
 

 
 
 
 
Райна Цанева 1 Година X, 2001, 1 

РЕГИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И 
МЯСТОТО НА БЪЛГАРИЯ В НЕЯ 

 
Разгледани са промените на регионалната политика на ЕС, същността и 
предназначението на нейните основни инструменти съобразно 
възможността за  членство на СЦИЕ (в т.ч. България). Акцентът е 
поставен върху пространствената концентрация и насоченост на 
структурните фондове на ЕС към подобряване на базисната 
инфрастуктура и поощряване на трансграничното сътрудничество в 
региона – Централна и Източна Европа. Проследено е въздействието  на 
европейското подпомагане върху детерминантите на икономическия 
растеж. Показано е опосредстваното въздействие върху 
макроикономическата конвергенция от първоначалното влияние на 
структурното подпомагане към приоритетните области – 
инфрастуктурни  мероприятия, сътрудничество и др., които са 
същността на инструментите на Европейската регионална политика.  
Дадена е съвременната интерпретация на традиционните европейски 
инструменти съобразно идеята за присъединяване на СЦИЕ към ЕС. 
 

 
Страните от Централна и Източна Европа (СЦИЕ) се стремят да 

ускорят процеса на присъединяване към Европейския Съюз (ЕС), за да могат 
да се възползват по-бързо от придобивките на провежданата от него 
регионална политика. Реализирането на нейните основни инструменти в 
лицето на структурните и присъединителните фондове създава условия за 
стабилно икономическо развитие на СЦИЕ чрез изграждане в тях на 
подходяща инфраструктура. Процесът на приобщаване изисква 
хармонизиране на външноикономическите политики на разглежданите страни 
към регионалната политика на Общността.  

Целта на изследването е да се разкрият същността и 
предназначението на инструментите на Европейската регионална политика 
(ЕРП), тяхната пространствена концентрация и насоченост към подобряване 
на базисната инфраструктура и осигуряването на траен икономически растеж  
в България. Анализът преминава през следните равнища:  

1. Същност, структура и предназначение на инструментите на ЕРП. 
2. Детерминанти на икономическия растеж, към които обикновено е 

ориентирано финансирането чрез инструментите на ЕРП. 
3. Оценяване на регионалната политика на ЕС в България. 
Изследването се осъществява по веригата: структурно подпомагане (по 

линия на ЕРП) – фактори на икономическия растеж – регионални 
диспропорции. 

                                                           
1 Райна Цанева е докторант по финанси в СА “Д. А. Ценов” Свищов. 
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Регионалната политика на ЕС непрекъснато се развива и 
усъвършенства чрез удоволетворяване на следните взаимосвързани 
условия:  

• достигане на определена степен на интеграционните процеси, 
намиращи отражение в “разрастването” на интеграционния 
комплекс;  

• зараждане, развитие и задълбочаване на небалансираностите от 
регионален характер. 

Първото условие е източник, а второто - логично следствие от 
разрастването на интеграционния комплекс. Причинно-следствената връзка 
създава представа за същността, развитието, предназначението и 
усъвършенстването на регионалната политика, провеждана от ЕС.  

Развитието на интеграционните процеси и интегрирането в ЕС 
придобива все по-голямо значение както за Общността, така и за СЦИЕ. 
Икономическото развитие и амбициите на СЦИЕ за пълноправно членство се 
разглеждат като своеобразно предизвикателство за ЕС. Общността се стреми 
да поощри реформите в посткомунистическите държави  (с оглед 
удовлетворяване критериите за членство посредством реализацията и 
използването на инструментите на регионалната поритика). Същевременно 
ЕС е задължен да защитава интересите на страните-членки вследствие на 
драматични промени в икономическата и политическата ситуация на 
континента. За да балансира тези взаимоотношения, Съюзът предприема 
съответни инициативи и мобилизира инструментите на регионалната 
политика. С тях се стреми да създаде средства за избягване и преодоляване 
на породените от неблагоприятни икономически условия несъответствия, 
предполагащи евентуални драматични обрати.  

1. Инструменти на регионалната политика, провеждана от ЕС. 
Същност и пространствена алокация на средствата 

ЕС определя четири основни типа проблемни региони:  
1. Изоставащи в своето развитие – региони, чиито БВП на човек от 

населението е по-малко от 75 % от средното равнище за ЕС. Те 
заемат 26.6 % от Европейското интеграционно пространство (ЕИП) 
и се дефинират като цел 1 на регионалната политика на Съюза. 

2. Депресивни и изостанали – региони с отраслови и структурни 
проблеми. Те заемат 16,4 %  от населението на ЕС и се определят 
като цел 2. 

3. Уязвими селски райони – с ниско равнище на икономическо 
развитие и малка гъстота на населението. Те заемат 8,8 % от ЕИП 
и се дефинират като цел 5в. 

4. Региони с много ниска гъстота на населението – с по-малко от 8 
човека на км2 (0.4 % от ЕИП). Дефинират се като цел 6 на 
регионалната политика на ЕС.2 

                                                           
2 За нуждите на регионалната политика на Общността и съобразно спецификите на 
националните структури цел 3 и цел 4 се обединяват, както следва: цел 3 – региони с 
продължителна безработица + цел 4 – адаптиране на работната сила към индустриални 
промени. 
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Класифицирането на регионите дава възможност да се определят: 
размерът и обхватът на регионалните диспропорции в пространствено 
отношение; направлението на регионалната политика на ЕС с оглед 
хармоничното развитие в контекста на Римския договор; предназначението 
на инструментите на ЕРП в зависимост от характеристиката на регионите.  

Най-старите инструменти на ЕРП са: Европейският социален фонд 
(ЕСФ) и Европейското аграрно управление и гаранционен фонд (ЕАУГФ). 
Петролният шок от 1973г. и първото разширение на ЕС от същата година 
доведоха до активиране на инструментите и средствата за провеждане на 
адекватна и целенасочена регионална политика. Чрез наредба N 724/75 г. за 
ЕИП се създава Европейският фонд за регионално развитие - ЕФРР (Eurpean 
Regional Development Fund-ERDF). “ЕФРР има предназначението да 
подпомага възстановяването на регионалното равновесие в Общността, 
посредством участие в икономическото развитие и структурното 
приспособяване на регионите, чието развитие изостава” (130 С/ЕС). 
Средствата на този фонд се формират на базата на фиксирани квоти за 
всяка страна-членка на Съюза. Повече от 85% от ресурсите на фонда за 
периода 1970-1980 г. са насочени към инфраструктурни мероприятия (вж. 
табл. 1).  

Друг инструмент на ЕРП е Фондът финансови средства за управление 
на риболова (ФСУР). Като се има предвид класификацията на регионите в 
рамките на цели 1, 2, 3, 4, 5а, 5в и 6, разпределянето на средствата от 
посочените фондове и инструменти се групират от нас по начина, посочен в 
табл. 1. 

Таблица 1 
Разпределяне на фондовете по цели (региони) 

Цел Региони Инструменти на ЕРП 
1 Изоставащи в своето развитие ЕФРР, ЕСФ, ЕАУГФ 
2. Депресивни ЕФРР, ЕСФ 
3. С високо равнище на безработица ЕСФ 
4. Адаптиране на работната сила към 

индустриални промени 
ЕСФ 

5а. Адаптиране на селскостопанската структура 
и модернизиране на риболова 

ЕАУГФ, ФСУР 

5в. Уязвими селски райони ЕФРР, ЕСФ, ЕАУГФ 
6. С ниска гъстота на населенето ЕФРР, ЕСФ, ЕАУГФ 

Източник: European Regional Incentives, The European Policies Research Centre, 1997, p. 91. 
 
Данните от табл. 1 показват, че най-широко приложение има ЕФРР. Той 

стимулира производствените инвестиции, а мерките му са насочени към 
създаване на подходяща инфраструктура. Допълнителната подкрепа идва по 
линия на Фонда за сближаване (Cohesion Fund), подпомагащ усилията на 
недоразвитите региони да изпълнят критериите за членство. Фондът за 
сближаване финансира предимно инициативи в областта на опазването на 
околната среда и транспортната инфраструктура. Подобряването на 
транспортната инфраструктура е от особена важност за по-пълното отваряне 
на СЦИЕ към Европа и предполага разрешаване на проблема “център-
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периферия”.3 В Програма 2000-2006г. за икономическото развитие на 
България се предвиждат две основни мерки за реализиране на тази 
стратегическа цел: 

• развитие на инфраструктурата по трасетата на транспортните 
коридори VІІІ и ІV, пресичащи България; 

• развитие на граничната транспортна инфраструктура на всички 
транспортни коридори, преминаващи през България;4  

Значимостта на транспортната инфраструктура и определянето й като 
приоритетна цел се основава на факта, че от общо десет коридора, които 
трябва да обвържат СЦИЕ с транспортната мрежа на страните от ЕС, пет 
преминават през територията на България. 

Трансферният характер на регионалната политика на ЕС се базира на 
обстоятелството, че развитието на регионалното сътрудничество между 
страните-членки и между тях и асоциираните държави представлява елемент 
на регионалната стратегия на ЕС. Този факт обяснява и насочеността на 
европейските инициативи (и средствата от структурните фондове) в областта 
на трансграничното коопериране, подобряване и модернизация на 
транспортната и комуникационна мрежа и др. 

Предимствата на трансферния характер на регионалната политика 
могат да се обособят в зависимост от следните аспекти:5  

• концентрация на ресурсите в региони или група региони, 
изпитващи най-голяма потребност от тях; 

• “условия на донора”, изисквани от дарителите, че предоставяните 
средства ще се използват по предназначение. 
Удовлетворяването на тези условия създава възможности за 
подобряване на икономическата среда и ускоряване на 
икономическия растеж в регионите, към които са насочени 
средствата; 

• неадекватност на националните органи на властта: регионалните 
органи на властта в някои страни-членки нямат възможност да 
осъществяват подходяща регионална политика. Трансферният 
характер на ЕРП води до преодоляване на постигнатото 
ограничение; 

• провеждане на координация между отделните регионални звена; 
• предимства по линия на субсидирането. “Чистата регионална 

политика не трябва да допуска разточителни субсидии“6. С това 
се потвърждава правилото, че субсидиите ограничават 
конкуренцията между регионите. 

                                                           
3 Периферността има комплексен характер:географска и транспортна изолираност поради 
неизградена инфрасруктура и ограничен транспорт;висока безработица;затруднен достъп до 
информация;липса на ефективни икономически процеси;обезлюдяване на част от населените 
места;непълен достъп до нови техники и технологии и др. 
4 Програма 2000-2006, стр. 114 
5 McDonald F.& Dearden S., European Economic Integration, Addison  Wesley Longman Limited, 1999, 
p. 219-220 
6 Yuill, D., Y., Bachtler, F., Wishlade. European Regional Incentives. The European Policies Research 
Centre, 1997, p. 90 
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__
Програма 2000-2006, с. 114

__
Mc Donald F & Dearden S., European Economic Integration, Addison Wesley Longmen Limited, 1999, p.219-220



 

Предимствата на периферния характер на ЕРП и развитието на 
финасовата алокация доказват нарастващата необходимост от структурно 
подпомагане. След реформата от 1989г. и срещата в Единбург (11-
12.ХІІ.1992г.) размерът на ресурсите, отпуснати от структурните фондове, се 
увеличава: първо, от 7.2 блн. екю през 1987г. до 19.8 блн. екю през 1993г.; 
второ, от 19.8 блн. през 1993г. до 27.4 блн. екю през 1999г. 

През периода 1994-1999г.  две трети от средствата на структурните 
фондове са насочени към изоставащите региони (региони, отнесени към цел 
1 и повече от 11% към преструктуриране на депресивни региони (региони, за 
които е в сила цел 2. 

Размерът на ресурсите от структурните фондове, предоставени на 
страните-членки с оглед специфичните за тях регионални проблеми и 
несъответствия (и съобразно възприетата класификация на регионите в 
рамките на цели 1, 2, 3, 4, 5а, 5в и 6), е показана в табл. 2. 

Таблица 2 
Разпределяне на средствата от структурните фондове по страни-членки в 

зависимост от целите за периода 1994-1999г., млн. екю 
Страни/Цел 1 2 3+4 5а 5в 6 Общо 
Белгия 730 41 465 195 77 - 1808 
Дания - 119 301 267 54 - 741 
Германия 13640 1566 1941 1145 1227 - 19519 
Гърция 13980 - - - - - 13980 
Испания 26300 2415 1843 446 664 - 31668 
Франция 2190 3769 203 1936 2236 - 13334 
Ирландия 5620 - - - - - 5620 
Италия 14860 1462 715 815 901 - 19752 
Люксембург - 15 22 40 6 - 83 
Холандия 150 650 1079 165 150 - 2194 
Португалия 13980 - - - - - 13980 
Великобритания 2360 4480 3377 275 817 - 11409 
Австрия 162 99 389 388 403 - 1432 
Финландия - 179 337 354 190 450 1503 
Швеция - 157 342 260 174 247 1178 
ЕС 12 92991 15352 5184 6155 6860 697 136395 
ЕС 12 /%/ 68 11,1 11 4,4 5 0,5  
Източник: Mc Donald, F and S. Dearden. European Economic Integration. 1999, p. 231. 

 
Сравнявайки данните на табл. 2 за използваните финансови ресурси по 

страни в зависимост от целите, се установява: 
• Испания е получател на най-много средства - 31 668 млн. екю. 
• Ирландия, Португалия и Гърция концентрират средства в рамките 

само на цел 1, изразяващо се в подпомагане на региони, които са 
изостаноли в своето развитие. Това е показателно за характера на 
регионалната проблематика. 

• Най-много средства се използват за осъществяването на цел 1 – 
92 991 млн. екю (68%/). 
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• Задълбочава се състоянието на изостаналост на Гърция, Испания, 
Ирландия и Португалия в сравнение с останалите страни-членки 
на Съюза.  

Данните от табл. 2 доказват, че Швеция и Финландия се отличават (в 
сравнение с останалите страни-членки) с преобладаване на уязвими селски 
райони. Това се дължи преди всичко на неблагоприятното географско 
положение, доминиращия планински релеф, принадлежността към 
субполярния климатичен пояс и др. Следователно факторите, водещи до 
насочването на ресурси от структурните фондове към тези страни, нямат 
икономически характер. Регионалната политика в тях е призвана да 
подпомага, а не да подобрява макроикономическите показатели. 

Посочените данни са показателни и за трудната приспособимост на 
новоприсъединените страни-членки към съществуващите изисквания в 
останалите държави. За разлика от скандинавските държави Испания, 
Португалия, Гърция и Ирландия се характеризират с преобладаващо 
изостанали и индустриално депресивни райони вследствие на забавена 
икономическа и структурна реформа, несъответстваща на изискванията на 
ЕС. За тях регионалната политика на Съюза се изразява в активирането на 
основните й инструменти (структурно подпомагане, инициативи и др.) като 
начин и форма на сближаване с основните макроикономически показатели на 
водещите страни-членки посредством ефективна алокация на ресурсите в 
проблемните райони. Тези особености ги класифицират като страни, 
изоставащи в своето развитие. От тази гледна точка сравнението между тях и 
останалите страни-членки в ЕС и между тях и СЦИЕ дава възможност да се 
определят насоките на регионалната политика на Общността, изискванията 
(от политически и икономически характер) към асоциираните членове, 
шансовете на СЦИЕ за пълноправно членство и др. В това отношение е от 
значение (преди всичко за СЦИЕ и особено за България) разпределението на 
средствата от структурните фондове между разгледаните страни (Гърция, 
Испания, Ирландия и Португалия). 

Данните на табл. 3 показват използването на ресурсите от Фонда за 
сближаване между четирите изоставащи региона в ЕС. 

Таблица 3 
Разпределение на ресурсите от Фонда за сближаване между четирите 

изоставащи региона в ЕС, 1994-1999г. 
Страни Транспортна 

мрежа (млн. екю) 
% Околна среда 

(млн. екю) 
% Общо 

Испания 3983 50,1 3967 49, 9 7950 
Португалия 1380 3, 0 1221 47, 0 2601 
Гърция 1235 7, 5 1367 52, 5 2602 
Ирландия 665 1, 1 636 48, 9 1301 
ЕС 4 7263 0, 2 7191 49, 8 14454 
Източник: Mc Donald, F and S. Dearden. European Economic Integration. 1999, p. 231. 

 
Резултатите от разпределението на средствата от Фонда за 

сближаване, позволяват да се направят следните изводи: 
1. Най-големият получател на средства е Испания – 7 950 млн. екю. 
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2. Традиционната насоченост на Фонда за сближаване е да 
финансира инициативи в областта на транспортната 
инфраструктура и околната среда. Транспортната мрежа (както 
беше споменато) е една от стратегическите цели на 
присъединителните процеси в СЦИЕ. Тя се разглежда като фактор, 
който поощрява междурегионалното сътрудничество и стимулира 
регионалната “кооперация” по веригата междурегионална – 
световна търговия. Сътрудничеството и кооперирането създават 
условия за изравняването на регионалните предпоставки между 
страните-членки на ЕС и между тях и СЦИЕ. В този аспект за 
България (и останалите СЦИЕ) “ще представляват особен интерес 
отношенията в еврорегиона и оценката на процесите на 
регионалното сътрудничество както от гледна точка на бъдещото 
формиране на модела за търговия, така и при евентуалното й (им) 
присъединяване към ЕС”.7  

Структурните фондове целят посредством предоставянето на 
необходимите средства и тяхната целенасочена концентрация при 
оптимално им използване да се спомогне за преодоляване на изостаналостта 
и небелансираностите на национално и наднационално равнище с цел 
постигане на хармонично развитие в рамките на ЕС. Това се осъществява 
чрез насочване на ресурсите към подобряване на съществуващата 
инфраструктура и повишаване качеството на техниката и технологиите 
(важността на технологичния прогрес като един от основните фактори, 
детерминиращи икономическия растеж, се разглежда в следващата част на 
изложението). Подпомагането най-общо цели: 

• адаптиране на изоставащите региони (Гърция, Португалия, 
Испания и Ирландия) към изискванията от икономически и 
политически характер на ЕС за преодоляване на съществуващите 
диспропорции, внесени в Общността от тях; 

• адаптиране от неикономически характер с оглед компенсиране 
трудностите от неблагоприятното географско и геополитическо 
положение (скандинавски държави) посредством насочване на 
усилията в приоритетни области. 

На основата на данните, съдържащи се в табл. 2 и 3, могат да се 
направят обобщени изводи, отнасящи се за регионалната политика на ЕС 
като цяло:  

• Регионалната политика на ЕС е насочена към ограничаване на 
факторите, пораждащи регионални диспропорции чрез структурно 
подпомагане (т.е. активиране на основните инструменти на 
регионалната политика) и “предотвратяване на 
небалансираностите в зародиш”.8  

• Регионалната политика реализира основната си цел - хармонично 
развитие, чрез косвено преодоляване на небалансираностите, 

                                                           
7 Хубенова-Делисивкова, Т. Приобщаването на България към Европейския Съюз. С. ИИ на БАН, 
1996, с. 220. 
8 Molle, W. The Economics of European Integration, 3-th edition. Cambridge, 1997, p. 441. 
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посредством структурните фондове (СФ). Това се осъществява по 
веригата РП → СФ → регионални диспропорции. 

• Въздействието на СФ върху подобряването на икономическата 
среда и поощряването на реформите е значително в сравнение с 
националните регионални стратегии в тази насока. 

Предимствата на провежданата от ЕС регионална политика и 
характерът на приложимостта на основните й инструменти (ЕФРР, ЕСФ, 
ЕАУГФ, ФСУР) придобиват нов облик в съответствие с настъпилите промени 
в европейската политика по отношение бъдещото разширяване на 
Европейския интеграционен комплекс на Изток. Измененията са отразени и 
анализирани в предложената от Жак Сантер “Програма 2000” (“Agenda 2000”) 
пред  Европейския парламент (16.07.1997г.). “Програма 2000” засяга 
реформата в провежданите от ЕС политики съобразно спецификите на 
икономическата ситуация в страните-кандидатки – СЦИЕ, и се отнася до: 

• Реформа и развитие на европейските политики, за да е възможно 
осигуряването и поддържането на траен икономически растеж, 
ниски равнища на безработицата, подходящи условия за живот и  
др.; 

• реформи, свързани с подготовката на страните–кандидатки по 
отношение удовлетворяване критериите за членство; 

• реформа във външната политика на ЕС, която да гарантира 
хармоничното развитие в Общността и да съдейства за 
редуциране на евентуалните финансови проблеми вследствие 
разширяването на Европейския интеграционен комплекс; 

• реформа в Общата аграрна политика; 
• аналогична на посочените реформи промяна на структурното 

подпомагане и др. 
Тясната координация между структурните фондове осигурява 

адекватно на новите изисквания функциониране на ЕРП и определя: 
• ефективността на функционирането чрез (съответстващо на 

измененията) мобилизиране на инструментите и насочването им 
към приоритетни области и региони; 

• стабилността и ефективното преструктуриране на националните 
регионални политики; 

• насоката на бъдещата ЕРП по преодоляване на 
диспропорционалните елементи. 

Принципите, въз основа на които се реализират структурните политики 
и фондове, наречени още елементи на реформата, се обособяват в следните 
направления: 

• програмиране, отнасящо се до разработване на програми за 
приложение на структурните фондове съобразно изискванията за 
финансиране и особеностите на регионите, към които се насочват 
средствата. За тази цел Европейската комисия създава работна 
рамка за подпомагане като важен елемент от процеса на 
регионалното програмиране; 

• допълняемост; 
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• концентрация – съсредоточаване на регионалните въздействия и 
ефективна алокация на предоставените финансови ресурси в 
региони, изискващи значително по размер подпомагане за 
преодоляване на изостаналостта. Този принцип съответства на 
едно от водещите предимства от провеждането на ЕРП – 
финансовото подпомагане; 

• партньорство – принцип, който се изразява в степента на 
сътрудничество между  европейските, национарните и 
наднационалните организации и институции. Чрез него се 
проявява същността на ЕРП посредством реализация на 
ефектите от координацията, разгледани като предимство от 
провеждането на регионалната политика. В контекста на 
разглеждания принцип координацията се осъществява на 
следните равнища: координация (партньорство) между 
структурните фондове; координация (партньорство) между 
структурните фондове и други финансови източници. 

Практическата приложимост на посочените принципи на ЕРП осигурява 
ефективен метод за въздействие (от страна на ЕС) върху 
небалансираностите от регионален характер чрез създаване, разработване и 
развитие на национални инициативи и програми (вж. табл.  4). 

Таблица 4 
Регионални инициативи и програми на ЕС за въздействие върху проблемните 

региони за периода 1994 –1999г. 
Програми Региони, за които се разработват 

програмите 
Сума 

(млн. екю) 
INTERREG ІІ 
LEADER ІІ 
REGISІІ 
E/A 
 
RECHAR ІІІ; RESTOER ІІ; 
 
KONVER, RETEX; 
SMEs 
VRBAN 
 
RESCA 
PEACE 

Гранични региони 
Селски райони 
Отдалечени (периферни) региони 
Региони с нарушено равновесие на 
трудовия пазар 
Каменовъглени и стомано-добивни 
региони 
Текстилни региони 
Малки и средни предприятия 
Региони с урбанизационни 
проблеми 
Риболовни региони 
Регион – Северна Ирландия 

3520.40 
2758.70 
 608.20 

 
3478.50 

 
 

2368.70 
1077.00 
816.90 

 
296.40 
300.00 

Общо  14275.50 
Източник: European Commission,1996. 

 
Европейският съюз продължава да разработва инициативи и програми 

в следните области: OVERTURE – междурегионално сътрудничество със 
СЦИЕ; RECITE ІІ –  поощряване на човешките ресурси за създаване на 
работни места и ограничаване на взаимоотношенията между градовете и 
регионите на ЕС и СЦИЕ  и др. 
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Анализът на европейските инициативи  за подпомагане на 
регионалното  развитие и позитивно въздействие върху регионалните 
небалансираности спомага за определяне на насочеността им. 

Приоритетните области на въздействие са в следните направления: 
• трансгранично сътрудничество, трансевропейска инфрастуктура; 
• развитие на селските райони (цел 5в на ЕРП); 
• развитие на малкия и средния бизнес. 
Различията в икономическата конюнктура и скоростта на провежданите 

реформи в СЦИЕ (в т.ч. и България)  определят европейските инициативи в 
обастта на трансграничното сътрудничество като форма и фактор за 
преодоляване и изравняване на небалансираностите на регионално равнище  
(т.е. регион – Централна и Източна Европа), а впоследствие и на европейско. 
Във връзка с това от 1997г. функционира  програма ECOS – OVERTURE   за 
насърчаване на сътрудничеството между регионите в рамките на ЕС и СЦИЕ. 

Разпространяването на европейските инициативи и програми върху 
разглежданите страни подпомага процеса на включване в регионалните 
структури на ЕС чрез ефективно престуктуриране на регионалните 
икономики. В хармония  с европейските изисквания  позитивното  регионално 
въздействие в тези държави се реализира чрез съвместно  стимулиране и 
прилагане на  структурните фондове (в лицето на инструментите на ЕРП), 
европейските програми (и инициативи) и други източници на финансиране – 
Европейска инвестиционна банка и Европейски инвестиционен фонд. 

Освен обезпечаването с финансови средства по линия на ЕС в СЦИЕ 
(в т.ч. България) е необходимо да се мобилизират качествено всички 
инструменти на национално равнище. Това намира израз в адекватния 
подбор и ефективната приложимост на комплекс от политики – 
макроикономическа, социална, регионална, интеграционна и др. Така се 
създава стабилна икономическа среда и благоприятен инвестиционен 
климат, които гарантират: 

• изравняване на регионалните диспропорции на национално, 
регионално (регион – ЦИЕ) и европейско равнище – като резултат 
от присъединяването на страните от ЦИЕ; 

• по-добра усвояемост на предоставените от ЕС финансови 
средства, т.е. осигурява се ефективната им алокация и целевото 
насочване към сфери, производства, отрасли и райони, изпитващи 
най-голяма нужда от тях; 

• доближаване до установените от Съюза критерии за членство. 
Предвид необходимостта от адекватен подбор  на комплекс от 

политики в Националния план за икономическо развитие на България 2000-
2006 (НПИР 2000-2006), повишаването на конкурентоспособността на 
икономиката (в частност промишлеността) и модернизирането на базисната 
инфраструктура се разглеждат като приоритетни области, които спомагат за 
реализацията на стратегическата цел на българското правителство за този 
период – “постигане на устойчив нискоинфлационен икономически растеж 
като предпоставка за повишаване на доходите и подобряване условията на 
живот във връзка с по-нататъшното интегриране в Европейското 
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икономическо и социално пространство”.9 Това обяснява стремежът на 
Съюза да насърчава инициативи в сферата на инфраструктурните 
мероприятия. След активирането на националните програми за регионално 
развитие и поощряване на пазарните реформи се предвижда финансова 
помощ  по линия на структурните фондове на ЕС.  Финансовото подпомагане 
може да се разгледа на следните равнища: 

1. Финасовата помощ от ЕС, предоставена на база специфични 
особености и изисквания на регионите, съставляващи 
националната съвкупност.  В съответствие с основните характерни 
особености на ЕРП и за потребността на българската регионална 
политика, страната е разделена на 6 района на планиране – 
Северозападен, Северен–централен, Северозападен, Югоизточен, 
Южен–централен и Югозападен. Обезпечаването с финансови 
ресурси за периода 2000-2006 г. става предимно чрез програмата 
ФАР. Тя се концентрира в два от шестте района на планиране – 
Северозападен и Южен–централен, които са избрани въз основа 
на критериите състояние и проблеми на регионалната структура и 
готовност за разработване и прилагане на регионалните планове, 
съответстващи на методиката на равнище NUTS ІІ (вж. табл.  5). 

Таблица 5 
Степен на удовлетворяване на критериите от разглежданите региони 

Регион Първи критерий Втори критерий 
1. Северозападен Регионът се дефинира 

(съобразно критерий 1) 
като най-изостанал в 
сравнение с останалите 

Разработват се регионални 
планове за развитие в 
рамките на проект по ФАР 
BG9704-0103 

2. Южен–
централен 

Характеризира се с 
области с потенциал за 
растеж, наличието на 
слаби периферни и 
уязвими селски райони 

САПАРД 

Източник: НПИР на България 2000-2006, с.173. 
 
2. Финасовата помощ е предоставена на база класификацията на 

регионите в рамките на цели 1, 2,  3, 4, 5а, 5в и 6 на ЕРП. 
Съобразявайки се с европейските тенденции в поощряването на 

отделните видове райони и спецификата на българската икономика, акцентът 
се поставя върху регионите на планиране, отнасящи се към цел 1 – 
изоставащи в своето развитие, които се подпомагат по линия на програмите 
ФАР и САПАРД. 

Въз основа на анализа за преструктурирането на регионалните 
структури и оценката на регионалното въздействие от страна на ЕС може да 
се направят констатации за ефективността на националната регионална 
политика, които се отнасят и за останалите страни от ЦИЕ. Анализът на 
националните регионални политики е необходим във връзка с 
междудържавните регионални проекти в Общността, които се разработват на 
                                                           
9 НПИР на България 2000-2006, с. 7. 
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базата на “предпоставките на две или повече национални регионални 
структури, обединени от общи за съседните региони проблеми или 
трансграничен регионален проект”.10  

Националните регионални политики на страните в преход се 
разработват на основата на главните характерни особености на ЕРП. 
Ефективността на последната зависи от степента и качеството на 
координация между отделните национални звена и тяхното незастрашаващо 
хармоничното развитие “вместване” в европейските регионални структури. 
Икономическата ситуация в СЦИЕ (в т. ч. и България) определя регионалните 
политики на тези страни като прагматични, реактивни и частични (тъй като са 
насочени към разрешаването на отделни проблеми без търсене на цялостни 
решения за устойчиво развитие). Недостатъците на националните 
регионални политики на страните от Централно- и Източноевропейския 
регион могат да се обособят в следните аспекти:  

• Ограничаването на регионалните различия (като основна цел на 
регионалната политика на ЕС) е неефективно, тъй като не 
съществува обвързаност в достатъчна степен с повишаването на 
конкурентоспособността и адекватното използване на наличните 
местни ресурси. 

• Липса на координация на национално равнище, което води до 
неправомерно и неефективно изразходване на ресурси и 
влошава крайния положителен резултат от провеждането на 
регионалната политика. 

• Липса на опит. 
• Недостатъчно надеждна информация, която предполага липсата 

на необходимата координация между отделните звена и др. 
Тенденциите в стопанската конюнктура на СЦИЕ (в т. ч. и България) 

детерминират възможността на регионалната политика на ЕС да 
осъществява адекватно и ефективно целите си. Поради това “приобщаването 
и приемането на стратегията за адптиране на СЦИЕ към условията и 
изискванията на ЕС обуславят и решаването на проблема относно това какво 
представляват те като отделни регионални структури и части от общата 
европейска система от региони. Това се обуславя с факта, че те в една или 
друга степен ще подлежат на значително въздействие от страна на 
структурните фондове”.11 В този смисъл регионалната политика на ЕС е 
насочена към:  

• Създаване на подходяща икономическа среда и климат в СЦИЕ с 
оглед бъдещото им приобщаване в Общността и възможността 
да ползват правата си и да поемат задълженията си, без да 
ощетяват останалите страни-членки на ЕС; 

• Поощряване на вътрешнорегионалното сътрудничество, 
подобряване конкурентоспособността на продукцията, 
усъвършенстване на пазарните структури и др. по линия на 
структурното подпомагане като реална предпоставка за 
реализацията и изпълнението на горепосочената цел. 

                                                           
10 Хубенова-Делисивкова, Т. Цит. съч., с. 225. 
11 Пак там, с. 221. 
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Във връзка с това при приобщаването на СЦИЕ (в т. ч. и България) е 
необходимо да се отчете опитът на страни като Гърция, Португалия, Испания 
и Ирландия. Тези държави предлагат ефективна база за сравнение със 
СЦИЕ, имайки предвид аналогичната до известна степен икономическа среда 
и темп на структурна реформа. Основавайки се на дългосрочния характер на 
стратегията за адаптиране на тези изоставащи в своето развитие страни-
членки и изхождайки от данните за основните макроикономически показатели 
(БВП, равнище на безработица, инфлация и др.), могат да се направят 
следните изводи: 

1. Регионалната политика на ЕС и нейните основни инструменти 
доказват ефективността си в дълъг период от време, което 
предполага разглеждането на стратегиите за адаптиране като 
процес, съобразен с фактора време. 

2. Подобряването на макроикономическите показатели с оглед 
хармонизиране развитието на ЕС не е едностранен акт, основаващ 
се само на структурно подпомагане и финансиране по линия на 
Общността, но и процес на разработване и ефективно приложение 
на националните стратегии за икономическо развитие. Това дава 
възможност да се определи регионалната политика като 
подпомагаща изпълнението на икономическия план и създава 
подходящи условия за развитие. 

3. Политическите критерии за членство определят и политическия 
характер на факторите, предполагащи финансирането (най-вече 
през предприсъединителния период) в краткосрочен план. В 
дългосрочен план се акцентира върху икономическите аспекти. 
Следователно политическите условия са необходимо, но не и 
достатъчно условие за разпределяне на ресурсите и вземане на 
решения за пълноправно членство в ЕС. Ето защо изпълнението и 
удовлетворяването на икономическите критерии за членство се 
разглеждат като значителен многокомплексен фактор за 
осъществяването на процеса на регионалната икономическа 
интеграция в района на Централна и Източна Европа, към който 
принадлежи и България. 

Съобразяването с тези изводи, изведени на базата на опита на 
анализираните страни (Гърция, Португалия, Испания и Ирландия), е от 
особена важност за СЦИЕ (вкл. и България) във връзка с приспособяването 
им към изискванията на ЕС и евентуалното бъдещо членство. 

Правилно очертаните стратегии за реализиране на основната цел на 
бившите социалистически страни за членство в ЕС е гаранция за успешното 
им присъединяване. 

Като се имат предвид разглежданите аспекти в това изследване 
достигаме до заключението, че дългосрочната стратегия на регионалната 
политика е насочена към реформиране на процесите на национално равнище 
(поощряване на структурната реформа, подобряване на базисната 
инфраструктура, повишаване на конкуретноспособността и др.). Това се 
осъществява чрез използване на вътрешноприсъщите за всяка страна (в 
случая СЦИЕ) фактори за икономически растеж, основани на съвременните 
пазарни механизми. 
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Регионалната политика  на ЕС е насочена да взима решения за 
финансиране в определени региони, производства и инфрастуктурни 
мероприятия въз основа на  необходимостта от ресурси и съобразно 
прогнозните очаквания за възможния позитивен ефект върху икономическото 
благосъстояние. Регионалното въздействие се проявява във времето чрез 
влияния по веригата структурно подпомагане (отнасящо се до всички форми 
на подпомагане, предприемани от ЕС, в т.ч. разработването на програми и 
инициативи) → инфраструктурни мероприятия (т.е. сферите, към които се 
насочват финансовите средства) → икономически растеж. Това класифицира 
ЕРП като политика, въздействаща на две взаимосвързани равнища: 
преструктуриране на националните регионални структури и засилване 
детерминантите на растежа като следствие от позитивнто влияние върху 
първото равнище на един по-реален етап. 

Класифицирането на ЕРП като политика, която цели подобряванена 
факторите, определящи икономическия растеж (в един по-късен период), 
предполага необходимостта от анализ на  зависимости, свързани със 
структурните реформи и въздействието върху макроикономическата 
конвергенциия. Това спомага за преструктурирането на регионите в 
отделните страни (в случая СЦИЕ) в хармония с изискванията на ЕРП. 

2. Икономическият растеж – гаранция за членство в ЕС. 
Факторите за икономическия растеж и тяхната 
“интерпретация” в СЦИЕ 

В условията на преход към пазарна икономика и във връзка с 
присъединителните процеси на СЦИЕ към ЕС се налага подпомагане на 
икономическия растеж в тях. Така се намаляват различията между 
икономическото развитие на СЦИЕ и това на страните-членки на ЕС. 
Посредством разработването на стратегия за структурна адаптация на базата 
на генерирането на устойчив и траен икономически растеж се създават 
реални условия зе реализацията на процеса на регионална икономическа 
интеграция и пълноправно членство в Съюза. 

Основните фактори, детерминиращи икономическия растеж, могат да 
се обособят най-общо в следните аспекти:  

• технологичен прогрес; 
• нарастване на капитала; 
• увеличение на вложения труд, което намира израз в повишаване 

на квалификацията на работната сила в степен, съответстваща на 
възможността за ползване на новите технологии. 

В икономическата литература тази зависимост се изразява чрез 
функция на съвкупното производство (производствена функция) и има вида: 
  (1) ,  където Y е производственият продукт; А – 
състоянието на технологиите (технологично равнище); К – капиталът; α, β - 
коефициентите на еластичността на производството от капитала  и от 
труда;

βα LKAY ..=

12 L – вложеното количество труд. 

                                                           
12 α измерва влиянието на нарастването на капитала върху производството; β измерва влиянието 
на определено нарастване на вложения труд върху производството. 
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“С помощта на инструментариума на производствената функция 
прирастът на БВП може да бъде представен като резултат на допълнително 
авансирания капитал, допълнително наетия труд и техническия прогрес.”13  

Важен фактор, определящ икономическия растеж, е капиталът. 
Неговото нарастване съответства на повишаването на нормата на 
инвестиране по периоди. За СЦИЕ е от особено значение практиката на 
развитите европейски държави в това отношение. На табл. 6 са представени 
дългосрочните средногодишни норми на инвестиране на някои  от страните-
членки на ЕС по периоди. 

Таблица 6 
Дългосрочни средногодишни норми на инвестиране в някои страни от ЕС, в % 

към БВП 
Страни 1958-1966 1967-1976 1977-1986 1987-1996 1967-1996 1958-1996 
Великобритания 18.1 20.0 17.5 17.1 18.2 18.2 
Германия 26.7 24.2 22.6 22.8 23.2 24.1 
Франция 23.5 26.1 21.7 19.8 22.5 22.8 
Испания 22.8 26.3 21.8 22.5 23.5 23.4 
Италия 22.9 24.7 23.8 19.5 22.7 22.7 
Австрия 27.1 28.7 25.1 25.4 26.4 26.6 
Финландия 27.1 29.3 24.6 20.5 24.8 25.4 
Хонландия 25.9 25.1 20.2 20.8 22.0 23.0 
Белгия 18.6 22.7 18.3 18.3 19.8 19.5 
Дания 19.8 24.3 19.2 16.7 20.1 20.0 
Гърция 21.1 27.5 24.3 21.6 24.5 23.6 
Португалия 17.6 5.9 29.7 26.6 27.4 25.0 
Източник: Ангелов, И. Икономиката на България до 2000г. ИИ на БАН, с. 56 

 
 Данните от табл. 6 потвърждават практиката на някои страни-членки 

на ЕС във връзка с процеса на инвестиционното натрупване (т.е. формиране 
на капитала като един от основните фактори за растеж) и дават възможност 
да се направят следните изводи: 

• Инвестиционното натрупване е продължителен процес, изискващ 
ефективна концентрация на инвестициите и адекватни 
инвестиционни стимули на реалната икономическа ситуация. Това 
означава, че на СЦИЕ е необходимо време за изграждане на 
високотехнологична икономика посредством инвестиционно 
натрупване, което гарантира траен и устойчив икономически 
растеж. 

• Страните-членки на ЕС (преминали вече през продължителния 
период на инвестиционно натрупване) поддържат дългосрочно 
високо равнище на нормите на натрупване и инвестиране. Това на 
практика е показателно за продължителността на процеса на 
приспособяване на страните от Централно- и Източноевропейския 
регион към изискванията за членство в ЕС. Инвестиционното 
натрупване предполага успешно “вмъкване” в европейските 
регионални структури с незначителни по размер 
диспропорционални елементи. 

                                                           
13 Ангелов, И. Икономиката на България до 2000г. С., ИИ на БАН, с. 60. 

 95 

__
Ангелов И., “Икономиката на България до 2000 г., ИИ на БАН, стр.60



 

Друг важен фактор на икономическия растеж освен капитала е трудът. 
“Емпиричните доказателства потвърждават, че преките чуждестранни 
инвестиции и свързаните с тях технологични трансфери влияят най-силно 
върху растежа в страни с високо равнище на образование, каквото 
съществува в преходните икономики”.14 Въпреки високата оценка за 
квалификацията на работната сила в СЦИЕ (в т. ч. България) съществуват 
редица негативни нюанси. Негативните тенденции произтичат от общата 
стопанска конюнктура, характеризираща се със забавена структурна 
реформа, неадекватно поведение на правителствените органи и др., и могат 
да се обобщят по следния начин: 

• възрастов състав на работната сила; 
• ориентация на младата квалифицирана работна сила към чужбина; 
• несъответствие между квалификацията на заетите и заеманото 

работно място; 
• слаба трудова дисциплина; 
• ниско равнище на работната заплата в почти всички сфери на 

дейност; 
• нерационално разпределение на квалифицираната работна сила 

по отрасли и групи производства и др. 
В последните десетилетия теориите за икономическия растеж се 

характеризират с редица нови аспекти  (Ромар, 1986г., Лукас, 1988г. и др.), 
различни от познатите  класически и неокласически варианти. Традиционните 
теории разглеждат технологичния прогрес като страничен, второстепенен 
фактор, недостатъчен, за да се обяснят чрез него съществуващите 
закономерности. Съвременното състояние на световната икономическа 
система и практиката на развитите държави доказват обратното – 
инвестиционната активност, нововъведенията и технологичният прогрес са 
ключов елемент и фактор за траен икономически растеж. 

Основоположникът на съвременната теория за икономическия растеж - 
Р. Солоу предлага следното уравнение за изразяване на същността и 
факторите на икономическия растеж: 

(2)  g =∆A/A+ α.∆K/K+ (1-α).∆L/L,                                                 
където g  е темпът на растежа, ∆A/A – технологичният прогрес (общата 

факторна производителност), ∆К/К – нормата на капиталово натрупване, ∆L/L 
– трудовият принос, 1-α - приносът на работната сила в производството. 

След преобразуване на основното уравнение може да се пресметне 
ефектът от технологичния прогрес:15  

(3)  ∆ А/А = α(g-∆K/K)+(1- α)(g-∆L/L). 
Уравнението на Солоу обяснява факта, че сравнително голямата 

икономическа изолираност на бившите социалистически страни и 
ограничената търговия между тях и развитите западни държави (през 60-те, 
70-те и 80-те години) като начини за трансфер на технологии и технологичен 
опит са едни от основните причини за забавеното икономическо развитие в 

                                                           
14 Ангелов, И. Цит. съч., с. 60 
15 Ефектът от технологичния прогрес може да бъде пресметнат като разлика между общия 
икономически растеж (g) и тази част, която се обяснява с увеличението на капитала (∆K/K) и 
трудовия принос (∆L/L). 
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региона. Следователно акцентът би трябвало да се постави върху 
повишаването на общата факторна производителност /(∆А/А). “Понятието 
обща факторна производителност дава еднозначен количествен израз на 
всички подобрения, наричани технически прогрес или остатъчен фактор, 
които не са вградени във физическия и човешкия капитал.”16 Данните на табл. 
7 показват стойността на остатъчния фактор (∆А/А-общата факторна 
производителност) за някои водещи страни: 

Таблица 7  
Средногодишен темп на растеж на някои от водещите страни в световната 

икономика през периода  1980-1987г. 
Страна Производтво Принос на капитала и 

труда 
Остатъчен 
фактор 

Великобритания 2.0 1.2 0.8 
Франция 2.8 1.2 1.6 
Германия 3.0 1.4 1.6 
Япония 5.1 3.3 1.8 
САЩ 3.0 2.2 0.8 
Източник: Изчислено по Medisson, 1991, с. 

 
Данните от табл. 7 потвърждават зависимостта, заложена в 

уравнението на Солоу. Най-голяма стойност на остатъчния фактор (∆А/А) е 
налице в Япония, което обяснява високата конкурентоспособност на 
произвежданите стоки и услуги (с технологичния прогрес). 

 Структурата на икономическия растеж - общо и по фактори за 
България може да се проследи  чрез данните от табл. 8: 

Таблица 8 
Растеж на БВП – общо и по фактори (%) 

Периоди Капитал Труд – 
общо 

Труд – 
образование 

Обща факторна 
производителност 

БВП 

1998-2000 1,2 0,3 0,2 2,3 3,8 
2001-2005 1,8 0,5 0,3 2,8 5,1 
Източник: Ангелов, И. Икономиката на България до 2000г. ИИ на БАН, с. 61 

 
Значимостта на фактора технологичен прогрес оправдава насочеността 

на ресурсите от структурните фондове и характера на европейските 
регионални инициативи в тази насока. За да се потвърди тази зависимост: 
финансиране по линия на ЕС - технологични промени и прогрес - 
подобряване на съвкупното богатство, е необходимо да се проследят 
промените, които настъпват в икономики, развиващи се при сходни 
(аналогични) обстоятелства. На табл. 9 са представени измененията на 
брутните инвестиции в Гърция (за периода 1957-1972г.) вследствие 
чуждестранната помощ, която страната получава чрез плановете “Труман” и 
“Маршал” (за периода 1944-1953г.). 

                                                           
16 Ангелов, И. Цит. съч., с. 61. 
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Таблица 9 
Средногодишно изменение на брутните инвестиции в Гърция по цени от 

1957г. (%) 
Вид на инвестициите 1957-1964г. 1965-1972г. 1957-1972г. 
Общо 10,9 10,3 10,6 
1. Според вида на производството  
а) основно 17,7 6,0 11,9 
б) второстепенно  (преработване) 9,6 /13,6/ 11,4 /11,9/ 10,5 /12,8/ 
в) услуги (жилища) 10,9 /7,9/ 10,9 /11,7/ 10,9 /9,8/ 
2.Според вложителя  
а) частни 11,0 10,0 10,5 
б) обществени 11,3 11,3 11,3 
Източник: Икономическа мисъл, 2000, N 3, с. 91. 

 
Данните на табл. 9 показват, че вносът на нови техники и технологии, 

както и финансирането на подобни проекти (от международни финансови 
институции, ЕС и др.) води до подобряване и увеличаване на брутните 
инвестиции. Това обстоятелство спомага за достигането на висок и стабилен 
темп на производството и за подем в икономическото развитие на Гърция 
през разглеждания период. Положителните резултати за Гърция не могат да 
се използват като краен и категоричен извод от СЦИЕ  (в т. ч. България) във 
връзка с очакваните критерии от въздействието на структурното подпомагане 
върху технологочното обновяване и икономически растеж. Причината за това 
е съвременното състояние и силно изразените тенденции на глобализация в 
световното стопанство. 

Имайки предвид същността на регионалната политика на ЕС и 
факторите, детерминиращи икономическият растеж, е важно да се осъществи 
мобилизирането на основните инструменти на ЕРП (ЕФРР, ЕСФ, ЕАУГФ и 
др.). Те имат за цел да въздейства по веригата: структурно подпомагане → 
технологично обновяване (технологичен прогрес) → икономически растеж. 
Следователно регионалната политика на ЕС (посредством използването на 
присъщите си елементи и съставни части) е призвана (най-общо) да увеличи 
съвкупното богатство чрез влияние върху основните макроикономически 
променливи на национално равнище, първо, за да подобри състоянието на 
икономическите системи в съответните страни (в случая СЦИЕ); второ, да 
запази дългосрочната тенденция на хармонично развитие в Общността. Така 
се предпазват Европейските регионални структури от дисбаланс и 
несъответствия вследствие евентуалното присъединяване на страни, чиито 
икономически системи не отговарят на възприетите критерии. В това се 
изразява превантивният характер на ЕРП. 

Основните макроикономически показатели, на базата на които може да 
се изведат най-обобщени изводи за темпа на икономически растеж в СЦИЕ, 
са представени в табл. 10. 
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Таблица 10 
Основни макроикономически индикатори за някои от СЦИЕ, 1990-1997г. 

Години Чехия Словакия Унгария Полша България Румъния 
1. Прираст на БВП 
1980-1989 - -- 1,5 0,5 3,6 1,7 
1990 -1.2 -2,5 -3,5 -11,6 -9,1 -5,6 
1991 -14,2 -14,5 -11,9 -7,0 -11,7 -12,9 
1992 -6,4 -6,5 -3,1 2,6 -7,3 -8,8 
1993 0,6 -3,7 -0,6 3,8 -1,5 1,5 
1994 2,7 4,6 2,9 5,2 1,8 3,9 
1995 5,9 6,8 1,5 7,0 2,1 6,9 
1996 4,1 7,0 1,3 6,1 -10,9 3,9 
1997 1,2 5,7 4,0 6,9 -7,4 -6,6 
1998 2,2 4,0 4,8 5,7 4,5 2,0 
2 Търговски баланс 
1994 -1,5 0,6 -8,7 1,4 -0,2 -1,7 
1995 -0,8 -1,1 -5,8 -1,6 0,9 -4,6 
1996 -11,5 -11,1 -6,1 -6,2 1,6 -4,6 
1997 -12,0 -14,9 -6,6 -9,5 1,1 -1,4 
1998 -12,4 -14,9 -6,6 -9,5 1,1 -1,4 
3.Инфлация (СРI/) 
1980-1989 - - 8,9 43,0 2,5 2,9 
1990 9,7 10,4 28,6 585,8 23,9 127,9 
1991 56,7 61,2 34,8 70,3 333,5 161,1 
1992 11,1 10,0 22,8 43,0 82,0 210,4 
1993 20,8 23,0 22,4 35,3 72,8 256,1 
1994 10,0 13,4 18,8 32,2 96,0 136,7 
1995 9,1 9,9 28,3 27,9 62,1 32,3 
1996 8,8 5,8 23,5 19,9 123,0 38,8 
1997 8,4 6,2 18,4 15,0 1089,4 154,8 
1998 11,0 5,0 13,0 11,0 35,0 5,4 
4.Равнище на безработица 
1990 0,7 1,6 1,7 6,1 1, 1,3 
1991 4,1 11,8 7,4 11,8 6,7 3,1 
1992 3,1 11,3 10,7 12,9 13,2 6,2 
1993 3,5 14,4 12,1 16,7 15,7 11,5 
1994 3,3 14,6 11,4 16,5 12,8 11,0 
1995 3,0 13,8 10,6 15,2 11,1 9,9 
1996 3,1 12,6 11,0 14,3 12,5 7,5 
1997 4,0 13,0 10,7 12,3 13,7 6,7 

Източник: Economies in transition and the Variety of Capitalisms, IE at BAS, 118-120 
 
Данните от табл. 10 позволяват да се напряват следните изводи 

относно икономическия растеж по страни:  
• Чехия се отличава с относително стабилен икономически растеж. 

Отрицателни тенденции се наблюдават при данните за търговския 
баланс и инфлацията, която запазва двуцифрената си стойност 
през 1998 г.  

• Словакия се харектизира с влошени показатели за търговския 
баланс. Увеличаването на вноса от други страни води до рязка 
промяна в това отношение: от -1,1 през 1995г. до -11,1 през 1996г. 
Негативните ефекти до известна степен се компенсират от 
благоприятните данни за останалите макроикономически 
показатели - положителен прираст на БВП, едноцифрени 
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стойности на инфлацията за 1995г. Налице е значителна 
макроикономическа стабилизация, която е постигната в страната 
за 1996г. Това се дължи на финансиране отвън под формата на 
чуждестранни кредити и други форми на финансиране. 

• Унгария и Полша са водещи страни в региона. Стабилната 
икономическа среда и формираният благоприятен инвестиционен 
климат са основните фактори за привличането на преки 
чуждестранни инвестиции, което определя тенденциите към траен 
и устойчив икономически растеж за тези страни.  

• Румъния и България са изоставащи в региона (спрямо 
разгледаните до този момент СЦИЕ). Високата инфлация, 
отрицателното търговско салдо, негативният прираст на БВП, 
слабият инвестиционен интерес към тях и др., водят до забавяме 
на структурната реформа и усложняват провеждането на 
ефективна и целенасочена макроикономическа политика. Това на 
свой ред оправдава включването им във втората присъединителна 
вълна след страните от Висшеградската четворка. Създаването на 
подходящ инвестиционен климат и изграждането на адкватна 
икономическа и технологична инфрастурктура в тези държави 
играят определяща роля за положителен и дълготраен 
икономически растеж и задълбочаване на интеграцията между 
СЦИЕ, която може да се разглежда като фактор, улесняващ 
интегрирането в европейските регионални структури (т.нар. ефект -
последваща интеграция на регионалната политика на ЕС). 

За да се определи икономическият растеж, е необходимо да се уточни 
въздействието на разгледаните макроикономически показатели върху 
неговата структура.  То се изразява във влияние на: 

• инфлацията върху икономическия растеж посредством 
въздействие, насочено към един от факторите, които го 
детерминират - капитала. Това се осъществява по веригата 
обезценяване на националната парична единица → 
производителност на капитала → концентрация на ресурсите; 

• безработицата върху икономическия растеж чрез въздействие 
върху фактора човешки капитал. Във връзка с това типичните за 
СЦИЕ тенденции към нерационално разпределение на 
квалифицираната работна сила по отрасли, емиграция, ниска 
трудова дисциплина и др. оказват неблагоприятно влияние върху 
икономическия растеж чрез влошаване на качествените 
характеристики на фактора труд. 

Определянето на икономическия растеж и анализа на тенденциите от 
въздействието на детерминиращите го фактори (капитал, труд, технологичен 
прогрес) спомага за разработването на подходяща макроикономическа 
структурна, социална, интеграционна и др. политика. Следователно 
разработването на подобни адекватни на изискванията политики зависи от 
качествения подбор на всички мерки и инструменти, които влияят на 
макроикономическите променливи и факторите, определящи икономическия 
растеж, т.е. косвено въздействие по веригата от променливи и фактори към 
икономически растеж.  
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Повишаването на общата факторна производителност изисква 
придобиване на оборудване от чуждестранни инвеститори, което е носител 
на нова техника (технология) и висока производителност. Преките 
чуждестранни инвестиции (ПЧИ) стимулират стопанските реформи и 
подпомагат адаптирането на страните от Централноевропейския и 
Източноевропейския регион към изискванията за членство на ЕС. Така идеята 
за присъединяване към европейските регионални структури се разглежда 
като най-значимия стимул за провеждане на реформите в страните-
кандидатки. За България привличането на ПЧИ е от изключително значение. 

3. Преки чуждестранни инвестиции. Роля и въздействие на ПЧИ 
върху икономическия растеж 

Най-общо ПЧИ могат да се определят като концентрация на реален 
капитал в дадена страна (страна-приемник) от чуждестранни контрагенти - 
физически или юридически лица, правителствени и международни 
организации (в т.ч. ЕС). ПЧИ подпомагат адаптирането на икономиките на 
СЦИЕ към изискванията на ЕС. Тяхната значимост се определя от 
предимствата, които предоставят на страните-приемници, а именно:  

• източник на външно финансиране; 
• средство за трансфер на техника, технология и иновации, 

подобряващи базисната инфраструктура; 
• условие за създаване на конкурентна среда, предполагаща 

издръжливост към външен или международен натиск; 
• демонополизация на икономиката; 
• изграждане на съвършени пазарни структури, съответстващи на 

съвременните икономически закономерности и тенденции; 
• намаляване на безработицата посредством създаване на нови 

работни места  (успоредно с това се засилват мотивите за 
квалификация и преквалификация на работната сила); 

• източник за повишаване на средната норма на инвестиране и др. 
Предимствата на ПЧИ отразяват важната им роля по отношение на 

формирането на инфраструктурата и постигането на интеграционните 
критерии. Притокът им се влияе значително от условията в страната-
приемник и възможността те да гарантират възвръщаемостта от направената 
инвестиция. За постигането на това изискване съществено значение имат:  

• осъществяването на големи инвестиционни и приватизационни 
сделки, привлекателни за чуждестранните резиденти; 

• близката интеграция с ЕС, която се разглежда като стимул за 
създаване на подходящ инвестиционен климат; 

• политиката на съответната държава по отношение на 
чуждестранните инвеститори и др. 

Стратегическата цел на СЦИЕ (в т. ч. България) във връзка с 
привличането на чуждестранни инвеститори е създаването на бизнес-климат 
и условия, гарнтиращи навлизането им в максимални обеми. Това включва: 

• пълно и квалифицирано информационно осигуряване на 
инвестиционния интерес; 
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• създаване на информационна база данни, вкл. проектни, които да 
се поддържат на регионално и централно равнище; 

• изграждане на цялостна координационна система между 
отделните звена на всички равнища;17  

• подкрепа на стратегически инвестиционни проекти; 
• осигуряване на условия за закупуване на земята, върху която се 

реализират инвестиционните проекти, и др. 
За да се анализира динамиката на ПЧИ, е необходимо да се 

характеризират видовете ПЧИ, т.е. пътищата на тяхната реализация. В 
съответствие с дефинициите на МВФ за платежния баланс18 ПЧИ включват: 

• покупка на акции от инвеститори от други страни; 
• ПЧИ чрез приватизация – инвестицията се измерва с цената на 

придобиване; 
• ПЧИ на “зелено” – те обикновено се насочват към незаети, 

свободни или нови сфери на производството; 
• реинвестирана печалба, инвестиционни кредити и допълнителни 

инвестиции отвън; 
• ПЧИ в инфраструктурни обекти. 

Притокът на ПЧИ в България по години и по съставни елементи е 
показан на табл. 11. 

Таблица 11 
ПЧИ по години и състав в България, 1992-1999г.,  (USD) 

Година Приватизация Фондов пазар Други Общо Общ брой
1992 - - 34,4 34,4 69
1993 22,0 - 80,4 102,4 604
1994 134,2 - 76,7 210,9 2276
1995 26 - 136,6 162,6 1932
1996 76,4 - 180,0 256,4 3308
1997 421,4 29,7 185,1 636,2 1890
1998 155,8 64,2 400,0 620,0 553
януари-юни 1999 119,5 67,1 134,2 320,8 247
ОБЩО 9553 161,0 1227,4 2345.4 108979
Източник: Национален план за икномечско развитие (НПИР) 2000-2006, 71-72 

 
Динамиката на ПЧИ в България предполага разглеждането на три 

периода:   
• 1992-1994г. - нарастващ инвестиционен интерес в началните 

години на преход към пазарна икономика; 
• 1995-1996г. - намаляване на инвестиционния интерес поради 

размерите на съществуващата финансова криза и застоя на 
стопанските реформи; 

• 1997-1998г. (вкл. периода до юни 1999 г.) – нарастване на 
инвестиционния интерес вследствие на подобряване на 
стопанската конюнктура и законовата база за създаване на 
подходящ инвестиционен климат в страната. 

                                                           
17 Национален план за икономическо развитие 2000-2006, с. 97 
18 Ангелов, И. Икономиката на България до 2001г. и отвъд. С., Фондация ”Фридрих Еберт”, 1999, 
с. 200 
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Положително въздействие върху националната икономика оказва 
значителният дял на ПЧИ по проекти на “зелено”, което компенсира липсата 
на чуждестранни инвестиции в инфраструктурни обекти.  

Характеризирането на същността на ПЧИ и техните основни форми на 
проявление в страната-приемник е необходимо, за да се допълни анализът 
относно въздействието им върху икономическия растеж.  

ПЧИ влияят върху факторите, които определят икономическия растеж, 
по следния начин:  

1. Увеличаване на ПЧИ – намаляване на безработицата – структурна 
промяна на пазара на труда – промяна на доходното 
разпределение в страната-приемник – подобряване на данните за 
икономически растеж, т.е. ПЧИ въздействат върху фактора труд 
чрез влияние върху равнището на безработица. 

2. Инвестиционният характер на политиката по привличане на 
чуждестранни инвеститори и предимствата от ПЧИ (разгледани в 
началото на т. 3) предизвикват положителна промяна в 
капиталовата структура и тяхното нарастване съдейства за 
реализирането (постигането) на по-висока норма на инвестиране, 
т.е. ПЧИ със своите позитивни характеристики въздействат върху 
икономическия растеж чрез влияние, насочено към фактора 
капитал. 

3. ПЧИ като средство за въвеждането и трансфер на нови техники, 
технологии и чуждестранен опит подобряват общата факторна 
производителност и осигуряват необходимия технологичен 
прогрес, т.е. въздействие върху т.нар. остатъчен фактор.  

Влиянието на ПЧИ върху икономическия растеж най-общо може да се 
представи по следния начин: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Труд 

Капитал 

Технологи-
чен-
технически 
прогрес 

Икономичес-
ки  растеж 

Макроико- 
номически 
показатели 

ПЧИ 

 
Това определя значителната роля на ПЧИ за повишаване темпа на 

икономическия растеж. То е необходимо условие във връзка с 
присъединяването на СЦИЕ (в т.ч. България) към ЕС. 

Евентуалното членство на страните от Централно- и 
Източноевропейския регион изисква разглеждането на ПЧИ спрямо 
регионалната политика, провеждана от Съюза. Освен споменатите 
предимства за страната-приемник ПЧИ се използват и като индикатор, 
отчитащ най-големите екстремни регионални различия. На табл.12 е 
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представена структурата на ПЧИ на някои от СЦИЕ, която показва размера 
на диспропорцията в това отношение. 

Таблица 12 
Структура на ПЧИ за някои от СЦИЕ в периода 1990-1998г. 

Страни 1990 1991 1992 1994 1995 1996 1997 1998 1989-
1998, на 

човек 

1998, 
в % от 
БВП 

Чехия 3,7 12,9 17,8 16,2 19,4 17,4 15,8 18,3 968 4,5 
Унгария 73,1 68,1 55,5 44,1 43,5 37,7 20,5 12,5 1652 3,6 
Полша 17,8 13,0 17,2 21,9 22,4 30,3 37,6 48,4 389 4,5 
Словакия - - 2,6 2,8 2,4 2,2 1,0 1,8 236 1,2 
Словения - - - 6,4 5,4 5,4 3,6 1,1 596 0,8 
България -- 0,3 0,8 2,2 1,7 1,6 6,3 2,9 155 2,8 
Румъния 5,4 5,7 6,1 6,4 5,2 5,4 15,2 15,0 200 4,7 
ОБЩО 100, 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 366 3,0 
Източник: Ангелов, И. Икономиката на България до 2001 година и отвъд, С., с. 201. 

 
Анализирайки структурата на ПЧИ, се установява, че за периода 1989-

1999г. най-много чуждестранни инвестиции са насочени към Унгария (1652 
долара на човек от населението – вж. кол. 10), Словения (596 долара), Чехия 
(968 долара) и Полша (389 долара). Това оправдава включването им в 
първата присъединителна вълна преди останалите страни от региона поради 
благоприятни икономически характеристики и е показателно за високата 
корелация между размера на ПЧИ и скоростта на стопанските реформи. 
Получените резултати изразяват малкия по обем поток от чуждестранни 
инвестиции (в сравнение със страните от ЕС) в СЦИЕ и тяхната силна 
концентрация в определени области и региони. 

Насочеността на този анализ дава възможност да се направи следният 
извод: СЦИЕ са поставени пред необходимостта да търсят компромис между 
класическата цел на регионалната политика на ЕС – намаляване на 
регионалните диспропорции (аргумент на справедливостта), и целите, 
свързани с растежа чрез въздействие върху факторите, които го 
детерминират.  

* 

Икономическите резултати на България, характеризиращи нейното 
развитие, са доказателство, че страната се нуждае от чуждестранни 
инвестиции, за да постигне повишаване на икономическия си растеж. 

Със своето поведение на Балканите България показа съпричастността 
си към действията на ЕС.  

За да може регионът на Балканите да е остров на мира и 
спокойствието, е необходимо провеждането на ефективна регионална 
политика на ЕС. Тя трябва да бъде насочена към изграждане  на 
стратегически инфраструктурни проекти, чрез присъединителните фондове, 
предназначени за страните-кандидатки за членство. За България е от 
значение изграждането на двата транспортни коридора, за да се приобщи 
към световната търговия, да се намали безработицата и най-вече да се 
повиши благосъстоянието на народа.  
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