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 Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита от катедра 
„Икономика“ на Стопанския факултет при Софийски университет „Св. 
Климент Охридски“ на 10.10.2015г.  
 

I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
 
1. Актуалност на проблема 

Актуалността на проблема в глобален мащаб, наред с недостатъчното внимание, 

което получава механизмът за подобряване на националната конкурентоспособност 

посредством ПЧИ от страна на българската академична общност, изиграха решаваща 

роля при избора на предмета на изучаване в дисертацията.  Въпреки прокламираните 

усилия, и известни успехи, през годините от началото на прехода към пазарен тип 

икономика, а това са повече от две десетилетия, българската икономика продължава да 

има в пъти с по-ниска производителност в сравнение със страните-членки на ЕС. Тя е 

назад е от тях  по конкурентоспособност, по завоюван относителен дял на външните 

пазари и по възвръщаемост на инвестициите. В нея не се забелязват отчетливо 

приоритетни сектори, които да служат като двигател на икономическия растеж. 

Всичко това може да се помени чрез привличане на подходящи преки чуждестранни 

инвестиции.  

 Познаването на особеностите на връзката между националната 

конкурентоспособност и ПЧИ е важна и от гледна точка на вземането на ефективни 

политически и управленски решения, което прави изследването й неотменна част от 

процеса на търсене на резултатна национална икономическа политика.  

 Както показва формулировката, става въпрос за динамична зависимост, 

повлияна от множество фактори. Несъмнено конкурентоспособността зависи от  

инвестициите и резултира в растежа на икономиката. Като правило, изучаването на 

подобни зависимости е плодотворно, тъй като в икономиката всичко е взаимосвързано 

и подвижно. Но подобно изучаване е и рисковано, защото не само, че трябва да се 

анализира повече от едно явление, но и защото нито един резултат не е производен  

само на един фактор. В случая, ПЧИ са само един от факторите, от който зависи 

конкурентоспособността на секторите и на цялата българска икономика. Така че част 
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от изводите обобщават наблюдения върху комплексни явления, резултат от 

въздействието на няколко фактора. 

 По-конкретно формулирана, целта на настоящото изследване е е изучаване на 

влиянието на ПЧИ за повишаването на конкурентоспособността на българската 

икономика, разкриване на нерешени въпроси и предлагане на решения. 

2. Обект и предмет на изследването 
Обект на изследването са входящите ПЧИ и конкурентоспособността на 

българската икономика. 

Предмет на изследването е анализът на входящите ПЧИ и класифицирането им 

според въздействието върху конкурентоспособността на българската икономика.   

 

3. Теза, цели и задачи на изследването 
Дисертационният труд си поставя за цел да направи анализ на ефекта, който 

имат входящите ПЧИ върху производствените фактори и съответно върху 

конкурентоспособността на произвежданите стоки и услуги. В изложението се отделя 

внимание на качеството на входящите ПЧИ като са анализирани особеностите на ПЧИ, 

начина по който страната ги привлича, мотивите им за инвестиране е ефективността на 

експлоатираните фактори на производство.   

Тезата, която се защитава, е, че входящите в България ПЧИ са основно две 

големи групи: първата група са такива, които търсят ефективност, за да постигнат 

повишаваща се възвръщаемост, следствие от вътрешни и външни за фирмата 

икономии от мащаба. Втората група са такива, които търсят пазар с по-ниска степен на 

конкуренция с цел да експлоатират пазарни несъвършенства. Въпреки че съществуват 

доказателства, че входящите ПЧИ във вторичния сектор могат да бъдат по-

производителни от местните предприятия, малкия размер на вътрешния пазар и 

нуждата от експортна насоченост, за да се стигне до икономии от мащаба карат все 

повече входящи ПЧИ да навлизат в нетъргуеми сектори, където могат да се възползват 

от доминантното си положение, за да максимизират доходността от инвестицията, 

вместо да разчитат на ефективно използване  на факторите на производство. 

 За реализация на целта на дисертацията са поставени следните задачи: 
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 Първата, да се дефинира конкурентоспособността за целите на изследването и 

се изяснят основанията за връзката между нея и ПЧИ. Това е сложна задача, защото по 

отношение същността, измерването и факторите на конкурентоспособността тече 

оживена дискусия.   

 Втората, да се разкрие естеството на ПЧИ и се  изясни отношението им към 

повишаването на конкурентоспособността на икономиката-домакин. 

 Третата, да се изследват тенденциите в ПЧИ в периода след промените от 

1989г. и ролята им за повишаване на конкурентоспособността на българската 

икономика, както и да се разкрият проблемите и стоящите открити въпроси и направят 

съответни предложения за разрешаването им. 

 Четвъртата, да се състави модел на връзката между ПЧИ и 

конкурентоспособността на страната домакин. 

 

4. Методология на изследването 
В дисертационния труд са използвани общоприетите научно-изследователски 

методи, характерни за достигане на обосновани заключения, използвани от 

съвременната икономическа мисъл като наблюдението и събирането на факти, 

анализът и синтезът, логическия метод, метода на агрегиране,  където се налага е 

използван и методът на научната абстракция,. В този смисъл изследването е 

съвкупност от наблюдения, измервания, заключения на цитирани автори, и накрая, 

включително с помощта на иконометрични методи, проверка на хипотези и авторски 

заключения.  

За обработка на статистическата информация са използвани софтуерните 

продукти Eviews и Microsoft Excel. Те са ползвани за електронна обработка на 

сттистически данни, включително съставяне и обработка на ел. таблици и графики и 

извършване на Грайнджър тестове, дескриптивен и регресионен анализ. 

 Дисертационният труд е разработен при следните ограничителни условия: 

1. Връзката между конкурентоспособност и входящи ПЧИ е разгледана  

единствено спрямо статистическите данни за българската икономика и в 

този смисъл изведената зависимост е значима само за тези данни. 
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2. В изследването са правени аналогии и са използвани заместващи 

индикатори в случаите, в които няма или не се събират такива данни от  

националната статистика.    

5. Основни информационни източници 

За набиране на данин за изследването са използвани статистически данни от: 

Национален статистически институт (НСИ), Българска народна банка (БНБ), Евростат, 

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, Международния валутен 

фонд, Световната банка и Световната търговска организация. Използвани са данни от 

националното законодателство, достъпни на интернет адрес www.lex.bg. Изложението 

е съобразено с националната нормативна уредба към 31.10.2015г. 

 

6. Научна новост  

Въз основа на събраните статистически данни и аргументите на водещите 

теории по отношение на конкурентоспособността и  ПЧИ, както и по отношение на 

връзката между двете явления, е направен аргументиран опит да се създаде модел на 

зависимостта, който да обясни настоящите процеси по отношение на 

конкурентоспособността и да даде възможност да се правят анализи и прогнози за 

развитието на икономиката и степента в която ПЧИ го способстват. 

За да се постигне максимална достоверност на модела са направени серия 

връзки между несвързвани досега научни концепции. Това позволява да се даде 

плътност на нововъведената концепция за класифицирането на входящите ПЧИ според 

отношението им към степента на съществуваща конкуренция на местния пазар.  

В резултат е създадено свързано изложение, което превежда читателя от 

традиционните формулировки за ПЧИ и значението им за страната домакин към 

нововъведени концепции като дуализъм в мотивите на инвеститора да инвестира и 

дуализъм в мотивите на страната-домакин да привлича, нововъведени понятия като 

„входящи ПЧИ в търгуемия сектор“ и „входящи ПЧИ в нетъргуемия сектор“  както и 

нововъведения показател за качеството на входящите ПЧИ: „Експортен потенциал на 

ПЧИ“. Изложението завършва с два иконометрични анализа на връзката на входящите 

ПЧИ с икономическия растеж и националната конкурентоспособност, като за първия 
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анализ е модифициран съществуващ модел на Петранов (2003), а втория е създаден, за 

да анализира значимостта и приложността на нововъведените концепции и показатели.   

 

7. Обем и структура 

Дисертацията е разработена в общ обем от 210 страници и съдържа предговор, 

две глави и използвана литература на български, английски и руски език от 134 

източника. В текста са включени 25 таблици и 24 графики. 
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III. ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

ПЪРВА ГЛАВА. ТЕОРИЯТА ЗА ПЧИ И РОЛЯТА ИМ ЗА ПОВИШАВАНЕ 

НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА СТРАНАТА ДОМАКИН 

 В тази глава се прави преглед на литературата и теориите, свързани с 

националната конкурентоспособност и ПЧИ, поотделно и заедно. Задачата е да се 

изяснят двете концепции, да се установи естеството на връзката помежду им и да 

се намерят аргументи за наличието и значението на влияещи фактори.    

1. Националната конкурентоспособност като фактор за икономическия 

растеж 

В първи параграф се търси дефиниция на конкурентоспособност, която да 

удовлетворява целта на изследването, като демонстрира възможност за свързване с 

ПЧИ. След анализ на литературата е намерена дефиниция на конкурентоспособността 

на ниво национална икономика. Тя гласи:  „…дефинираме конкурентоспособността 

като съвкупност от институции, политики и фактори, които определят нивото на 

производителност на дадена страна. Това ниво на производителност на свой ред 

определя нивото на просперитет, което икономиката може да достигне. То също 

така определя нормата на възвръщаемост, постигната от инвестициите във 

въпросната икономика, която на свой ред е фундаментален двигател за темпа на 

растеж. С други думи, по- конкурентоспособна икономика е тази, която расте по-

бързо в продължителен период от време”.  

Важен въпрос практически въпрос за националната конкурентоспособност е 

този за измерването й. Още от началото на деветдесетте години на двадесети век, 

изработването на единен показател е централна тема на множество изследвания. 

Съставят се индекси на различни нива на агрегиране- от ниво фирма през 

икономически регион до национална икономика.  

За да се постави търсенето на подходящ за целите на настоящото изследване 

показател на националната конкурентоспособност в нужната перспектива е направен 

паралел в подхода към самото явление. 

Първо е представен микроикономическия подход, която разглежда 

националната конкурентоспособност от гледна точка на Теорията за бизнес 
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стратегиите. Този подход е залегнал в основата на Глобалният индекс на 

конкурентоспособността (Global Competitiveness Index (GCI), изработен от Световния 

икономически форум. Индексът е основан на количествени и качествени оценки на 

редици от влиящи фактори, групирани в дванадесет групи. Направен е детайлен 

преглед на компонентите и са коментирани слабостите му. 

 Вторият подход е основан на макроикономическия възглед, че равновесния 

обменен курс е ключов фактор при определяне на способността на дадена страна да 

създаде  условия за постигане на  конкурентоспособност на националните продукти. 

Според този подход, политиката по подобряване на националната 

конкурентоспособност е равнозначна с политиката за управление на реалния 

ефективен валутен курс. РЕВК се използва като индикатор за ценова 

конкурентоспособност, тъй като измерва относителните цени на търгуемите и 

нетъргуемите стоки на изследваната страна спрямо тези в страните търговски 

партньори. 

Намерени са аргументи в полза на твърдението, че и двата подхода са призвани 

да мерят едно и също явление- производителността на икономиката. 

По-нататък са разгледани водещите фактори за подобряване на националната 

конкурентоспособност, като се привеждат аргументи в полза на предположението, че 

конкурентоспособността е функция на технологичния прогрес (промяна), 

асимилирането и адаптирането на световните технологии в националните 

производства и международната интеграция на изследваната икономика. Прави се 

важно заключение, че независимо от разликите в теориите за икономическото 

развитие, остава безспорен факторът „норма на инвестиране”, който е непосредствено 

свързан с очакваната от инвеститорите  норма на възвръщаемост.  

Следва разглеждане на връзката между конкурентоспособност и  икономически 

растеж.  Анализирано е твърдението на създателя на концепцията за БВП С. Кузнец, 

според когото растежа не е просто увеличение на произведените блага за една година. 

Той е увеличение на способностите на стопанството да задоволява потребностите на 

населението, и, то не само към  даден момент, а е  дългосрочно увеличаване на тези 

способности. От това твърдение става ясно че растежът е резултат на силна 
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положителна динамика в технологиите, в институционалното устройство на 

обществото и в поведението на хората и в техните идейни представи.  

 

2. Преките чуждестранни инвестиции като фактор за конкурентоспособността 

на страната домакин 

 

Втория параграф се занимава с ПЧИ като влияещ фактор за 

конкурентоспособността. Той започва със значението на мултинационалните 

компании за световната икономика- те извършват около две трети от световната 

търговия със стоки. Особено важна е характерната особеност, че една трета от 

търговията, извършвана от  мултинационалните корпорации, е вътрешнофирмена- 

между дъщерни дружества и компаниите-майки или между самите дъщерни 

предприятия. Тази вътрешна за дружествата търговия съдържа най-динамичната 

форма на износа днес: интегрирани международни системи за производство, с 

различни функции или етапи на производството, всички разположени в различни 

страни и всички тясно свързани. Тази ситуация може да бъде обяснена чрез синтез на 

Новата търговска теория, която включва във себе си вътрешнофирмената търговия и 

нарастващата възвръщаемост и теорията за Инвестиционниня път на развитие, 

базирана на Еклектичната парадигма на Дънинг, като се стига до логичното 

заключение, че мотивите на мултинационалните компании да навлизат в дадена 

страна са подчинени на условието за хетерогенност на самите мултинационални 

компании. Така преценката за това къде ще навлезе една мултинационална компания 

е функция от нуждата да се запази хетерогенността или да се запазят OLI – 

предимствата, като и двете могат да се приемат за израз на необходимостта да се 

поддържа повишаваща се възвръщаемост. 

Трансграничното инвестиране се класифицира по различни признаци. Така 

например според мотивите си за инвестиране, те се делят на  хоризонтални и 

вертикални ПЧИ. Хоризонталните ПЧИ навлизат с цел близост до потребителите и 

представляват  увеличаване на производствения капацитет като произвеждания 

продукт е завършен и идентичен или подобен на продукта който мултинационалната 

компания произвежда в страната на произход.  При вертикалните ПЧИ имаме 
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производство на част от крайния продукт или добив или производство на суровина, 

изобщо само част от производствения процес, която е свързана като звено в 

международното производство на крайния продукт. 

Дадена е дефиниция на ПЧИ като всички потоци към и от чуждестранно 

предприятие, което е мажоритарно притежавано или контролирано от резидента на 

инвестиращата страна. Разгледани са класификации на ПЧИ по различни признаци- 

организационна форма, експортна стратегия, отношение към производствения процес 

на компанията майка.  

Разгледани са теориите за ефекта на ПЧИ върху конкурентоспособността на 

страната домакин в контекста на конкретните исторически и икономически условия. 

Установени са редица особености на условията, при които оперират днешните 

развиващи се страни, като липса на надареност с природни ресурси, климатични 

недостатъци, масова емиграция на по-високообразованото население, доминираща 

позиция на мултинационалните компании от развитите страни в международната 

търговия, особено на стоки, продукт на по-сложни технологии, липса на възможности 

за провеждане ан фундаментални и приложни научни изследвания в интерес на 

икономическото развитие и не на последно място липса или неразвитост на 

гражданско общество, изразяващо се в несъществуващи политически социални и 

граждански институции. 

Обсъдени са положителните и негативните ефекти от ПЧИ за страната домакин.   

 Формулирано е авторовото  убеждение, че ПЧИ, като феномен, са неделима 

част от съвременната икономическа действителност. От тях зависят международното 

производство и търговия.  От една страна, като всеки икономически агент, те действат 

в своя изгода и, само доколкото експлоатирането на локационните предимства е в 

унисон с националните приоритети, ПЧИ подпомагат икономическото развитие на 

страната домакин. С други думи става въпрос за вроден дуализъм – тази роля на ПЧИ 

при всички случаи е комбинация от конструктивна и деструктивна, като се има 

предвид, че МНК са хетерогенни и съществено се отличават от местните фирми по 

възможностите си да манипулират национални и наднационални институции, 

правителства или изобщо пазарни фактори в своя полза.  
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Разгледан е въпросът за страната на произход на ПЧИ и значението на този 

факт за страната домакин.  

Разгледани са редица изследвания на други автори и е направено заключение, 

че  от гледна точка на максимизацията на възвращаемостта на инвестиционните 

проекти, по-слабата и неработеща нормативна уредба, както и по-слабите пазарни 

регулации, склонността на администрацията да прилага избирателно закона, липсата 

на контрол, могат да доведат до същия ефект като ефективно функциониращия 

пазарен механизъм и висока факторна производителност. Това означава, че дефектите 

и несъвършенствата на страната домакин могат да се явят възможност за реализиране  

на наднормени печалби, като част от концепцията за нарастващата възвръщаемост.  

 Направен е преглед на модерните концепции и теории, свързани с феномена 

ПЧИ и с влиянието му върху конкурентоспособността и растежа на страната домакин. 

Специално внимание е отделено на теорията за монополистичната конкуренция и 

несъвършенствата на пазара, според която в основата на  решението инвестиране зад 

граница стои специфично (монополно) предимство на чуждестранния инвестиор, което 

го стимулира да инвестира в по-несъвършен пазар,   

Направен е анализ на връзката между ПЧИ и факторната производителност и в 

частност с квалификацията на труда в страната домакин На това място е направен 

изводът, че всички установени особености правят  страните- домакини хетерогенни за 

целите на локационния избор на ПЧИ. Те се групират в географски клъстери вътре в 

групата, в която попадат според стадия на развитието си, определен чрез концепцията 

за Инвестиционния път на развитие. Намерени са доказателства, че страните домакини 

трябва да се групират по дадени признаци и е приведен пример с групирането в 

йерархични клъстери по признак БВП на глава от населението и Нетна изходяща 

инвестиционна позиция  на страните от Централна и Източна Европа.  

В изследването е систематизирана методика, по която страната домакин може 

да установи какви ПЧИ привлича, като изследва три особености в мотивите за 

навлизане и е направен коментар на настоящите условия в България по критерий 

сравнителни предимства, икономии от мащаба и концентрационни сили.  

3. Зависимост на националната конкурентоспособност от входящите  ПЧИ и 

изводи за връзката. 
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 Изложението прави анализ на значението на нормата на инвестиране и 

капиталоемкостта на производството и рентабилността на инвестициите според 

концепциите за екзогенния и ендогенния растеж в опит да намери обяснение на някои 

процеси като преливането на капитали от по-бедните към по-богатите страни.  

Направено е заключението, че това се дължи на ниското равнище на допълнителни 

инвестиции от страна на държавата в усъвършенстването на човешкия капитал 

(системата на образованието), в инфраструктурата - производствена и социална и пр. 

Кулминацията на анализа започва с обобщения на разгледаните явления и 

аспекти на връзката между ПЧИ и национална конкурентоспособност. Направен е 

извод, че основния критерий ПЧИ за избор на страната- домакин е очакваната 

възвръщаемост на инвестицията. Тази концепция има смисъл единствено ако 

съществува разлика в инвестиционния хоризонт, по която могат да се класифицират 

различни типове ПЧИ.  

Различаваме хоризонтални (произвеждащи еднакви продукти или услуги в 

различни страни) и вертикални (географски фрагментирано производство, използващо 

разликите в цените на производствените фактори в различните страни) ПЧИ. Също 

така различаваме мотивите за инвестиране при двата вида ПЧИ. Докато мотивите на 

хоризонталните са свързани предимно с вътрешния пазар и по същество са 

алтернатива на вноса, мотивите на вертикалните са свързани със сравнителните 

предимства на страната- домакин. 

В случая с хоризонталните ПЧИ, те не могат да използват външните икономии 

от мащаба, като експлоатират относителните предимства, около които са се формирали 

индустриални клъстери, тоест липсва концентрация. Това ни води до заключението, че 

хоризонталните ПЧИ са по-склонни да търсят възможност да повишат размера на 

добавената стойност, и по-специално размера на икономическата печалба, поради 

невъзможност постоянно да оптимизират влаганите производствени фактори. 

Вследствие на тези заключения е въведено правилото за еднаквост, 

хомогенност на нормата на очаквана възвръщаемост. Този принцип на хомогенност на 

резултата от задграничното инвестиране ни дава основание да смятаме, че независимо 

в какъв отрасъл и инвестиционен хоризонт имат ПЧИ, те винаги се стремят да 

постигнат една и съща, пределно висока норма на възвръщаемост.   
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Анализът стига отвъд делението на хоризонтални и вертикални ПЧИ и допуска, 

че хоризонталните не само не търсят агломерация, но тези хоризонтални ПЧИ, заети в 

сферата на услугите, много от които са нетъргуеми, я отбягват. Тоест ПЧИ в отрасли с 

нетъргуеми стоки и услуги нямат предпоставки за постигане на същата факторна 

производителност, както входящите ПЧИ в отрасли с търгуеми стоки и услуги. Затова 

входящите ПЧИ в нетъргуеми стоки и услуги ще се опитват да постигнат изискуемата 

норма на възвръщаемост чрез повишаване на нормата на печалба и, съответно, цената 

на произвежданата продукция или услуга. Тази констатация е в съгласие с хипотезата 

Баласа- Самуесон.  

Налага се изводът, че навлизащите в малка отворена икономика ПЧИ, които ще 

произвеждат търгуеми стоки и услуги (вертикални ПЧИ), по условие се възползват от 

вътрешни икономии и външни икономии от мащаба, за да организират ефективно 

производство с конкурентоспособна продукция. От друга страна, хоризонталните 

ПЧИ, чийто  мотив за навлизане е вътрешния пазар на нетъргуеми стоки и услуги, се 

стремят към липса на конкуренция, за да постигнат висока норма на печалба.. Този вид 

инвестиция предполага кратък инвестиционен  хоризонт, обусловен от допускането, че 

икономиката ще търси подобрение по Парето и с времето ще отстранява пазарните 

слабости. 

От гледна точка на страната –домакин, най-сигурният признак за ползата от 

ПЧИ за производителността на местната икономика е конкурентоспособността на 

произвежданите от тях в страната- домакин стоки и услуги за международните пазари. 

Конкурентоспособността на износа предполага използване на сравнителните 

предимства, посредством ефективно използване на производствените фактори. 

Следователно принципът за хомогенност  на резултата за ПЧИ (принцип за 

рентабилност) не е валиден за резултата за страната –домакин. Макар да знаем, че 

възвръщаемостта на ПЧИ е по-висока от тази на местните инвестиции, както и че е по-

висока или поне сравнима с тази на подобни инвестиции в развитите страни (страните 

на произход на ПЧИ), не можем да твърдим, че резултатът за страната домакин ще е 

хомогенен. Тоест, въпреки че имаме налице условието за висока възвръщаемост на 

инвестициите, всяка една от тях има различен, хетерогенен ефект върху националната 

конкурентоспособност на страната домакин и това не позволява да се приема 
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механично, че всички ПЧИ ще имат сходен ефект за икономическото развитие на 

страната домакин. 

Затова въвеждаме нов показател – експортен потенциал на ПЧИ, с който ще 

измерваме способността на ПЧИ да оказват влияние върху конкурентоспособността на 

икономиката. Той е основан на виждането, че от гледна точка на страната домакин 

имаме инвестиции, които с ефективно използване на сравнителните предимства, биха 

могли да създадат продукт, който да е конкурентоспособен  на международния пазар и 

инвестиции, които, дори да експлоатират ефективно факторите на производство, ще 

бъдат ограничени само до размера на  вътрешния пазар и ще бъдат изложени само на 

вътрешна конкуренция. Това ни води до извода, че двата вида ПЧИ се различават най-

вече в способността си да произвеждат търгуеми стоки, които да са изложени на 

конкуренцията на международните пазари. 

За да дадем количествено измерение на Експортния потенциал на ПЧИ ще 

разгледаме ситуацията от гледната точка на чуждестранния инвеститор. За да постигне 

нужната рентабилност той трябва да направи избор или комбинация от две отчетливо 

различни групи инвестиции, тоест тук става въпрос за класическа крива на 

безразличието при комбинация на съвършени заместители по отношение на 

рентабилността: 

 
П  

П  
 =  

푟   푥 퐹퐷퐼
푟   푥 퐹퐷퐼

 

 
Където: 
ПFDI tradable – средногодишна печалба от ПЧИ в търгуемия сектор 
ПFDI non-tradable – средногодишна печалба от ПЧИ в нетъргуемия сектор 
r FDI tradable – средногодишна норма на възвръщемост на инвестицията в ПЧИ в 

търгуемия сектор 
r FDI non-tradable – средногодишна норма на възвръщемост на инвестицията в ПЧИ в 

нетъргуемия сектор 
FDI tradable – ПЧИ в търгуемия сектор 
FDI non-tradable – ПЧИ в нетъргуемия сектор 
 
Отношението работи дори ако не знаем средногодишната норма на 

възвръщаемост  защото предполагаме, че действа изведения принцип за хомогенност 
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на резултата от задграничното инвестиране, тоест приемаме че възвращаемостта за 
чуждестранния инвеститор от инвестициите, в който и  да е от двата сектора е еднаква: 

  
П  

П  
 =  1 푥 

퐹퐷퐼
퐹퐷퐼

 

 
Отношението на входящите ПЧИ в търгуемия и ПЧИ в нетъргуемия сектори 

отразяват способността на двата сектора да генерират  изискуемата възвръщаемост от 
гледна точка на чуждестранния инвеститор. В същото време чрез така конструираният 
коефициент, на база разсъжденията за разликите в ефектите върху 
производителността, получаваме информация в каква степен комбинацията от  
входящите ПЧИ ще се отрази на националната конкурентоспособност на страната 
домакин. Отношението показва и склонността на входящите ПЧИ да се излагат на 
конкуренция. 

На практика показателят се изчислява като отношението на  
ПЧИтъргуеми, представляващи сбора от входящите ПЧИ в селското, горското и ловното 
стопанства, добивната и преработващата промишленост към ПЧИ нетъргуеми, 
представляващи сбора от входящите ПЧИ във всички останали отрасли. 
 

Експортен потенциал на ПЧИ =  
ПЧИтъргуеми  

ПЧИ нетъргуеми
 

 
Той дава информация за наличието на сравнителни предимства в страната 

домакин. Така, висок показател на коефициента ще ни покаже достатъчно сравнителни 
предимства, външни за фирмата икономии от мащаба и, по същество, наличие на 
концентрация. На второ място, високата стойност указва, в случай че преобладават 
вертикални ПЧИ, че ще се повиши стойността на износа на страната и ще се развиват 
експортноориентирани отрасли, нещо особено важно в случая с малките отворени 
икономики. На трето място, високата стойност на показателя говори за слабо 
въздействие на цените на нетъргуемите стоки и услуги върху формирането на цените 
на производствените фактори, тоест, в търсене на по-висока норма на възвръщаемост 
чрез по-високи цени, ПЧИ, произвеждащи нетъргуеми стоки и услуги, не са повлияли 
на вътрешните цени на производствените фактори дотолкова, че да намалят 
сравнителните предимства. 
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ВТОРА ГЛАВА. ПЧИ В БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА И 

ОТРАЖЕНИЕТО ИМ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА 

1. Анализ на мястото на ПЧИ в българската икономика 

Втора глава се започва с преглед на динамиката на входящите ПЧИ в България 

през последните две десетилетия.  Периодът е разделен на три етапа които отговарят 

на етапите, през които според нас премина нашата икономика през това време. Те са 

разделени на времеви интервали: 1.1991-2000г., 2. 2001-2007 и 3. 2008-продължаващ.  

Първи етап- 1991-2000г. - Характеризира се с пазарни провали, неустойчиви 

правителства и липсваща икономическа политика. Предпочитаният начин за навлизане 

на ПЧИ е  изкупуване на съществуващи предприятия чрез приватизация, като 

условията наподобяват тези по време на финансовата криза в Азия от 1997-1998г. 

Втори етап - 2001-2007г. - Промени в банковата политика и  в 

законодателството, които стимулират отпускането на кредити, като така се спомага 

подобряването на възвращаемостта на инвестициите. Гарантираната сума на 

депозитите се увеличава и така се стимулират спестяванията. ПЧИ продължават да се 

вливат в индустрията, но заради забавените темпове на приватизация, особено на 

големи компании като БТК и Булгартабак, те не нарастват с темповете, с каквито 

нарастват световните обеми ПЧИ. 

 Трети етап - 2008-продължаващ - През 2008 година в българската икономика се 

наблюдават  процеси на стагниране на кредитния пазар и срив на цените на акциите .  

В този период входящите ПЧИ в България започват да намаляват. Рязкото забавяне на  

българската икономика не предизвика ефекта на „тотална разпродажба”, заради 

нереално високи оценки на активите.  

Изложението продължава с анализ на приноса на ПЧИ в бруто 

капиталообразуването, което представлява капиталовото натрупване- движещ фактор 

за дългосрочния растеж според неокласическия екзогенен модел на икономическия 

растеж. Достигнат е изводът, че бруто капиталообразуването на българската 

икономика е много по-зависимо от ПЧИ в сравнение с всички страни членки на ЕС с 

единственото изключение с Ирландия.  

За да се изследват ефектите на ПЧИ върху индустриалното производство е 

направено сравнение с данните за естонската икономика, с която българската има 
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много общи черти по отношение на монетарната и фискалната политика Оказва се, че 

високия икономически растеж в годините около приемането на страните в ЕС- 

Естония 2004г. и България – 2007г.когато в техните икономики са навлезли огромни 

потоци ПЧИ, ориентирани главно към задоволяване на вътрешното търсене, е 

захранван от кредити, влошавайки показателите на текущата сметка.  

 От направения анализ на групирани по големина предприятия от някои 

индустрии на вторичния сектор за периода 2001-2007г. става ясно, че големите 

предприятия са повишили стойността на активите си почти двойно в относително 

кратък период,. При микро и малките предприятия стойността на активите дори 

намалява, което означава че те не инвестират в ДМА както големите и средните. 

Повечето от наетата работна ръка в предприятията е заета в по-нискотехнологични и 

необновяващи се производства. Данните за производителността на капитала сочат, че 

въпреки удвояването на ДМА през периода,  големите предприятия за повишили най-

бързо отношението на брутна добавена стойност към ДМА, тоест са повишили 

производителността и намалили променливите разходи така, че да повишат добавената 

стойност пропорционално на направените разходи за ДМА. Останалите, без групата на 

микро предприятията, са съумели ако не да повишат отношението, то поне да го 

запазят. Всичко говори за икономика, която натрупва фиксирани, постоянни активи, с 

което става неконкурентоспособна в трудоемките производства на хомогенни 

продукти и трябва да търси решение в преминаване към капиталоемки производства и 

диверсифицирани продукти. 

В резултат на този извод е направена проверка за корелация между 

коефициентите фиксиран капитал/труд (K/L) и средна производителност на труда 

(GVA/L) за годините от 2003-2007г.и е установена силна връзка. Резултатите сочат, че 

през 90те години инвестициите не са достатъчни за да постигнат прираст, тоест за да 

се достигне до положителен ръст е бил нужен критичен минимум от натрупан капитал 

или пълно амортизиране на морално остарелия такъв. Този минимум е натрупан през 

първото десетилетие на постсоциалистическия период а през второто прирастът на 

инвестициите вече дава резултат. В годините  от 2001 до 2007г. се наблюдава известно 

повишаване на производителността на капитала, което показва че икономиката се 

развива и годишните инвестиции намират достатъчно печеливши инвестиционни 
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проекти в бързоравиващи се индустрии, като към края на периода производителността 

на капитала започва да пада, което предполага насищане с капитал и последвалата 

намаляваща възвръщаемост. Открит е мотив за отместване на интереса на 

инвеститорите към производство на стоки и услуги, за които закона за единствената 

цена  не важи, тоест не са търгуеми, защото или е невъзможно или твърде скъпо да 

бъдат предмет на международна търговия. 

От анализът на индекса Нетни бартерни условия на търговия и данните за вноса 

и износа на страната като дял от БВП става ясно, че износът става по-нежелан, 

местните стоки по-скъпи, вноса по-голям с което уголемява бюджетния дефицит.  

Изследването продължава с преглед на външнотърговския сектор, защото 

експортната ориентация при малките отворени икономики е важен елемент от 

концепцията както за екзогенния, така и за ендогенния модели на  икономически 

растеж. Икономиката винаги търси равновесното си състояние, определяно от 

производителността. Производителността от своя страна е свързана с националната 

конкурентоспособност и може да се измери чрез присъствието на произведените стоки 

и услуги на международните пазари. Зависимостта на малките отвори икономики от 

международната търговия  обвързва голяма част от вътрешните цени с 

международните. В тази обстановка цените на нетъргуемите стоки и услуги са тези, 

които оказват влияние на повишаване на цената на факторите на производство и така 

влияят върху повишението на цените на износните стоки и услуги. На този етап е 

направен анализ на данните за износа в търсене на индикации за специализация на 

българската икономика. Направен е изводът, че в сферата на индустриалното 

производство в експорта се е запазила структурата от началото на анализирания 

период, а именно че страната има специализация в леката промишленост, тоест в 

потребителските стоки. Изводът продължава с констатацията, че темпът на ръст на 

износа на тези стоки намалява, като причината за това е че намаляват сравнителните 

предимства, основани на ниски факторни цени при производството на потребителски 

стоки. По намаляващия прираст може да се съди още, че в икономиката липсват поне 

някои от конкурентните предимства по Портър- концентрация на свързани и 

допълващи производства (т. нар. клъстери), местна конкуренция, взискателно 

вътрешно търсене и квалифициран труд, капитал и инфраструктура. Ето защо не се 
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проявят условия за външни за фирмите икономии от мащаба. При анализът на вноса е 

установено, че в годините на бърз растеж и особено периода  2001- 2004г. икономиката 

е инвестирала почти константна пропорция от парите за внос в инвестиционни стоки. 

Впоследствие потребителските стоки проявяват изпреварващо нарастване по 

отношение на общо вноса, което трябва да се отдаде на усъвършенстването на 

вътрешното търсене. Анализирани са сравнителните предимства посредством 

калкулиране на индекси за Разкрито сравнително предимство. Установено е, че 

страната разполага със сравнителни предимства при производството на 

селскостопански стоки, облекло, кокс и рафинирани нефтопродукти, основни метали, 

електрическа енергия, газообразни горива и топлинна енергия и доставяне на води; 

канализационни услуги, управление на отпадъци и услуги по възстановяване и има 

явни недостатъци при международната търговия на продукти от добивната 

промишленост, текстила и химическите продукти. Направен е изводът, че страната се е 

специализирала в износа на нециклични, дефанзивни продукти като храни и 

домакински принадлежности както и в износа на метали и енергия. Единствената 

икономическа дейност която може да се причисли към цикличните е производството 

на облекло.  

След анализа на външната търговия има представяне на ПЧИ в България и на 

техните мотиви за инвестиране. Съставена е детайлна разбивка на входящи ПЧИ по 

години, икономически дейности, относителен дял спрямо общо потока ПЧИ и по 

годишния им прираст. Направените от изследването на данните изводи са, че ПЧИ не 

трябва да се разглеждат като хомогенна група, най-малко защото част от тях навлизат 

в индустрии, където се проявява ефектът на повишаващата се възвръщаемост от 

концентрацията, клъстеризацията. В същото време огромна част от ПЧИ се инвестират 

нетъргуеми стоки и услуги, тоест в сектори от сферата на услугите, или такива, които 

заради естеството на продукта си не се концентрират и освен това са предназначени за 

вътрешния пазар. Тоест това са ПЧИ1 за които мотива за инвестиране е размерът на 

вътрешния пазар и пазарния потенциал.  При обсъждане на качеството на входящите 

ЧПИ се оказва, че е световна практика качеството на ЧПИ да се измерва само от 

политиците, според които качествените ПЧИ са призвани да създават нови работни 

места в райони с висока безработица, да обучават работниците и да стимулират 
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конкуренцията между местните предприятия. Установено е, че България провежда вид 

генерична политика по привличане на ПЧИ, която се изразява в създаване на 

бюрократично звено, което съставя политики по привличане на ПЧИ, базирани на 

общото политическо знание за нуждата от отделни индустрии, като така обслужва 

политическата, а не икономическата роля на правителството. 

Качеството на ПЧИ влияе в голяма степен на икономическия растеж на 

страната. Ето защо на това място в изследването е направен модел на връзката между 

ПЧИ и БВП, като за целта е модифициран модел на Петранов (2003). Направена и 

проверка на значимостта на модифицирания модел, като заключенията са сравнени със 

моделът на едновременно равновесие на вътрешния и външния пазари – модел IS-LM-

BoP или Мъндъл-Флеминг, като е дадена алтернативна трактовка на наблюдаваните 

явления- докато моделът Мъндъл-Флеминг приема, че капиталовите потоци 

балансират изцяло дефицита по текущата сметка при условие, че равновесния лихвен 

процент, определен от паричното предлагане  в страната домакин е достатъчно по-

висок от този в страната на произход (хипотеза за несъвършена мобилност), ние 

смятаме, че големината и структурата на входящите капиталови потоци зависи от 

очакваната възвръщаемост на всеки един от капиталовите потоци. 

Следва  анализ на причинно-следствената връзка между ПЧИ и компонентите 

на БВП - крайното потребление, инвестициите, правителствените разходи и нетния 

експорт. Това е направено посредством тест за наличие на причинно-следствена връзка 

по Грейнджър. Става ясно, че връзката между ПЧИ и компонентите на БВП 

съществува и е едностранна. Интересно е, че само правителствените разходи и износа 

като компоненти на БВП не зависят от входящите ПЧИ, като с последното се 

потвърждават редица изводи от предишните точки и не на последно място като 

потвърждение за валидността на принципът за хомогенност на резултата от 

задграничното инвестиране от гледна точка на чуждестранния инвеститор.  

За да направим модел на отношението между националната 

конкурентоспособност и ПЧИ започваме с избор на подходящи показатели, които да 

отговорят на променливите описани в приетата дефиниция за национална 

конкурентоспособност. Направен е извод, че най-подходящ за измерване на 

конкурентоспособността, когато оценяваме влиянието на ПЧИ върху нея е Реалният 
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ефективен валутен курс. Той изразява отношението между цените, и чрез тях 

разпределението, на ресурсите и факторите на производство между търгуемия и 

нетъргуемия сектори на икономиката (Баласа- Самуелсън ефект). РЕВК демонстрира 

равновесието в икономиката-  от една страна вътрешното заради връзката си, чрез 

сравнението на цените, с нивото на безработица и инфлация и от друга- външното с 

ролята си на обективен резултат от състоянието на текущата сметка. 

 За втория компонент от модела-  инвестициите и по-конкретно, частта върху 

която се фокусира настоящото изследване- ПЧИ, използваме конструиран от нас 

индекс който да отчита качеството на ПЧИ. Затова групираме ПЧИ по признак, който 

да ни даде информация за връзката им с конкурентоспособността на икономиката на 

страната –домакин и използваме формулирания в първа глава коефициент Експортен 

потенциал на ПЧИ. Интересно е, че със същия коефициент, освен всичко друго, може 

да се мери ефективността на политиката на страната- домакин за привличане на ПЧИ и 

едновременно с това дава указания за структурата на вътрешните инвестиции, тоест 

коефициентът е отражение на равновесието на инвестиционния пазар. 

Последния компонент, който ще използваме е показателят Нетни бартерни 

условия, който представя пазарното равновесие при дадено ниво на производителност 

в икономиката. Тази променлива зависи от  степента на индустриализация, тоест 

отчита естествения превес на третичния сектор при преминаване към по-развита 

икономика чрез усложняването на екпортните стоки  и диверсификацията на износа. 

Тоест по стойността му можем да определим сложността на търгуемата продукция 

като отношение между  добавената стойност на износа към тази на вноса. 

На база на горните аргументи е направена конструкция на модела на връзката с  

лаг до два периода между независимите променливи и зависимата променлива. В 

резултат на неудовлетворителните данни за наличие на стационарност на данните е 

направена модификация на модела, като коефициентът Експортен потенциал на ПЧИ е 

заместен от компонентите му. От проверка на различните комбинации от компоненти 

и лагове, като най-значим е избран вариантът: 

    
푑РЕВК =  훽 + 훽 푑Нетъргуеми ПЧИ + 훽 푑Условия на търговия + 휀  
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Изводите от иконометричния анализ са че повишаването на инвестициите в 

нетъргуемия сектор се проявява в повишаване на заплащането на труда в този сектор 

без да има повишаване на производителността. Тази ситуация предизвиква повишение 

на  ценовото ниво на стоките и услугите в изследваната страна и води во влошаване на 

националната конкурентоспособност, изразено като повишение на РЕВК. Неочакван е 

резултатът по отношение на ПЧИ в търгуемия сектор- от данните излиза, че ПЧИ в 

търгуемия сектор не влияе на конкурентоспособността на икономиката. Това може да 

се отдаде само на факта, че ПЧИ в търгуемия сектор изобщо не са значими за този 

сектор, тоест е необходимо натрупване, за да се прояви предполагания ефект. 

Установената права връзка между два наглед противоположни показателя РЕВК и 

Условия на търговия се  обяснява чрез лага от трансмисионния механизъм на Баласа – 

Самуелсън ефектът- повишаването на Условията за търговия означава повишаване на 

стандарта на живот, но води до търговски дефицит, което, според 

макроикономическия подход при измерването на националната 

конкурентоспособност, означава намаляване на националната конкурентоспособност 

тоест покачване на РЕВК. 

Заключение 

Заключението от цялото изследване е, конкурентоспособността на 

националната икономика е свързана с производителността чрез  очакваната 

възвръщаемост. ПЧИ, които по условие имат висока изискуема норма на 

възвръщаемост са привлечени в онези отрасли на страната домакин, където могат да 

удовлетворят тази изискуема норма на възвръщаемост.  

Тъй като и хоризонталните и вертикалните ПЧИ имат еднакво висока изискуема 

норма на възвръщаемост, те търсят повишаване на производителността чрез по-висока 

добавена стойност. В случая с мнозинството от вертикалните ПЧИ, това ще става чрез 

постигане на ефективност на експлоатацията на  производствените фактори, а при 

болшинството от хоризонталните ПЧИ и по-специално ПЧИ в услугите- за сметка на 

продажната цена.  

Фактът на установените разлики в мотивацията на входящите ПЧИ, означава, че 

е необходимо формулирането на ефективна политика за привличането им, според 

нуждите за подобряване на националната конкурентоспособност. За да бъде тя 
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успешна, трябва да се  изяснят сравнителните предимства на страната домакин и 

използването им като предпоставки за концентрация с цел проява на външни за 

фирмата икономии от мащаба. По отношение на хоризонталните ПЧИ и специално 

тези в сферата на услугите се налага да се следят и анализират  цените на 

произвежданата нетъргуема стока или услуга, за да се предприемат навременни мерки 

за подобряване на пазарната среда с цел предотвратяване на евентуално инфлационно 

напрежение в цените на производствените фактори и загуба на конкурентоспособност 

на търгуемите стоки и услуги. 

Показателят Експортен потенциал може да се използва, за да се анализира 

секторното разпределение на възвращаемостта на икономиката, може да служи за 

мерител на напрежението, създавано от цените на нетъргуемите стоки върху цените на 

производствените фактори, тоест изпреварващ сигнал за промяна в 

конкурентоспособността, чрез коефициента може да се наблюдава използването на 

местните предпоставки за специализация и изобщо той може да служи като индикатор 

за ефективността на провежданата политика по привличане на ПЧИ. 

Накрая са направени няколко насоки за по-нататъшна работа по темата, а 

именно възможността и ефективността на допълнителни инвестиции от страна на  

държавата, както и оценка на географското положение на страната с цел анализ на 

възможностите за привличане на ПЧИ в светлината на теорията на Новата 

икономическа география.  

     

IV. СПРАВКА ЗА ОСНОВНИТЕ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ С 

ПРИНОСЕН ХАРАКТЕР В ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

1. Направен е изчерпателен преглед на дефинициите и са изведени 

фундаментални зависимости между националната конкурентоспособност и входящите 

ПЧИ. Това е постигнато като е установено, че националната конкурентоспособност е 

предпоставка, определяща  нивото на производителност. На свой ред нивото на 

производителност определя нормата на възвръщаемост. Нормата на възвръщаемост 

определя  темпа на растеж. В този смисъл производителността е израз на 

технологичната промяна. Основен носител на технологичната промяна 

мултинационалните компании- хетерогенни фирми притежаващ собствени предимства 
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(O- advantages) и търсещи локационни предимства (L- advantages), за да увеличат 

предимствата от интернализацията (I- advantages)(OLI модел или Еклектична 

парадигма) или, според трактовката на Новата и Нова- новата търговски теории,  

фирми които успешно експлоатират вътрешни и външни икономии от мащаба и се 

отличават от останалите в индустрията по мащаб и производителност.  Установено е 

че националната конкурентоспособност трябва да се измерва според 

макроикономическия подход – чрез РЕВК, който отразява едновременно равновесията 

на вътрешния  инвестиционен пазар и на платежния баланс. 

2. Изведен е показател за ефективнос9тта на входящите ПЧИ по отношение на 

целта на повишаване на националната конкурентоспособност на страната домакин. 

Това става като са идентифицирани са два вида ПЧИ от значение за националната 

конкурентоспособност на страната домакин: хоризонтални- произвежданият продукт е 

завършен и идентичен или подобен на продукта, който мултинационалната компания 

произвежда в страната на произход, предимно ПЧИ в услугите и вертикални- 

производство на част от крайния продукт, изобщо само част от производствения 

процес, която е свързана като звено в международното производство на крайния 

продукт. Установено е, че двата вида си приличат в едно- пределно висока изискуема 

норма на възвръщаемост или най-високата норма на възвръщаемост, която 

икономиката може да постигне. Това наблюдение е изведено като принцип на 

хомогенност на резултата за ПЧИ (принцип на рентабилност).  Тази еднаква норма на 

възвръщаемост се постига по два начина: в търгуемия сектор, чрез експлоатиране на 

вътрешни и външни икономии от мащаба в съответствие с хипотезата за факторните 

пропорции (Х-О модел) и в  нетъргуемия, чрез компромис, жертва на  вътрешни 

икономии на ниво фабрика за да се реализират икономии на ниво фирма в съгласие с 

модела „Близост – концентрация“. Тоест при първия вид има съобразяване, а при 

втория -бягство от Закона за единствената цена. От изведения показател можем да 

получим информация в каква степен комбинацията от входящите ПЧИ ще се отрази на 

националната конкурентоспособност на страната домакин, като сравним потоците към 

двата сектора на икономиката. 
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Експортен потенциал на ПЧИ =  
ПЧИ търгуеми   

ПЧИ нетъргуеми

 

3. Направен е исторически преглед на ПЧИ в България и са установени три 

периода с характерни особености: 1991-2000г.- Входящите ПЧИ са чрез приватизация - 

изкупуване на съществуващи предприятия. Процес на ускорена деиндустриализация; 

2001-2007г.- Навлизане на ПЧИ в услугите- финансово посредничество, вътрешна 

търговия, операции с недвижими имоти, хотелиерство и др.; От 2008г (продължаващ 

етап)- Отлив на ПЧИ и растящи цени на производствените фактори. 

4. Направен е анализ на факторната производителност в търгуемия сектор- 

повишение на производителността на труда и на капитала. Разгледани са данните за 

специализация. Установено е, че структурата на входящите ПЧИ прилича на 

структурата на вътрешните. Съществува тенденция за натрупване на 

нископроизводителен капитал и тенденция за бягство от Закона за единствената цена, 

общо за икономиката. Идентифицирана е специализация в производството на 

дефанзивни и нециклични стоки от леката промишленост, както и специализация в 

износа на някои суровини и енергия. Направено е потвърдено в последяващия анализ 

предположение на база коефициента експортен потенциал на ПЧИ, че ПЧИ в 

нетъргуемия сектор се отразяват на негативно върху отношението между цените на 

производствените фактори и тяхната производителност.   

5. Направен е преглед на литературата и е установено, че изследвания за 

влиянието на ПЧИ върху националната конкурентоспособност на страните- домакини 

няма. За да запълним тази празнина използваме като отправна точка връзката между 

ПЧИ и икономическия растеж, чиято предпоставка е националната 

конкурентоспособност. И двата компонента на изследваната зависимост са свързани с 

нормата на възвръщаемост на икономиката на страната-домакин. След използване на 

модифициран модел на Петранов (2003) получаваме значим резултат за следната 

зависимост: 

 ln 퐹퐷퐼 =  훽 + 훽 ln 퐺퐷푃 +  훽 ln 퐹퐷퐼푆푇푂퐶퐾 +  훽 ln 퐼푁푇 +  휀 
 

6. Направена е проверка за причинно-следствена връзка- тест на Грейджър и 

Установена  едностранна връзка-  промените в ПЧИ причиняват промените в 
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компонентите БВП,  докато единствено темпа на прираст на общо БВП причинява 

промени в темпа на прираст на ПЧИ. 

7. След установяване на горната зависимост следва модел на връзката на ПЧИ с 

националната конкурентоспособност при използване на макроикономическия метод за 

отчитането й. Формулирани са показатели на двете равновесия в икономиката, които 

приемаме за валидни на база на модела Мъндъл-флеминг.  Показатели – вътрешно 

равновесие: Експортен потенциал на ПЧИ и външно равновесие: Нетни бартерни 

условия на търговия. След анализ на емпиричните данни става ясно, че 

допълнителните ПЧИ в търгуемия сектор не влияят на прираста на 

конкурентоспособността на икономиката. 

푑РЕВК =  훽 + 훽 푑Нетъргуеми ПЧИ + 훽 푑Условия на търговия + 휀 
 

8. Направени са следните обосновани заключения: показателят Експортен 

потенциал на ПЧИ може да служи при изграждане на икономическата политика, 

свързана със оптимизиране на структурата на икономиката и при идентифициране на 

потенциал за натиск от страна на цените на нетъргуемите стоки  върху цените на 

производствените фактори. Моделът на връзката ПЧИ- конкурентоспособност показва, 

че инвестициите в нетъргуемия сектор са изпреварващ сигнал за промяна в 

конкурентоспособността. Нужна е ефективна политика по привличането на ПЧИ и 

концепция за развитието на отрасли, където ще има ефективно използване (алокация) 

на производствените фактори. Трябва да се установят и развиват предпоставките за 

специализация. 
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