
 

Преглед на стопанската 

политика 

Институт за пазарна икономика юни 2001 
Том І, No 28 

 
Седмичник 

© ИПИ http://www.ime-bg.org/ 

В броя ще намерите: 

Кант и резултатите от изборите 

стр.1-2 

Предаването на властта и след това 

Стр.1-2-3 

Какво може да се прави със селското 

стопанство? 

стр.4 

За погрешните представи: стопанската 

политика и бежанци  

Институционални инвеститори: ЕБВР 

стр.5 

 

 

Предаването на властта и след това 

След изборите 

Реакцията спрямо изборните резултати и на победени, и на 

победители досега говори за депресираща липса на 

адекватност.  Типично е предизборният популизъм и 

грубианщина да се заменят със следизборен прагматизъм.  

Това горе-долу правят лейбъристите в Обединеното кралство 

след Тачър и Мейджър и социалдемократите в Германия след 

Кол.  Като че ли това не се случва у нас. 

Възможно обаче прагматизмът да се изроди в опортюнизъм.  

Нещо подобно се случи след вота на недоверие към кабинета 

на Филип Димитров през октомври 1992 – кабинет, който 

въпреки плахостта си, дърпаше страната в (почти) правилната 

посока.  Опортюнизмът бе тогава следствие от два фактора: а) 

плаващи популистки мнозинства в законодателното събрание 

без публично коалиционно споразумение (както при Димитров, 

така и при Беров) и б) влияние на бизнеса върху отделни 

народни представители и кабинета по непрозрачен начин. 

Сегашното мнозинство си постла лошо в предизборната 

кампания.  Популизмът и несъобразяването действителността 

бяха предозирани, почти до равнището на злоупотребите със 

“сполуките за България” от 1990, 1991 и 1994 г.  Основната 

разлика е, че срещу “всеки български гражданин ще има 

доходи, които му позволяват да почива на гръцките острови” 

от 1991 стои стоят повече стопански термини (вече известни на 

обществото) и обещанието за 1 милиард щатски долара от 

събран акциз вследствие на чудотворното затягане на 

митническия контрол върху цигарения внос.  В допълнение 

Симеон Втори даде в началото на юни пример за абсолютно 

непознаване на действителността с обещания за 5 000 лева на 

калпак и др. под., с които дори призивът на БСП-програмата за 

безплатен транспорт и медицински услуги след 2001 не 

можеше да се мери. 

В следизборната нощ цифрите изчезнаха.  Остана обещанието 

за запазване на финансовата стабилност (запазване на 

системата на валутен съвет, нисък бюджетен дефицит и пр.), за 

надграждане над постиженията на предшествениците.  Появи 

се боязън, че “старите” ще фалират страната, за да “провалят” 

управлението на младите.  Иска се и спирането на преговори и 

сделки, по начин, който ще създаде у инвеститорите 

подозрение във волунтаризъм. 
Административен саботаж 

Сред новата им група на ОДС в законодателното събрание има 

само едно ново лице, чийто облик, държане и знание на чужди 

езици съвпада с облика на водещите личности на новодошлите.  

ОДС бяха представяни преди изборите едва ли не като най-

голямото зло в близката история на България.  Безпочвеността 

на обвиненията се запазва и след изборите.  Една от най-

вероятните последици в тази ситуация е капсулирането на 

“старите” и саботажа на администрацията спрямо действията 

на “младите”. 

Противодействие на тази нагласа са раболепието 

(етимологически: “показ на достойнствата на роба”), 

проявявано досега нееднократно при смяна на властта от  

Кант и резултатите от изборите 

Изборните резултати опровергават обясненията на 

победата на НДСВ с икономически причини.  

Вероятно основанията са и икономически, но не в 

смисъл на доходи и бедност.  За партията-победител 

не са гласували само и просто бедните.  Те са около 

39% от население, а бедни хора са гласували и за 

други партии. 
“Новите бедни” 

са всъщност онези, които са подкрепили НДСВ.  С 

други думи, това са хората, които забогатяват по-

трудно отколкото преди, които току-що са обеднели, 

които имат чувството за отнети възможности, които 

вярват, че други несправедливо са получили техния 

дял от възможности, които са направили грешка за 

своя сметка и сега искат някои друг да я покрие.   

Окончателният доклад на ЦИК и допълнителни 

сондажи ще позволят да се потвърди това 

предположение.  Но още отсега е очевидно, че Варна 

и София - двата града с около 50% в общия БВП на 

страната, с около 1,5 по-висок жизнен стандарт от 

средния и най-ниска (почти пренебрежима за София) 

безработица – са гласували за НДСВ в сравним 

мащаб (около и над 40% от всички гласове) с градове, 

станали нарицателно за бедност, липса на 

възможности и депопулация.  
Монархията е най-добрата република 

Избирателите в България фактически за втори път 

след 1878 г. пренаписаха по свой начин едни от най-

добрите страници на Имануил Кант за държавното 

устройство.1 Те показаха завидна осведоменост, че 

обществените работи (сиреч републиката) се състоят 

в отделянето на изпълнителната от законодателната 

власт, а деспотизмът на държавата – в прилагането на 

законите.  На 17 юни избирателите поискаха да бъдат 

управлявани от слуги на народа, изпълняващи 

неговата (на законодателя) воля.  Затова може да се 

каже: колкото по-малко е числото на управниците и 

колкото по-голяма е представителността на 
държавната власт (т.е. колкото повече хора са 

преотстъпили правото на един човек да управлява), 

толкова повече тази власт отговаря на възможностите 
1 Виж: Имануил Кант. За вечния мир. Издателство на 

БАН, 1977, с. 32-34. 
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чиновничеството, бизнеса, политолози и други 

свободно плаващи експерти. 

Но чиновничеството вече бе заплашено със 

съкращение и единствения начин то да докаже 

своята полезност е да пречи.  Саботажът може да се 

получи от само себе си, независимо дали се изисква 

от капсулираните “старци” или е инициатива 

“отдолу”.  Законовият дизайн на администрацията е 

липсата на механизми за делегиране отговорности и 

отношението към гражданството като към поданици.  

Доколкото може да се съди, нито Симеон Втори, 

нито мнозинството от бъдещите политически 

назначенци има опит от работа с такава 

администрация.  Ако бъдат посочени такива с опит 

отпреди 1997 г. – остава публичното съмнение, че 

клиентелата на правителствата преди ОДС отвръща 

на удара.  Основен проблем е общуването на 

новоназначените със т.нар. staffers и 

чиновничеството от Брюксел, което да осигури 

продължаване на вече постигнатото.  
Опазване на физиономиите 

Общите обвинения в безсмислено харчене на пари са 

лошо начало на плавен преход от старата към новата 

администрация.  Вместо това и едните, и другите 

следва да помислят за механизъм на опазване на 

физиономиите, гарантиране на приемственост и 

непрекъснатост на административната памет.  

Паметта, както гласи една мъдрост от 60-те години 

на ХІХ век, може да се сравни с увяхваща 

незабравка.  Затова за нея следва да се полагат 

особени грижи. 

Един от добрите примери в източна Европа е 

традицията на Естония.  Там старите висши 

чиновници остават на временен консултантски 

договор, в който най-съществената кауза е 

присъствието на бившите служители на 

разположение за справки.   
 

Дори и да не се стигне до такава цивилизованост, 

има множество други начини за осигуряване на 

приемственост – отчети за постигнатото и 

следващите стъпки, пресконференции на 

залязващата администрация и нейни съвместни 

изяви с новодошлите.  Най-елементарното е 

отиващите си министри и председатели на агенции 

да направят срещи, на които да обяснят и 

достигната, и полусвършената работа.   

ОДС учреди в основни линии правилата за 

назначаване на администрацията.  Те могат да се 

подобряват.  НДСВ засега не показва, че ще се 

въведе правила за приемане на работата от старото 

правителство.  За да защити достигнатото, ОДС има 

шанс да постави началото на традиция и в това 

отношение. 
Корупцията 

Хубавото на обвиненията в корупция е, че всички им 

вярват без доказателства.  Лошото – че тази основа 

трудно се сътрудничи след изборите.  Всъщност по 

обективни показатели корупцията е по-малко от тази 

преди 1998 г: субсидиите са ограничени и 

прозрачни, затворени са извънбюджетните сметки, 

няма бюджетен дефицит, манипулиране на 

разменния курс и лихвените проценти, сивата 

икономика е свита с около една трета, долният праг 

на кредитирането е около 15-16 хиляди лева (на 120 

хиляди през 1998) и са възстановени жилищните и 

потребителските заеми, дългосрочните кредити са се 

появили отново, лицензионните и разрешителните 

режими са по-малко, повечето стандарти са 

доброволни, промените са ритмични и сведени от 17 

пъти на година до еднократни промени в края на 

годината с тенденция към намаляване, митническите 

тежести са с една четвърт по-ниски и др.под.   

Поддържането на корупционни обвинения след 

изборите е по-скоро покана към корумпираните да 

 

на републиканизма и може с постепенни реформи 

накрай да се издигне до него.  Изборът на монарх 

най-много се доближава до този идеал.  Повторното 

избиране на СДС би превърнало неговите 

управници в нотабили, което би отдалечило още 

повече идеала за разделение на властите.  Изобщо 

българският демократичен опит с множественост на 

политически партии с поведение на комунистически 

от 1989 до 2001 вече бе направил достижението на 

идеалите на републиканизма. Тези разсъждения на 

възраст от около 205 години показват как стана 

възможно мнозинство от републиканци да избере 

НСДВ.  Избирателят си е помислил: “и така един 

управлява, защо да не си изберем друг такъв, 

изглеждащ по-подходящ?” Не става дума за 

“авторитарния режим на Костов”.  

Конституционното устройство на държавната 

машина у нас е такова, че парламентарното 

мнозинство се държи от онзи, който съставя 

избирателните листи по сегашната изцяло 

пропорционална избирателна система. 

 

Но по-важни са изводите 

1/ Политическият риск пред воденето на бизнес в 

страната е равен на риска за демокрацията.  Единственият 

начин за задържане на демокрацията е равенството на 

всички пред закона и отсъствието на привилегии за едни 

за сметка на други.  

2/ Не точно бедните са избирателите на новите 

управляващи.  Популистките обещания си остават така 

глупави и неадекватни както бяха преди изборите.  Онова, 

за което най-вече ставаше дума на 17 юни, са равните 

възможности за благоденствие.  Ако някой се е надявал на 

чудо или че като изпрати свои протежета в парламента ще 

получи по-голям дял в преразпределянето средствата от 

бюджета или останалите за раздържавяване активи – той 

или ще остане разочарован или ще трябва да бъде отказан 

от ползване на протежета.  

3/ Обществото се оказа общо взето будно и на висота по 

време на изборите.  Дали страната и нейната икономика 

ще продължат да се развиват или новите управляващи ще 

я върнат в 1994 г. – това ще зависи от будността на 

обществото след изборите.  
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Преглед на стопанската политика 

се присъединят към новодошлите, за да замажат 

следите.  Подобно привличане имаше и края на 

март.  Публичните обвинения в бюджетно 

прахосничество полагат основите на бъдещи 

извинения за несправяне с работата.  След 

промените в управлението на фиска през 1998, в 

дълговата и банковата статистика, бизнесът 

получава повече и по-точна информация от 

правителството.  Контролът върху цените е 

петкратно намален за четири години.  Това 

означава, че пазарът дава по-точни сигнали за 

възможностите за печалба.  А това пък означава, че 

информацията в стопанската система е по-точна и 

по-евтина, че в крайна сметка разходите по 

сделките са по-ниски.  Може да твърди обратното, 

но това означава само да се мъти водата, за да се 

блокира приемствеността. 
“Добрият цар” 

Не става думи за Симеон Втори, а за поведението 

на обществото към властта.  В посланията на БСК, 

БТПП, СРБ и дори БИБА преди изборите се 

съдържа скрита вяра, че управляващите са един вид 

Дядо Коледа, който в определен момент трябва да 

раздаде подаръците на вече навлезлите на пазара, 

както и на тези сега започват деловия си път.  

Мнозинството отделни граждани, според 

определението на един колега, искат чрез 

правителството да вземат от другите, за да са по-

добре за чужда сметка.  Т. нар. политолози изказват 

визии, които предполагат, че ще дойде добрата 

държава (управляващите, излъчени добрата 

партия)и ще ги претвори в живота. 

В тази ситуация отказът на правителството от 

“доброта” към отделни групи от бизнеса и 

населението е най-доброто средство срещу 

корупцията и най-прекия път към благосъстоянието 

на всички.  Това не означава липса на състрадание 

към загубилите възможности членове на 

обществото, а насочване на “добротата” тъкмо на 

техен адрес. 
 

Каквото съществува е възможно  

Ако не се правят глупости, през следващите три-

четири години ръстът на икономиката от 5-6 на сто.  

Този на доходите ще бъде вероятно по-висок.  След 

800 дни българското гражданство ще живее по-

добре. 

През 1998 агресивното привличане на инвестиции 

бе трудно, ако не и почти невъзможно.  

Икономиката излизаше от хаоса на 1996-1997 г. и 

тепърва трябваше да докаже потенциала си.  

След1999 инвестициите “на зелена поляна” 

значително надвишават тези по линия на 

раздържавяването.  През 2000 и 2001 г. тяхната 

структура се подобрява, забележимо и 

натрупването им в отрасли с по- висока добавена 

стойност.  За 2001 и 2002 г. вече е сигурно, че 

чуждестранните инвестиции ще позволят 

финансирането на дефицита по текущата сметка на 

платежния баланс  Износът през 2000 г. и 2001 

възстановява своята роля във формирането на БВП 

и тази тенденция вероятно ще се запази, въпреки 

по-ниския растеж на икономиките на ЕС. 

Успехите на българската стопанска политика до 

голяма степен се дължат на споразумението с МВФ.  

Неговата философия следва да се запази.  Както 

вече писахме, споразумението не бе изпълнено в 

областите, където се изискваше воля за оттегляне 

на държавата от стопанския живот, и по-точно – за 

прекъсване на инструментите за политически 

контрол върху значителни парични потоци (мита, 

банков сектор, енергетика).  Новите управляващи 

имат шанса да довършат тази работа. 

Експерименти в областта на фиска са крайно 

непрепоръчителни, но трябва да се знае какво може 

да се промени в данъчната политика? 

За 2001 г. данъчните приходи в републиканския 

бюджет ще са около 18% от БВП. Половината от 

тези приходи идват от ДДС, което към момента 

означава 20%-на ставка и 4 месеца (45 дни за 

износителите) срок за възстановяване на данъчния 

кредит.  Намаляването на срока означава повече 

средства във фирмите, но и по-висок разход за 

администриране и предотвратяване на измами; 

трябва внимателно да сравнят ползите и вредите от 

подобни промени.  Данъкът върху печалбата за 

нефинансовите предприятия има незначителен 

принос от 8% от данъчните приходи и 

намаляването на ставката не поставя значим риск 

пред държавните финанси.  Не трябва да се забравя, 

че най-голям дял от този данък плащат малък брой 

големи фирми, включително монополите БТК и 

НЕК, и следователно не трябва да се очаква голям 

ефект върху фирмените стратегиите.  Добра 

политика за този данък би била постепенно 

намаляване на ставката за всички, без увеличаване 

на данъка върху дивидентите, и без допълнителна 

административна намеса (от типа на регулиране на 

трансферни цени и др. под.).  Фирмената 

демография в България обаче предполага и 

съпътстващо намаляване на високите ставки на 

подоходния данък.  (Смисълът на малките фирми 

трябва да е в това да растат, а не да бъдат 

субсидирани като част от различни социални 

програми.)  Това не би имало отрицателен фискален 

ефект, тъй като към момента броят на 

данъкоплатците в най-високата скала е 

пренебрежимо малък. 

Въпреки постигнатото от ОДС, най-голям е 

резервът за подобряване на средата за водене на 

бизнес в България.  На тази тема ще посветим 

следващото издание на бюлетина. 

 

 

Продължение от стр.2 
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Какво може да се прави със селското стопанство? 

Бъдещите управляващи не разполагат с ясна 

политика в областта на селското стопанство, нито с 

механизъм за насърчаване на комасацията на 

земята. Те няма да заварят такава, оставена в 

наследство от ОДС. Тъй като въпросният проблем е 

от огромно значение за съживяването на селското 

стопанство и пазара на арендата, правителството 

трябва незабавно да определи стратегията си за 

насърчаване на комасацията. Реформата в селското 

стопанство, започнала с възстановяване на 

собствеността върху земеделските земи доведе до 

раздробяване на земята, при което 

селскостопанското производството е неефективно. 

Съгласието по въвеждането на данък върху 

собствеността на земя е почти налице, но липсват 

институции, които да отговарят за стопанисването 

и управлението на поземлените ресурси. Освен това 

функциите им по традиция са диференцирани 

според сфери на принадлежност: стопанисването на 

градските поземлени ресурси е възложено на 

местните органи на самоуправление, докато 

управлението на селските поземлени ресурси се 

извършва на ниво централна или местна власт под 

опеката на Министерството на земеделието и 

горите. Правната и институционална рамка за 

развитието, планирането и зонирането на 

земеделските земи се намират в преходен период и 

не съществуват както основания, така и 

възможности за сериозни промени в близкото 

бъдеще. Затова е необходимо всичко в тази област 

да се предприема след задълбочено обмисляне и 

широко обсъждане. 

Необходимо е да се приеме отделен Закон за 

комасация на земята и да се въведе отделен 

механизъм за извършване на комасация. Тъй като 

комасацията на земята е неделима част от 

управлението и администрирането на поземлените 

ресурси, тъкмо държавата в крайна сметка ще 

трябва да определи политиката в тази сфера въз 

основа на целите, които желае да постигне. 

Съществуващият проектозакон за комасацията на 

земеделските земи е много общ и не отразява 

реалностите в страната. Законът за комасацията 

трябва да разглежда комасацията като елемент на 

регионалното развитие, а не като самоцел. Или от 

това развитието на пазара на земя не трябва да 

страда. 

Проведено от ИПИ изследване по проблемите на 

комасация на земеделските земи извежда като един 

от институционалните проблеми намесата на 

различни министерства и ведомства при 

осъществяване на този процес. Доскоро 

управляващите обсъждаха създаване на 

Консултативен съвет по тези проблеми. Мисията на 

Консултативния съвет е да подпомага дейността на 

министерствата, свързани с решаването на 

проблемите с пазара на земя и селско стопанство, 

чрез предоставянето на алтернативни, ефективни и 

 

пазарно ориентирани решения, съответстващи на 

предизвикателствата на тези реформи както и 

възприемане на международния опит, знания и 

институции. КС трябва да има смесено 

(българско/чуждестранно) постоянно участие, 

ограничено до максимум 12 члена, които ще имат 

свободата да използват услугите на експерти на ad 

hoc основа.  

Като първи стъпки, които следва да бъдат 

предприети  в тази насока се очертават: 

1/ Анализ на търсенето и предлагането на 

земеделски земи, на основата на оценка на земята, 

направена на базата на документирани и 

приключили сделки със земя. Необходимо е 

усъвършенстване на методиката за оценка на 

земеделските земи. 

2/ Изучаване на практика, разходите, 

инвестиционните нагласи и влиянието върху други 

фактори (заетост, производителност и пр.) на 

случаите по смяна на предназначението на земята. 

3/ Създаване на Поземлена банка. За тази цел 

трябва да се създадат законови разпоредби, които 

позволяват на държавата или общините да заделят 

земя от държавния или общинския поземлен фонд, 

за да учредят Поземлена банка. Създава се един 

изпълнителен орган (агенция), който управлява 

поземлените и финансовите ресурси. Винаги когато 

държавата изготви инфраструктурен проект (напр. 

за строеж на пътища), земята от Поземлената банка 

може да се използва за извършване на замени със 

собствениците на отчуждаваните земи. По този 

начин земите, получени в замяна на земята от 

Поземлената банка, могат по-късно да се продадат 

на съответния инвеститор в проекта. Тъй като 

стойността на такива земи ще е по-висока от тази на 

земеделската земя, държавата или общината ще 

спечели. Държавата и общините винаги са свързани 

с процеса на покупко-продажба на земя. В момента, 

в който в Поземлената банка се натрупа достатъчно 

количество земя, може да започне осъществяването 

на проект за комасация на земята. Чрез поземлената 

банка ще се спомогне за увеличаване 

използваемостта на земеделската земя, за промяна 

на предназначението на земеделските земи 

(земеделска земя в индустриална).  

4/ Оценка на икономическото влияние на 

раздробяването на земята върху финансовите 

резултати от селскостопанска дейност. 

Изграждането на конкурентни, жизнеспособни и 

ефективни структури в земеделието е свързано с 

определен мащаб на производство, които неотменно 

се реализира чрез оптимален размер на земята.  

5/ Вдигане на конституционните забрани за 

закупуване на земеделски земи от чужденци (виж. 

Нищо, но наше или за закупуването на земя от 

чужденци в №22 на Преглед на стопанската 

политика). 
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ИПИ: Богданов, Ганчева, Йонкова, Мандова, Станчев 

Този седмичник се издава с финансова подкрепа на MSI/USAID 

За коментари и предложения: mandova@ime.bg 

За погрешните представи: стопанска политика и бежанци  

Събитие: Временен междуведомствен 

координационен съвет заради конфликта в 

Македония, който ще следи за настаняването на 

бежанци в страната, бе създаден миналата седмица 

със заповед на премиера Костов. Бежанците ще бъдат 

приети в пет палаткови лагера, които ще бъдат 

изградени в близост до населени места и ще бъдат 

снабдени с всичко нужно. 105 души ще управляват 

един лагер. Персоналът ще включва коменданти, 

медицински лица, счетоводители, психолог, 

преводачи, охрана, шофьори, свещеник и т.н. Засега 

не са постъпили искания за настаняване в бежански 

лагери, но държавните институции са готови да 

приемат до 5000 бежанци. При задълбочаване на 

кризата нагласите са, че към България ще се насочат 

македонци, докато етническите албанци ще 

предпочетат Турция и Косово. По обявени данни 

около 1500 етнически албанци са преминали 

транзитно за Турция. Агенцията за бежанци пък 

съобщи, че 13 македонски граждани са в България, но 

не са поискали убежище, а са отседнали при близки. 

Според изчисления на експерти, за да се покриват 

разходите на 1000 бежанци са нужни един милион 

лева.  

Коментар:  Нагласите към бежанците все още 

свързват изгнаниците зад граница с пропуснати 

възможности за държавата-приемник. Тези нагласи са 

резултат както от приемането на ресурсите като 

“дадени” и “ограничени”, така и от разбирането на  

 

мобилността на социалния капитал като “нещо лошо”. 

Донякъде те се обясняват с ограниченията, налагани на 

българите от Европейския съюз допреди падането на 

визите (заради принципи “те ни ограничават и ние ще 

ограничаваме”). Също така, те са отражение на 

разбирането за “национално богатство”, което се 

ограбва. При все опитите за тяхното обясняване, тези 

нагласи не само са остарели, но и не отговарят на 

действителното състояние на пазара. В края на 1999 г. 

Институтът за пазарна икономика оцени стопанския 

ефект от приемането на бежанци. Тъй като не само 

централния бюджет покрива разходи по издържането 

на бежанци, общите разходи за изследваната година 

възлизат на 10 234 599 нови лева (5 685 888щ.д.), т.е. 

0,046 % от БВП за 1999 г. Приблизително 11% от 

разходите по приемане на бежанци и тези, които 

търсят убежище, се покриват от външните донори. На 

практика, 3 866 667 щ.д. или 68% от разходите се плащат 

от самите бежанци. Освен това, някои от 

административните разходи могат да бъдат съкратени 

при подобряване на процедурите (като намаляване на 

срока на производството). Тъй като не можем да 

повлияем на външните условия, които предизвикват 

бежанци, може да приемем политика към тях, която да 

извлече ползи от независещи от нас обстоятелства. 

Така например, при либерализацията на пазара на 

труда и намаляването на бариерите при стартиране на 

бизнес може да се използват предимствата от 

“вносното” (бежанско) стопанско начинание. 

  

 

 

Институционални инвеститори: ЕБВР 

Събитие: В края на миналата седмица Европейската 

банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) официално 

обяви основаването на международен фонд за 

подкрепа на извеждането от експлоатация на АЕЦ 

“Козлодуй”.  Банката е администратор на фонда. 

Малко по-рано, в началото на юни, ЕБВР заяви 

акционерното си участие в новосъздаващата се микро-

банка “ПроКредит банк”. Тя ще се занимава главно с 

отпускането на кредити за микро-, малки и средни 

предприятия. Първоначално ще се отпускат кредити в 

рамките на 10 000–20 000 лв. Средните предприятия 

ще получават заеми до 100 хил. лв., като постепенно 

размерът им ще бъде увеличен до 250 хил. лв. 

В края на май ЕБВР финансира и модернизацията на 

“Балканфарма” с 21.5 млн. евро.  

Коментар: 1/ ЕБВР постепенно се налага като един 

от най-големите институционални инвеститори в 

България. Активизирането на проектите й е от голямо 

значение предвид на ограниченото банково 

кредитиране и практически нефункциониращия 

капиталов пазар. Към края на май 2001 г. банката е 

финансирала 43 проекта в България на обща стойност 

469 млн. евро. 6 от инвестициите са в държавния 

сектор (40 % от общото финансиране), а 37 са в 

частния сектор. Трябва да се отбележи обаче, че  

преобладаващата част от финансовия ресурс, отпускан 

от ЕБВР, засега е насочен към големи и средни фирми, 

които така или иначе достъп до средства от банки, 

фондове за рисково кредитиране и до известна степен 

от капиталовия пазар. Затова проектът за създаване на 

микро-банката е важен главно за микро- и малките 

предприятия. Подобряването на техния достъп до 

финансиране е от особено значение за 

икономическото развитие на страната. Това е така, 

защото подобряването на конкурентноспособността на 

тези предприятия  изисква инвестиции в технологии, 

оборудване и човешки ресурс. 2/ ЕБВР оказва 

определено влияние върху българската икономика и 

по линия на финансирането на новоприватизирани 

предприятия. Ефектът от тази подкрепа е подобряване 

на качеството на бизнеса и разширяване на пазарите 

на тези предприятия. В крайна сметка това дава своето 

отражение върху структурните реформи в реалния и 

финансовия сектор.  3/ Бъдещите инвестиции на 

банката в България едва ли ще се повлияят от смяната 

на правителството. При всички случаи обаче те ще 

зависят от конкретните стъпки на новата 

администрация по отношение на по-нататъшните 

реформи, подобряването на инвестиционния климат и 

прилагането на законите.  

 

 

Преглед на стопанската политика 
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