
CONCEPT NOTE 

Събитие на БСК (медиен партньор Bloomberg TV). 

„Икономическата политика под натиска на кризите – възможности и 
ограничения“ 

19.04.2022 г., 10:00 – 13:15 ч. (БСК – Зала Слънце) 

Език: BG (без превод) 

 

Цел и теми 

Икономическата политика на България, дори и в нормални времена, не постига догонващ 
(конвергентен) икономически растеж. За България той се движи с темп около 3-4.5% 
годишно, a за да бъде догонващ е необходимо да е по-висок (около 7% годишнo), какъвто 
е бил в периода 2007-2008 г. Държавите, с които България тръгна от сходна позиция за 
присъединяване към ЕС (източноевропейски държави с бивша планова икономика и сходна 
структура на БВП), значително я изпреварват в своето икономическо развитие. Такива са 
Полша, Чехия, Унгария, а също и нейният съсед Румъния. Интересен е случаят с Хърватска, 
която се присъедини по-късно от България към ЕС, но има по-високи икономически 
показатели от нея. Всичко това показва, че българската икономическа политика не може 
да се справи с усложненията на ендогенни шокове и ефекти. 

В момента започват да се редуват екзогенни (външни) шокове, които оказват влияние върху 
бизнес-цикъла и темпа на икономически растеж. След дълго продължилата пандемия 
(Ковид), която изтощи икономиките, започна военен сблъсък в Европа. Първоначално 
пандемията доведе до нарушение на веригите за доставка, висока инфлация, диспропорции 
между финансовия и реалния сектор, високи бюджетни дефицити и нарастващ публичен 
дълг. В същото време военния конфликт в Европа допълнително наруши веригите на 
доставки на основни ресурси (горива, метали, храни) и това още повече влоши ефектите 
от пандемията. Глобалните санкции срещу Русия и разрушенията от конфликта в Украйна 
ще имат дългосрочен ефект и ще изискат България да диверсифицира своя енергиен микс, 
веригите на доставки на основни суровини и дори структурата на БВП. 

Целта на това е събитие е да постави темата за необходимостта от спешно преосмисляне 
на българската икономическа политика с особен акцент върху нейната реакция спрямо 
екзогенно предизвикани кризи и постигането на догонващ растеж. 

Важно е и засилването на участието на социалните партньори в този процес. Чувствителни 
теми, които са част от икономическата политика като размера на МРЗ, МОД, пенсионно-
осигурителна система, трябва да се разглеждат от публичните власти при по-висока 
ангажираност на социалните партньори.     

Ключовите елементи, които ще бъдат в основата на дискусията са: 

1. Необходимост от диверсификация на енергийния микс; 

2. Необходимост от преструктуриране на БВП с оглед намаляване зависимостта от вноса 
на суровини от трети страни; 

3. Членство в Еврозоната: ускоряване на процеса или използване на възможностите на 
Паричния съвет; 

4. Възможности за реакции на кризи на паричната политика – баланс между желанието 
охлаждане на инфлацията и запазване на възможностите за инвестиции на бизнеса; 

 



Събитието ще бъде възможност за обсъждане на два акцента: 

1. Как да подобрим целите на икономическата политика на България; 

2. Има ли възможност да подобрим инструментите за нейното провеждане. 

 

Сред участниците ще има представители на: 

 Фискалния съвет 
 Министерство на финансите 
 Министерство на инвестициите и растежа 
 Банковия сектор  

 Агенцията за устойчиво икономическо развитие 
 Изследователи и научни работници (Институт за пазарна икономика). 

 


