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 Наред с други фактори като отношенията на собственост, работната 
сила, суровините, технологиите, организцията и управлението, капиталът е 
фундаментален фактор в производството на стоки и услуги. В условията на 
засилваща се интернационализация на обществения живот, особено в 
икономиката,  движението на капитали е един от факторите, които могат да 
съдействат за по-ефективно използване на ограничените ресурси в 
производството на блага. Когато в обособена икономическа система 
съществува дефицит на капитали, той може да бъде преодолян чрез 
привличане на  излишни в други подобни, т.е. да се насърчават инвестиции 
от чуждестранни икономически агенти. Икономическата политика, основана 
на такъв подход, се изправя пред много противоречиви ефекти. 
Привлечените чуждестранни инвестиции могат да съдействат за постигане на 
икономически растеж, за нарастване на конкурентоспособността, за 
нарастване на експортните възможности, за по-висока заетост на работната 
сила, за подобряване на платежния баланс, за укрепване на социалните 
системи и т.н. Но чрез чужди инвестиции се откриват възможности и за 
източване на национално богатство, за създаване на на неадекватна на 
националните цели и на естествените предимства отраслева структура, 
поставяне в зависимост на държавната машина и стопански субекти, 
укриване на печалба, бягство от данъци и др.п. Не бива да се подценява 
фактът, че в съвременната световна икономика важна роля играе 
международното разделение на труда в рамките на мощни транснационални 
компании и националните политики просто се налага да се съобразяват с тях.  

Представената за рецензиране дисертация на докторанта Милен 
Велушев на тема „Влияние на преките чуждестранни инвестиции за 
повишаване конкурентоспособността на българската икономика“ е насочена 
към изследване ефектите от привличането на преки чуждестранни 



инвестиции върху българската икономика в условията на радикални 
политически и стопански трансформации в страната. Неизбежно, за да 
разкрие въздействието на преките чуждестранни инвестиции върху 
конкурентоспособността на националната икономика, (каквато е 
формулираната цел на дисертацията) на докторанта му се е   наложило да 
разгледа по-частния въпрос на фона на проблемите по привличане на чужди 
инвестиции в конкретните условия в годините на преход от централно 
планирана към пазарна икономика, да даде обобщаващи оценки за 
динамиката и тенденциите в обема и отраслевата им насоченост. 
Докторантът обръща специално внимание на ефекта от присъединяването на 
България към особения интеграционен модел, прилаган в Европейския съюз, 
върху обема и качествените характеристики на направените в страната 
чудестранни инвестиции. 

 Дисертацията впечатлява, че нейният автор не се подава на 
клишираните внушения за непременно положителни ефекти от 
чуждестранните инвестиции. Той много отговорно, присъщо на сериозен 
изследовател, обръща внимание на вродения дуализъм в ролята на преките 
чуждестранни инвестиции. Това той обяснява с възможностите преди всичко 
на (мощните) многонационалните компании като инвеститори да извличат 
изгода и „да манипулират национални и наднационални институции, 
правителства или изобщо пазарни фактори в своя полза“. Високо оценявам 
извода в тази дисертация, че „те (инвеститорите) като всеки икономически 
агент, действат в своя изгода и само доколкото експлоатирането на 
локационните предимства е в унисон с националните приоритети, преките 
чуждестранни инвестиции подпомагат икономическото развитие на страната-
домакин“. Тази констатация би имала сериозна практическа стойност, ако тя 
залегне в основата на държавната политика по въпросите на чуждестранните 
инвестиции. 

Доколкото дълго време икономическият живот се организира в 
държавите, въпреки осезателната интернационализация (обуславяна и от 
движението на капитали), стереотипите в осмислянето на икономическите 
процеси се лимитират от парадигми, теории, категории и понятия, продукти 
на времето, когато държавните граници и суверенитетът са определяли и 
пределите на национално-държавни стопанства. От това време са останали 



понятия като собствени и чуждестранни инвестиции. И в този  
дисертационен труд се използват тези утвърдени категории. Това само по 
себе си е своеобразно препятствие за адекватно отражение в мисловните 
конструкции за съвременните инвестиционни процеси, особено в принципно 
новите социални образувания като интеграционните общности. А България 
се приобщи към един особен интеграционен модел с наднационални 
характеристики, с функциониращ единен пазар, с прилагане на общи 
политики, особено в икономическата сфера, с изграждащ се паричен съюз, с 
общи норми за регулиране на икономическите отношения. Европа е едно от 
доказателствата, че нейната надробеност на множество от велики по-велики, 
но малки държави, чиито ограничени територии, население и т.н. пречат на 
ефективното използване на съществуващите ресурси, което в модерния свят 
предполага организиране на възпроизводствения процес на мащабна основа. 
Въпреки политическото опростяване, в България беше доловен шансът за 
преодоляване на исторически обусловената изостаналост чрез интегриране в 
изглеждащия в края на ХХ в. най-успешен и перспективен модел на 
сътрудничество. Това определя както новите възможности за привличане на 
капитали за осигуряване препитанието и благоденствието на българските 
граждани, придобили вече и европейско гражданство, така и нови 
ограничения (Защо не идват инвестиции от Китай, Русия, Индия, Иран, от 
големите износители на петрол, в които има търсещи своето приложение 
финансови ресурси?). 

Още един въпрос от принципна важност с отношение към въпроса за 
привличане на чуждестранни инвестиции и повишаване 
конкурентоспособността на българската икономика – неспособността да се 
идентифицират нейните сравнителни и конкурентни предимства и на тази 
основа да се търси мястото й в международното разделение на труда. 
Въпреки многото заклинания и формулировки в официални документи, 
България не успява да посочи виждания за осигуряване препитание за 
населението в отрасли, в които са налице сравнителни предимства. 
Създадени бяха, с теоретични и идеологически внушения, нагласи, че 
отговор на тези въпроси ще даде пазарът. Колкото и да е либерализирано 
движението на стоки, капитали и работна сила, производството се 



осъществява в политически организирани общества, било то държави или 
наддържавни структури. 

Не бива тези размишления да се приемат като критика към 
предложения за обсъждане в журито и в по-широк план дисертационен труд. 
Трудно е за докторант да се отърве от планините писания за ролята на 
„чуждестранните инвестиции“. Това е само намек, че и най-експлоатираните 
теми разкриват възможности за оригинален подход. Но още в началото се 
оформя една препоръка към докторанта – да се фокусира върху влиянието на 
наричаните чуждестранни инвестиции върху повишаването на 
конкурентоспособността на българската икономика в условията на членство 
в Европейския съюз. Тази препоръка бях направил и при предварителното 
обсъждане на дисертационния труд, но може би тя остана неразбрана. Почти 
всички аспекти на обществения живот в България са функция на процесите в 
този особен интеграционен модел, който е проява на интернационализацията, 
но и проява на невъзможността, поне засега, възпроизводството на блага да 
се организира на глобална основа. Тези съображения би могло да внесат по-
голяма релевантност на първата по-теоретична и концептуална глава на 
труда, озаглавена „Теорията за ПЧИ и ролята им за повишаване на 
конкурентоспособността на страната домакин“. В тази част на труда има 
възможност да се обърне внимание на десетгодишните стратегии за развитие 
на Европейския съюз и особено на стратегията „Европа 2020“, в която 
централно място заема осигуряването на условия „за устойчив, интелигент, 
приобщаващ и в хармония с природата икономически растеж“. На тази 
основа се определят и главните приоритети в използването на финансовите 
ресурси. Те определят във висока степен възможностите за използване на 
средства от структурните и инвестиционните фондове на Европейския съюз и 
за осигуряване на съфинансиране в осъществяване на инвестиционни 
проекти. По същество без вписване в стратегическите приоритети на 
Европейския съюз никоя страна членка не може да разработи и прилага 
състоятелна инвестиционна политика и в частност по привличане на 
инвестиции от чужбина. 

Както авторът точно определя насоката на собствените си усилия тя е 
да идентифицира и допринесе за по-рационално използване на 
чуждестранните инвестиции за компенсиране „местните недостатъци“ на 



националната икономика и най-вече привличаните от чужбина капитали да 
съдействат за решаване на проблемите на ниската производителност, която е 
една от пречките за постигане на по-високи темпове на икономически 
растеж.  

Във втората глава „ПЧИ в българската икономика и отражението им 
върху конкурентоспособността“  докторантът е мобилизирал, организирал и 
анализирал необходимата информация за да обобщи значението на преките 
чуждестранни инвестиции за конкурентоспособността на българската 
икономика. Той представя точна картина за състоянието на нещата и добре 
обосновава тенденцята на нарастване на чуждестранните инвестиции до 
приемането на страната в Европейския съюз през 2007 г. и очерталия се спад 
след това. Тревожно е, че инвеститорският интерес е ориентиран за известно 
време предимно  към преработващата промишленост и финансовото 
посредничество. Констатациите трябва да бъдат основание за преразглеждане 
политиката на държавата в областта на инвестициите. Би могло авторът да 
направи и конкретни препоръки към държантите органи с отношение към 
въпроса. Струва ми се, че освен таблиците за преките чуждекгранни 
инвестиции по отрасли, добре би било да се вникне по-задълбочено в 
географското разпределение на чуждестранните инвестиции. Например, 
странно е, че България има небалансирана търговия с Русия, с огромно 
отрицателно салдо, което предполага интерес у руски инвеститори, но той се 
сведе основно до инвестиране в недвижими имоти. Посочените по-горе 
съображения могат да помогнат за важни изводи. 

Струва ми се, че във втората част на изложението има потребност по-
внимателно да се анализира изтъкваното като сравнително предимство за 
привличане на чуждестранни инвестиции следването на политика на ниски 
доходи. Натрупаният опит дава основание да се направят изводи, които 
подлагат на съмнение теорията, че ниската цена на труда е атрактивна за 
чужди инвеститори.  

Едва ли може да се възрази на постановката за връзката между 
икономически растеж и конкурентоспособност и инвестиции и в случая с 
България да се търси ролята на притока на капитали отвън. Но при 
съставянето на модел на връзката между конкурентоспособност и преки 



чуждестранни инвестиции, освен използваните конструкции на наложили се 
авторитети, трябва да намерят отражение и специфични фактори, които 
определят инвеститорски интерес към производства на стоки и услуги в 
България. Ако това се случи, ще се очертае отреждането на тази част от 
изложението на обособена трета структурна единица на труда, т.е. да стане 
трета глава.  

Тук ще обърна внимание на един конкретен момент в разработения от 
докторанта модел на връзката между национална конкурентоспособност и 
преки чуждестранни инвестиции, където се вижда потребността от отчитане 
на специфични особености в националната икономика при използване на 
теоретични конструкции. На стр. 171 на дисертацията се обосновава 
решението да се използва реалният ефективен валутен курс като показател за 
конкурентоспособността на икономиката. И в случая докторантът напълно 
пренебрегва обстоятелството, че в България продължително (от 1997 г.) се 
прилага валутен борд и курсът на лева спрямо златото и другите валути се 
определя чрез курса на немската марка в началото и на еврото от 1999 г. От 
тогава се прилага административно определен курс на лева спрямо общата 
парична единица на паричния съюз на Европейския съюз – обобщено казано 
2 лева за едно евро. Едва ли може да се приеме, че това е икономически 
обоснован валутен курс. Без да злословим срещу валутния борд, който в 
случая с България даде много положителни резултати и в условията на криза 
определено не е уместно посегателство срещу него, но при това му 
продължително прилагане на практика на най-обобщено равнище – 
национална парична единица, българската икономика е лишена от 
възможността за съотнасяне с тенденциите в Европейския съюз и в 
световната икономика. Затова определено считам, че приетият подход 
обуславя дефицит в предлагания модел.  

Отделно, при изграждането на модела се стъпва на конструкции на 
други автори, които само се съобщават и това затруднява неизкушени 
читатели. Има потребност от представяне например на ефекта „Балаша (не 
Баласа) – Самуелсън, или концепцията на Портър за конкурентните 
предимства и т.н. В дисертацията такива авторови конструкции се представят 
като нещо широко известно и добре познато. 



Имам и една бележка по повод натрапчивото пренебрегване на пълния 
член за подлозите в изреченията както в дисертацията и автореферата, така и 
в някои публикации в уважавани издания. Изненадващо е, че и там, където се 
предполага, че е извършена редакция, се пренебрегват правилата в 
българския език. 

Приемам аспирациите на докторанта по седем от формулираните от 
него постижения с приносен характер, но в светлинато на горните бележки 
остават резерви по отношение на поставеното под №7. 

Авторефератът отразява синтезирано съдържанието на дисертационния 
труд. 

Посочените в библиографията многобройни източници са коректно 
използвани и оформеният научен апарат подпомага читателите. 

Докторантът е извършил огромна събирателска и аналитична работа и 
е създал добра основа за обосновани изводи. С този труд той демонстрира 
нюх и способности на изследовател, който, стъпвайки коректно на 
постижения в осмислянето на проблемите, свързани с привличането и 
ефективното използване на инвестиции от чужбина, стига до самочувствито 
да предложи обобщен модел на връзката между конкурентоспособност и 
преки чуждестранни инвестиции. Считам, че той трябва да бъде насърчен да 
продължи да израства като проницателен специалист. Затова приканвам 
останалите членове на научното жури да гласуват  за присъждането на 
Милен Велушев на образователно-научната степен „доктор по икономика“. 

 

8 януари 2016 г. 

       ......................................... 

       /проф. д-р Динко Динков/ 


