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ИНТЕРЕСНА И АКТУАЛНА ПУБЛИКАЦИЯ 
Наскоро излезе от печат сборник студии,* в който в конспективен вид са 

представени възгледи, идеи и предложения на известни български иконо-
мисти за съвременното състояние на българската икономика, както и за въз-
можните пътища и варианти за нейното развитие в бъдеще. 

Общото в тях е тревогата, породена от някои тенденции в развитието 
на българската икономика в периода на т. нар. преход (и в частност - в усло-
вията на глобалната икономическа криза) и търсенето на възможни начини и 
средства за преодоляване на кризисното състояние и за преминаване към 
устойчив и ефективен икономически растеж. 

В студията на чл.-кор. проф. Иван Илиев, председател на дискусионен 
клуб "Икономист" при Съюза на икономистите в България, която е част от 
неговата монография "Икономиката на България през периода 1949-2001 г. 
(2004 г.)", е застъпено становището, че главна цел на икономическото разви-
тие през следващите 20-25 години трябва да бъде чувствителното и непре-
къснато повишаване на доходите, потреблението и жизненото равнище на 
населението, като за тази цел се постигнат значително по-високи темпове на 
прираст на брутния вътрешен продукт и брутната добавена стойност в 
условията на постепенен преход към по-интензивно и ефективно използване 
на информационните технологии и икономика, базирана на знанието. 

В студията на чл.-кор проф. Веселин Никифоров, представляваща част 
от неговата монография "Как да се формира творческото пазарно стопанство 
в България" (2008 г.), е развита тезата за необходимостта от реиндустриа-
лизация на българската икономика, като са определени приоритетни сектори. 
Подчертана е особената роля на селското стопанство за повишаване на 
конкурентоспособността на икономиката. 

В разработката на ст. н. с. I ст. д-р ик. н. Росица Чобанова, председател 
на секция "Икономически науки" при Съюза на учените в България (част от 
автореферата на докторската й дисертация на тема "Иновативност на 
националната икономика", 2007 г.) е аргументирана тезата, че за икономичес-
кия растеж на страната от особена важност са иновациите и обновяването на 
икономиката. В условията на преход към информационен тип общество, 
ускорена глобализация и участие в евроинтеграционните процеси българската 
икономика не може да бъде конкурентоспособна без разработването и 
прилагането на цялостна концепция за държавна и обществена подкрепа на 
иновациите и обновяването. 

Доц. д-р Димитър Хаджиниколов, зам.-председател на Съюза на ико-
номистите в България (студията е част от неговия труд "Европейският съюз 
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като глобална търговска сила", 2008 г.) акцентира върху обстоятелството, че 
практически всички съвременни икономически, социални и политически 
въпроси са предмет на многостранните търговски преговори и на цялостната 
дейност на Световната търговска организация (СТО). Повечето от тези 
въпроси пряко или косвено засягат Общата търговска политика (ОТП) на ЕС, 
който, опирайки се на своите силни глобални позиции в отделни сектори на 
икономиката и в световната търговия, може да оказва все по-значимо 
влияние при тяхното решаване. Следователно колкото по-пълно е интегри-
рането на България към ОТП на ЕС, толкова по-големи могат да са положи-
телните ефекти за българската икономика от участието в международното 
разделение на труда и в международния обмен. 

Изследването на Николай Стефанов, зам.-председател на Дружеството 
за ООН в България (част от статията му във в. "Икономически живот", бр. 8, 
2009 г.) е посветено на значението на членството в СТО за развитието на 
българската икономика, което спомага за поставяне на търговските отношения 
с чуждестранни партньори (практически от цял свят) на стабилна, равноправна 
и взаимно изгодна юридическа основа. 

Заключителната част на публикацията представлява отзив от Богомил 
Андонов, председател на клуб "Специалисти по търговия и международен 
бизнес" при Съюза на икономистите в България, за монографията на проф.  
д-р ик. н. Ангел Димов на тема "Власт на всяка цена" (2007 г.). В нея авторът 
подлага на задълбочен критичен анализ основните причини и фактори (както 
от вътрешно, така и от външно естество) за дълбоката и перманентна криза, 
в която изпадна българската икономика през периода на коренни икономи-
чески преобразувания по ултралиберален (наложен по същество отвън) модел. 
Посочени са пътища и механизми за преодоляване на кризата и за начало на 
устойчиво и ефективно икономическо развитие в интерес на преобладаващата 
част от българския народ. 

Изданието представлява несъмнен интерес както за научни работници, 
преподаватели и студенти, така и за специалисти от сферата на икономиката 
и стопанското управление. 

 
Ст. н. с. д-р Владимир Царевски 


