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Резюме 
(Индекс на икономическа свобода 2008 на фондация Херитидж и ”Уолстрийт Джърнъл”) 

 

Това в 14-ят поред Индекс на икономическата свобода на фондацията „Херитидж” и 
“Уолтрийт Джърнъл”. През последните години Индексът отразява връзките между 
икономическите възможности и просперитетa чрез изследване и анализиране на 
икономическите политики в страни от целия свят. Индекс 2008 представя икономическата 
свобода по света и дава една основа за оценка на възможностите на дадена държава за 
икономически успех. 

Идеята за представянето на практичен „индекс на икономическата свобода” като инструмент 
за политиците и инвеститорите се обсъжда за първи път във фондация „Херитидж” в края на 
80-те години на миналия век.. Както тогава, така и днес, целта е да се разработи метод за 
системно, емпирично измерване на икономическата свобода в страните по света. За целта се 
взема решение да се разработят обективни икономически критерии, които след първото им 
публикуване през 1995 г. се използват за изследване и класиране на различни страни и се 
публикуват годишно в Индекса на икономическата свобода. 

Икономическата теория, чието начало датира от издаването на „Богатството на народите” на 
Адам Смит през 1776 г., набляга на факта, че основните правни институти, които защитават 
свободата на индивида за постигане на собствените му икономически интереси, увеличават 
благосъстоянието на по-голямата част от обществото. Вероятно идеята за свобода е твърде 
сложна концепция, след като обществената подкрепа за нея постоянно ерозира под яростния 
натиск на популизма, независимо дали той е демократичен или автократичен. Въпреки това 
съвременните учени по политическа икономика преоткриват мястото на „свободните 
общества” като основополагащи съставни части на дългосрочния бърз растеж. С други думи, 
методите може и да са нови, но те потвърждават отново класическите истини. Целта на 
Индекса е да систематизира във вид на каталог тези икономически фактори въз основа на 
критерия за количество и точност. 

Индексът обаче представлява нещо повече от обикновена класация, която се основава на 
икономическата теория и емпиричните изследвания. Той определя също така променливите 
величини на икономическата свобода и анализира взаимодействието между свобода и 
богатство. 

Индексът на икономическа свобода 2008 обхваща 162 държави чрез 10 специфични 
критерии, изброени по-долу. По-големите стойности представляват по-високо ниво на 
свобода. Колкото по-висок е резултатът, толкова по-малка е намесата на правителството в 
икономиката.  

 

10-те икономически свободи 
• Свобода на бизнеса  
• Свобода на търговията 
• Фискална свобода 
• Размер на правителството 
• Парична свобода 

• Свобода на инвестициите 
• Финансова свобода 
• Право на собственост 
• Свобода от корупция 
• Свобода на труда 
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Взети заедно тези 10 свободи предлагат емпирично описание на степента на икономическа 
свобода в дадена държава. Систематичният анализ на 10-те свободи тази година показва, че 
икономическата свобода е ключът към създаване на среда, позволяваща разцвета на 
предприемачеството и иновациите, и подкрепяща икономическия растеж и развитие. 
Икономики с по-високи нива на икономическа свобода имат и по-висок стандарт на живот. 

 

ОСНОВНИ ФАКТИ ОТ ИНДЕКС 2008 

Световната икономическа свобода продължава да е стабилна, като нараства по-бавно, 
отколкото някои се надяват. Световната икономическа свобода е 60.3%, почти като 
миналогодишната. От първото изчисляване на Индекса през 1995 г. икономическата свобода 
по света се е повишила с 2.6 процентни пункта. Общо взето всеки регион е стабилен, но 
вариращите стойности на икономическа свобода през последното десетилетие са довели до 
разнородни тенденции в отделните региони. 

 

Бившите английски колонии в Азия продължават да водят по икономическа свобода. 
За 14-та поредна година Хонконг е водещата държава. Сингапур е съвсем близо, на второ 
място, а Австралия е четвърта. Това означава, че Азиатско-Тихоокеанският регион е 
представен с три страни в топ 5 на света по икономическа свобода. 
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Във всеки регион има поне една държава в топ 20 на най-свободните икономики, но 
половината от тях са европейски, водени от Ирландия, Швейцария, Великобритания и 
Дания. Пет страни от топ 20 са от Азиатско-Тихоокеанския регион, а три от Америка – САЩ, 
Канада и Чили. Една е от Субсахарска Африка (Мавриций) и една (Бахрейн) от региона на 
Близкия изток и Северна Африка. 

Икономическата свобода е тясно свързана с добрите икономически показатели. 
Доходите в най-свободните страни в света са два пъти по-високи от средните доходи във 
втората квинтила1 от държави и над пет пъти по-високи от средните доходи в петата квинтила 
от държави. В страните с най-свободните икономики има и по-ниска степен на безработица и 
инфлация. Това съотношение се запазва във всяка една квинтила, което означава, че всяка 
квинтила от икономики с по-малка степен на свобода има по-лоши средни показатели за 
инфлация и безработица, отколкото предходната квинтила. 

В преследването на стабилен икономически растеж значение има както самата 
икономическа политиката, така и обвързването с икономическата свобода. От петте 
региона Европа има най-висок резултат за икономическа свобода – средно 66.8%, следвана от 
Америка със 61.6%. останалите три региона имат по-ниски резултати от средните за света, 
както следва: Азиатско-Тихоокеанският – 58.7%, Близкия изток и Северна Африка – 58.7% и 
Субсахарска Африка – 54.5%. В общи линии резултатите са различни както и между 
регионите, така и в самите тях, като във всеки регион има страни с много нисък резултат и 
такива с много висок. Европа все така продължава да поддържа стабилна икономическа 
свобода, заради съществен напредък в областта на данъчното облагане и други успешни 
реформи, подобряващи бизнес климата. Така държавите стават по-конкурентоспособни и 
привличат повече инвестиции.   

От друга страна Америка, която поддържа резултати по-високи от средното ниво за всяка 
година от създаването на Индекса, в последните години претърпява влошаване на свободата. 
Забелязва се отстъпление по отношение на водените пропазарни политики и липса на 
постоянство и упоритост в преследването на икономическата свобода в някои отделни 
страни. 

Венецуела, например, се влошава с всяка изминала година, като президентът Уго Чавес 
повежда страната по пътя на силно ограничената демокрация и пълната липса на 
икономическа свобода. Азиатско-Тихоокеанските страни имат най-големи разлики по 
отношение на степента на икономическа свобода. Там са събрани както най-свободните 
икономически държави, така и тези с най-ниски резултати. Икономическата свобода в 
Субсахарска Африка и Близкия изток и Северна Африка е в застой от създаването на Индекса, но в 
последните няколко години се наблюдава леко развитие в положителна посока. 

Методологията за измерване на икономическата свобода в страните е допълнително 
усъвършенствана. През 2007 г. започва да се използва скала от 1 до 100, вместо 
категоризацията на страните от 1 до 5. Това изменение помага да се измерят по-прецизно 
елементите на 10-те икономически свободи като нетарифните бариери, данъците и 
правителствените разходи.  Методологията е проверена от академичен съвет и отразява по-
добре детайлите на икономическата политика във всяка изследвана държава. С цел по-лесното 
сравнение между страните резултатите и подреждането в класацията за всички години от 1995 
г. насам са приспособени към новите подобрения в методологията. 

                                                 
1 Квинтила – термин за означаване на 1/5 или 20% от дадено количество. (б.пр.) 
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Както е показано в Таблица 2 от 157-те страни1, подредени според Индекса, само седем имат 
много високо ниво на икономическа свобода – 80% или повече. Те са характеризират като 
„свободни”. Следващите 23 държави в класацията, които имат над 70%, са в категорията „по-
скоро свободни”. Това показва, че по-малко от 1/5 от всички изследвани страни са 
относително свободни. 103 страни са с резултат над 50%, като около половината от тях са 
„средно свободни” с резултат от 60 до 70%, а останалите – „по-скоро несвободни” с 50 до 
60%. Тази година 24 държави са „несвободни” и имат резултат под 50%. За сравнение, 
миналата година тази група наброява 20 държави.  

 

Средното ниво за света е 60.3%, почти като това от миналата година. Подобрените резултати 
в категориите свобода на бизнеса, фискална свобода, свобода от държавна намеса и 
инвестиционна свобода компенсират влошаването в паричната свобода, свободата от 
корупция и свободата на труда. Свободата на търговията и правото на собственост остават 
непроменени. Въпреки, че не се забелязва особено повишаване на икономическата свобода в 
сравнение с миналата година, трябва да се отбележи, че през последните две години се 
отбелязва най-високо ниво на икономическа свобода по света.  

 

ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СВОБОДА 

Съществува ясна връзка между икономическата свобода и редица други променливи величини 
в отделните държави, като най-важната е стабилната връзка между степента на свобода и 
равнището на благополучие в дадена страна. Предишните издания на Индекса потвърдиха 

                                                 
1
 Пет държави – Демократична република Конго, Ирак, Сърбия, Черна гора и Судан – са изключени от 
класацията и тази година поради съмнения относно течността на данните, предоставени от всяка страна, или 
поради съмнения дали данните наистина отразяват икономическата обстановка в повечето страни. 
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осезаемите облаги на живот в едно по-свободно общество. Освен факта, че по-високата 
степен на икономическа свобода е очевидно свързана с по-високо равнище на БВП на глава 
от населението, то този по-висок растеж на БВП създава ефективен цикъл, който задейства 
по-нататъшното усъвършенстване на икономическата свобода. Данните от Индекса през 14-те 
години категорично показват, че в държавите, които повишават равнището на свобода, има 
по-бързи темпове на икономически растеж. 

Таблица 3 показва силната връзка между степента на икономическа свобода през 2008 г. и 
логаритмичната стойност на БВП на глава от населението на 157-те изследвани страни. 

 

 

Таблица 4 показва, че четири от петте групи имат приблизително еднакъв брой население, 
докато четвъртата събира половината от населението на Земята. В тази група са Китай и 
Индия. Това означава, че когато тези две страни отворят икономиките си за процесите на 
глобализацията, повишаването на световния просперитет ще е поразително. 
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Таблица 5 е още един поглед към връзката между икономическата свобода и БВП на глава от 
населението. Групите страни с по-висока икономическа свобода имат осезаемо по-висок БВП. 
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На таблица 6 и таблица 7 е показано, че нивата на безработица са по-високи в страните с по-
ниска свобода на икономиката. Подобни са и темповете на инфлация. Изводът тук е прост: 
икономическият провал е предсказуемо последствие от „несвободна” икономика. Държавите, 
които откликват на нуждите на хората, ще прегърнат идеите на икономическата свобода, а 
тези, които подтискат народа си по политически причини, ще предизвикат икономическо 
задушаване. 
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ДЕСЕТТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ СВОБОДИ В СВЕТОВЕН МАЩАБ 

 

Свобода на бизнеса – 67.5%. Свободата на бизнеса измерва доколко предприемачите са 
свободни да започнат бизнес, колко лесно могат да получат разрешителни и колко лесно 
могат да прекратят бизнеса. В световен мащаб започването на бизнес отнема средно 43 дни, 
докато издаването на необходимите разрешителни отнема средно 19 процедури и средно 
около 234 дни. Процедурите по обявяване на банкрут отнемат средно около три години. 

Свобода на търговията — 72%. Митническите тарифи за основното препятствие пред 
свободната търговия между държавите, но и нетарифните бариери като квотоите и ненужната 
администрация са значителни спънки. Общият резултат за свобода на търговията е на базата 
на тези два елемента. Първият компонент се измерва чрез средната митническа тарифа на 
всяка държава и приема стойности от 0 до 100%. Колкото по-голямо е числото, толкова по-
ниски са митническите тарифи. Средно за света резултатът е 11.1%, като държава с такава 
тарифа би получила 80%. В зависимост от тежестта на нетарифните бариери от този резултат 
се изваждат 5, 10, 15 или 20 процентни пункта.  

Фискална свобода — 74.9%. Средната най-висока ставка на подоходния данък е 31%, а на 
корпоративния – 26%. Има и много други видове данъци, с които правителството увеличава 
държавните приходи. Общите данъчни приходи от всички форми на облагане са средно 21% 
от БВП на конкретната страна. Тези три резултата са основата на изчислението на 
фискалната свобода. Сборът от трите величини е основата на измерването на данъчната 
свобода.  

Размер на правителството — 67.7%. Големината на правителството обхваща всички 
правителствени разходи, включително потреблението и паричните трансфери. В идеалния 
случай държавата трябва да осигурява само истински публични блага с разходи на нивото на 
абсолютния минимум. Средното равнище на правителствените разходи като част от БВП е 
малко над 30%.  

Парична свобода — 74.4%. Стойността на средната инфлация на страна от 2004 г. до 2006 г. 
е 10.6%. Увеличението спрямо миналата година (7.9%) се дължи отчасти на хиперинфлацията 
в Зимбабве, която достигна до над 1000%. Ценовата стабилност в най-голяма степен обяснява 
резултата за монетарната свобода, въпреки че за държави, които налагат контрол върху 
цените, също има наказание до 20 процентни точки. Средната стойност на санкцията за 
ценови контрол през тази година е 10.3 пункта. 

Инвестиционна свобода — 50.3%. Глобалното движение на капитали все още се сблъсква 
навсякъде в света със строги ограничения. Само 17 държави имат резултат над 80% по 
отношение на инвестиционната свобода. Тези страни налагат малко или никакви рестрикции 
за чуждестранните инвестиции, което увеличава икономическия растеж и спомага за 
цялостната икономическа свобода. Междувременно повече от 1/3 от страните имат резултат 
по-нисък от 50% за инвестиционна свобода. 

Финансова свобода — 51.7%. Факторът финансова свобода измерва относителната 
отвореност на банковата и финансовата система на една държава. Колкото повече банките са 
контролирани от правителството, толкова по-малка е свободата им да се занимават с основни 
дейности, които допринасят за икономическия растеж. Утежненото банково регулиране 
продължава да намалява възможностите и ограничава икономическата свобода в 
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преобладаващата част от държавите във всички региони в света. Приблизително 80 държави 
имат резултати между 50% и 70% за финансова свобода. 

Право на собственост — 45.6%. Ясните права на собственост все още са в процес на 
развитие. Независимо че много западни икономики наред с Хонконг и Сингапур извличат 
полза от гарантираната защита на правото на собственост, набирайки резултат от 80 или 
повече процента, то повече от половината държави в света имат резултат под 50 процента. 

Свобода от корупция — 41.1%. Все още корупцията е широко разпространена в много 
държави, като спрямо миналата година има малък напредък. Само 16 държави имат резултат 
от 80 или повече процента, а 114 са с по-малко от 50 процента. Свободата от корупция е с 
най-нисък среден резултат от десетте фактора на икономическа свобода. 

Свобода на труда — 62.1%. Гъвкавостта на трудовия пазар е основата на увеличаването на 
възможностите за трудова заетост и общо нарастване на производителността. Средно за света 
свободата на труда е 62.1% и отразява заплатите, работните часове и други ограничения. Само 
25 държави има забележимо гъвкави пазари на труда с резултат над 80 процента, докато 35 
държави са с резултат под 50 процента, вследствие на множество регулации. 

 


