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ИЗСЛЕДВАНЕ 
 
 

 

Резюме 
 
Изследването представлява анализ на икономическата възвращаемост на 
разходите по структурната политика и политиката на сближаване (ЕФРР и 
Кохезионен фонд) за нетните вносители в бюджета на ЕС (държави-членки 
„донори“).  Анализът показва, че икономическите ползи за държавите 
бенефициери са положителни както по време на етапа на усвояване на 
разходите, така и в дългосрочен план.   Въпреки че държавите-членки 
донори печелят от разширяването на търговията, това не във всички случаи 
е достатъчно, за да им  компенсира изцяло отрицателните икономически 
последици, породени от допълнителни разходи по финансиране на 
предназначените за държави бенефициери програмите за финансиране на 
политиката на сближаване, които се изразяват в по-високи данъци в 
държавите донори.  Все пак, отрицателните последици, в случай, че ги има, 
са минимални. 
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ОБОБЩЕНИЕ 
 
Хронология 
В настоящия доклад анализираме възможния начин, по който дейностите, 
свързани с разходите по политиката на сближаване на ЕС по време на 
бюджетния програмен период 2000 - 2006 г., са засегнали държавите-членки 
донори.   Групата държави, които наричаме държави „донори“ са единадесет държави-
членки, които са осъществили нетни вноски в бюджета на ЕС (напр. вноски, които 
коригират разходите, свързани с Общата селскостопанска политика).  Тези държави, 
групирани в низходящ порядък на нетните им вноски, са: Германия, Франция, 
Нидерландия, Италия, Обединено кралство, Швеция, Белгия, Австрия, Дания, 
Люксембург и Финландия.  
 
Групата държави, наречени „бенефициери“ са държавите, описани в Цел 1 за 
програмния период 2000 - 2006 г. и включват общо четиринадесет държави: Кипър, 
Чешка република, Естония, Гърция, Испания, Унгария, Ирландия, Литва, Латвия, Малта, 
Полша, Португалия, Словения и Словакия. 
 
Нашият анализ, посветен на изследване на начина, по който държавите 
донори могат да бъдат засегнати от разходите по сближаване трябваше да 
обхване шест големи теми (или проблема), описани както следва:   
 
Тема 1: Каква част от икономическия растеж в държавите донори може да бъде 
насочена за действия, свързани с разходи по сближаване в държавите бенефициери?  
 
Тема 2: По какъв начин разходите по сближаване влияят върху икономическите 
агрегати и структурата на икономиките на държавите бенефициери? По-специално, 
каква част от безвъзмездните средства, предоставени по линия на Кохезионния фонд 
ще бъде насочена за целите на търсенето и производството?    
 
Тема 3: Какъв дял от разходите по сближаване ще бъде насочен към по-проспериращи 
региони чрез увеличаване на търсенето на внос от тези региони? Как се очаква да 
еволюира вноса от държавите донори в сравнение със ситуация, при която липсва 
финансиране от структурните фондове.   
 
Тема 4: Какъв е процентът на изпълнителите от държавите-членки донори, на които са 
били възложени големи обществени поръчки, финансирани частично чрез разходи по 
сближаване?   
 
Тема 5: Колко работни места в държавите-членки донори зависят от финансовите 
трансфери на разходите по сближаване?   
 
Тема 6: Какво е отражението на трансферите на разходи по сближаване върху 
паричните потоци?  
 
Нашият доклад разглежда посочените теми в ред, различен от изброения по-горе, тъй 
като се наложи да разделим изследването си така, че то да отразява начина, по който 
действат в момента невидимите икономически процеси.   Поради това, в първата част 
на анализа ни започваме с актуалните данни за бюджетните вноски, осъществени от 
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държавите донори и посочваме как, чрез средствата на разходите по сближаване, част 
от общия бюджет на ЕС се насочва в подкрепа на инвестициите и други икономически 
дейности в страните бенефициери.   Тези факти са добре известни на членовете на 
Европейския парламент, но са обобщени, тъй като данните представляват количествен 
принос към следващия анализ.  
 
При следващата ни стъпка трябва да разгледаме начина, по който са приложени 
разчетите за разходите в държавите бенефициери и как те биха могли да засегнат 
икономическите показатели на тези държави.    По-специално трябва да определим 
страничните ефекти, които могат евентуално да породят благоприятни последици за 
икономиките на държавите донори.   Тази част от изследването ни е насочена към 
горепосочените Теми 2 и 3, тоест към въпросите, отнасящи се до последиците за 
държавите бенефициери.  
 
Едва когато сме разгледали преките последици за държавите бенефициери можем да 
преминем към изследване на държавите донори и да очертаем страничните ефекти, 
пораждащи се за държавите донори от държавите бенефициери.   В самото начало на 
процеса, държавите донори следва да поемат товара да бъдат нетни вносители в 
бюджета на ЕС.  Всяка следваща последица, породена от прилагането на избраната 
програма за разходи може да компенсира някои от негативните разходи, произлизащи 
за донорите поради финансирането на бюджета.  Цялостното нетно въздействие за 
донорите потенциално може да бъде или отрицателно, или положително.  Тази част от 
изследването ни е насочена към горепосочените Теми 1, 5 и 6, тоест към въпросите, 
отнасящи се до последиците за държавите донори.  
 
Накрая, изоставихме Тема 4, която е с различен характер в сравнение с другите пет 
големи теми.  Нашето изследване използва две различни равнища на методологичен 
анализ. На макроикономическо равнище анализът се отнася до сумираните ползи за 
държавите бенефициери и държавите донори, измерени по отношение на 
макроикономически показатели като БВП, заетост и т.н. Тези проблеми са обхванати в 
Теми от 1 до 3, плюс Теми 5-6. На микроикономическо равнище, анализът се отнася до 
ползите, получени от отделни предприятия в държавите донори, които произлизат от 
прилагането на определен вид действия и проекти в рамките на програмите за разходи 
по сближаване. Този проблем налага да се определят предприятия и консорциуми от 
държавите донори, на които са възложени договори за големи обществени поръчки 
финансирани частично от програми за разходи по сближаване.     
 
Необходимо е да направим последно уточнение, преди да представим обобщение на 
основните резултати.   Става въпрос за примерната методология, която използвахме, за 
да представим петте „макро“ теми.  Необходими са модели за анализ, защото е 
невъзможно да обясним въздействието на политиките, обвързани с разходи по 
сближаване единствено като наблюдаваме резултати, изразяващи се в растеж на БВП, 
равнище на заетост и т.н. За периода 2000 - 2008 г. ние в действителност знаем 
равнището и растежа на БВП за всички държави бенефициери и държави донори1. Но 
няма как да знаем какъв дял от показателите за растеж е бил генериран чрез 
програмите за разходи по сближаване.   Много други външни и вътрешни фактори също 
се променят през периода 2000 - 2008 г. и ще продължат да се променят в бъдеще, и 
ние не можем да определим специфичната роля на разходите по сближаване като 
анализираме само сухите данни.   Поради това, трябва да използваме официалните 

 
1 Чрез национални източници и ЕВРОСТАТ са достъпни официални национални счетоводни данни за всички 
държави до 2007 г.  Достъпни са също надеждни разчети за много икономически показатели за 2008 г.    
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модели на икономиките на държавите бенефициери и държавите донори.   Рамковият 
модел, който приехме, е HERMIN, който беше използван в областта на анализите, 
посветени на сближаването от края на 80-те години на ХХ век1. Читателят се насочва 
към Глава 3 на нашия доклад, където обясняваме подробно използвания от нас 
методологичен модел, краткия отчет, предоставен в Приложение 1 и съответните 
позовавания на академични и други публикации, съдържащи се в библиографията.     
 
 
Финансова подкрепа 

Нетните вноски в бюджета, направени от държавите донори се различават по размер.  
Вместо да разглеждаме абсолютните суми в евро, по-полезно е да разгледаме вноските 
на донорите изразени в процент от БВП на държавата донор.   Полезно е също да 
разгледаме приходите по програмите за разходи по сближаване, изразени в процент от 
БНП на държавите бенефициери. При сравнение между държавите нетни донори и 
държавите нетни бенефициери  се получава асиметрия, когато дяловете (получени или 
внесени) са изразени в процент от БВП на съответната държава.   Участието на 
нетните донори е със скромен размер и се изчислява между високи стойности 
от 0,7 процента от БВП за Люксембург през 2002 г., до по-малко от 0,1 процент 
от БВП на Дания през 2002 г.   Средно то възлиза на много по-малко от 0,5 процента 
от БВП годишно.  В случаите на Дания, Финландия, Италия и Обединеното 
кралство, изброените държави „донори“ в действителност в определени 
години след стартирането на програмния период са били държави 
бенефициери.    

Полагащият се дял за държавите бенефициери е по-значителен от този на 
държавите донори изчислено по отношение на размера на БВП и може да 
достигне до 4 процента годишно.  Основни държави бенефициери от бюджета на ЕС 
по време на програмата за разходи по сближаване 2000 - 2006 г. бяха Испания, 
Гърция, Португалия и Ирландия.   След разширяването на ЕС от 2004 г. и 2007 г., 
всички нови държави-членки също са нетни бенефициери.   Налице е обаче тенденция 
полагащият им се дял от разходите по сближаване в годините непосредствено след 
присъединяването да бъде малък и да нараства бързо в хода на прилагането на 
програмите и процедурите. В абсолютни стойности разходите по сближаване на 
ЕС на 15 за програмния период 2000 - 2006 г. възлязоха на около 231 
милиарда евро.   Държавите нетни бенефициери от бюджета на ЕС са 
получили над 50 процента от общия бюджет, като останалата част е била 
насочена за държавите нетни донори сред ЕС на 15.  Десетте нови държави-
членки, присъединили се през 2004 г. получиха 21,3 милиарда евро за програмния 
период 2004 - 2006 г. 

Въпреки че всяка програма за разходи по сближаване е сложен план, състоящ се от 
стотици индивидуални проекти и мерки, групирани в малък брой оперативни програми, 
е необходимо да въведем нова класификация за анализ, като използваме моделите от 
три основни категории за икономически инвестиции: обществена инфраструктура; 
човешки ресурси; и подкрепа за частните предприятия.  Средно участието на всяка 

 
1 Вж Bradley 2006 г., за прегледа на използването в миналото на HERMIN за анализ на въздействието на 
кохезионните разходи.   Bradley and Untiedt, 2008 г. предоставят цялостно Упътване за системата от модели 
HERMIN на държавите реципиенти.  Моделите на държавите донори са нови и подробни сведения за тях могат 
да бъдат получени по заявка  (Bradley and Untiedt, 2009 г.). 
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икономическа категория за програмния период 2000 - 2006 г. във всички държави 
бенефициери беше съответно 48,5, 35,9 и 15,6 процента от цялото.  

За програмния период 2007 - 2013 г. бюджетът за разходи по сближаване 
беше увеличен на 341,1 милиарда евро, от които близо три четвърти е 
предназначен за държавите нетни бенефициери (понастоящем увеличен с цел 
да включи България и Румъния).  
 
 
Въздействие върху държавите бенефициери 

Втората стъпка от нашия анализ изисква от нас да използваме данните относно  
разходите по сближаване, за да изчислим количествено въздействието на програмите 
за сближаване върху държавите бенефициери за периода 2000 - 2006 г., като 
определим последиците, свързани с увеличаване на производството (БВП) и 
последиците по отношение стимулиране на търсенето на внос.  Необходимо е да 
познаваме това въздействие преди да разгледаме произлизащите от него последици за 
държавите донори.    В нашия анализ правим ясна разлика между свързаното с 
търсенето въздействие на разходите по сближаване по време на прилагането 
на програмата и свързаното с предлагането въздействие в дългосрочен план, 
което продължава след приключването на програмата.    По време на 
прилагането на програмите, се увеличава производството и заетостта, най-
вече в схемите с мащабен обхват, които съставляват висок дял от общите 
разходи по сближаване в повечето държави бенефициери.  

Въз основа на модела на анализ, въздействието от прилагането в голямата си част се 
дължи на последиците от мултипликатора на разходите според теорията на Кейнс1. 
Това свързано с търсенето въздействие бързо достига нула след приключването на 
програмата (тоест след 2008 г. в случая с програмния период 2000 - 2006 г.).    Все 
пак, като се има предвид, че подобрените запаси от физическа инфраструктура, 
човешки капитал и научноизследователския и развоен потенциал се изграждат 
постепенно, възникват ползи, свързани с предлагането, изразяващи се в повишено 
секторно производство и по-висока производителност.   

В Глава 4 се спираме на въздействието на разходите по сближаване във всяка от 
четиринадесетте държави бенефициери.   По отношение на въпроса, повдигнат в Тема 
2 (а именно, как разделението между предлагане и търсене работи в държавите 
бенефициери?), симулациите HERMIN показаха, че трайното въздействие, след 
приключването на програмите се изразяваше в повишено производство и пазарни 
услуги, както и в по-висока производителност.    Инвестиционните програми в областта 
на инфраструктурата се осъществяват от строителния сектор, но стимулираният растеж 
на дейността в този сектор бързо изчезваше след приключването на програмите.   
Земеделският и правителствен сектор остават в голяма степен непроменени, с 
изключение на ръководените от държавата образователни схеми и институции, 
свързани с частта от програмите, свързана с Европейския социален фонд (ЕСФ).   

Последиците за всички държави бенефициери бяха представени в Таблица 7 
на Глава 4, която се състои от четиринадесет набора от четири диаграми за 
държава, представящи следните резултати:  

 
1 Свързаното с търсенето въздействие от усвояването на кохезионните разходи прилича на целите от 
неотдавнашните усилия за стимулиране на икономиките, засегнати от глобалната рецесия.     Все пак, в 
дългосрочен план, в центъра на дейностите на ЕС е свързаното с предлагането въздействие на кохезионните 
програми.    
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• Разходи по сближаване, финансирани от ЕС (изразени като процент от БВП) 
 
• Въздействие на разходите по сближаване върху БВП (изразени като процентно 

нарастване, съотнесено към приходната основа)  
 
• Въздействие на разходите по сближаване върху заетостта (изразени като 

процентно нарастване, съотнесено към приходната основа)  
 
• Въздействие на разходите по сближаване върху нетния търговски баланс 

(изразен като процент от БВП, разлика от приходната основа) 
 
Взимайки Естония като показателен пример Таблица 7, Панел а показва, че вливането 
на финансирани от ЕС разходи по сближаване в естонската икономика в стартовата 
2007 година е било 0,57 процента от БВП и постепенно е нараснало до 1,11 процента 
от БВП през последните години.   Панел б посочва отражението на разходите по 
сближаване върху БВП, основаващо се на модела за симулация HERMIN.   В началната 
година въздействието беше едва 0,6 процента, тоест равнището на БВП нарасна с 0,65 
процента над основната линия.    При по-нататъшното прилагане на програмата, 
въздействието върху БВП нарасна и достигна 2,58 процента през последната 2008 
година. На този етап всички разходи по сближаване следва да бъдат прекратени 
(припомняме, че анализираме програмата за периода 2000 - 2006 г. отделно от всяка 
друга).  С прекратяването на финансирането, рязко намалява растежа на равнището на 
БВП.  Но, благодарение на произтичащите от предлагането ефекти, са налице трайни 
ползи за БВП, макар и в ограничен размер.   До 2015 г., тоест седем години след 
приключването на разходната програма за периода 2000 - 2006 г., растежът в 
равнището на БВП все още е около 0,77 процента.   Панел в представя цялостното 
въздействие върху заетостта и се отчита, че то следва същия профил като 
въздействието върху БВП, но мащабът е почти наполовина по-малък.    
 
Най-доброто обобщение на начина, по който производството в държавите 
бенефициери ще бъде засегнато от програмите за разходи по сближаване е 
предоставено от така наречения „кумулативен“ мултипликатор.  Той се 
изчислява за всяка отделна година чрез събиране на всички предишни 
увеличения на БВП, които се дължат на разходите по сближаване и се разделя 
на размера на кумулираните разходи по сближаване (изразени като 
съотношение спрямо БВП).   През годините на прилагане на програмата, растежът 
на БВП се дължи на вливането на разходи по сближаване.   Но след приключването на 
програмата на 31 декември 2008 г. продължават ползите, свързани с предлагането, 
изразяващи се в растеж на БВП, но вливането на средства се прекратява.   
 
В Таблица 1 по-долу са показани в сбита форма кумулативните 
мултипликатори за всички четиринадесет държави бенефициери за 2020 г1. 
Можем да разделим резултатите в три групи, в зависимост от размера на кумулативните 
мултипликатори:    
 
Високи стойности (по-горе 3.0):  IE (4.0), ES (3.3), CZ (3.3) и MT (3.1) 
 
Средни стойности (2.5 до 3.0): SK (2.8), EL (2.8), EE (2.8), PT(2.6), PL (2.5) 

 
1 2020 г. е последната година на разчетите.  Това ни позволява да очертаем в дългосрочен план влиянието на 
кохезионните разходи. 
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Ниски стойности (по-долу 2.5):  LT (2.4), HU (2.4), SI (2.2), CY (2.2), LV (1.9) 
 
Таблица 1: Кумулативни мултипликатори за държавите-бенефициери 2020  
(Програма за разходи по сближаване 2000-2006 г.)  
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Въз основа на приблизителни оценки за обхвата на страничните механизми, се 
предполага, че някои държави бенефициери са по-ефективни от други в 
преобразуването на разходите по сближаване в повишено производство.   
Държавите с най-високи мултипликатори са най-ефективни.    С намаляването 
на мултипликатора, по-малка част от разходите по сближаване се превръщат в 
повишено производство и се явяват по-скоро като стимул за повишаване  на търсенето 
по време на периода на прилагане на програмата, който приключва след 2008 г., и 
като повишено търсене на внос.  Все пак нашият анализ предполага, че във 
всички случаи вливането на един процент от БВП под формата на разходи по 
сближаване ще генерира възвръщаемост в дългосрочен план на поне два 
процента от БВП, главно в резултат на свързаните с предлагането странични 
ефекти в областта на производството и производителността.   
 
Последното уточнение, което следва да направим по отношение на 
количественото изчисляване на въздействието от разходите по сближаване е, 
че обхватът на основните странични параметри (напр. обхватът на 
благоприятните странични ефекти, съчетани с подобряване на запасите от 
физическа инфраструктури, човешки капитал и научноизследователски и 
развоен потенциал) не са известни с точност.    Избраните от нас стойности са 
представителни за средните стойности, открити в международната литература, 
които рядко се базират на изследвания, осъществени в държавите 
бенефициери.  Все още за новите държави-членки не са достъпни подобни 
изследвания.  Всъщност моделите HERMIN често са сред първите модели на някои от 
новите държави-членки, които са подходящи за използване при задълбочени, 
структурни политически анализи и средносрочни прогнози.    В резултат следва да 
разгледаме до каква степен нашите резултати отчитат  количествените изменения на 
параметрите.   Подобни анализи показват очевидните факти: а именно, колкото по-
високо е равнището на страничните ефекти, толкова повече са свързаните с 
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предлагането последици за държавите бенефициери.   
 
Връщайки се към въпроса, повдигнат в Тема 3 (т.е., Как увеличаването на 
вноса води до стимулиране на износа в държавите донори?), извършените 
чрез моделите на HERMIN симулации показаха, че във всеки случай нетният 
търговски баланс се влошава след приключването на прилагането на  
програмите за разходи по сближаване.   Все пак подчертахме, че това не следва да 
се тълкува като резултат от повишаване на потреблението, стимулирано чрез 
разходите по сближаване.   Настоящите програми за разходи по сближаване включват 
инвестиционни проекти, които генерират (първоначално) повишаване на търсенето за 
производителите на капитали, и на потребителски стоки, след като работниците 
похарчат заплатите си.    
 
Симулациите с HERMIN отчитат влошаване на търговския баланс в държавите 
бенефициери по време на прилагането на програмите, когато средствата подпомагат 
плащанията на вноса и породените инвестиционни дейности водят до дългосрочни 
ползи, изразяващи се в повече стоки с по-високо качество, пътища и по-добре обучени  
работници с повишена производителност.     След приключването на програмите 
нетният търговски баланс в икономиките на държавите бенефициери отново регистрира 
излишък в сравнение със случаите, при които липсва финансиране.  Важно е да 
подчертаем, че дори в периода след приключване на програмата, за известно време 
повечето от икономиките на държавите бенефициери продължават да отчитат ясен 
търговски дефицит.   Симулациите с HERMIN обаче посочват, че е възможно 
подобренията в отнасящите се до предлагането аспекти на производството и 
пазарните услуги да подкрепят по-високо равнище на търсенето на внос от по-
големите и по-развити държави донори.   С оглед на бързата търговска 
интеграция в рамките на Единния европейски пазар, голяма част от тази 
бъдеща търговия ще се изразява в производствени стоки и междинни 
продукти, а не само в крайни продукти или потребителски стоки.    
 
В момента този феномен се илюстрира в симулациите с HERMIN под формата 
на подпомагано повишено търсене на износ от държавите донори, тъй като 
държавите бенефициери имат значителна търговска експозиция спрямо 
държавите донори.    Разбира се, като се има предвид, че държавите 
бенефициери се развиват, те също ще бъдат в състояние да се конкурират по-
ефективно с държавите донори.    Симулациите с HERMIN посочват, че 
изглежда този процес се превръща в умерена „игра с положителен общ 
резултат“, в която държавите донори и държавите бенефициери продължават 
да печелят.  И, при положение, че се осъществява сближаване, поне на 
национално равнище, ще се постигне по-справедлив баланс между „нетните“ 
донори и „нетните“ бенефициери.    
 
Можем да илюстрираме този процес като отново използваме за пример Естония.   От 
Таблица 7, панел г, отнасящ се за Естония, виждаме, че търговският баланс се е 
влошил с поне 0,8 процентни пункта (в случаите, при които търговският баланс е 
изразен като процент от БВП).  Това влошаване продължава и нараства, като достига 
1,2 процента от БВП за 2007 г. и запазва стойност от 1 процент от БВП през 2008 г.    
Непосредствено след приключване на програмата за 2000 - 2006 г. в края на 2008 г., 
влошаването на търговския баланс, предизвикано от спирането на средствата по 
сближаване и подобрения потенциал за предлагане на икономиката означава, че е 
налице скромно подобрение в търговския баланс от около 0,4 процента от БВП в 
периода след приключването на програмата.     
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Въздействието върху нетния търговски баланс за всички четиринадесет 
държави бенефициери е посочен в графиките на Таблица 7 от Глава 4.   При 
всички случаи търговският баланс се влошава по време на фазата на прилагане (2000 - 
2008 г.), при положение че са осъществени инвестиции и капиталът и други стоки и 
услуги са били внесени в случаите, при които не са произведени на местно равнище.    
Разбира се, възникналото увеличаване на търсенето на внос в държавите бенефициери 
потенциално може да бъде удовлетворено от всяка държава по света, а не само чрез 
повишен износ от единадесетте държави донори.  Какъв дял в действителност идва от 
държавите донори се определя от съществуващата търговска експозиция на държавите 
бенефициери спрямо държавите донори, и тези обстоятелства са обобщени в Таблица 
2, включена в Глава 3. 
 
Таблица 2: Процентно изражение на общия износ на държавите донори, предназначен 
за държавите бенефициери (2007 г.)  
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Следователно държавите донори с висока търговска експозиция спрямо 
държавите бенефициери (най-вече Германия, Франция и Италия) ще бъдат 
държавите с шанс да се възползват от повишеното търсене на износ от страна 
на държавите бенефициери.    Разбира се, търговията е двупосочен процес.  След 
като икономиките на държавите бенефициери започнат да се възползват от 
подобренията в областта на предлагането, свързани с разходите по сближаване, те, на 
свой ред, вероятно ще изнасят повече за държавите донори.    В действителност, в 
Глава 3 показахме, че държавите донори реализират много по-голям пазарен дял на 
износа за държавите бенефициери, отколкото държавите бенефициери за държавите 
донори.   Следователно, от значение е нетното въздействие върху търговията на 
държавите бенефициери и на държавите донори.  Нашият анализ показа, че всички 
държави бенефициери реализират търговски дефицит (отнасящ се до случая на липса 
на разходи по сближаване) по време на периода на прилагане на програмата и че той 
се превръща в търговски излишък (като отново се има предвид случая на липса на 
разходи по сближаване). 
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Можем да обобщим, както следва:  Основно по време на прилагане на програмата 
за периода 2000 - 2006 г. разходите по сближаване служат за засилване на 
търсенето на износ при държавите бенефициери.    
След като средствата бъдат усвоени, търсенето надвишава предлагането, и 
този процес изглежда като влошаване на търговския баланс.   Търсенето 
обикновено реагира незабавно, поради което активизирането на процесите, 
свързани с предлагането, отнема известно време, докато икономиката се 
преструктурира.   Основният елемент от това преструктуриране е под формата 
на повишен капацитет на производство и пазарни услуги и по-висока 
производителност.  Обобщение на данните за отделните държави 
бенефициери е представено в Таблица 7.   
 
След като разходите по сближаване бъдат прекратени в края на 2008 г., стимулите, 
свързани с търсенето, изчезват, като остава единствено засилването на предлагането в 
дългосрочен план.   Това са резултатите от страничните ползи от подобрените запаси 
на физическа инфраструктура, човешки ресурси и научноизследователски и развоен 
потенциал, финансирани в периода 2000-2008 г. чрез потоци от разходи по 
сближаване.    Въпреки че с времето тези „запаси“ леко намаляват, произтичащите от 
тях ползи, макар и скромни, са дългосрочни.   
 
Нашият анализ се отнася до въздействието от програмния период 2000 - 2006 г., което 
продължава до края на 2008 г. в съответствие с така нареченото правило „n+2“.  
Настоящият програмен период 2007 - 2013 г. започна през януари 2007 г. и се застъпи 
с последните две години (“n+2”) от предишния програмен период.  Разходите по 
сближаване по настоящата програма обикновено се отпускат, след като приключат 
предходните проекти. В Приложение 2 на нашия доклад представяме резюме на нашия 
анализ на въздействието на двата програмни периода 2000 - 2006 г. и 2007 - 2013 г., 
които в същността си са разгледани като обща програма за разходи по сближаване, 
която ще се прилага от 2000 до 2015 г.   Видът на въздействието е много сходен с този 
от програмата за 2000 - 2006 г.  Но настоящата програма е предназначена 
изключително за новите държави-членки, чиято търговска ориентация към държавите 
донори е различна от тази на старите държави бенефициери (Гърция, Ирландия, 
Португалия или Испания).   
 
 
Странично въздействие върху държавите донори 
 
По отношение на Тема 1 Какво въздействие оказват страничните ефекти от 
разходите по сближаване върху БВП на държавите донори? подчертаваме, че 
в най-добрия случай, всяко такова въздействие ще бъде преходно.   
Показахме, че е налице средносрочно въздействие по отношение на 
равнището на активност на държавите бенефициери (напр. БВП, заетост, 
производителност и т.н.), но липсва дългосрочно въздействие върху темпа на 
растеж на държавите бенефициери.   Вследствие на това, всеки страничен 
ефект, произлизащ  от държавите бенефициери също ще произведе за 
държавите донори по-скоро средносрочни ефекти, отколкото въздействие 
върху растежа.    
 
Симулациите ни чрез HERMIN посочват, че в годините на прилагане на програмите за 
разходи по сближаване, се наблюдават положителни последици по отношение на 
странични ефекти, стимулиращи търговията, произлизащи за държавите донори от 
страна на държавите бенефициери.   Все пак те в голяма степен се компенсират от 
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отрицателното въздействие върху икономиките на държавите донори, които следва да 
финансират бюджетните вноски чрез увеличение на данъците.    В нашите симулации 
финансирахме вноските в бюджета на ЕС, осъществени от държавите донори чрез 
увеличаване на данъчните тежести.  Можем също така да ограничим публичните 
разходи в държавите донори със сумата, необходима за финансиране на бюджетната 
вноска.    Негативните икономически последици върху икономиката на държавите 
донори в двата случая са доста сходни.   
 
Всички последици за държавите донори са представени в Глава 5, Таблица 14, 
където можем да видим с точност какво е отражението върху БВП и заетостта 
в държавите донори.   Ясно е, че някои държави донори се възползват повече 
от други от непреките странични ефекти.   Например, програмата за разходи по 
сближаване за периода 2000 -2006 г. не причини значителни негативни 
последици за растежа или заетостта на Франция, Обединеното кралство и 
Италия, нито по време на прилагането на програмата (когато те трябваше да 
осъществяват нетни бюджетни вноски), или след прилагането на програмата (когато се 
предполага, че бюджетните вноски са приключени).  
 
От друга страна Нидерландия и Люксембург претърпяха негативни последици 
за БВП и заетостта по време на периода от 2000 до 2008 г., когато трябваше да 
осъществяват нетни вноски в бюджета на ЕС.   Те се дължаха на смесица от 
размера на бюджетните вноски, структурата на двете икономики и търговската 
ориентация към основните държави бенефициери в Източна и Южна Европа.  
Но дори в случая на Нидерландия, където негативното въздействие върху БВП 
беше по-голямо, равнището на БВП беше намалено най-много с около 0,8 от 
един процентен пункт.  Другите последици за държавите донори се разполагат 
между крайностите на Франция, от една страна, и на Нидерландия, от друга.    
 
Връщайки се на въпроса, повдигнат в Тема 5 Колко работни места в държавите 
донори зависят от програмите за разходи по сближаване? в Глава 5  
подчертаваме, че въпросът за зависимостта на работните места в държавите 
донори и отношението на тази зависимост към програмите за разходи по 
сближаване, следва да бъде разглеждан внимателно.   Следва да се прави 
разлика между общия брой на заетите лица в икономиката на държавата 
донор или в определени сектори на икономиката, и специфичната заетост в 
сектори, които участват в търговията с държавите бенефициери.   
Следователно, дори в случая на Нидерландия, където цялостното въздействие 
върху общата заетост беше оценено като отрицателно (вж Таблица 14, панел 
(д)), все още е вероятно да се създадат специфични работни места, които 
зависят от произтичащите за Нидерландия странични ефекти от разходите по 
сближаване.    Въпреки това, цялостното въздействие е отрицателно.  Дори в 
случая с Франция, където цялостното въздействие на страничните ефекти от 
разходите по сближаване и изискванията за финансиране на бюджета върху 
общия брой на заетите лица беше положителен, е вероятно част от работните 
места да бъдат застрашени от търговията с държавите бенефициери, и някои 
работни места да бъдат засегнати негативно от необходимостта от повишаване 
на равнището на данъчното облагане на личните доходи, за да се финансират 
вноските в бюджета на ЕС.     
 
Резултатите, отнасящи се до окончателния макроикономически въпрос, 
повдигнат в Тема 6  Какъв е ефектът от трансферите на разходи по 
сближаване върху паричните потоци ? са интерпретирани през призмата на 
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три показателя: нетният търговски баланс; финансов баланс в обществения 
сектор; и печалби в корпоративния сектор.  Резултатите от въздействието на 
всички три показателя са представени в Таблица 20 в Глава 5.  Използвайки 
Германия като типичен пример, въздействието от разходите по сближаване (напр. 
нетното въздействие от финансирането на бюджетните вноски и произтичащото от 
държавите бенефициери въздействие от страничните ефекти на търговията) върху 
нетния търговски баланс на Германия е като цяло положително, но се увеличава едва с 
максимум 0,2 процента от БВП (през 2004 г.).     Въздействието върху публичните 
финанси също е ограничено и показва, че нуждите от парични средства на 
правителството, изразени като процент от БВП, слабо са нараснали през периода от 
2000 до 2008 г., а след това слабо са се понижили (и двете тенденция се отнасят до 
основната линия).     Най-голямото увеличение беше регистрирано през 2003 г., но 
размерът му беше едва 0,1 процентни пункта.  Накрая, корпоративните печалби слабо 
се понижиха в периода 2000 - 2008 г. и след това се подобриха.  Като се има предвид 
ограничения размер на посочените последици, трудно е да се направи твърдо и 
категорично заключение по отношение на Тема 6, което да е различно от 
констатацията, че въздействието върху паричните потоци е твърде малко и 
вероятно попада в обсега на допустимата грешка, отнасящ се до структурите и 
операциите на моделите HERMIN.   Подобни заключения се отнасят до всички други 
десет държави донори. 
 
Нашето заключение е, че в случая на девет от държавите донори (тоест като 
изключим Франция и Обединеното кралство), цената на поемането на 
програмите за разходите по сближаване в държавите бенефициери 
представлява малка тежест по отношение на намаляването на БВП  и на 
заетостта, известно увеличаване на нуждите от парични средства и по-ниски 
корпоративни печалби за периода на прилагане 2000 - 2008 г., но и известно 
подобрение на търговския баланс.   В изключителните случаи на Франция и 
Обединеното кралство, това въздействие е предимно положително, дори и през 
периода на прилагане.  В годините след приключването на програмата, от 2008 г. 
нататък, посочените ефекти стават положителни, но са в ограничен мащаб.  Така че 
налице е ефект на преразпределяне, съчетан с подкрепа на програмите за разходи по 
сближаване.    Този процес води до скромен трансфер на ресурси от държавите донори 
към държавите бенефициери.   
 
 
Въпросът с въздействието върху микроикономиката  

Тема 4 поставя въпросът: Какъв дял от големите договори за обществени 
поръчки бяха възложени на предприятия от държавите донори?  За отговора 
на този въпрос е необходим достъп до данните, отнасящи се до отделните 
изпълнители и държавата им на произход.   След подробни проучвания на 
равнището на Комисията, на национално и дори на регионално равнище, в 
държавите донори и в държавите бенефициери, накрая стигнахме до 
заключението, че данните, отнасящи се до отделните изпълнители не са 
регистрирани или публикувани.   Една от причините за липсата на данни е, че 
отделните изпълнители не се възприемат като бенефициери на кохезионните средства 
на ЕС, както и че различните договори се възлагат от различни равнища на 
националната и местна администрация.    Подобренията в събирането на данни за 
настоящия програмен период 2007-2013 г. само частично взеха под внимание 
посочената липса на данни.  Оказа се невъзможно, в рамките на продължителността и 
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бюджетните ограничения на договора, да проведем отделно проучване за събиране на 
посочените данни.  

Но дори познаването на националността на основните изпълнители би ни 
предоставило много малко информация относно евентуалните финансови 
ползи за този изпълнител или за неговата държава на произход.   Анализите 
на всички подизпълнителски дейности следва да бъдат взети предвид, тъй 
като е възможно много от тях да идват от държави бенефициери, където е бил 
приложен проектът.    Необходимо е да се заемем с тази незадоволителна 
ситуация чрез по-систематизирано събиране на данни на проектно равнище, 
както като част от анализа за разходите и ползите от проекта, така и да 
определим предприятията, които се възползват от проектите, финансирани 
чрез разходи по сближаване.   

 
 
Препоръки 

Нашите препоръки се отнасят до различни етапи на анализа, като започнем от 
общата липса на оценка на въздействието от разходите по сближаване на 
проектно или микроикономическо равнище.   Макроикономическите оценки 
зависят основно от достъпа до информация, отнасяща се до начина, по който са 
планирани и приложени програмите в областта на политиката на сближаване и относно 
познанието за качеството на редица  проекти представителни за всеки от трите 
икономически категории на инвестиране.    Съществува опасност недобре замислените 
проекти и неподходящи критерии за подбор да окажат макроикономическо въздействие 
върху програмата, което да е в голяма степен ограничено до периода на прилагане и 
да доведе до ниски (или никакви) дългосрочни ползи, отнасящи се до предлагането.    
Силно препоръчваме подобни анализи да се превърнат в официална част от бъдещото 
прилагане на програмата, както и на процедурите за прилагане, извършени в 
съответствие с официални насоки, съставени от Комисията.  
 
Тясно свързана с това препоръка засяга изискването да се създаде 
възможност за идентифициране на отделните изпълнители, които са подбрани 
за осъществяването на договори по големи обществени поръчки, най-вече в 
областта на физическата инфраструктура и големите схеми за обучение.    
Неуспехът ни да отговорим на въпроса, повдигнат в Тема 4 се дължеше на цялостната 
липса на подобни данни в обществената сфера.  Препоръчваме от управляващите 
органи във всички държави бенефициери да се изисква да представят документи за 
основните изпълнители, на които е възложено да осъществят проект по голяма 
обществена поръчка, както и за държавата им на произход, и да се изисква основните 
изпълнители да определят и да декларират дела от бюджета по проекта, който е 
предназначен за подизпълнители, чиято национална идентичност също следва да бъде 
регистрирана.   Само по този начин ще бъдем в състояние да започнем да оценяваме 
начина, по който свързаните с разходи по сближаване ползи от проектите по големи 
обществени поръчки се разпределят понастоящем сред държавите-членки донори и 
държавите-членки бенефициери.   Взети заедно, горните две препоръки биха 
разширили значително достъпната за комисиите научна основа, тъй като по този начин 
се упражнява контрол върху програмите за разходи по сближаване. 
 
Следващата ни препоръка се отнася до изолирания начин, по който в миналото 
бяха анализирани различните програми за разходи по сближаване.   В нашия 
доклад, поискахме да се осъществи преглед и  последваща оценка на 
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програмата за 2000 - 2006 г., чийто период на прилагане обхваща годините от 2000 до 
2008 г.  Това е доста незадоволителен и научно необоснован подход, изпълняващ 
административни изисквания за формално отчитане на отпуснатите средства за всеки 
отделен програмен период.    В действителност, различните кръгове на усвояване 
на разходите по сближаване  на практика не са изолирани един от друг, а 
представляват разгърната последователност от тясно взаимнозависими 
инвестиционни проекти, много от които обхващат няколко програмни периода. 
Препоръчваме всички бъдещи проучвания на въздействието да отделят голямо 
внимание на последователността между миналите и настоящи програми за 
разходи по сближаване.   Пример за причината, налагаща тази необходимост е 
случаят, при който проучихме съпътстващите последици от програмния период 2000 - 
2006 г. и 2007 - 2013 г. по отношение на произтичащите за Германия странични 
ефекти.   Взети поотделно, при двата програмни периода беше установено, че 
програмата за периода 2000 - 2006 г. е оказала негативно въздействие върху Германия 
по време на годините на прилагане от 2000 до 2008 г., като въздействието се е 
превърнало в положително едва в периода след приключване на прилагането.   Ако 
бяхме анализирали отделно въздействието от програмния период 2007 - 2013 г., бихме 
установили подобен резултат.   Все пак, когато прилагаме успоредно двете програми, 
въздействието за Германия остава положително, дори по време на фазата на прилагане 
на програмата 2007 - 2013 г. (т.е. годините 2009 - 2015 г.), когато са осъществени 
вноски в бюджета.   
 
Накрая, отправяме по-обща препоръка, основана на факта, че страничното 
въздействие от разходите по сближаване за държавите донори е толкова 
малко, че има опасност подобни програми да бъдат оценявани като 
незначителни за държавите донори.   Би било по-логично да проучваме 
въздействието на разходите по сближаване в рамките на по-широкия контекст 
на прогресивно задълбочаване на единния европейски пазар и перспективите 
за приемане на еврото от новите държави-членки, вероятно през настоящия 
програмен период.   Когато поставим въпрос: „какво е въздействието от 
кохезионните средства независимо от всякакви други промени?“, въздействието се 
оказва сравнително малко.   Но има опасност отделните проучвания на програмите за 
разходи по сближаване да пропуснат по-широките ползи, произтичащи от засилването 
на отнасящите се до конкурентоспособността показатели на държавите бенефициери. 
По-конкретно, това може да доведе до пренебрегване на разкриващите се възможности 
за по-тесни, взаимноизгодни връзки между държавите бенефициери и държавите 
донори под формата на международни мобилни капиталовложения, специалисти 
подизпълнители, миграция на работници със специфичен опит, в допълнение към по-
прякото въздействие, изразяващо се в увеличаване на търсенето на внос, което 
разгледахме в настоящия доклад. 
 


