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Институции и конкурентоспособност

Източник: Global Competitiveness Report 2016-2017, World Economic Forum



Някои изводи от Глобалния индекс за 
конкурентоспособност 2016-2017

 Най-негативни оценки в категория “институции” се 
наблюдават в следните сфери:

 „пилеене на държавни средства”

 „протежиране в решенията на правителствени служители”

 „обществено доверие в политиците”

 Сфери със силно негативни оценки в сравнителен план:

 „организирана престъпност”

 „независимост на съда” 

 Най-проблематичен фактор за правене на бизнес:

 “корупцията” – бие фактори като образование, работна 
сила, инфраструктура, финансиране и т.н.



Външната оценка за демокрацията

Източник: Nations in Transit 2016, Freedom House 

Бележка: The ratings are based on a scale of 1 to 7, with 1 representing the highest level of 
democratic progress and 7 the lowest. 



Отстъплението на демокрацията

Източник: Страни в преход 2016, Freedom House 

Бележка: Рейтингите са базирани на скала от 1 до 7, като 1 представлява най-високото 
ниво на демократичен прогрес, а 7 – най-ниското. 



Източник: Corruption Perceptions Index 2016, Transparency International 



Допитване на ИПИ (1)

Как бихте описали развитието на демокрацията в 
България през последните 5 години?

Допитване до 

експерти

Допитване до 

студенти

По-скоро се подобри 25% 18%

Нито се подобри, нито се влоши 30% 21%

По-скоро се влоши 45% 61%

Източник: ИПИ, Въпросник сред експерти (21 респонденти) / студенти (61 респонденти);
октомври-ноември 2016 г.



Допитване на ИПИ (2)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Баланс между трите власти

Върховенство на закона

Толерантност

Свобода и независимост на медиите

Гражданско участие

Прозрачност и отчетност на институциите

Права на малцинствата

Независимост на НПО сектора

Как оценявате следните измерения на демокрацията у 
нас?

(допитване сред експерти)

напълно отсъстващи отсъстващи по-скоро отсъстващи

Източник: ИПИ, Допитване до експерти (21 респонденти); октомври-ноември 2016 г.



Допитване на ИПИ (3)

Източник: ИПИ, Допитване сред експерти (21 респонденти) / студенти (61 респонденти);
октомври-ноември 2016 г.
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Гражданските протести от 2013 година

Членството в ЕС - механизми за мониторинг

Разпространението на новите медии 

Възстановяването на икономиката и работните места

Ролята на президента и служебните правителства

Политическата криза от 2013-2014 г.

Съдебната и конституционна реформа (2015-2016)

Фалитът на КТБ (2014)

Скандалите в съдебната система от последните години

Кои са събитията от последните 5 години, които имат най-голямо 
влияние върху качеството на демокрацията в България?
Отговор от 1 до 7 (1 - значително влоши; 7 - значително подобри; 0 - без мнение)

Експерти Студенти

Негативно Положително



Допитване на ИПИ (4)

Източник: ИПИ, Допитване до експерти (21 респонденти); октомври-ноември 2016 г.
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Реформа в прокуратурата - отчетност и децентрализация

Разбиване на модела на клиентелизъм 

Подобряване на предприемаческия климат

Подобряване на медийната среда

Деполитизиране на Висшия съдебен съвет

По-качествено образование, в т.ч. гражданско

Повишаване на съдийското самоуправление

Създаването на независима антикорупционна прокуратура

Деполитизиране на администрацията и надзорните органи

Покачване на доходите

Какви действия биха повишили качеството на 
демокрацията у нас?

(допитване до експерти)

напълно съгласеню съгласен по-скоро съгласен



Причини за отстъплението на 
демокрацията (1)
Допитване до експерти (21 респонденти) и студенти (63 респонденти) в периода октомври-ноември, 2016 г. 

От страна на търсенето, тоест на хората:

 Хората се поддават на икономически популизъм;

 Възприятията на хората са силно повлияни от зависими 
медии;

 Хората са силно разочаровани от политиката и не се 
интересуват от нея; 

 Макар протестите от последните години да се 
разглеждат като признак за "събуждане на 
гражданското общество", тези настроения все още не 
успяват да променят политическата сцена.



Причини за отстъплението на 
демокрацията (2)
Допитване до експерти (21 респонденти) и студенти (63 респонденти) в периода ноември-декември 2016 г. 

От страна на предлагането, тоест на политиците:

 Липса на ефективни наказания / неработеща съдебна 
система - изключително силен консенсус сред 
експертите;

 Кроникапитализъм - срастването на политическата и 
икономическата власти оформя основните политически 
процеси и зависимости (случаят КТБ);

 Водещи политици потъпкват демократичните ценности 
- студентите приемат това за основна причина за 
отстъплението на демокрацията. 



Някои изводи на ИПИ от проведената кръгла маса за 
състоянието на демокрацията с участието на икономисти 
и прависти (26 октомври 2016 г., "Червената къща")

 Външният натиск за промени вече не е толкова силен -
членството в ЕС не води автоматично до подобряване 
качеството на демокрацията; 

 Интересът на гражданите към основните 
предизвикателства пред демокрацията се покачва -
корупцията и съдебната система вече не могат да бъдат 
избегнати от политиците;

 Гражданските движения неизбежно ще търсят 
политическо представителство.



Някои изводи на ИПИ от фокус групи със студенти, млади 
общественици и предприемачи 
(4 фокус групи, проведени в периода ноември-декември 2016 г. от Алфа Рисърч)

 Младите хора са по-скоро оптимисти за икономиката, но 
песимисти за политическата среда и потенциала за промяна;

 Младежите са позитивно настроени спрямо ЕС, но някои 
виждат европейските средства като източник на корупция;

 Участниците споделят негативни настроения спрямо 
традиционните медии и особено спрямо пропагандните медии

 В същото време някои от възгледите им (например по 
отношение на бежанците) са силно повлияни от такива медии;

 Повечето младежи виждат "събуждане" на гражданското 
общество, но отбелязват нуждата от много по-широка 
коалиция по основните демократични предизвикателства;

 Макар "изтичането на мозъци" да се разглежда като сериозно 
предизвикателство, много от участниците са на позиция, че 
сега има повече възможности у нас и са склонни да останат.
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