката” -0.49 -0.25 -0.34 -0.26

5. Висше образование и обучение -0.68 -0.63 -0.53 -0.37

6. Ефективност на стоковите пазари -0.53 -0.25 -0.38 -0.37

7. Ефективност на пазара на труда -0.24 0.03 -0.36 -0.36

8. Развитие на финансовите пазари -0.51 -0.17 -0.55 -0.25

9. Технологична готовност -0.83 -0.35 -0.65 -0.70

10. Размер на пазара -0.13 -0.08 0.44 0.51

Субиндекс „Иновационни фактори” -0.58 -0.41 -0.30 -0.45

11. Развитие на бизнеса -0.67 -0.42 -0.25 -0.49

12. Иновации -0.47 -0.40 -0.34 -0.43
Източник: The GCR (2007–2008, 2011–2012) и собствени изчисления

Изводи: Направеният сравнителен преглед на промените в оценките и позициите на стра-
ните от ЕС-10 между 2007 и 2011 г. показва следното:

  ЕС-10 като цяло влошават, макар и слабо, общата си конкурентоспособност (ос-
реднената стойност на оценките им по GCI намалява с 0.03 пункта). Същевремен-
но общата конкурентоспособност на България се е подобрила (с 0.23 пункта). 
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През анализирания период 2007–2011 г. само две са страните от ЕС-10, които са 
подобрили глобалните си конкурентни позиции – Полша и България. 

  Влошаването на общата конкурентоспособност на ЕС-10 може да се свърже с 
влошаването на средната оценка по субиндекс Иновационни фактори (с 0.18 
пункта), доколкото по останалите два субиндекса средните оценки за ЕС-10 
нарастват (с 0.1 пункта за Базисни предпоставки и с 0.03 пункта за Фактори за 
ефективност на икономиката). От своя страна влошаването на средната оценка 
по субиндекс Иновационни фактори се дължи на влошаване и по двата съставни 
фактора. Същевременно, въпреки че България също има влошаване по субин-
декс Иновационни фактори, то е минимално (-0.02), колкото е влошаването само 
още в Латвия и Полша.

  По 7 от 12-те фактора ЕС-10 имат влошаване на средните оценки: Развитие на фи-
нансовите пазари (-0.44); Развитие на бизнеса (-0.27); Макроикономическа среда 
(-0.17); Иновации (-0.10); Ефективност на стоковите пазари (-0.09); Институции 
(-0.08) и Ефективност на пазара на труда (-0.03). Същевременно по Развитие 
на финансовите пазари, Ефективност на стоковите пазари, Институции и 
Ефективност на пазара на труда България подобрява оценките си. Трябва да 
се отбележи също така, че оценките на България по Развитие на бизнеса, Мак-
роикономическа среда и Иновации се влошават минимално в сравнение с това 
при отделните страни от ЕС-10.

  България се справя по-добре от Румъния в периода след присъединяването 
на двете страни към ЕС през 2007 година. По GCI страната ни подобрява пози-
цията си, докато Румъния я влошава. Това е резултат от подобряване на пози-
циите ни по субиндекси Базисни предпоставки и Фактори за ефективност на 
икономиката (където Румъния губи или не променя позициите си) и по-малко 
влошаване на позицията ни по субиндекс Иновационни фактори, отколкото е 
влошаването за Румъния. Така докато през 2007 г. България е била пред Румъния 
само по субиндекс Базисни предпоставки, то през 2011 г. страната ни изпреварва 
Румъния вече и по другите два индекса, макар и с малка дистанция.

  Сред 12-те фактора предимствата на България пред Румъния се открояват най-
отчетливо в 4 от тях: Ефективност на пазара на труда, Ефективност на сто-
ковите пазари, Технологична готовност и Макроикономическа среда. Румъния 
продължава да е пред България по два фактора Институции и Висше образова-
не и обучение.
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Заключение 

От изложението става ясно, че позитивното влияние на членството в ЕС върху всички факто-
ри за конкурентоспособност е безспорно. То се осъществява чрез множеството регламенти, 
различни програми и инициативи на ЕС, финансовите ресурси, които Общността отделя в 
подкрепа на сближаването и икономическото развитие на страните членки и регионите. За 
България може да се отбележи, че резултатите настъпват по-бавно, необходим е опреде-
лен период от време, за да станат положителните ефекти осезаеми и съществени и за да 
могат да се отразят върху икономическия растеж и конкурентоспособността. В някои други 
нови членки това се случва по-бързо. За да се преодолее изоставането, е необходимо мо-
билизиране на администрацията, бизнеса и обществото, за да може в бъдеще да настъпят 
по-значими промени в конкурентоспособността на икономиката, отразени и в основните 
международни изследвания, какъвто е и Докладът на Световния икономически форум. 
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SUMMARY

The purpose of this study is to provide an analysis of the impact of Bulgaria’s EU membership on the 
competitiveness of the Bulgarian economy and a review of the policies for its improvement. It draws 
on the Global Competitiveness Report published by the World Economic Forum, on analyses by the 
Centre for Economic Development, as well as on strategic and programming documents.  

The eff ects of the integration processes’ impact on the Bulgarian economy and its competitiveness 
can be traced along several major lines of development. 

First, improvement and alignment of Bulgarian with European legislation. The review of 
the diff erent fi elds shows that Bulgaria has harmonized its legislation and transposes the EU 
framework regulations. This has a positive impact on country’s competitive positions. 

Problems do exist, however, with legislation’s and European policies’ implementation. The 
major challenge for the Bulgarian administration is the eff ective application of law and policies. 
There is still lack of eff ective mechanisms guaranteeing sustainability of the regulatory acts and 
policies. Laws are undergoing numerous amendments which cause insecurity and are a potential 
prerequisite for deterioration of the business environment. The public consultation processes 
underpinning the development of regulatory acts and policies are not at the required level. Poor 
practices can be reduced by implementing ex-ante impact assessments of regulatory acts. The 
signifi cant number of advisory units in the state administration leads to duplication of eff orts 
and poor accountability of results. There is a need to optimize the structure of these units, specify 
the functions and enhance the interaction with the civil society structures. All this has a negative 
eff ect on one of the major factors of competitiveness – the institutions.

Second, positive changes as a result of the targeted integration policy in diff erent fi elds like 
infrastructure, human resources, entrepreneurship, etc. These are refl ected also in the Global 
Economic Forum’s reports. Recently, the country has moved up in the ranking in certain fi elds (in 
2010, Bulgaria climbed 20 positions up on the infrastructure indicator). 

Third, in the fi eld of European funds, which are absorbed on the basis of the developed operational 
programmes. They contribute to and have a positive eff ect on factors like infrastructure, human 
resources (education and qualifi cation), entrepreneurship, innovative development, effi  cient 
goods markets, institutions, etc. However, it is still early to expect notable positive changes in 
country’s competitiveness positions as presented in the Global Competitiveness Report. Anyway, 
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Bulgaria improves, although insignifi cantly and not suffi  ciently sustainably, its competitiveness 
positions. This could be attributed in no small measure to its EU integration. 

Fourth, in the fi eld of the Single Market. Bulgaria became part of the Single Market. Entrepreneurs 
(companies, branch organizations, production associations, clusters, etc.) have a decisive role for 
the future of production and trade in the single market). This calls for developing competitive 
productions that yield internationally marketable products, attracting signifi cant investment 
in high-tech and innovative production with an external market focus, promoting the export 
orientation of attracted investment. Bulgaria’s EU accession, the harmonization of legislation, as well 
as the identical regulation of the internal and the international market have a favourable impact on 
the internationalization of enterprises and of the Bulgarian economy. The positive developments 
as a result of trade’s liberalization and the fulfi lment of Bulgaria’s accession commitments brought 
about quick and steady growth in trade. Following the diffi  culties with overcoming the competition 
in the European market in the beginning of the period, the Bulgarian enterprises, in particular the 
exporters, managed to identify their market niches and achieve higher competitiveness.

The integration policy has a serious eff ect on Bulgaria’s potential for growth and higher 
competitiveness. Policy formulation is underpinned by an analysis of the socioeconomic situation 
of the country in all sectors. Allocation of funds by priorities is based on the funding needs, as well 
as on the capacity for implementation of project proposals, given the existing fi nancial resources. 

Among the most important discussions underpinning the integration policy is the one on closing 
the competitiveness gap between the Bulgarian economy and the old Member States. The 
integration policy is conductive of national goals’ attainment. At the same time, the structural 
instruments and the Cohesion Fund are the main funding sources of regional development, 
given the scarce national resource. However, the structural funds alone are insuffi  cient to address 
the existing problems. Special priority is attached to maintaining the fi scal discipline while 
accelerating the pace of growth in order to catch up with the other Member States. National-level 
debates resulted in the development and approval of the 2007-2013 National Strategic Reference 
Framework, 7 Operational Programmes, the National Reform Programme. 

The main priorities of the integration policy in the current programming period include:

  Building an integrated policy planning and implementation system;
  Eff ective participation in the EU policy-making process;
  Considerable improvement of the transport infrastructure;
  Improving the human capital quality with focus on employment;
  Improving the environmental infrastructure. 

The fi rst major infrastructure projects, whose implementation will undoubtedly contribute 
greatly to country’s development, can be highlighted as a major success of the integration policy. 
These priorities will have a signifi cant eff ect on economic competitiveness. 

Achievements are also registered in the fi eld of environment protection – a signifi cant portion 
of the assistance for environmental projects in the poorer regions of the country has helped 
Bulgaria to start implementing the clean water directive and the wastewater treatment directive, 
in particular in the rural regions. The integration policy is focused not only on GDP growth and on 
helping regions to realize their economic potential. It also helps ensuring that everyone, wherever 
they live, share in the benefi ts of economic growth. 
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Successful are also the measures in the fi eld of human resources aimed at overcoming the 
crisis, in particular those focused on addressing unemployment and maintaining the level of 
employment. 

Of crucial importance is also the higher degree of institutional coordination achieved in the 
management and implementation of projects, as well as the administrative capacity built for the 
development of functional analyses for the impact assessment of policies and other optimization 
instruments. 

As a new EU Member State Bulgaria is, of course, at an earlier stage of implementation of the 
integration policy measures. This is one of the reasons for the existing serious problems: 

  A need to strongly focus attention on the planning and feasibility study phase, while 
reporting each stage of the activity planned. 

  Diffi  culties in measuring achievement and sometimes poor coordination of 
programmes and measures. 

  The civil society is not a great contributor to integration policy’s implementation. It 
has to be more active in the programming process and to require more information 
and greater transparency from the central and the local authorities. 

  Absence of adequate practical experience and administrative capacity and high staff  
turnover in the administration. The institutions often undervalue and belittle the 
need to ensure the stability of the structures working on the structural and cohesion 
funds, as well as to have in place competent and trained staff . 

  Lack of adequate national co-funding of programmes. This delays projects’ implementation, 
often distorts the overall picture and leads to lower-than-expected results. 

Generally, the impact of integration policy’s measures on country’s growth, employment and 
competitiveness is still insignifi cant. However, it is expected to increase in the years to come. The 
impact on employment is more tangible – new jobs are opened in consequence of integration 
policy’s implementation; as well as on the construction sector and infrastructure building. 

The change in the overall economic competitiveness is still weak. Considering the diverging 
assessments, it should be noted that it is still early to draw generalizations regarding the 
integration policy’s impact on the processes of growth and competitiveness. There is a need of a 
wider time span for the positive eff ects of this policy to stand out.

The Bulgarian administration is rather well aware of the priorities laid down in the Europe 2020 
Strategy. Bulgaria has prepared its position on the setting of national targets in the framework 
of Europe 2020. The National Reform Programme (NRF) 2011-2015 has been designed as well. 
In parallel with Europe 2020, elaboration of the National Development Program “Bulgaria 2020”, 
which will be the basic strategic document in the future, is underway. 

Also, a debate is going on integration policy’s programming and management models (centralized 
and decentralized); the need to take on clear responsibilities; whether future funds should be 
concentrated in a limited number of priorities in line with those set out in Europe 2020. The 
debate going on in the public space is still insuffi  cient; it has to be much more active. 

The major priorities to be implemented in the next programming period include:

  Improving the basic infrastructure – this priority is covered to some extent by the 
national activities within the initiative A Resource-Effi  cient Europe, which are aimed 
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at achieving sustainable growth and promoting a greener and competitive resource-
effi  cient economy.

  Human capital development and employment promotion. In this fi eld priority is 
attached to investment in human resources towards greater innovativeness, creativity 
and entrepreneurial spirit.

  Creating value by basing growth on knowledge and building a competitive and 
greener economy.

  Strengthening the institutional capacity of a thinner but much more competent 
administration towards sustainable and innovative policies in line with global trends. 

These priorities are crucial for achieving sustainable economic growth. They are important not 
only for Bulgaria’s economic competitiveness and successful involvement in European and global 
politics and development, but also for improving the national human capital, which is actually the 
purport of all Community policies. 

Of particular importance is the discussion on how the future operational programmes should 
be developed. Programmes’ development is currently sector-based. The option to develop 
programmes on a regional principle, at NUTS 2 planning regions level, is being discussed. There 
are many arguments for and against it. In favour of the new model is the consideration that 
thus the OPs will get closer to the regions and will take more realistic account of their needs. At 
the same time, the lack of adequate administrative capacity at the regional level needs to be 
pointed out.

Bulgaria is preparing a comprehensive strategy to change the mechanism for management 
of EU funds. The option to set up a central structure – a mega development agency to include 
all managing authorities of the operational programmes, is being considered. This agency will 
manage all operational programmes in the next, post-2014 programming period. The structure 
will support six intermediate bodies in the six planning regions of Bulgaria. 

This planning and management method guarantees predictability and facilitates the process of 
absorption of EU funds. The major changes in integration policy’s implementation include:

  Improving the process of absorption of EU funds;
  Facilitating the rules in all respect /from programming through reporting to 

monitoring/ and standardizing the fi nancial procedures for EU funds;
  More decentralized management;
  Improving the consultation and monitoring process. 

The book features a sizeable section on analysis of the competitiveness of the Bulgarian 

economy on the basis of World Economic Forum’s (WEF) report. 

The WEF team bases its competitiveness analysis on the global competitiveness index which 
has a measure and countries are ranked on that basis. The index is decomposed into three sub-
indexes: 1. Basic requirements; 2. Effi  ciency enhancers; 3. Innovation and sophistication factors. 
The sub-indexes are, in turn, decomposed into 12 factors (pillars): Institutions, Infrastructure, 
Macroeconomic environment, Health and primary education, Higher education and training, 
Goods market effi  ciency, Labour market effi  ciency, Financial market development, Technological 
readiness, Market size, Business sophistication, Innovation. The individual indicators are the next 
level of disaggregation. 
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The analysis shows that the EU membership has a positive eff ect on the competitiveness factors. 
This eff ect is most pronounced in infrastructure, institutions, labour force, goods markets 
(competition protection, anti-monopoly policy, protection of foreign investors), innovation. 
It should be noted, however, that EU membership results are not immediately visible, i.e. their 
eff ect is postponed. Several years will need to pass before the eff ects of EU membership are felt 
more tangibly and the positive changes are refl ected in the international rankings – in WEF’s 
report, in our case. We think that, in a short-term perspective, more signifi cant changes towards 
improvement in Bulgaria’s competitive positions in the most prestigious study on competitiveness 
could be expected. 

The Bulgarian economy is not suffi  ciently competitive. In the past 6 years the country was best 
positioned in 2010 when it ranked 71 among 139 countries. Bulgaria performs best on the 
following indicators: Macroeconomic stability, Labour market effi  ciency, Technological readiness. 
It deteriorates on Health and primary education, as well as on Higher education and training. 
Stable low remain the scores and ranking on factors like Innovation and Business sophistication. 
It appears that despite of the changing scores on the individual factors, Bulgaria has relatively few 
competitive advantages which are centred mainly in Labour market effi  ciency, Macroeconomic 
stability and Technological readiness. Competitive weaknesses are concentrated in Institutions, 
Innovation and Business sophistication. 

In 2011, due to deterioration on certain factors, Bulgaria falls 3 places to rank 74 but still it 
overtakes two EU Member States – Romania and Greece.

A more detailed analysis of the competitive strengths and weaknesses of the Bulgarian 
economy on the basis of the Global Competitiveness Report outlines the following picture: 

Competitive weaknesses Competitive strengths

 - Low productivity and relatively low 
competitiveness based mainly on price 
factors; 

 - Insuffi  ciently favourable business 
environment; 

 - Deteriorated quality of human resources; 
 - Insuffi  ciently eff ective state administration; 
 - Existing corruption practices; 
 - Poor quality of infrastructure; 
 - Lack of strategies and clearly formulated 

objectives at the company level; 
 - Low spending on innovation in processes 

and products (weak capacity for innovation 
of companies); 

 - Shortage of fi nancial resources and diffi  cult 
access to fi nance, underestimated non-bank 
fi nance;

 - Lack of corporate culture and managerial 
experience; 

 - Absence of a targeted human resource 
development policy in the context of 
modern technology and innovation 
requirements, etc.

 - Stable macroeconomic environment; 
 - Favourable tax environment; 
 - Labour market fl exibility; 
 - Growing interest in and awareness 

of the need to implement new 
technologies and renovate production; 

 - Openness to foreign markets – 
participation in international networks; 

 - Positive dynamics of quality 
improvement and implementation 
of international quality management 
standards;

 - Flexibility, adaptability,  ability to 
improvise; 

 - Improved access to Internet providers, 
etc.
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The main problems which lower the competitiveness of Bulgarian entrepreneurs in the period 
2006-2011 include: corruption, ineffi  cient state administration, diffi  cult access to fi nance, 
ineffi  cient infrastructure and undereducated labour force. 

The book further off ers a comparative review of the changes in EU10’s scores and rankings 

between 2007 and 2011. Bulgaria is discussed against the countries which joined the EU in 2004 
and vis-a-vis Romania. The review highlights the following conclusions: 

  Generally, the overall competitiveness of EC10 has worsened, although slightly 
(their average score on GCI decreased by 0.03 points). At the same time, Bulgaria 

has improved its overall competitiveness (by 0.23 points). In the review period 
2007-2011, two of the EC10 countries – Poland and Bulgaria, improved their global 
competitiveness positions. 

  The worsened overall competitiveness of EC10 can be attributed to a deteriorated 
average score on the sub-index Innovation factors (by 0.18 points), insofar as 
their average scores on the other two sub-indexes improve (by 0.1 point on Basic 
requirements and by 0.03 points on Effi  ciency enhancers). The deteriorated average 
score on the sub-index Innovation factors is, in turn, due to a worsening on the other 
two composite factors. While Bulgaria also registers deterioration on the sub-index 
Innovation and sophistication factors, it is minimal (-0.02), equal only to that of Latvia 
and Poland.

  EC10 register deteriorated average scores on 7 of the 12 pillars: Financial market 
development (-0.44); Business sophistication (-0.27); Macroeconomic environment 
(-0.17); Innovation (-0.10); Goods market effi  ciency (-0.09); Institutions (-0.08) and 
Labour market effi  ciency (-0.03). At the same time Bulgaria improves its scores 
on Financial market development, Goods market effi  ciency, Institutions, and 
Labour market effi  ciency. It should be noted also that Bulgaria’s scores on Business 
sophistication, Macroeconomic environment and Innovation register minimum 
deterioration against that of the individual ЕС10 countries.

  Bulgaria performs better than Romania in the period after the two countries joined 
the EU in 2007. Our country improves whereas Romania worsens its position on GCI. 
Bulgaria’s better performance is due to improved positions on the sub-indexes Basic 
requirements and Effi  ciency enhancers (where Romania loses positions or registers 
no change) and to a lesser deterioration of its position on the sub-index Innovation 
compared to Romania. Thus, in 2007 Bulgaria ranked ahead of Romania only on the 
sub-index Basic requirements, whereas in 2011 it also overtakes Romania on the other 
two indexes, although by a small distance.

  Bulgaria’s advantages compared to Romania stand out on 4 of the 12 pillars: 
Labour market effi  ciency, Goods market effi  ciency, Technological readiness and 
Macroeconomic environment. Romania remains ahead of Bulgaria on two factors: 
Institutions and Higher education and training.

It is clear from the presentation that the positive eff ect of the EU membership on competitiveness 
is undeniable. It is achieved through the multitude of EU regulations, diff erent programs and 
initiatives, the Community allocations in support of Member States’ and regions’ cohesion and 
economic development. Results, however, come at a slower pace, some time will need to pass 
before the positive eff ects become tangible and signifi cant and make an impact on economic 
growth and competitiveness. In order to catch up, there is a need to mobilize the administration, 
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the business and the society so that more signifi cant changes occur in economic competitiveness 
and are refl ected in the major international studies such as the World Economic Forum’s report.  

The insuffi  cient competitiveness of the Bulgarian economy calls for taking measures in all areas of 
impact. We think that priority should be attached to several factors: institutions, infrastructure, 

education, innovations. These are the areas where the eff ect of Bulgaria’s EU membership is 
most signifi cant. 

Institutions (administration, judicial system, police) play a crucial role in creating a favourable 
and transparent environment for doing business. There is a need to take measures to improve 
the effi  ciency of the state administration, curb corruption, facilitate the regulatory regimes, 
implement e-government at an accelerated pace. However, considering the experience from 
previous years, we think that signifi cant results are unlikely to be registered in a short- and midterm 
perspective. Long since there has been serious delay in electronic government’s introduction; the 
implementation of the Better Regulation Programme approved in 2008 is delayed; the regulatory 
regimes are an area where business surveys and proposals for improvement are being made for 
10 years already but unfortunately notable changes are not registered yet. Despite of the political 
will and the measures taken, corruption remains a major problem for the business. So this is 
also an area requiring exceptional persistence and consistency. For example, the accelerated 
development of e-government would considerably improve the business environment and that 
would have a highly positive eff ect on Bulgaria’s competitive positions. Similar eff ect had the 
introduction of the electronic commercial register in early 2008 and the lower start-up capital 
requirement for the set up of limited liability companies. 

Infrastructure is crucial for entrepreneurship development and is a major competitiveness 
factor. Bulgaria lags behind in this area, but positive changes are possible in a short- and midterm 
perspective and this factor would contribute to country’s better ranking. The projects under 
implementation are fi nancially secured and are likely to be completed on schedule or with little 
delay. 

Education must be a leading and permanent priority in the policy of all governments. Bulgaria 
has gradually lost the comparative advantages presented by the educated and qualifi ed labour 
force. Therefore, this is an area where strong measures to maintain and further these advantages 
should have been taken long ago. On the other hand, education is an inert system which is diffi  cult 
to change and results come at a much slower pace. This factor can be expected to play, although 
in a longer perspective, an important role in improving Bulgaria’s competitiveness. 

Innovation is a key factor for the transition to the third and highest stage of economic 
development (the innovation-driven stage). Unfortunately Bulgaria has been neglecting this 
area for years. Despite of the numerous declarations about sector’s importance, the country 
lacks a consistent policy. Mesures remain fragmented; there is lack of an integrated approach to 
addressing problems. The Law on Innovations which is under development would hardly solve 
the serious problems. Thus, in the near future this factor is unlikely to contribute to improving 
the competitive positions of Bulgaria. It requires systematic and consistent work through both 
increased fi nancing and diversifi cation of the schemes and instruments applied.  
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