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България в международните 
класации 

Индекс Резултат Място 

Правене на бизнес 2012 
(Световна банка) - 66 (183) 

Глобална конкурентоспособност 2012 
(Световен икономически форум) 4,3 62 (144) 

Право на собственост 2012 
(Алианс “Право на собственост”) 5,4 62 (130) 

Възприятие на корупция 2011 
(Трансперънси интернешънъл) 3,3 86 (182) 

Икономическа свобода 2011 
(Институт Фрейзър и Мрежа за ик. свобода) 7,33 45 (144) 

Готовност за е-правителство 2012 
(Организация на обединените нации) 0,6132* 60 (193) 

Икономическа свобода 2012 
(Фондация „Херитидж” и в. „Уолстрийт джърнъл”) 64,7 61 (184) 

Индекс за човешко развитие 2011 
(Организация на обединените нации) 0,771 55 (187) 

*Изследването се публикува на всеки две години 



България в ЕС 
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Защо е важно да сме напред? 

• Според два индекса колкото по-напред е 
една страна в класациите, толкова повече 
инвестиции привлича тя 

• Три класации откриват връзка между 
позицията на една страна и доходите в нея 

• Два индекса показват зависимост между 
класирането на една страна и нейния 
икономически растеж 
 



Защита на частната собственост 
води до по-високи доходи 
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Защо представянето е важно –  
Позиция на България и сравнение с 

други страни 



Индекс за икономическа свобода 
(Институт “Фрейзър”) 
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Индекс за икономическа свобода 
(Фондация “Херитидж”)  



Икономическата свобода и България 

Запазването на сравнително добрите позиции се 
дължи най-вече на разумната фискална политика и 
плоския данък 

През последните години няма особено развитие на 
позицията ни, но в сравнение с голямата част от ЕС 
страната ни се справя добре 

Липсват реформи, които да подобрят представянето 
 



Индекс за възприятие на корупцията 
(Трансперънси Интернешънъл) 
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Индекс за възприятие на корупцията 

До 2007 г. положението се подобрява, макар и 
много бавно 

През 2011 г. страната ни пада на нивата от 1999 

 

Последици 

Свиване на бизнес активността 

Свиване на кредитирането 

Свиване на инвестициите 
 



Индекс “Правене на бизнес” 
 (Световна банка) 



Реформи по време на криза – лукс 
или необходимост?  

Полша – страна, в която реформите са 

последователни и навременни 

България – страна, в която реформите 

са несистемни и се бавят 

Италия – страна, в която реформите са 

закъснели 

 



Индекс „Възприятие за корупция” на 
Трансперънси Интернешънъл; промяна в 

оценката (2008-2011) 



Показател за свобода от корупция в „Индекс 
за икономическа свобода” на Фондация 

“Херитидж” (2008-2012) 



 Индекс „Правене на бизнес”, на Световната 
банка; промяна в позицията (2008-2011) 



„Икономическа свобода по света” на Институт 
“Фрейзър”; промяна в оценката (2008-2011) 



„Икономическа свобода” на Фондация 
“Херитидж”, промяна в оценката (2008-2011) 



 
Представяне в „Индекса за икономическа 

свобода” на Heritage  
 



Ръст на БВП, % (2007-2012) 

Източник: Евростат 



Резултати по време на криза 

Полша – икономиката преминава през 

кризата без спад в БВП 

България – рязък спад, бавно и 

мъчително възстановяване 

Италия – през 2012 година страната 

отново изпадна в рецесия 

 



Политически последствия от 
подхода към кризата 

Полша – страна, в която управляващите 

спечелиха нов мандат през 2011 

България – предстоящи избори; липсата 

на реформи и резултати поставя 

въпросителни 

Италия – страна, разкъсвана от протести 

и политическа несигурност; служебно 

правителство 

 



Динамика на социалните плащания като % от 
БВП (2000-2011) 



БВП на глава от населението спрямо средните 
стойности за ЕС (2000-2011) 



Кое помогна на Полша? 

Наличие на фискални правила в 

конституцията и тяхното подсилване през 

2010 г. Продължаваща фискална 

консолидация в период на криза. 

Слабо разпространение на колективни 

трудови договори 

Политика, насърчаваща безработните да 

търсят работа 

Подобряване на редица процедури в областта 

на регистриране на собственост, обявяване в 

несъстоятелност и спазване на договорите. 

 

 



Предизборни дилеми 

Опитът на Полша показва, че реформите 

трябва да са последователни и да 

продължават дори по време на криза 

Трябва да изберем на кого да приличаме 

Евтиният популизъм винаги излиза скъпо, а 

понякога сметката идва по-бързо, отколкото 

сме очаквали 

Разгръщането на социалните системи не води 

до повишаване на благосъстоянието на 

обществото 

 



Какво предстои в Полша? 

 Програма за намаляване на зависимостта от 

външно финансиране чрез стабилизиране на 

публичните финанси 

Нови и по-гъвкави норми в трудовото 

законодателство, които да позволят на 

фирмите да не освобождават работна сила и 

да им помогнат да откриват работни места 

Ускоряване на пенсионната реформа 

Дерегулация на свободните професии 

 

 



От какво има нужда България? 

 

 Смело и реформаторско правителство 

 Готовност за провеждане на реформи в 

продължаващ период на криза 

 Повече прозрачност и предвидимост на 

публичните политики, която да подсигури 

гражданите и успокои инвеститорите 

 



Акцент: 
Пазар на труда 

Как може да подобрим 
перспективите пред икономиката 



Заети лица на 15 и повече год., 
млн.  
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Реформи – пазар на труда 

• Премахване на МРЗ и МОД; 

• Облекчаване и премахване на КТД; 

• По-малко ограничения за извънреден и 
нощен труд; 

• “Освобождаване” на свободните професии; 

• Премахване на монопола на съсловните 
организации 

 



Благодарим Ви за вниманието!  

29 ноември 2012 


