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За какво става въпрос в 
икономиката

Георги Ганев
Център за либерални стратегии



Икономика
• Стопанство и наука
• Хора!!
• Оскъдност

– много щение
– (относително) малко ресурси

• Избор – вземане на решение
– това е скъп процес

• Състезание
– неизбежно



Хората
• Оптимизират

– Избор
– Между алтернативи
– Оптимизация
– Стимули
– Специализация и размяна

• Като си взаимодействат
– Организация
– Хоризонтална или вертикална

• С определен резултат
– Показатели, особена
– Производителност
– Внимание за грешката на мащаба



Добри и лоши модели
на икономическа политика

Георги Ангелов
Институт “Отворено общество”



Опашка за бензин - САЩ, 70-те години



Опашка за бензин - САЩ, 70-те години



Таван на цената на бензина

Когато е по-нисък от пазарната цена:

 Дефицит

 Опашки

 Ограничения

 Корупция

 Черен пазар

 Дългосрочно – декапитализация, 
недоинвестиране, спад на растежа



Таван на цената на бензина



Опашка за бензин - САЩ, 70-те години



“Лошите спекуланти”

• Вместо отмяна - завъртане на спиралата

 Неразбиране на проблема

 Регулиране

 Нови проблеми

 Ново регулиране

 Все повече негативи...



Luddite



Luddite





Минимална цена/заплата



Кой всъщност плаща данъците?

tax incidence



Закон vs. реалност

Закон: 

акцизът се плаща от производителя на
цигари

Реалност: 

“След вдигането на акциза до 76 евро/1000 
къса цигарите поскъпнаха с между 1,10 и 
1,40 лв.”



Разпределение на данъчното
бреме

Според
еластичност
на търсенето/ 
предлагането



Tax incidence?!?

“[чрез намалението на осигуровките] 
на бизнеса бяха отстъпени над 10 
млрд. лв. безусловно. Огромна част
от тези пари пропаднаха.”

Йордан Христосков



Tax incidence?!?



Данъчен клин



Мъртво данъчно бреме



Потребление или спестяване?

Без инвестиции няма дългосрочен
икономически растеж

Инвестиции = вътрешно спестяване + 
чуждестранни инвестиции



Икономика и физика
Нютонова физика: ако знаем позицията и 

скоростта на едно тяло, можем да
определим бъдещото му положение

(квантова физика – Хейзенберг, принцип на
несигурността)

В икономиката: Хората не са неодушевени
предмети; Хората мислят, чувстват, вярват, 
решават; Икономиката не е точна наука



Прогнозиране в икономиката

Бъдещето не е предопределено (зависи от
неизвестни решения, събития)

Политиката понякога е твърде
непредсказуема

Винаги има риск и несигурност, които
невинаги могат да се оценят (като при
земетресенията)

Не може да има твърде точни прогнози



Сценарии - ЕК



Сценарии - ЕЦБ



Сценарии - 2010

 добър сценарий – растеж от 4-5%, повече
заетост (при реформи и бюджетна
дисциплина)

 лош сценарий – растеж от 0-1%, загуба на
работни места (при липса на реформи и 
липса на бюджетна дисциплина)

(и двата се реализираха, но в различни страни)



Как да четем данните

Георги Ангелов
Институт “Отворено общество”



35

Ревизия на данни
ПЧИ – системно и нагоре
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Ревизия на данни, ПЧИ, декем.
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Извод

Ситният шрифт понякога може да е по-
важен от данните.
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Навсякъде са малко инвестициите?
Естония, млн.евро за 12 месеца
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Извод

Скептицизъм към бюрокрацията

Провери данните

Сравни с чужбина
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Закони, твърдения и реалност
средна ефективна пенсионна възраст
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Работим докато умрем?
средна продължителност на получаване на пенсия
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Извод

Бъди скептичен към синдикатите и 
министъра на труда

Между закон и изпълнение в България
почти винаги има пропаст
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МВФ ли намалява банковите
лихви? Или Еврозоната?
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За първи път?

“За първи път от 1998 г. насам
активите на банковия сектор не
отбелязват ръст. Напротив, за
първия месец на 2008-а те са се
стопили с 2.1 млрд. лева... Къде са
отишли въпросните милиарди?”
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Всяка година се повтаря

Януари 2007: През първия месец на 2007 г. общата сума на
активите на банковата система отбелязва спад, който е обичаен
за този период

януари 2006:

В края на януари общата сума на активите на банковата система е 
в размер на 31 762 278 хил. лв., като спрямо декември е 
отбелязан спад от 3.3%

януари 2005:

В края на януари общата сума на активите на банковата система е 
в размер на 24 597 489 хил.лв., като спрямо декември е 
отбелязан лек спад от 1.28% 
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Извод

Сезонните колебания са често срещани

Проверка с минали данни

По-добре да се сравнява на годишна база
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Износ по месеци, 2009, млн.лв.
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Износ, промяна на годишна база
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Индустрия, неизгладени данни
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Индустрия, сезонно изгладени данни
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Безработица, АЗ
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Безработица, сезонно изгладени
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Заетост, сезонно изгладени
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Номинален vs. реален
стоки vs. стоки и услуги

НСИ, външна търговия: износът през
последното тримесечие на 2010 се е 
увеличил с 32.5%

НСИ, БВП: износът през последното
тримесечие на 2010 се е увеличил с 
10.7%
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Номинален vs. реален
стоки vs. стоки и услуги

НСИ, външна търговия: износът през
последното тримесечие на 2010 се е 
увеличил с 32.5%

НСИ, БВП: износът през последното
тримесечие на 2010 се е увеличил с 
10.7%
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Какво включват данните
строителство, продукция, доб.ст.

НСИ, индустриално производство – расте
през третото тримесечия на 2010 на
годишна база

НСИ, БВП: спад на индустрията на
годишна база през третото тримесечие
на 2010
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Средни величини

Една фирма с 3 човека – един с 1500 лева
заплата, втори с 1000 лв, а трети с 500

Средна заплата – 1000 лева

- Уволняват човека с най-ниска заплата

Средна заплата – 1250 лева

Средната заплата може да расте дори да
не расте заплатата на нито един човек!
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Средни величини

- Всички в една икономика си плащат
данъците и те са 30%. Средно данъчно
бреме – 30%.

- Някои плащат 60% данъци, други са в 
сивата икономика и плащат 0%. Средно
данъчно бреме в икономиката е 30%.

- Еднакво данъчно бреме, но тотално
различни икономики!
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Средни и пределни величини

- 1000 лева доход, плосък данък от 10% -
100 лева данък, 10% средна ставка

- 1000 лева доход, първите 900 лева са
необлагаеми, нагоре ставката е 100% -
100 лева данък, 10% средна ставка
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Рискова премия, ЕЦБ данни
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Спад на еврото
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Спад на еврото?
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Спад на еврото??
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Долар/марка
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Кое е добро и кое е лошо?

Преди кризата: много чужди инвестиции
и голям дефицит по текущата сметка

Кризата: малко чужди инвестиции, малък
дефицит по текущата сметка
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Лоши кредити
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Лоши кредити
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Лоши кредити
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Лоши кредити

- Растат, но това не ни казва достатъчно

- Обезценките също растат, както и 
провизиите

- Въпреки това, банковата система е на
печалба и капиталът й расте

- Банките имат печалби и допълнителен
капитал, т.е. могат да покрият и по-
големи лоши кредити (буфер)
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Как се обявяват данните за БВП?

В страните от ЕС – обявява се растеж на
годишна и на тримесечна база

В САЩ – обявява се ануализиран
тримесечен растеж на годишна база (т.е. 
тримесечният растеж се умножава по 4)

Т.е. ако четвъртото тримесечие в САЩ има
3.2% растеж, това е равно на 0.8% растеж
на тримесечна база
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1 графика = 1000 думи
инвестиции в основен капитал, растеж на годишна база
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Смяна на методология
At-risk-of-poverty rate after social transfers: Bulgaria
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Смяна на методология
At-risk-of-poverty rate before social transfers: Belgium
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Смяна на методология –
емигрантските пари
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Смяна на методология
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Събират ли се данни?



Видимо и невидимо
Икономика и физика

Георги Ангелов
Институт “Отворено общество”



Ирландия?
GDP PPP per capita 1980 2003 2009

Luxembourg Luxembourg Luxembourg

Netherlands Ireland Netherlands

Austria Netherlands Ireland

Belgium Austria Austria

Denmark Denmark Belgium

Germany Germany Sweden

Sweden Belgium Germany

France United Kingdom Denmark

Italy Sweden United Kingdom

United Kingdom France Finland

Finland Finland France

Greece Italy Spain

Spain Spain Italy

Ireland Greece Greece

Portugal Portugal Portugal



Ирландия – 8 века синоним на 
бедност

• Сп. “Economist” от 1846: Ирландците 
страдат от собствената си глупост

• Ирландците са негрите (ромите) на 
Европа

• Големият картофен глад: 1 милион 
умират

КЛУБ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ
Семинар "Икономически поглед върху публичните политики“ - 21 февруари 2011, София



Ирландия – бедност и емиграция

• Емиграция: всеки втори

• Население: от 8 на 3 милиона за век

• Оскар Уайлд: ирландците са народ от 
„брилянтни провали“.

КЛУБ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ
Семинар "Икономически поглед върху публичните политики“ - 21 февруари 2011, София



Ирландия 80-те години

• Economist: Ирландия е страна на 
“мързеливи прахосници”

• Сред най-бедните в ЕС

• Лоши пътища и телефони

КЛУБ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ
Семинар "Икономически поглед върху публичните политики“ - 21 февруари 2011, София



Ирландия 80-те години 2

• Двуцифрена инфлация

• Безработица над 20%, до 50%

• Бюджетни дефицити

• Държавен дълг 130% от БВП

• Високи данъци – 50-65%

• Църква и консерватизъм

КЛУБ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ
Семинар "Икономически поглед върху публичните политики“ - 21 февруари 2011, София



Реформи

• Бюджетни съкращения

• Намаление на преразпределението

• Намаление на данъците

• Твърдост към синдикатите

• Бизнес среда и ПЧИ

• Конкуренция, либерализация, пазар на труда

• Публични услуги

КЛУБ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ
Семинар "Икономически поглед върху публичните политики“ - 21 февруари 2011, София



Резултати

• Икономиката расте

• Безработицата намалява

• Доходите се увеличават

• Нетната емиграция се обръща

КЛУБ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ
Семинар "Икономически поглед върху публичните политики“ - 21 февруари 2011, София



Резултати
2003

Luxembourg

Ireland

Netherlands

Austria

Denmark

Germany

Belgium

United Kingdom

Sweden

France

Finland

Italy

Spain

Greece

Portugal



След забогатяването

Taoiseach:

Аз съм последният социалист премиер
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След забогатяването

• По-малко реформи, повече популизъм
и харчене

• Насърчаване на строителството

• Изкуствено ниски лихви

• Купуване на синдикатите с щедрост

• Съмнителни връзки на политици с 
бизнес

• Износът вече не е двигател на растежа, 
а вътрешното търсене
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Кризата и банките

• Министърът на финансите: Най-
евтиното спасяване на банки в света

• Мащабни загуби

• Забавяне на бюджетната консолидация

• МВФ
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Естония
Промяна в БВП на човек по ППС, 1995-2009
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Естония vs. Китай
Растеж на GDP PPP per capita за десетилетието до 2006
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Естония

Смелост и новаторство – валутен борд, 
плосък данък, нулев данък печалба, фалит
на неефективните, бюджетна дисциплина, 
бърза и прозрачна приватизация

Три кризи – един подход – бюджетна
дисциплина, реформи, смелост (1992, 
1999, 2009)
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Естония
- тежко засегната от кризата заради
географски и др. фактори
- 2009 – очакван бюджетен дефицит от над
10% от БВП
- съкратен до минимални нива
- не е в свръхдефицит, не на МВФ
- побеждава недоверието
- възстановяват се инвестиционните потоци
- влизане в Еврозоната
- доверие към правителството
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Естония - лихви
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Естония – чужди инвестиции
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Естония - борса
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Естония – БВП, Q4 2010



Германия: Аденауер и Ерхард

След война, криза, 
окупация, разделение

Икономическа свобода –
социална пазарна
икономика

Немското икономическо
чудо
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Европейското следвоенно икономическо чудо

Европа излезе от Втората световна война с ниво на
БВП на човек, което беше над два пъти по-малко от
това на САЩ: 42%. През първите 30 години след
войната Европа намали дистанцията наполовина. До
края на 80-те години, нейният БВП на човек стана
80% от американското ниво. Оттогава
конвергенцията спря. 
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Краят на чудото

През 60-те години общите
държавни разходи бяха
29% от БВП; през 70-те 
години бяха 37%; през 80-
те години бяха 47%; а през
90-те години бяха 50% от
БВП. Съпътстващото
увеличение на данъците
депресира
икономическия растеж…
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Швеция

1870-1960 - Швеция
забогатя по правилата на
капитализма, преди да
стане щедра социална
държава

Дори и през 1960 г. 
правителствените разходи
и преразпределянето
много напомнят тези в 
САЩ
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Швеция, данъци като % от БВП



Швеция, 90-те

- дерегулиране

- приватизация, вкл. публични услуги

- ниска инфлация

- пенсионна реформа, здравни фондове

- реформа на социалната система, 
насърчаване на труда

- спад със 150 хиляди на получателите на
помощи, заетост
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Швеция, 2010

- стабилна бюджетна позиция

- не е в процедура по свръхдефицит

- завръщане към бюджетен излишък

- висок растеж
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Икономическа свобода и доходи
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Аржентина: “античудо”

Има страни, които са
богати

и страни, които са
бедни.

И има бедни страни, 
които стават богати.

Има и Аржентина.
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Аржентина: “античудо”

в началото на 20 век е по-богата от Франция, Италия и 
Швеция

сега е банкрутирала

Тази невероятна трансформация не би се случила без
Хуан и Евита Перон, плюс провалите, постигнати чрез
популизма, национализма, протекционизма и все
по-корумпирания държавен апарат.
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Аржентина: “античудо”

Скорошни развития:

- премахна валутния борд /инфлация/

- фалит по външния дълг

- данък върху износа

- национализация на пенсионните фондове

- похарчване на златния резерв на централната банка

КЛУБ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ
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Местно срещу външно
Знание

Георги Ангелов
Институт “Отворено общество”
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МВФ и данъците

- МВФ, края на 2006: ако намалите данъка
върху печалбата до 10%, това ще издъни
бюджета

- Български икономисти: намалението ще
додеде до по-високи приходи или поне до
запазване на приходите

- Резултат: огромен растеж на приходите от
данъка върху печалбата в резултат на по-
ниската ставка; излишък в бюджета
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Синдикатите и Румъния

2007, учителска стачка, искане за 100% вдигане на
заплатите, други сектори

Твърдения: в Румъния вдигнаха двойно заплатите и 
нищо лошо не се случи

Икономисти от Macrowatch: Рязкото вдигане на
заплатите е заплаха за финансовата стабилност.

Есента на 2008: Румъния фалира, споразумение с 
МВФ, вдигане на данъци, намаление на пенсии и 
заплати
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Данске банк

- март 2007: Унгария е най-устойчивата
икономика (защото има нисък растеж на
БВП)

- октомври 2008: Унгария беше първата
страна, която фалира и трябваше да бъде
спасявана от МВФ и ЕС

(в България от 2005 година насам даваме Унгария като лош
пример на популистка политика)
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Данске банк, ноември 2007
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Нужда от МВФ?

Macrowatch 2009: Няма нужда от МВФ, а 
от бюджетна дисциплина и реформи. 
МВФ носи лош знак за инвеститорите и 
трябва да се ползва само в краен
случай.
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Нужда от МВФ?

Слухове в западните медии, че България
ще има нужда от заем.

Handelsblatt: България – следващата кандидатка за
държавен банкрут? (заради текущата сметка)

Capital Economics: Bulgaria Will Ask for IMF Loan

Bulgaria Faces Deep Recession, IMF Loan Imminent

Анализатори: На България й трябват $20 млрд. заем
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Нужда от МВФ?

Citi април 2009: Страните с най-голям спад на валутните
резерви са балтийските, Сърбия, Хърватия, България, 
Румъния и Унгария – четири от които вече получиха
пакети от МВФ, а останалите е вероятно да ги
последват скоро, на база на тези числа.

Юли 2009: Нашите прогнози за външното финансиране
[на България] не посочват необходимост от
подпомагане от МВФ, но програма с фонда би била
по-благоразумна стратегия.



118

Нужда от МВФ?

Citi април 2009: България ще има нужда от външно
финансиране в размер на 65% от валутните резерви

Резервите се увеличиха, без нужда от външно
финансиране.
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Фитч

България ще има дупка в платежния баланс
за 2009, която ще изяде 32% от валутните
резерви

България, Хърватия и Литва ще търсят
програма с МВФ, Македония и Естония
също са възможни кандидати.

Резултат: нищо подобно, валутните резерви
през 2009 се увеличиха. Не е търсена
помощ от МВФ в тези страни.
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Economist, февруари 2009
Източна Европа ще завлече ЕС
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МВФ

МВФ август 2009: Чуждите инвестиции и 
кредитирането в Източна Европа няма
да се завърнат скоро

Естония: от есента на 2009 чуждите
инвестиции рязко се възстановиха на
нивото от преди кризата
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Румъния или България?

Moody’s, септември 2009: Румъния ще се
върне по-бързо към ръст от България, 
защото валутният борд пречи на
България

Резултат: България има икономически
растеж вече три тримесечия, а Румъния
още е в рецесия
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Дефицит по текущата сметка

- Георги Ганев, май 2007: чуждите
инвестиции причиняват дефицита по
текущата сметка

- 2008-2009 чужди анализатори – чуждите
инвестиции ще спаднат, но дефицитът по
текущата сметка не може да спадне, 
България ще фалира

- 2009-2010 – дефицитът по текущата сметка
се стопи
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Дефицит по текущата сметка ЕК

Ноември 2008: С дефицит по текущата
сметка в размер 23.9% от БВП за 2008 г., 
България води негативната класация на
Европа по този показател. Очакванията на
ЕК са съотношението да се запази през
2009 г. и 2010 г., като се предвижда спад
на дефицита само с около процент
годишно.

Резултат: Дефицитът спадна трикратно



125

Дефицит по текущата сметка ЕЦБ

2007-2008: висок дефицит по текущата
сметка, това поставя рискове, ако
спаднат чуждите инвестиции
дефицитът няма да се свие; ще чакате
за ERMII и за еврото

2009-2010: противно на мнението на ЕЦБ, 
дефицитът се сви по-бързо дори от ПЧИ
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Рубини
Нуриел Рубини, февруари 2009: невъзможно е да се

поддържа фиксиран курс при този натиск. Дефицитът
по текущата сметка не може да намалее и изправя
България и балтийските пред валутна криза.

Георги Ангелов, март в. Сега – Рубини не разбира

Иван Костов, март 2009, в. Сега: Нуриел Рубини е прав. 
Бордът пречи и увеличава дефицита.

Георги Ангелов, март 2009, блог на Световната банка: 
Дефицитът нямалява с огромни темпове, няма
проблем

Петър Ганев: приспособяването върви бързо

http://www.segabg.com/online/new/articlenew.asp?issueid=3483&sectionid=5&id=0000902
http://business.feeder.ww7.be/spip.php?page=site&id_syndic=135&debut_syndic=200
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Рубини
Дефицит по текущата сметка
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Рубини
(валутни резерви)
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Рубини и валутните резерви

Нуриел Рубини: България е загубила през
второто полугодие на 2008 година 16% 
от своите валутни резерви, за да
защитава стойността на лева.

Невярно: не са 16, а 4%

Невярно: не сме защитавали лева, а 
правителството похарчи излишъка

Извод: Рубини не знае
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Рубини
(валутни резерви)
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Конфликт на интереси

западните банки продават хеджиращи
инструменти и затова "с едната ръка" 
публикуват анализи всяващи страх, а с 
другата продават хеджиращи риска
инструменти…

Иван Искров, 30 октомври 2008
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Бюджетен дефицит
Чужди икономисти 2009: раздувайте дефицита, за да

излезете от кризата

Синдикати и кейнсианци: раздувайте

Macrowatch 2008-2010: Бюджетна стабилност, за да
излезем от кризата

Гърция фалира

Естония не се вслуша в чуждите съвети и излезе
бързо от кризата

България се вслуша и загуби голяма част от 2010
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Бюджетен дефицит
Октомври 2008: Macrowatch
За да се избегне намаляване на кредитния рейтинг на

България, Ангелов препоръча правителството да
поддържа силна фискална позиция, като ограничава
извънредните разходи, и да води внимателна
политика по доходите в държавния сектор. Според
него трябвада се увеличи гъвкавостта на ико-
номиката чрез структурни промени, както и да се
подобри бизнессредата и да се намали данъчното
бреме. Той препоръча и запазванена
икономическата стабилност ивалутния борд и по-
бърза подго-товка за влизане в еврозоната.
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Виенски институт

Страните с борд ще страдат много
повече. Естония ще отбележи спад от
10% през 2010

Естония отбеляза растеж през 2010 
година, 6.6% на годишна база за
последното тримесечие, най-висок в ЕС

Страните с борд се справят добре.
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Защо незнание?
България е малка страна

Малко хора в чужбина се интересуват от
България, не знаят български

Западните медии не залагат много на
съдържание от страната, не инвестират
в анализи.

Чужди банки – няколко човека покриват
десетки страни от околността
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Защо незнание?
Журналист от западно издание 2009: 

ограничения в обема поради които почти
никога не може да пише отделно за
България и Румъния, а ги сбива в един
параграф

Идеология – неразбиране на валутния борд, 
вяра в учебникарски истории, а не се четат
изследвания за региона

Четене на откъслечни информации в 
западни медии, скептицизъм към региона
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Защо незнание?
Не се следят данните в реално време

Следват се 2-3 повърхностни индикатора, 
без никакво задълбочаване в структурата
им

Не се разбират спецификите на малките и 
пост-соц страни

Тези, които говорят за България, често не са
тези, които имат знания за подобни
страни и подобни специфики



КЛУБ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ

Семинар 

“Данъчна политика”
19 април 2011, София



ЗАЩО ИМА ДАНЪЦИ?

Георги Ганев
Център за либерални стратегии



Защо има данъци

• Първо и най-важно – финансиране на 
държавата

• Едва след това идват други съображения:

– Преразпределение чрез данъци

– Стимулиране чрез данъци



ДАНЪЦИ И ЕФЕКТИВНОСТ



Данъци и ефективност

• Въпросът е:

• Как да се финансира държавата на 
възможно най-ниска обществена цена

• Става въпрос за минимизиране на 
сделковите разходи по финансирането

• Тези сделкови разходи са:

– Видими и невидими

– Статични и (особено важни) динамични



Толкова ли различни прогресивните 
от плоските?
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Figure 1 The Effects of a Tax
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Figure 2 Tax Revenue
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Figure 3 How a Tax Effects Welfare
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Figure 5 Tax Distortions and Elasticities
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Figure 5 Tax Distortions and Elasticities
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Figure 5 Tax Distortions and Elasticities

Copyright © 2004  South-Western

Demand

Supply

(c) Inelastic Demand

Price

0 Quantity

Size of tax

When demand is

relatively inelastic,

the deadweight loss

of a tax is small.



Figure 5 Tax Distortions and Elasticities

Copyright © 2004  South-Western

(d) Elastic Demand

Price

0 Quantity

Size

of

tax Demand

Supply

When demand is relatively

elastic, the deadweight

loss of a tax is large.



Figure 6 Deadweight Loss and Tax Revenue from Three Taxes of 
Different Sizes
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Figure 6 Deadweight Loss and Tax Revenue from Three Taxes of 
Different Sizes
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Figure 6 Deadweight Loss and Tax Revenue from Three Taxes of 
Different Sizes
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Figure 7 How Deadweight Loss and Tax Revenue Vary with the 
Size of a Tax
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Лафер в Бг?
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Данъчна ставка корпоративен данък (до 2001 за големи печалби)

Крива на Лафер за българския корпоративен данък?



КОЙ ПОНАСЯ ДАНЪЧНАТА 
ТЕЖЕСТ?



Кой понася данъчната тежест?

• Краткият отговор: който е по-нечувствителен

– Концепцията за еластичност

– Адекватната точка за сравнение:

• Или ситуацията при липса на данък

• Или ситуацията при по-ниска ставка

• По-дългият отговор: бремето се носи от този, 
който има по-малка гъвкавост на реакция 
при промяна в пазарните условия



Figure 8 A Payroll Tax
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Figure 9 How the Burden of a Tax Is Divided
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Figure 9 How the Burden of a Tax Is Divided
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Данъчна политика

Георги Ангелов

Институт “Отворено общество”



ЗАЩО ИМА ДАНЪЦИ?



Определение

Данък – безвъзмездно финансово 
задължение, наложено едностранно върху 
данъкоплатец от държавата, неплащането на 
което подлежи на принудително събиране и 
законово наказание.



РОЛЯ НА ДЪРЖАВАТА?



Защитна функция



Външни ефекти



Tragedy of the Commons



Свободни ездачи (free riders)



Държавна намеса при пазарни 
провали и публични блага

• Разлика между частни и обществени 
ползи/разходи

• Публични блага – неконкурентно 
потребление; липса на изключване (няма 
установени права на собственост)

• Информационна асиметрия

• Монопол



Но

• Коуз – ако няма транзакционни разходи, 
частни договори могат да решат проблемите

• Преодоляване на проблемите с 
предприемачество и технологии (кодирана 
ТВ, мобилни телефони vs. стационарен 
монопол)



И още едно но

• Държавен провал (примери)

• Публичен избор



Публичен избор

"Democracy is the worst form of government, 
except for all those other forms that have been 
tried from time to time." 

Winston Churchil

(House of Commons speech on Nov. 11, 1947)



Публичен избор

 Малки групи със специални интереси

 Борба за непазарни ренти

 State/Regulatory Capture

 Бюрокрация

 Непредставеност на следващите поколения; 
политически бизнес цикъл и дефицити



Бюрокрацията не е безплатна

 Данъчна тежест

 Събиране на данъците

 Сива икономика

 Бумащина, опашки, наредби, регулации, 
формуляри

 Администрация, данъчно счетоводство и пр.



Лесен избор

Конкурентен пазар

vs.

Бюрократична държава

(комунизмът не работи)



Труден избор

Пазарен провал

vs.

Държавен провал

(няма лесно решение)



Алтернативи на 
държавно/данъчно финансиране

Концесия

Такси за услуги

Конкуренция

Пазарни стимули

Регулиране вместо финансиране

Редовен анализ и оценка на ефективност



Патернализъм

Държавата се “грижи” за теб от люлката
до гроба

Борба с бедността и безработицата
(успех?)

Ефекти и проблеми

Алтернативи



Бюджетни приходи

% от БВП

Развити страни

Огромната държава -
скорошно явление



Бюджетни приходи
% от БВП
Швеция

Огромната държава -
временно
явление?



Бюджетни приходи

% от БВП, 2007

Европа: държава
между 30 и 60% 

от БВП

Големи различия



Държавни разходи за
болници

% от БВП, 2007

Европа: огромно
разнообразие

GEO/TIME 2007

Denmark 5.5

Spain 4.3

Austria 4.0

Italy 3.7

France 3.5

Malta 3.4

Estonia 3.3

Ireland 2.9

Czech Republic 2.9

Greece 2.8

Germany 2.6

Latvia 2.6

Slovenia 2.4

Bulgaria 2.3

Poland 2.1

Lithuania 2.1

Cyprus 2.1

Hungary 1.8

Portugal 1.3

Luxembourg 0.0



Няма общ модел

Всяка страна решава за себе си

Важни са местните обстоятелства и цели



Българският бюджет



Прахосничество в бюджета



Данъци и ефективност



Ефективност

Две данъчни системи

Събират еднакви приходи

Едната създава по-малко
административно и икономическо бреме



Административно
бреме на данъците

 Време

 Процедури

 Опашки

 Формуляри

 Наредби

 Разходи

 Персонал

 Адвокати

 Съдилища... 



Мъртво данъчно бреме

Данъците
изкривяват
стимулите

По-малко
производство, 
труд, 
инвестиции

Загуба на
благосъстояние



Мъртво данъчно бреме

Feldstein, M. (1996) "How Big Should 
Government Be?" National Bureau of 
Economic Research working paper 5868

Мъртво данъчно бреме:

165% от данъчните приходи



Крива на Лафер

САЩ, 20-те години
на ХХ век

Едни и същи
приходи при 7% и 
при 77% данък!



Крива на Лафер

България

Приблизително
същите приходи
при по-ниски
ставки на преките
данъци



Крива на Лафер

България

Повече
приходи при
по-нисък
данък
печалба



Крива на Лафер

The Economist

Повече
приходи при
по-нисък
данък
печалба



Крива на Лафер

По-добре ниски данъчни ставки



Преки или косвени данъци?

Преките данъци вредят повече на
икономическия растеж

Косвените данъци имат по-малко
негативни ефекти върху труд, 
спестяване, инвестиции, растеж



Преки или косвени данъци?

Робърт Лукас, Нобелов лауреат

президентска лекция AEA 2003:

 Отмяна на данък печалба

 Компенсиране с други данъци

 30 до 60% повече инвестирани капитали

 по-бързо икономическо развитие

 2 – 4% по-високо годишно потребление



Преференции или широка
данъчна основа?

Широка данъчна основа:

 По-ниски ставки

 По-малко бреме

 По-малко административни разходи

 По-малко лобизъм

Всяка преференция води до натиск за
още.



Средни и пределни ставки

Един и същи данък може да се плати при
различни видове ставки.



Данъци и растеж
(крива на Ран)



Данъци и растеж

Иконометричният анализ с данни от
ОИСР доказва, че оптималният размер
на държавата, тоест размерът на
правителствените разходи, който води
до максимален икономически растеж, е 
не по-голям от 25% от БВП (при 95% 
доверителен интервал).



Бедна и богата страна

Еднаква данъчна политика?

Различна тежест на растежа



Римска империя

Порочен кръг

- увеличени разходи за бюрокрация, армия, 
социална държава

- увеличаваща се и все по-непосонима
данъчна тежест

- избягване (законно и незаконно) на
данъците

- край на държавата



Разпределение на данъчното
бреме tax incidence

Според
еластичност
на търсенето/ 
предлагането



Данъчен клин



Данъци и сива икономика



Принципи

Хора с еднакви доходи да плащат еднакви
данъци

Хора, които получават повече ползи от
публичните услуги, да плащат повече

Хора с по-високи възможности за плащане
да плащат по-висока сума на данъка (не
задължително по-висока ставка!)

Всеки трябва да има принос, иначе става
свободен ездач.



•Прогресивен

•Пропорционален (плосък)

•Регресивен

•(кратък или дълъг период)

Данък



CCCTB proposal



Оценка на публичните политики

Светла Костадинова

Институт за пазарна икономика
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България

Гласуване

МС внася в Парламента

Внася се в МС

Съгласува се с останалите министерства

Те пишат нов закон или промяна в съществуващ

Ресорният министър възлага задача на експертите в министерството си да 
измислят решение

Има проблем в обществото/или нова директива, регламент
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Добрата практика

• Дефинира се проблемът, който изисква решение

• Определят се цели (конкретни, измерими и постижими)

• Описват се поне 3 варианта на евентуалната 
политика (поне един не е регулаторен)

• Оценяват се ползите и разходите за всеки вариант (за 
администрацията, бизнеса, гражданите, околната среда)

• Обществени консултации (при изготвянето на оценката в 
началото и още веднъж след нейното завършване)

• Препоръка за най-ефективната политика/решение 
(най-добър резултат с най-ниски средства)
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Резултатът от оценката на въздействието е, че след като 

е готова със сигурност има отговор на следните въпроси:

• Какъв е проблемът, който се решава и защо се е 

появил?

• Какви са очакваните последици от определена 

политика?

• Какво ще се случи, ако не се предприеме нищо?

• Защо предложеното решение е най-доброто, т.е. 

решава проблема с най-ниски разходи?

• Могат ли мерките да се изпълняват ефективно?



Изискванията в България
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Примери от действителността

България
Дежурните текстове в Мотивите:

- С предложените изменения и допълнения се цели преуреждане

на обществените отношения, свързани с...

- Се хармонизира с европейското общностно право...

- Се създава по-подробна и точна законова дефиниция на...

- Се извършват изменения в уредбата на ...

- Се цели усъвършенстване на нормативната уредба,  

регламентираща дейността на ...
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Българската реалност

В преобладаващите Мотиви:
• Няма конкретен проблем

• Няма цели

• Няма разгледани алтернативни варианти

• Няма никакви разходи и/или ползи

• Почти винаги “предложението няма да се отрази на бюджета”

• Няма никакви консултации

219



Пример – минимални осигурителни прагове в България

• 2009 – увеличение средно със 26%

• Мотиви:

“Ефектът от нарастването на минималните осигурителни прагове върху 
приходите от осигурителни вноски е около 500 млн. лв. По-високите 
осигурителни прагове оказват положително влияние и върху 
нарастването на средния осигурителен доход...

Основната цел, поради която се въвеждат минималните осигурителни 
прагове през 2003 г., е да се повиши събираемостта на вноските за 
социално осигуряване от НОИ и по този начин да се увеличат приходите 
за Държавното обществено осигуряване по фондове - фонд „Пенсии”, фонд 
„Трудова злополука и професионална болест”, фонд „Общо заболяване и 
майчинство”, фонд „Безработица”, фонд „Гарантирани вземания на 
работниците и служителите”.”
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Цели в Мотивите

• да служат като средство за борба със сивия сектор и да излязат на светло по-
голяма част от работниците и официалните им заплати да се доближат до 
реалните; 

• да се подобри дългосрочната финансова стабилност на държавната 
пенсионна система; 

• работещите да получават по-високи пенсии в бъдеще, тъй като 
декларираният им доход ще бъде по-висок; 

• да се намали нелоялната конкуренция между фирмите на светло и фирмите в 
сивия сектор, които не осигуряват служителите си на реалните заплати; 

• работещите да получават адекватно заплащане в зависимост от 
образованието и вида работа; 

• да се намали разликата в заплащането на труд между високо 
квалифицираните и ниско квалифицираните и спрямо малцинствените групи. 
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Оценка на въздействието

Оценка на 2 варианта:

- Предложението на правителството

- Премахване на минималните осигурителни 

прагове 

222



Първи вариант: увеличение на МОП средно с 26% 

от 2009 г.

• Разходи за бизнеса
– Увеличаване на разходите за брутни заплати

– Допълнителни разходи за социални осигуровки

– Време и ресурси за запознаване на фирмите с новите осигурителни прагове. 

– Време за планиране и промяна на структурата на заплащане и други 
мениджърски решения, свързани с промяната

– Намаляване на производителността на част от персонала поради намалени 
стимули в резултат на съкращаване на годишните бонуси и премии за по-
производителните работници, съкращаване на бюджета за социални 
придобивки и за обучение и квалификация на служителите

– Загуба на конкурентни позиции на предприятията поради увеличаване на 
цената на труда

– Увеличаване на сивия сектор и нелоялната конкуренция между фирмите

– Намаляване на печалбата и инвестициите
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- Разходи за потребителите и гражданите 

• Намаляване на разполагаемия доход и покупателна способност за някои групи 
работници в резултат от по-малко премии и бонуси за по-производителните 
работници и по-малко социални придобивки. 

• По-високи потребителски цени на стоките и услугите в резултат от увеличените 
разходи за труд на фирмите. 

• Негативен ефект върху образованието и квалификацията на младите – според 
научната литература увеличаване на минималните заплати над равновесното им 
ниво има отрицателен ефект върху нивото на образование и квалификацията 
сред младежите, тъй като те избират да влязат по-рано в работната сила. 

• Намаление на заетостта (особено сред младежите, малцинствените групи и по-
ниско производителните работници) и намаление на отработените работни часове 
в икономиката, което води до намаляване на покупателната способност на тези 
групи поради загуба на доход. 

• Увеличаване на разходите за социални осигуровки и данъци в резултат от по-
високата брутна заплата на част от наетите. 
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- Разходи за публичния сектор 

• По-малко приходи от осигуровки и данъци от намаление на 

заетостта. 

• Повече разходи за обезщетения за безработица и други 

социални помощи поради увеличаване на безработицата сред 

младежите и ниско производителните работници. 

• По-малко приходи от осигуровки и данъци от увеличаване на 

сивия сектор. 
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Ползи
1) Ползи за бизнеса – допълнителните приходи от по-високите крайни 

цени на продукцията на фирмите и спестените разходи от бонуси, премии 

и други социални придобивки за персонала. Увеличаването на брутните 

заплати на някои групи заети ще доведе от своя страна повече приходи от 

вноски в пенсионно-осигурителните дружества (родените след 1959 г. 

трябва да внасят 5% от брутната си заплата в пенсионни дружества). 

2) Ползи за потребителите – част от заетите печелят от увеличаване на 

брутната заплата или приходи от обезщетения за безработица.

3) Ползи за публичния сектор – увеличени приходи от социални 

осигуровки и данъци. 
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Втори вариант: премахване на МОП и реформа на 

пенсионната система

Ефекти върху икономиката:

1.Увеличаване на частните спестявания в икономиката и повече инвестиции.

Според оценки за българската икономика преминаването към капиталова пенсионна система ще 
доведе до увеличение на спестяванията със средно 1,79% от БВП на година и на инвестициите – с 
1,68% от БВП на година до 2050 г. 

2. По-гъвкав пазар на труда, увеличаване на заетостта и излизане “на светло” на работещите -
пенсионната реформа ще намали изкривяванията на пазара на труда чрез значително съкращаване 
на данъчното бреме и премахване на стимулите за по-ранно пенсиониране. 

3. Развитие на капиталовия пазар – средствата по личните сметки се инвестират на капиталовия 
пазар. 

4. По-високи разполагаеми доходи за работещите – поради намаляване на осигурителните вноски. 

5. Ускорен икономически растеж - увеличаването на спестяванията, намалението на неравновесията 
и изкривяванията на трудовия пазар и развитието на капиталовите пазари са фактори, които водят до 
икономически растеж 

6. Финансова стабилност на пенсионната система и по-високи пенсии в дългосрочен план, защото 
системата, основана на лични пенсионни сметки, не зависи от демографските процеси на 
населението. 
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Сравнение и препоръка на вариант

На базата на оценката на въздействието от увеличението на 
минималните осигурителни прагове с 26.6% през 2009 г. достигнахме до 
извода, че нетният ефект за икономиката е отрицателен – загубата за 
икономиката е в размер на 4.65 млрд. лв. за 10 години. 

Препоръчваме премахване на минималните осигурителни прагове и 
едновременно с това реформиране на пенсионната система в страната 
чрез постепенно преминаване изцяло към капиталова пенсионна система, 
основана на лични пенсионни сметки. 

Предложената политика ще доведе до намаление на бедността в 
страната, увеличаване на икономическия растеж, излизане на светло на 
неформалната заетост, по-високи пенсии в бъдеще на работещите и 
осигуряване на дългосрочна стабилност на пенсионната система в 
страната. 
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КЛУБ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ

Семинар 

“Социална политика”
17 май 2011, София

Лъчезар Богданов
Industry Watch



Тема 1

Същност и обхват на модерната „социална държава”. 
Основни приципи и цели
История на възникване на най-големите социални 
програми.



Определения
A welfare state is a concept of government where the state 
plays the primary role in the protection and promotion of 
the economic and social well-being of its citizens

Social policy primarily refers to guidelines, principles, 
legislation and activities that affect the living conditions 
conducive to human welfare. Thus, social policy is that part 
of public policy that has to do with social issues.

http://en.wikipedia.org/wiki/Quality_of_life
http://en.wikipedia.org/wiki/Public_policy
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_issues


Обхват
Модерната “социална държава” се грижи поне за:
- Пенсии
- Пазар на труда
- Трансфери, помощи за групи граждани по различен 
признак
- Антидискриминационни политики
- Грижа за деца и други уязвими групи
- Жилищна и транспортна социална политика

Обхватът зависи от това, което в даден момент се 
възприема като “социален проблем”!



Обект на “социалната политика”

От това следва, че социална политика е всичко, което цели да се 
пребори със определен “социален проблем”

“Социален проблем” може да бъде всеки проблем, считан от 
“обществото” за такъв, но това разширява дефиницията безкрайно

Обратно, не всеки “социален проблем” създава нужда от държавна 
намеса; има социални проблеми, които могат да се разрешат с 
индивидуално действие или сдружения на хора по частен път

Изборът докъде се простират социалните политики на държавата е 
политически; мотивацията може да е морална или рационална



Моралната защита: справедливост

Общопризнат стремеж да живеем в справедливо общество;

Две концепции за справедливост: равенство в резултата и равенство пред закона

Равенството пред закона изисква държавата да третира всички еднакво, независимо 
от резултата
Равенството в резултата изисква държавата да третира индивидите така, че крайният 
резултат да е равенство в постиженията
С други думи: всеки да получи според заслугите или всеки да получи според нуждите 
си
Имаме и “равенство на възможностите” – но то почива на разбирането, че държавата 
трябва да осигури равен шанс, дори ако отделните индивиди имат различни стартови 
позиции. Тъй като неуспехът на необлагодетелствените може да се разглежда като 
“непредоставен шанс”, то единствения начин да се докаже, че държавата е дала равни 
възможности е да гарантира, че те ще бъдат оползотворени – и отново имаме 
стремеж към “равенство в резултата”



Справедливост и “позитивни права”
Негативни и позитивни права: 
- Негативни са човешките права, чието ползване от един индивид налага на останалите 
задължение да се въздържат от действие (да не действа) – например правото на 
собственост може да се разглежда като забрана на несобствениците да ползват 
дадена вещ
- Позитивни са човешките права, чието ползване от един индивид налага поне на един 
друг индивид задължение да извърши действие или да се откаже от свои права –
например правото на безплатен превоз за един налага задължение някой да го 
превози безплатно или да му плати билета

Справедливостта, разглеждана като равенство в резултата, цели гарантиране на 
позитивни права

Повечето модерни социални политики са инструмент за осигуряване и финансиране 
на позитивни права

Някои (по-скоро изключение) са институционализирана форма на благотворителност 
(държавата като добър самарянин)



Рационалната защита: 
ефективност, утилитаризъм

Максимизиране на общото щастие – 1 лев за милионера е по-малко ценен 
от 1 лев за бедняка, като вземем от единия и дадем на другия, увеличаваме 
“общото благостъстояние”
Избягване на войни, насилие, конфликти – разходите за социални дейности 
са по-ниски от потенциалните щети, които такива действия могат да донесат
Инвестиция в бъдещето – програми за преквалификация, интеграция на 
маргинализирани групи
Намеса при “пазарни провали” – когато има бариери определен проблем да 
се разреши с ниски разходи от пазара (доброволно)
Солидарност – разпределение на риска при катастрофични събития



История на възникване

Ото фон Бисмарк – Германия 1880-
1899; пенсионна възраст – 70 години , 
осигуряване по болест, определя 
реформата като “практично 
християнство”

Великобротания – 1908 – социална 
пенсия, 1911 – осигуряване за 
безработица и болест, 1946 – общо 
здравно осигуряване



История на възникване

САЩ – осигуряване за болест, пенсия и 
безработица  1935 г.
Здравеопазване за възрастните и тези 
с ниски доходи – 1965
Борба с бедността – 1964 (Great 
Society)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/d/d9/IdaMayFuller.jpg


А какво е имало преди социалната 
държава?

http://www.amazon.com/gp/reader/0807848417/ref=sib_dp_pt


Тема 2

Основни социални програми. Причини (аргументи) за 
създаването им. Описание на прилаганите инструменти 
– регулиране (ограничения), трансфери на доход, 
данъчно облагане, привилегии и преференции



Защо държавна намеса?
1. Пазарен провал: 
- ако държавата не създаде пенсионна система, възрастните хора 
няма да имат доход
- работодателите са по-силни от работниците, не може да има 
равностойно пазарно договаряне на пазара на труда
- много хора няма да могат да си позволят здравеопазване 
(хронично болни, с вродени дефекти) или няма да искат да 
спестяват/се осигуряват/застраховат



Защо държавна намеса? - 2
2. Грижа за ближния: 
- някой трябва да се грижи за сираците, самотните хора, тези с 
увреждания
- създаване на усещане за сигурност чрез очакване за солидарност 
и взаимопомощ при риск от катастрофично събитие

3. Максимизиране на общественото благо
- Инвестиране в бъдещето, сегашните бенефициенто ще допринасят 
в бъдеще (програми за квалификация, заетост)

4. Гарантиране на права
- Интеграция на дискриминирани и маргинализирани групи



Държавна пенсия за старост
Изглежда, че се приема “пазарен провал” – хората няма 
да пестят сами за старините се, ако не бъдат задължени
Приема се, че частния финансов сектор работи по-зле от 
монополна държавна институция
Държавното пенсионно осигуряване традиционно е с:
- разходо-покривен модел (трансгенерационен 
трансфер на доход)
- задължително участие (солидарност)
- слаба връзка между принос и получавана пенсия 
(преразпределение)



Държавно здравно осигуряване

Достъпът до здравеопазване се разглежда като 
позитивно човешко право (но правителството дефинира 
какво се включва в предоставяните услуги)
Предполага се пазарен провал в нежеланието на 
частния сектор да застрахова/осигури лица с минали 
заболявания, лица с по-висок риск и ниски доходи
Основава се на:
- Задължително участие
- Фиксирани равни вноски от дохода, определян от 
правителството обхват на покритите услуги



Трансфери
Всяка програма за трансфер на доход се аргументира с “нуждата” 
на бенефициента; нуждите се приемат за справедливи, когато:
- има доказана трудност и страдание от бенефициента (бедност, 
увреждане);
-се използват за насърчаване на определено поведение (например 
– раждаемост, работа в определена служба – МВР, армия)

Трансферите са парични (лесно видими – помощи, добавки) и 
непарични (трудно видими – безплатни карти за транспорт, 
субсидирани детски градини, освобождаване от данък, ранно 
пенсиониране)



Осигуряване и обезщетения
За разлика от трансферите, обезщетения получават само 
осигурените; 
Става въпрос за национална монополна полу-
застрахователна схема, отново има допускане за 
пазарен провал;
Но някои събития не са риск – т.е. индивидът има 
контрол върху развитието на нещата (безработица, 
раждане)



Регулации
Минимална заплата, гарантиран отпуск,  максимален 
работен ден, позитивна дискриминация  (квоти), 
преференции по определен признак

Предполага се, че:
- Пазарът не работи, защото има неравна сила за 
преговори
- Началните шансове на определени групо са много по-
слаби заради дискриминация в миналото



Митове и реалност: истинските 
въпроси

Как дефинираме “социалния проблем”, който 
предполагаемо адресираме:
- Абсолютна бедност или диференциация на доходите 
(неравенство)?
- Голямо неравенство в доходите или липса на социална  
мобилност?
- Липса на достъп до здравеопазване или бедност?
- Дискриминация или ниско образование?



Тема 3

Икономически подход при анализа на политиките. 
Програми и стимули за поведение. Цели и действителни 
резултати. Непреки (невидими) ефекти от социалните 
политики. Разглеждане на алтернативите.



Подходът на икономиста
Икономиката се занимава с човешките взаимоотношения по повод 
използването на ограничени ресурси за задоволяване на 
неограничени потребности

Първи извод – не можем да решим всички проблеми (социални), 
трябва да се прави избор. Ресурсите са ограничени . Няма 
безплатен обяд!

Парите никога няма да “стигат” за високи пенсии, здравеопазване, 
образование 

Когато имаме колективен избор (правителството), трябва да имаме 
механизъм за решение докъде ще се простира държавната 
социална политика



Анализ ползи-разходи
Болката, страданието и нуждата се мерят трудно – така че “ползите” 
от дадена социална програма не винаги са лесни за 
околичествяване
Все пак, имаме обективни измерители – групиране на засегнатите 
лица по определени критерии, определяне на броя засегнати и т.н.
Можем да определим потенциалните общи разходи за политиката
Два подхода:
- Решаваме проблемите с най-добро съотношение разходи/ползи, 
до достигане на общия (макро) лимит на държавните разходи
- За някои социални проблеми търсим политиката, която ги решава 
с минимални разходи



Цели и резултати
Ползите от всяка политика се мерят с действителните резултати, а 
не с целите

Колкото и благородно да звучи някоя кауза, тя понякога не може да 
бъде реализирана от правителствена политика

Може да има действителен социален проблем, но той да се 
преследва с лоша политика 

Следователно, подреждаме политиките не само според важността 
на социалния проблем, а и според вероятността те да го разрешат



Цели и резултати
Ползите от всяка политика се мерят с действителните резултати, а 
не с целите

Колкото и благородно да звучи някоя кауза, тя понякога не може да 
бъде реализирана от правителствена политика

Може да има действителен социален проблем, но той да се 
преследва с лоша политика 

Следователно, подреждаме политиките не само според важността 
на социалния проблем, а и според вероятността те да го разрешат



Стимули, причини и следствия 
Социалните проблеми имат причини; решението им изисква 
правилното разкриване на причините
С редки изключения (природни бедствия, редки заболявания) 
причините са резултат от човешки действия, а хората действат 
според стимулите
Ако искаме всеки да е осигурен за пенсия, трябва да се запитаме 
дали хората, оставени свободни, ще се осигурят (спестят) 
доброволно;
Ако искаме по-високи заплати за най-бедните, трябва да се 
запитаме защо те биха получили ниска заплата на свободния пазар
И обратно, когато приложим определена мярка, трябва да сме 
сигурни, че тя създава стимули за поведението, което искаме да 
насърчим 



Разходи
Преките разходи се виждат в бюджетите на съответните програми
Но има и непреки разходи:
- доходът, използван за финансирането им, може да се използва 
алтернативно, да доведе до повече инвестиции и растеж (макро 
цена на програмите)
- стимулите се променят  - когато например майките получават по-
дълъг период обезщетение след раждане, те имат по-малък стимул 
да започват работа
- когато се намесваме на пазара с данък или ограничение, влияем 
на цените, търсенето и предлагането (твърде високите регулации 
при наемането на труд увеличават безработицата)
- когато потребителите не носят разходите (дори частично), те  не се 
интересуват от цената (“безплатните “ за пациента лекарства 
увеличават консумацията и цените  им) 



Неефективност и неефикасност
Твърде много от програмите са толкова стари, че никой не оспорва 
полезността им:
- дали добавките за деца наистина насърчават раждаемостта?
- дали освобождаването от данък, винетка и такса за синя зона 
наистина помага на хората с уврежданията?

А при други се създава огромна бюрократщина:
- Има ли смисъл от “безплатно” лекарство, което струва почти 
колкото бланката на рецептата на НЗОК



Сравнение на алтернативите
Алтернативата понякога е никаква намеса, а понякога – други инструменти 
на намеса

Например:
Пенсионната система може да бъде изцяло доброволна и пазарна 
(ненамеса), или задължителна в капиталови фондове (алтернативна 
намеса на сегашния разходо-покривен модел)
Или
Държавата може да спре субсидиите за детските градини (ненамеса) или 
да предложи ваучери на родителите, които да се ползват в частни и 
общински детски градини (алтернативна намеса)

Дори когато социалният проблем е значим и намесата – оправдана – това 
не означава, че действащия модел (програма) е най-добрата възможна 
политика – например, грижата за деца без родители в институции



Популизъм и последствия
Интересен случай е Гърция, в която и леви и десни политици в 
продължение на 40 години раздаваха права и привилегии (всеки 
иска да получи преференция и социална помощ)
Но във всяка солидарна схема има определени закономерности:
-бенефициентите трябва да са много по-малко от донорите;
- различните програми са свързани (ако затегнеш режима за ранно 
пенсионира по професии, но оставиш лесен достъп до пенсия за 
инвалидност, ще получиш много инвалиди – България 1999-2003)
-ако трансферите станат твърде щедри, те стимулират култура на 
зависимост 
- системата не е устойчива, ако една група хора е обречена да 
плаща за сметка на друга от самото начало (не всичко е “риск”)
- нетните платци започват да излизат от система (сива икономика, 
емиграция)



Скритите печеливши
Преференциите и “социалните цени” са основание да не се прави 
реформа в градския транспорт на София, БДЖ, държавните 
енергийни монополи

Социалните условия при приватизацията отблъскват пазарно-
ориентираните инвеститори и дават предимство на тези, които 
могат “да се разберат” със синдикатите и правителството

Централното договаряне НЗОК – Лекарски съюз, като всеки 
монопол, повишава цените на услугите

Фармацевтичните компании често спонсорират пациентски 
асоциации, борещи се за повече “безплатни” лекарства



Тема 4

Източници на информация за социалната политика в 
България. Програмни бюджети и отчети. Икономически 
и социални статистически индикатори. Международни 
сравнения.



Измерване на проблемите и 
резултатите 

Макар често социалните програми да се аргументират с 
емоционални състояния, те се описват и измерват с данни
Ако приемем, че в повечето случаи целта на политиките е хората да 
живеят “по-добре”, то икономическите индикатори вероятно 
вършат добра работа – доходи, пенсии, заетост, икономически 
растеж и др. под. 
НСИ, БНБ, Агенция по заетостта са обширни източници на 
статистика



Документи и специализирани 
институции

НОИ
НЗОК
Агенция за социално подпомагане / МТСП
Световна банка (например, Social Assistance Programs: Cost, 
Coverage, Targeting and Poverty Impact, 2009)
Програма за развитие на ООН (Human Development Report)
Европейска комисия (например European Commission, Green Paper: 
towards adequate, sustainable and safe European pension systems, 
2010)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0365:FIN:EN:PDF


Твърде много информация!

Вместо 
прессъобщения –
пълните документи 
с анализ, прогноза, 
статистика!



Програмни бюджети
Изчерпателно изброяват програмите
Дефинират целите на програмите
Залагат индикатори за изпълнение на целите
Позволяват изчисление на съотношение (например, колко струва 
преквалификацията на един безработен)
Позволяват след периода анализ на ефективност 
НОИ – публикации, бюлетин, годишник
МЗ – поставяне на ясни цели, отчет за изпълнение (без финансови 
индикатори), отделно бюджет в програмен формат



Програмни бюджети
Политика по социално подпомагане Мерна единица План Отчет

2010 г.
Показатели за полза/ефект

1.Брой изплатени месечни помощи

Средномес. брой 

лица и семейства

25 367 44 342

2. Брой изплатени еднократни помощи

Средномес. брой 

лица и семейства

8 494 6 400

3. Брой изплатени целеви помощи за наем

Средномесечен 

брой

265 201

4. Брой изплатени целеви помощи за хора с 

увреждания по ЗСП

Брой лица 97 660 57 000 *

5. Брой изплатени целеви помощи за пътуване 

на многодетни майки с автобусния транспорт.

Брой лица 13 590 15521 * *

6. Брой лица, на които е осигурена болнична 

медицинска помощ за диагностика и лечение

Брой лица 500 866

7. Брой изплатени целеви помощ за отопление

Средномес. брой 

лица и семейства

316 556 206 452

3. Еднократна помощ за отглеждане на близнаци до 

навършване на 1 г.

Брой деца 4 500

2 056

4. Еднократна помощ за отглеждане на дете до 

навършване на 1 г. от майка-студентка

Брой случаи 10 872

1 934

5. Месечни помощи за деца до завършване на 

средно образование, но не повече от 20-г. възраст

Средном. брой 

деца

653 367 839 698

6. Месечни помощи за отглеждане на дете до 1 

година.

Средном. брой 

случаи

16 988 23 201

7. Целеви помощи за ученици Брой деца 24 462 42 399

8. Месечни добавки за социална интеграция на хора 

с увреждания

Средном. брой 

лица

480 000 479 114

Из: Отчет за 
степента на 
изпълнение на 
утвърдените 
политики и 
програми на 
МТСП за 2010 

http://www.mlsp.government.bg/bg/docs/Otchet MLSP_2010.doc
http://www.mlsp.government.bg/bg/docs/Otchet MLSP_2010.doc
http://www.mlsp.government.bg/bg/docs/Otchet MLSP_2010.doc
http://www.mlsp.government.bg/bg/docs/Otchet MLSP_2010.doc
http://www.mlsp.government.bg/bg/docs/Otchet MLSP_2010.doc
http://www.mlsp.government.bg/bg/docs/Otchet MLSP_2010.doc
http://www.mlsp.government.bg/bg/docs/Otchet MLSP_2010.doc


Програмни бюджети

Политика в областта на социалното подпомагане 156 843.5 153 247.3 152 111.4

Програма 4 "Предоставяне на социални помощи при прилагане на 

диференциран подход"

47 208.6 63 815.7 63 221.5

Програма 5 "Осигуряване на целева социална защита за отопление на 

населението с ниски доходи"

94 533.7 71 305.1 71 305.1

Програма 6 "Закрила на децата чрез преход от институционални грижи към 

алтернативни грижи в семейната среда"                  

13 770.1 16 212.2 16 141.5

Програма 7 "Социално включване на други рискови групи от населението" 1 331.1 1 914.2 1 443.3

Политика в областта на демографското развитие и равни възможности 533 210.0 678 820.8 676 936.5

Програма 8 "Демографско развитие на населението" 53.4 160.3 -1.3

Програма 9 "Подпомагане на семейства с деца" 380 829.0 485 709.9 485 697.2

Програма 10 "Интеграция на хора с увреждания" 152 217.6 192 502.9 190 830.5

Програма 11 "Равни възможности" 110.0 447.7 410.1

Из: Отчет за 
степента на 
изпълнение на 
утвърдените 
политики и 
програми на 
МТСП за 2010 

http://www.mlsp.government.bg/bg/docs/Otchet MLSP_2010.doc
http://www.mlsp.government.bg/bg/docs/Otchet MLSP_2010.doc
http://www.mlsp.government.bg/bg/docs/Otchet MLSP_2010.doc
http://www.mlsp.government.bg/bg/docs/Otchet MLSP_2010.doc
http://www.mlsp.government.bg/bg/docs/Otchet MLSP_2010.doc
http://www.mlsp.government.bg/bg/docs/Otchet MLSP_2010.doc
http://www.mlsp.government.bg/bg/docs/Otchet MLSP_2010.doc


Международни сравнения
Факти, а не митове: в Европа се пенсионират по-рано от нас, 
“работим докато умрем” , а всъщност сме сред страните с най-
ниска ефективна възраст за пенсиониране в ОИСР
Имаме най-ниските осигуровки и данъци  - всъщност имаме 
средните за развитите страни (и по-високи от по-бедните) в ОИСР 
(Taxing Wages 2010) 

http://www.oecd.org/document/34/0,3343,en_2649_34533_44993442_1_1_1_37427,00.html


КЛУБ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ

Семинар 

“Пенсионната система –
икономически измерения, устойчивост и адекватност,

дебатът и дългосрочната перспектива”
21 юни 2011, София



Същност и обхват на модерната „социална държава”. 
Основни принципи и цели –

справедливост, равенство, солидарност. 
История на възникване на най-големите социални 

програми

Петър Ганев
Институт за пазарна икономика



Някои важни дати за държавните 

пенсии

Германия – 1889 г. (Бисмарк)

Англия – 1893 г.(the “aged poor”)

България – 1889 г.(Стамболов)

The Beveridge Report – 1942 г.

Япония – from “warfare” to “welfare” (1949 г.)



Бисмарк и “договорът” между 

поколенията

• Вилхелм I пише до Бисмарк: “… those 
who are disabled from work by age and 
invalidity have a well-grounded claim to 
care from the state” (1881 г.)

• Задължителна (насилствена) 
програма - работещите плащат (1889 
г.)

• Пенсионна възраст – 70 години 
(намалена на 65 г. през 1916 г.)





The “Aged Poor”

• Royal commission (6 юни 1893 г.) 

• Предложение за държавна пенсия – 5 
шилинга на седмица за всеки над 65 г.
(Charles Booth)

• Опонент е Charles Loch (Charity Organization 
Society) – подкрепя тезата на Thomas 
Chalmers: ...подобна помощ носи повече 
вреди, отколкото ползи…

• По темата е поканена Octavia Hill – известна с 
работата си в социалната сфера



Октавия Хил за държавната пенсия

“I should describe it shortly as the most 
gigantic scheme of inadequate relief ever 
devised by any human being. It seems to 
have almost every flaw in it. It would not 
be adequate. I cannot believe it would 
promote thrift. It seems to me it would do 
a great deal to destroy one thing that is 
most desirous to cultivate: the sense of 
responsibility of relatives.” (1893 г.)



The Rise and Fall of the State Pension (a 
few dates)

1895: Royal commission rejects the proposal of 
a universal five-shilling pension for the over-
65s

1908: “Lord” George’s five shillings introduced 
to the “deserving” poor over seventy

1919: The need to be “deserving” is dropped

1975: Introduction of state earnings-related 
pension



Проблемите

Аргументите против на Октавия Хил:
• Ниски (неадекватни) пенсии
• Хората ще бъдат заблудени/измамени
• Ще се обезкуражи спестовността
• По-малко грижи в семейството

Какво не предвиди Октавия Хил?
• Хората ще работят по-малко
• Разходите за пенсии ще се превърнат в 

непоносимо бреме за държавните финанси





Адекватност и заблуда

“Any Plan of Social Security worthy of its name must 
insure that every citizen, fulfilling during his working 
life the obligation of service according to his powers, 
can claim as of right when he is past work an income 
adequate to maintain him. This means providing, as an 
essential part of the plan, a pension on retirement 
from work which is enough for subsistence, even 
though the pensioner has no other resources 
whatever”

The Beveridge report (1942) – “the most important 
social-security document in the twentieth century”



The Beveridge Report (1942)

“Giant Evils”:

• Squalor - мизерия

• Ignorance - невежество

• Want – нужда/потребност

• Idleness - безделие

• Disease - болест



Спестовност и обещания

“The welfare state has made saving for retirement into an act 
of folly. Not for everyone, but just for the lower-paid. Those 
who should, in a sane world, be the most keen to spend 
thriftily, and conserve their resources, have been incentivized 
to spend, spend, spend.”

“It must be doubted, given the past century of failure to face up 
to this reality, that the welfare state will make a clear and 
well-communicated choice. The record in the past has been 
one of promises broken and decisions deferred, eventually 
leading to lower pensions than people were led to expect. 
That, in a sentence, is the history of state pensions.”

“The Welfare State We’re In”, James Bartholomew



Работят ли хората на 65+?



Обещания и дълг

“The most predictable 
economic and social 
time-bomb in 
Europe’s history” 

(The Economist)



19-ти век: без държавни пенсии

• Ръст на спестяванията

• Family & Friendly 

Societies – широко 

разпространени

• Poor Law – ниска 

зависимост на 

възрастните





“The evidence on Friendly Societies, the Post 
Office Savings Bank, and other like agencies, 
has shown remarkably the great development 
of habits of thrift and providence among the 
working classes, and has satisfied us of the 
general ability of those who are in any regular 
employment to make direct or indirect 
provisions for old age”

Majority report of the Royal Commission on the 
Aged Poor, 1895



Япония: from “warfare” to “welfare”

“Bebariji no nihonban”: Beveridge for the Japanese

“…a system in which measures are taken for 

economic security for sickness, injury, childbirth, 

disability, death, old age, unemployment, large 

families and other causes of impoverishment 

through … payment by governments … in which 

the needy will be guaranteed the minimum standard 

of living by national assistance...” (1949 г.)
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Пенсионни системи: критерии 
за разграничаване

• Наличие на един или няколко стълба

• Дефинирани вноски или дефинирани пенсии

• Разходно-покривни или капитало-натрупващи

• Наличие на личен избор



Избрани пенсионни системи: 
Германия

•Има 3 стълба, но първият - държавното пенсионно 
осигуряване - има най-голяма тежест (85% заедно с 
допълнителния фонд на публичния сектор)

•Пенсиите зависят от трудовия стаж на човек (време и 
ниво на доход), но като цяло системата се финансира на 
принципа PAYG

•Допълнителни фондове на работодателите 
(финансирани с резерви на компаниите)



Избрани пенсионни системи: 
Великобритания

•Значително по-лимитирана роля на държавните пенсии

•Държавата плаща “социална” (или базова) пенсия, която 
не зависи от трудовия стаж, финансирана PAYG

•Избор между държвана допълнителна схема и фонд на 
работодателя (около 3/4 от хората избират второто)

•Частният осигурителен план може замени други 
задължителни осигуровки



Избрани пенсионни системи: 
Франция

•Щедри държавни пенсии, подобно на Германия, и 
голяма роля на първия стълб

•Липса на индивидуален избор при втория стълб, който е 
тежко регулиран

•Вторият стълб касае определени индустрии и професии



Избрани пенсионни системи: Чили

•Индивидуални спестовни пенсионни планове

•10% задължителна осигурителна вноска

•Допълнителен фонд за армия и полиция (финансиран 
PAYG)

•PAYG системата съществува в намаляваща роля до 
изчистване на задължения на държавата
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Държавните пенсии в Европа (% от 
БВП)
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Коефициент на зависимост 
(население на 65+ като % от 
населението 15-64) - 2010 
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Коефициент на зависимост  - 2030 г.
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Коефициент на зависимост  -
Промяна до 2030 г.



Кризата и пенсионните системи
•Рецесията бързо се превърна в бюджетна криза чрез
свиване на приходите

•Най-големият натиск в бюджетите в Европа са пенсиите и 
тяхното увеличаване

•Краткосрочно някои страни могат да отложат решението
проблема, други - не

•Важен момент за осъзнаване на политическия риск, 
който носи днешният welfare пенсионен модел



Някои от парадоксите:

•Рухващата пенсионна система може да насърчи 
положителна промяна в други политики (имиграция, 
пазар на труда)

•Днес промяната на системата е политически по-лесна



Пенсионната система в България -
устойчивост и адекватност



Моделът в България

• Три стълба, но на един се разчита за пенсиите на 
сегашните пенсионери, а и на следващите поколения 
пенсионери...

•Около 10% от БВП отиват за пенсии, в същото време 
осигуровките от частния сектор покриват под половината от 
това...

• Осигурителната тежест е пределно висока и по-нататъшно 
увеличение вероятно би намалило приходите...



Защо наричаме осигуровките в 
първия стълб данък?

Две условия за данък, които осигуровките изпълняват:

•Задължителни са

•Няма настещен ангажитент от страна на държавата



Облагане на покупко-
продажбата на труд

• Сред най-тежко облаганите сделки в България (заедно с 
бензина и цигарите)

• 33.5% е данъчната тежест като процент от разходите на 
работодателя на масови позиции

• Основен фактор за наличие на “сива” (нерегистрирана) 
заетост и доходи



Макро перспектива: бюджет 
2011

• Разходи за пенсии - над 7 млрд. лв.

• Приходи от осигуровки от частния сектор - 3.4 млрд. лв.

• Разлика - почти 3.7 млрд. лв...

•...или 14% от общия бюджет или 5% от БВП



Основният въпрос: как да се 
балансира бюджета на НОИ

•Няма ниво на осигурителни ставки, което да осигури 
баланс

•Може да се търси баланс само на база на текущата 
събираемост + евентуално увеличаване на заетостта

•При влошаване на демографията, баланс може да има 
само при намаляване на пенсиите и/или увеличаване на 
пенсионната възраст



Коефициент на зависимост  -
Прогнозата на НСИ за България до 

2060 г.



Рецесията и пенсионната 
система в България

•Свиване на заетостта с около 300,000 работни позиции

•Свиване на приходите в бюджета по линия на косвените 
данъци

•Увеличение на разходите за пенсии през 2009 г. с 1 млрд. 
лв

•Стопяване на фискалния резерв с около 7 млрд. лв



Благодаря за вниманието!

• Георги Стоев - stoeff@iwatchbulgaria.com

• Industry Watch - www.iwatchbulgaria.com

mailto:stoeff@iwatchbulgaria.com
mailto:stoeff@iwatchbulgaria.com
http://www.iwatchbulgaria.com


Източници на информация. 
Програмни бюджети и отчети. 

Икономически и социални статистически 
индикатори. Международни сравнения.

Петър Ганев
Институт за пазарна икономика























Пенсионна реформа?





Решение 7/2011 на Конституционния 

съд

"...Държавата е излязла извън допустимите граници 
на императивна регламентация на 
осигурителните правоотношения...”

“Управлението на средствата от 
пенсионноосигурителното дружество не ги прави 
собственост на дружеството. Още по-малко може 
да се приеме, че те са собственост на държавата 
или "обществени средства" според твърденията в 
някои становища на конституирани по делото 
страни…”





КЛУБ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ

Семинар 

“Икономика на здравеопазването” 
27 септември 2011, София



Икономика на здравеопазването: 
Оределения на понятията, здравето като право 

и здравето като услуга, участниците като 
потребители и производители на здравна 

услуга, стимули за поведение, основни 
характеристика на пазара 

и информационни асиметрии

Лъчезар Богаданов
Industry Watch



Здравето като право
Конституционни основи (чл. 52):
“Гражданите имат право на здравно осигуряване, 
гарантиращо им достъпна медицинска помощ, и на 
безплатно ползване на медицинско обслужване при 
условия и по ред, определени със закон»

Такава дефиниция създава ред морални, логически и 
икономически неясноти ...



Негативни и позитивни права
-Негативни са човешките права, чието ползване от един индивид налага на 
останалите задължение да се въздържат от действие (да не действа) – например 
правото на собственост може да се разглежда като забрана на несобствениците да 
ползват дадена вещ
- Позитивни са човешките права, чието ползване от един индивид налага поне на 
един друг индивид задължение да извърши действие или да се откаже от свои права

Правото на безплатно медицинско обслужване налага: 

- Финансиране  от държавния бюджет, от работодателите, от лични и колективни 
осигурителни вноски и от други източници (чл. 52 ал. 2 от КРБ) – т.е. не е 
«безплатно»
-Задължение на една част от обществото – лекарите – да предложат труда си на 
друга част от обществото



Обхват на “правото”
Правото на здравеопазване като позитивно право не може да се ограничи – т.е. няма 
общовалиден критерий за определяне кога то е реализирано и кога то е нарушено

Обхватът на правото се дефинира от законодателя по преценка – т.е. чрез 
демократичен процес се взима колективно решение какво имаш “право” да ползваш 
и какво – не. Най-често решенията се взимат на основа бюджетно ограничение. Няма 
обаче обективен измерител за това каква част от дохода в икономиката трябва да се 
харчи за здраве

Няма рационално обяснение за степента на ограничаване на ползването на правото

Няма рационален модел, обясняващ мотивацията на предлагащите здравни 
продукти и услуги да го правят



Здравето като продукт (услуга)
Класически икономически подход:
- Потребност: всеки индивид в някакъв етап от живота си има нужда да ползва 
здравен продукт/услуга 
- Предлагане: част от индивидите натрупват умения и капитал за да предлагат 
здравни продукти/услуги
- Размяна: разделението на труда позволява голяма част от обществото да 
произвежда други стоки и услуги и чрез размяна да получава от доставчиците на 
здравни продукти/услуги търсеното благо
- Цена: размяната е възмездна, цената отразява склонността на хората да се 
разделят с част от дохода си за да получат определена здравна услуга, и склонността 
на доставчиците на здравни услуги да ги извършват и предоставят, вместо да правят 
нещо друго
- Пазар на здраве: съвкупността от взаимоотношения между хората при предлагане и 
потребяване на различни, свързани със здравето, стоки и услуги



Здравето като продукт (услуга)
Класически икономически подход:
- Потребност: всеки индивид в някакъв етап от живота си има нужда да ползва 
здравен продукт/услуга 
- Предлагане: част от индивидите натрупват умения и капитал за да предлагат 
здравни продукти/услуги
- Размяна: разделението на труда позволява голяма част от обществото да 
произвежда други стоки и услуги и чрез размяна да получава от доставчиците на 
здравни продукти/услуги търсеното благо
- Цена: размяната е възмездна, цената отразява склонността на хората да се 
разделят с част от дохода си за да получат определена здравна услуга, и склонността 
на доставчиците на здравни услуги да ги извършват и предоставят, вместо да правят 
нещо друго
- Пазар на здраве: съвкупността от взаимоотношения между хората при предлагане и 
потребяване на различни, свързани със здравето, стоки и услуги



Организация на пазара - 1
Пазар на двустранни сделки:
- Купувачи на здраве (пациенти)
- Доставчици на здраве (болници, практики, фармацевтични компании)

Предимства:
-Силна мотивация за рационален избор при пациентите
-Силен стимул за “икономисване” при доставчиците

Недостатъци:
- информационна асиметрия (пациентът не е толкова информиран, за да вземе 
разумно самостоятелно решение)
- значителни различия в потребностите, породени от случайни събития, т.е. Неравно 
разпределение на риска



Организация на пазара - 2
Пазар с платец – “трета страна”:
- Потребители (пациенти) 
- Купувачи (финансираща организация)
- Доставчици на здраве (болници, практики, фармацевтични компании)

Предимства:
- Разпределяне на риска
- Повече информация за пациентите от специализирана “трета страна”

Недостатъци:
- Морален риск (свръхпотребление)
-Обратен подбор

Два модела с платец трета страна:
- Осигурителен (застрахователен)
- Трансфер на доход (благотворителност, държавно финансиране) 



Несъвършенства на пазара
Морален риск: потребителят променя поведението си, ако знае, че не носи изцяло 
или частично икономическите разходи от избора си.
- Свръхпотребление  
- Неглижиране на опазването на личното здраве

Обратен подбор: резултат от информационната асиметрия за рисковете и 
състоянието на клиента 
- при универсален достъп (фиксирана цена) ще се застраховат по-рисковите клиенти
- при цена, отговаряща на риска, рисковите клиенти няма да могат да плащат (т.е. ще 
им бъде отказан достъп)

Асиметрия в знанията: на доставчика се дава възможност да определи потребността 
на потребителя
- Създава се стимул за свръхпотребление



Типология на здравните услуги
Със случаен (непредвидим) характер:
- Заболявания, за които не се знае дали и колко често ще се случват на отделния 
човек

С предвидим характер:
- Ваксини
- Раждане
- Периодични прегледи
- Хронични заболявания и състояния по рождение
- Грижи за възрастни хора

Модел на финансиране, основан на споделяне на риска, би следвало да включва 
само услуги, свързани с лечение на състояния и заболявания от рисков характер 
(точно както застраховката за автомобил не включва разходи за смяна на масло или 
за гориво например)



Държавна намеса и здравеопазване: 
ефекти от избора на регулация върху 

стимулите за участниците, модели за справяне 
с несъвършенствата на пазара, ползи, 
недостатъци и рискове на регулациите

Лъчезар Богданов
Industry Watch



Доминиращ модел – солидарно 
здравеопазване

Солидарното здравеопазване е частен случай на здравен пазар с 
платец – трета страна

Основни отличителни черти:
- Универсален (всеобщ) достъп
- Плащанията от осигурените не са обвързани с риска
- Стандартизиран пакет услуги, покрити от осигурителя, независими 
от плащанията на осигурените
- Регулация на цената на доставчика



Икономически стимули при 
солидарен модел

Свръхпотребление – няма икономически механизъм, ограничаващ ползването на 
здравни услуги от пациентите

Налага се административно ограничаване от държавата, т.е. отново няма 
гарантирано «безплатно здравеопазване» за всички случаи

При регулирането на цената тя често се отличава от «равновесната» (т.е. тази, при 
която на действащ пазар би се изравнило търсенето с предлагането)
-Когато цената под равновесната, доставчиците се опитват да свият предлагането, 
т.е. отказват достъп или го предоставят чрез допълнителни (неформални) плащания
- Когато цената е над равновесната, доставчиците се опитват да увеличат 
предлагането, т.е. извършват повече дейност от иначе желаното

Фиксираните цени насърчават доставчиците да третират «леки случаи» и да отказват 
на «тежки случаи» заради разликите в разходите за лечение



Икономически стимули - 2
Диференцирането на цените според състоянието на пациента стимулира изкуствено 
«влошаване» на диагнозата

Солидарното финансиране неизбежно води до значителни трансфери на доход, 
което създава стимул за неплащане на вноски от тези, които губят от трансферите

Моделът налага или постоянна промяна на вноските, или постоянна промяна на 
пакета, предлаган на осигурените, или постоянно държавно дофинансиране, т.е. 
няма предвидимост и стабилност

Създава стимули за защита на специални групи от интереси (например включване на 
определени дейности в пакета, използване на определени медикаменти и др. под.)

Не позволява диференциация на продукта 

Не насърчава явна конкуренция между доставчиците на здравни услуги



Промени в стимулите, 
адресиращи основни проблеми

Проблем: свръхпотребление на здравни услуги
Решение: самоучастие, диференциация на вноските, бонуси при 
неползване на услуги или здравословен начин на живот, ограничаване на 
количеството по административен път

Проблем: обратен подбор, липса на мотивация за плащане при нисък риск 
и отказ от осигуряване (застраховане) при съществуващи заболявания
Решение: разделяне на модела за финансиране чрез споделяне на риска  
от модела за субсидия (например за съществуващи състояние, 
наследствени и други тежки заболявания и др. под.)

Проблем: дефицити и свръхпредлагане
Решение: отказ от регулиране на цените, конкуренция между доставчиците 
с различни цени



Анализи и данни

http://www.minfin.bg/document/2891:1
Министерство на финансите: 
Финанси и управление на здравеопазването - теоретични основи, модели, 
проблеми и тенденции

OECD, The Economics of health
http://www.oecd.org/topic/0,3699,en_2649_34587_1_1_1_1_37407,00.html

http://www.minfin.bg/document/2891:1
http://www.minfin.bg/document/2891:1
http://www.minfin.bg/document/2891:1
http://www.minfin.bg/document/2891:1
http://www.minfin.bg/document/2891:1
http://www.minfin.bg/document/2891:1
http://www.oecd.org/topic/0,3699,en_2649_34587_1_1_1_1_37407,00.html


Произход и проблеми на сегашни здравни 
системи

Д-р Красен Станчев, управител на 
КС2 ЕООД, председател на УС на ИПИ



Общ възглед върху 
благосъстоянието

“Има само два начина да се намерят средства за запазване, 
поддържане на пълнотата и подобряването на живота –
това са производството и грабежа.”

[Фредерик Бастиа, 1848]

“Съществуват два фундаментално различни  начина, които 
човекът, стремящ се към поддържане на своя живот, е 
принуден да използва за удовлетворяване на своите 
желания.  Това са работата и кражбата, собствения труд и 
насилственото присвояване на труда на другите.” 

[Франц Опенхаймер, 1908]
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През ХХ век икономистите разработват два съответни 
идеални типа игри

Производителни игри

• Стопанският ръст 
(увеличаване и 
разнообразяване на 
възможностите за избор, 
на благата  и дохода) 
възниква когато хората и 
техните организации се 
включват в игри, чийто 
резултат е положителен. 

Преразпределни игри

• Игрите с нулев или 
отрицателен резултат 
водят до ограничаване на 
избора  и намаляване на 
блага и дохода..

343



Здравето и лекарските услуги в 
исторически разрез 

• До към края на XIX век общият начин на 
представяне на медицински услуги е доста 
прост: болните плащат от собствения си 
джоб на лекарите, за да си купят здраве.

• Лекарите, както и другите търговци и 
производители, хем се съревновават 
помежду си, хем ограничават достъпа на 
конкуренти до пазара.  Такава е целта на 
Хипократовата клетва.  



Здравето и лекарските услуги в 
исторически разрез 

• През втората половина на XVIII век въздействието 
на монопола на лекарската професия е добре 
описано от Адам Смит.

• Той говори за монопола върху лекарското 
образование, който “е вреден за дългосрочния 
просперитет” на лекарския бизнес.

• И за сертифицирането на докторите: “титлата 
доктор придава известно доверие и авторитет на 
човека, който я получава, разширява неговата 
практика и съответно областта на вредно 
поведение, увеличава … предразположеността към 
нанасяне на вреди на другите”.



Решаването на проблема от 
световните религии

• Понятието “Бог”.

• Доброволност на помощта.

• Увереност, че доходът, с който се оказва 
помощ, първо трябва да бъде произведен, 
а след това преразпределен.

• Благотворителността е определена 
професия. 



Хенри VIII, Бисмарк и лекарските 
услуги

• Реформите на застраховането срещу 
старост и болест през 70-те години на XIX 
век довеждат до одържавяване на този 
бизнес.

• В началото на XX век тези реформи са 
направени и в Обединеното кралство, 
разработени от Чърчил и Ллойд Джордж.

• Проблемът всъщност възниква през 1536 г.



Здравен колективизъм и фашизъм

• Към началото на XIX век постепенно придобива 
популярност теорията, че здравето на отделните 
хора и обществото може да се постигне не толкова 
чрез усъвършенстване на медицинските услуги и 
практика, а чрез контрол върху обичаите, начините 
на хранене и живот, класовата структура и 
поведение.

• Това води до етичен и методологически 
колективизъм, отричане или ограничаване на 
свободата за избора на начин на живот и до 
предположението (увереността), че известен “елит” 
знае по-добре от отделните хора какъв трябва да е 
начинът на живот.



Общи “закономерности” на “общественото 
здравеопазване” през ХХ век.

• Лекарствата и медицинските услуги се 
плащат от някой друг.

• Това могат да са частни капилонатрупващи 
сметки (действащи на пазарна, доброволна 
основа) или управляване от правителствата 
фондове (действащи на политическа, 
принудителна основа).

• Има, разбира се, крайности.



Проблеми 1

• Правителствата не знаят какво е търсенето 
и предлагането.

• Започват да контролират цените, с което се 
прикриват разходите и става невъзможно 
рационалното управление на ресурсите.

• “Опашки”.

• Контрол върху “опашките”.



Проблеми 2

• Понижаване на качеството.

• Контрол върху качеството на лекарствата и 
услугите.

• Пропуснати ползи.

• Политическа подкрепа (?)

• Двойно заплащане.



Здравето като “обществено благо” и “обществена услуга”?

• Чисти обществени блага не съществуват и особено 
здравето не е такова. Тялото е индивидуално, 
общественото здраве е статистическа величина, 
усреднена като здраве на отделните индивиди на 
територията на дадена юрисдикция.

• Възгледът за здравето като “обществено благо” – т.е. 
такова, чието потребление не може да бъде 
ограничено – е възглед, който отразява ситуацията, в 
която някому е предписана привилегията да ползва 
“безплатно” (обикновено) само някои услуги.



Здравните услуги като базова 
достъпност

• “Безплатността” на някои здравните услуги в 
момента получаването им ги поставя в 
зависимост от неравната готовност (възможност, 
например свободно време) за получаването им.

• Т.е. онези, които всъщност ги заплащат, най-често 
нямат време да ги ползват.

• Всъщност проблемът е докога нетните кредитори 
ще са готови да ги плащат доброволно.



Времето на лекарите и непотребените лекарски услуги

• Когато времето за оказване на дадена услуга се регулира, има два 
варианта – това да става така, че да не остава време (т.е. да страда 
качеството) или да остава неизползвано  време.

• При втория вариант в здравеопазването се  стига до особено quid 
pro qvo:

1. Предполага се, услугите “поевтиняват”, защото пределните 
разходи за оказване на допълнителна услуга са ниски, почти 
незначителни.

2. Затова стига до илюзията, че могат да се запазват работни места в 
болниците и поликлиниките, и болниците,  както и че могат да се 
запазят ниски административно определените цени на услугите.

Всъщност ниските пределни разходи, не са основание за безплатно 
предоставяне на всяка стока и услуга, защото в крайна сметка 
няма да бъдат покрити разходите  за тяхното производство и 
предоставяне.



Реформи и здравеопазване: 
опитът на Великобритания, Холандия и Грузия

Д-р Красен Станчев, управител на 
КС2 ЕООД, председател на УС на ИПИ



Наличност на средствата

• През 2004 г. министерството на финансите 
публикува изследване на тема „Финансиране и 
управление на здравеопазването". В него се 
посочва (стр. 202, че през 2002 г. публичните 
разходи за здравеопазване са 1,850 милиарда лева, 
а българските граждани са платили допълнително 
за здравни услуги по-голяма сума (1,852 милиарда 
лева). 

• Не вярвам положението да се е променило много 
от тогава досега. Гражданите плащат два пъти - през 
държавната НЗОК и самостоятелно. 



Някои реформи - Грузия

• През 2005 - два пъти повече от нужните 
легла в болниците, но неизползваеми 
поради лошо качество.

• Приватизация срещу ангажимент за 
поддържане на определено количество 
легла (при други съответни стандарти) и 
предполагаема стойност на зданията и 
прилежащата инфраструктура.

• Процедура – търг с тайно наддаване.



Някои реформи - Грузия

• Условия:
1. 7,5 управление на болницата
2. Банкова гаранция от 15 хиляди щатски долара на легло, но 

смяна на предназначението при разрешителен решим.
3. При 45 хиляди гаранция – пълна свобода.
4. При фалит – собственикът продава имуществото заедно с 

лиценза.
• При 47% от пациентите в селски райони – възстановяване на 

“селските доктори”.
• И прехвърляне на “бърза помощ” към регионалните болници.
• От 2007 до 2010 г. смъртните случаи в реанимациите 

намаляват два пъти.



Някои реформи - Холандия

• Реформата започва през 2006 г. От 1985 до 2004 г. 
разходите за здравеопазване нарастват от 7,3 до 
10% от БВП.

• През 2006 г. се въвеждат частни фондове, основани 
на индивидуална оценка на риск от заболяване.

• При държавните фондове се запазва свободата на 
избора между тях, възможност за преход в частен 
фонд и еднакво данъчно третиране, и, естествено, 
индивидуални партиди.

• Свободно договаряне на цените.



Покритие на задължителни рисковете

• Рутинни прегледи –JP – и профилактика ;

• Престой в болница;

• Зъболекарски услуги за младите и специализирани 
зъболекарски услуги за възрастните;

• Необходимо медицинско оборудване;

• Лекарства;

• Майчинство;

• Транспортиране до болниците;

• Психотерапия при известни ограничения;



Здравеопазването в периода 
1990 г. – 2011 г.

Напред - Кръгом - Напред

-------------------------------------

Д-р Илко Семерджиев



Детерминанти на здравето

Окол

на 

среда 

Соци

ално-

иконо

мичес

ки 

услов

ия

Стил 

на

живот

Здрав

на 

систе

ма 
Наследственост Здраве 

Здравна политика 

Управление на здравето - Управление на болестта



Определение на понятието 

“система за здравеопазване”

Система от: 

• органи на държавната и местната власт; 

• институции и организационно – обособени структури;

• дейности за укрепване, опазване и възстановяване на 

здравето и лечение на заболявания, 

основаващи се на медицинската наука и практика, 

традициите, културата и специфичните социално –

икономически условия в страната



Всеки индивид е 

заинтересован за 

своето здраве. 

Разпределение на

отговорностите за 

здравето между: 

• Индивид 

• Работодател 

• Община 

• Държава

• Гражданско 

общество 

• Медицинска 

общност 

• Международна 

общност 

Дизайн, 

структура и 

функции на 

здравната 

система 

Работодателят е 

заинтересован 

неговите 

работници да са 

здрави 

работоспособни 

Държавата е и 

работодател, а 

всеки здрав и 

трудоспособен 

гражданин е и 

данъкоплатец 



Функции на здравеопазването в 
медицински план

• Промотивно–превантивна – насочена е към 
укрепване на здравето и предотвратяване на 
заболявания. Има публичен характер, ефектът от нея 
е неделим - ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ.

• Лечебна – насочена към възстановяване на  
индивидуалното здраве. Ефектът от нея е делим -

ЛЕЧЕБНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ.



Здравна политика

 Задаване на здравно- политически цели 

Измерване чрез индикатори на постиженията 

Физическо, психическо и социално благополучие

Лечебно 
здравеопазване 

Делим ефект

Обществено  
здравеопазване 

Неделим ефект

Промоция 

Профилак-
тика 

ДСК

Спешна 
помощ

ИБМП

БМП

З

А

К

О

Н

И

Подзак. 
актове

Договори

Н

А

У

К

А

медицина

Индуст-
рия

Техноло-
гия 

Здравни власти: 
Функции и 
структура

-Централни

-Местни

Управленска 
техника 

Администра-
тивна 

ефективност

Наследственост Околна среда: Природна и 

социално – икономическа 

Начин на живот 

Достъп Цена Качество 

Обществен  Резултат Индивидуален



Основни интегрални понятия, зависещи от здравната 

политика, модела, 

структурата и функцията на здравната система

Здравн

мрежа 

Персо

нал 

Органи

зация 

% от БВП, данъци, 

ЗЗО, ДЗЗО, касови 

плащания

Достъп Цена Качество

Ефективност 

и ефикасност

Възможност за ползване на 
здравна помощ при нужда: 

-Спешна помощ;

-Епидемиологичен контрол;

-Противоепидемични мерки;

-Промоция;

-Профилактика;

-Програми за СЗЗ;

-Първична ИМП;

-Специализирана ИМП;

-Болнична МП.

Интегрална величина, 
изведена от разходите за: 
-Издръжка на здравната 
инфраструктура;
-Текущите разходи за 
дейността;
-Инвестициите, 
необходими за 
съществуването 
и перспективното 
развитие на системата. 

Здравна помощ, 
която може да се получи: 

-Когато е необходимо;
-Каквато е необходимо;
-По подходящ начин;
-Със съответния резултат;
- При оптимален разход на 
ресурси. 

Симетрия между цели и ресурси



МОДЕЛИ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПО СВЕТА

Анализ на системите според вида на финансиране на 
здравеопазването и вида на производството на здравни 

услуги

публично

частно

частно
финансиране

Семашко
слабо 

представен

НЗС

Англия, Испания

ЗОС

Германия,Франция

Организация за 

поддържане на 

здравето(НМО)

Здравни застраховки 

(планове) САЩ



Тенденции в реформите на 

здравеопазването в различните страни

Реформи 
Осигурително 

финансиране (Бисмарк) 
Данъчно финансиране 

(Бевъридж) от Бисмарк към 
Бевъридж 

от Семашко 
към Бисмарк 

Австрия Великобритания 1944 г. Гърция Албания 

Белгия Дания Италия България 

Германия 1893 г. Исландия Испания Латвия 

Израел Норвегия Португалия Литва 

Люксембург Финландия  Полша 

Турция Швеция  Русия 

Франция   Румъния 

Холандия   Свовакия 

Швейцария   Словения 

   Унгария 

   Хърватска 

   Чехия 

Стари системи Системи от ІІ-та Световна война насам Нови системи 

 
 



Тенденции в реформите на 

здравеопазването в различните страни
Страни Цели на здравната реформа 

Данъчни системи 
Бевъридж 

 ограничаване на разходите 
 намаляване на ефективността 
 подобряване на отклика към здравните нужди – 

право на избор 
 ограничена конкуренция 
 парите следват пациента – балансира 

предлагането 

Осигурителни системи 
Бисмарк 

 ограничаване на разходите 
 повишаване на контрола 
 подобряване на здравето 
 профилактика и промоция 

От Бисмарк  
към  
Бевъридж 

 по-добър достъп (ПЗП) 
 по-добър обхват на услугите (по-широк пакет+ 

профилактика) 
 децентрализация (на ЛЗ)-стимулира рърсенето 

От Семашко  
към  
Бисмарк 

 подобряване на ефективността 
 право на избор 
 развитие на пазар и конкуренция 
 политическа независимост и децентрализация 
 увеличаване на средствата за здравеопазване 

 
 



Семашко

НЗС 

ЗОС

Кенеди 

п

ч

чп
П

Р

О

И

З

В

О

Д

С

Т

В

О

Ф И Н А Н С И Р А Н Е  

Д Ч

О

Социален 

НЗОК

Корпоративен 

ДЗО

Публично – частен микс 



Държавен сектор
Финансиран от данъци
---------------------------------------------------------------------------------

•Медицинско образование;

•Спешна медицинска помощ;

•Трансфузионна хематология;

•Стационарна психиатрия;

•Здравни власти, инвестиции;

•Научна дейност и изследвания;

•Държавен санитарен контрол;

•Информационно осигуряване и 

статистика;

•Промоция на здравето и 

профилактика на болестите

Изцяло частен сектор
(частни здравни застраховки 

и кaсово плащане)

Финансиран от 

застрахователни премии 

и потребителски 

плащания 
---------------------------------------------------------------------------------

Д Ч

Осигурителен сектор

Обществен

НЗОК

•Базов пакет медицински грижи без 

допълнителни услуги и екстри

•Финансиран от ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ 

осигурителни вноски

Корпоративен 

Доброволни ЗОФ

•Допълнителен и базов пакет 

медицински услуги, грижи и екстри

•Финансиран от ДОБРОВОЛНИ 

осигурителни вноски

О

Д Ч

О



Фокуси на промяната

- Болест – здраве;

- Финансиране на структури – финансиране на дейности;

- Администриране – лидерство и управление чрез 
договори;

- Централизация – децентрализация;

- Държавност – приватизация;

- Реактивност – анализ, прогнозиране, стратегическо 
управление;

- Непрозрачност – прозрачност, ангажираност;

- Държавен монопол – споделени отговорности.



Нормативни основи на реформата 

• Закон за изменение и допълнение на Закона за народното

здраве; 

• Закон за здравното осигуряване;

• Закон за лечебните заведения;

• Закон за съсловните организации на лекарите и

стоматолозите;

• Закон за лекарствата и аптеките в хуманната  медицина;

• Закон за контрол върху наркотичните вещества и

оре курсорите;

• Закон за храните;

• Закон за безопасни и здравословни условия на труд;

• Закон за здравеопазванеto; 

• Закони за държавния бюджет и бюджета на ДОО;

• Закон за бюджета на НЗОК.



Нормативни основи на реформата 

(продължение)

Подзаконови нормативни актове 

Национален рамков договор 

Индивидуални договори 

Кодекси за 

професионална етика

Правила и стандарти за 

добра практика 

Алгоритми за клинично поведение 

Национална здравна стратегия

План за действие 

Програми Проекти 



Медицински, етични и икономически 

проблеми (2)

Отговорности и права

- На пациента;

- На лекаря;

- На администрацията;

- На финансиращите 
органи;

- На съсловните 
организации;

- На политиците;

- На обществото. 

Проблеми 

- Медицински; 

- Етични;

- Управленски;

- Икономически. 



Финансиране на системата на  

здравеопазване

Приходоизточници

Преди 1999 г. След 1999 г.
От данъци чрез републиканския и 

общинските бюджети 

- От данъци чрез републиканския и

общинските бюджети за:

- Болничен сектор;

- Скъпи лекарства;

- Обществено здравеопазване.

- Задължителни здравноосигурителни 

вноски – 6%(1999) +2%(2008) = 8%

- Доброволни здравноосигурителни вноски

- Здравни застраховки;

- Абонаменти от работодатели;

- Касови плащания – частични и пълни.



Заплащане на лекари и стоматолози

Преди 1999 г. След 1999 г.

Твърди заплати 

+ % за прослужено време и придобита 

специалност 

В ПИМП - капитационна сума

+ доплащания за работа в 

неатрактивни условия и за 

управление на здравни приоритети и 

дейности 

В СИМП – такса за визита за първичен 

и вторичен преглед

За диагностични услуги – такса за 

услуга 

В болничната помощ – заплати +% за 

прослужено време, сума за придобита 

специалност и сума за извършени 

лечебни дейности по клинични пътеки



Преструктуриране на здравните заведения 

Извънболничен сектор

Преди 1999 г. След 1999 г.

- Фелдшерски здравен пункт;

- Селски здравен участък;

- Селска здравна служба;

- Поликлиники 

- Първична извънболнична индивидуална

практика;

- Групова извънболнична практика;

- Специализирана извънболнична

индивидуална практика;

- Специализирана извънболнична групова

практика;

- Медицински център;

- Дентален център;

- Медико –дентален център;

- Диагностично – консултативен център;

- Самостоятелни медицински или медико

технически лаборатории.



Преструктуриране на здравните заведения

Болничен сектор

Преди 1999 г. След 1999 г.
- Национални центрове; 

- Университетски болници; 

- Районни болници;

- Общински болници;

- Болници за рехабилитация.

- Специализирани или многопрофилни

болници за активно лечение;

- Специализирани или многопрофилни

болници за долекуване и 

продължително лечение;

- Специализирани или многопрофилни

болници за рехабилитация;

- Диспансер със стационар;

- Хоспис;

- Дом за медико – социални грижи

Всички могат да бъдат: 

университетски, национални,областни, 

междуобластни, общински след 

съответната акредитация



Промени в юридическия статус и в управлението 

на собствеността

След 2000 г.:

Собствеността е 

предимно корпоративна 

• държавна частна 

•общинска частна 

•частна 

Управлението е 

корпоративно 



Осигуряване на качество

След 1999 г.:
- Чрез мотивация в системата на заплащане и в   собствеността;

- Чрез свободен избор на пациента – конкуренция на 
хоризонтално ниво;

- Чрез интеграция – сътрудничество на вертикално ниво;

- Чрез акредитация на лечебните заведения;

- Правила за добра медицинска практика;

- Алгоритми за клинично поведение;

- Договориране на пакет услуги;

- Административни и парични санкции;

- Права на пациента и контрол на потребителя.



Пътя на пациента

Преди 1999 г.:

- Административен избор 

- Затворена система

След 1999 г.:
- Свободен избор: 

= Семеен лекар - ОПЛ

= Специализирани лечебни 
заведения 

= Болница 

- Конкуренция 

- Регламент за правата на 
пациента 

- Регламент за 
професионална етика 



Ангажирани с промените

Принцип на споделените отговорности

Преди 1999 г.:

- Държавата чрез МЗ;

- Частично общините;

- Анонимния данъкоплатец;

- Наети медицински 

професионалисти.   

След 1999 г.:

- Държавата;

- Общините;

- Данъкоплатците;

- Работодателите;

- Гражданите;

- Медицинските професионалисти –
наети и на свободна практика;

- Съсловните организации –БЛС, СЗБ;

- Организациите на потребителите;

- Международните организации и 
чуждестранни партньори.



Икономически основи

• Пазарно стопанство

• Частна собственост 

• Свобода на частната инициатива

• Ненамеса на държавата в бизнеса

• Демонополизация и приватизация

• Управление чрез договори

• Конкуренция



Икономически основи

• Качество основано на конкуренцията и 
стандарти определени от държавата

• Пазарно ценообразуване според търсенето 
и предлагането

• Свободен избор от страна на потребителя и 
механизми за защита

• Антитръстово законодателство

• Решаване на споровете по съдебен път



Очаквани ефекти  
за здравната мрежа и за системата на 

финансиране

• Свободен избор
• Конкуренция 
• Качество 
• Офериране на услугите 
• Сдържане на разходите
• Пазарно ценообразуване 

• Интегриране на здравната 
помощ в здравни планове 
- предлагане

• Ефективност и ефикасност 

• Пациентът е във фокуса на 
вниманието – търсене

• Подобряване на здравните 
показатели



Движеща сила на развитието – частният интерес на гражданите и на участниците 
във финансирането и доставянето на здравни услуги.

Контролираща сила въз основа на закон - Държавен надзор:
– в медицински аспект - МЗ – върху ЛЗ; 
– във финансов аспект - КФН – върху ЗОФ.

Балансиращ интересите механизъм – договорите – двустранни и многостранни.
Регулиращ механизъм – свободният избор на гражданите за осигуряване в 

конкретен здравен фонд и на пациентите – за лечение при конкретен 
лекар и лечебно заведение. Програмите на здравните власти за 
интервенции върху здравните индикатори.

Ключова трансформация: Преминаване от патерналистична система,
към основана на информирано съгласие на пациента и след това към
система, основана на информиран избор на потребителя.

ДВИГАТЕЛИ НА ЗДРАВНАТА ПОЛИТИКА - ЛЗ



Етапи на здравната реформа

“Семашко”

Публични 

лечебни 

заведения

-държавни 

-общински

“Публично 

– частен 

микс”

Преобра-

зуване 

-ЕООД

-АД 

Договори 

за управле-

ние 

Договорна 

култура

Свободен 

избор 

-ПМП

-СИМП 

-Болнична 

помощ –

частично и 

пълно 

Приватиза

-ция на

лечебни 

заведения

регистири-

рани по ТЗ 

Конкурен -

ция 

GP – GP 

Специалист 

–Специалист 

Болница –

Болница 

Данъчно 

финанси-

ране 

-РБ 

-ОБ 

Смесено 

финанси-

ране 

-НЗОК

-РБ

-частни 

плащания 

НРД 

Индиви-

дуални 

договори 

Други 

договори 

ДЗО 

-

Допълни-

телно 

-

Заместващо 

Демонопо

лизация 

на 

НЗОК

БЛС 

ССБ 

Приватиза-

ция 

РЗОК 

1. 2. 3. 4. 5. 6.



А сега на къде?



Силата на знанието
www.zdrave.net



КЛУБ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ

Семинар 

“Образование и просеритет” 
21 февруари 2011, София



Икономически и социални ефекти 
от образованието

Георги Ангелов
Институт “Отворено общество”



Макс Вебер, 1905:

Протестантство

Протестантска етика

Просперитет и капитализъм



Becker, Sascha O. und Wößmann, Ludger: Was Weber Wrong? A Human Capital 
Theory of Protestant Economic History, Munich Discussion Paper No. 2007-7

Протестантство

Образование

Просперитет



Адам Смит, Богатството на народите, 1776

The same thing may be said of the gross ignorance and stupidity which, in a civilized society, seem 
so frequently to benumb the understandings of all the inferior ranks of people. A man without the 
proper use of the intellectual faculties of a man, is, if possible, more contemptible than even a 
coward, and seems to be mutilated and deformed in a still more essential part of the character of 
human nature. Though the state was to derive no advantage from the instruction of the inferior 
ranks of people, it would still deserve its attention that they should not be altogether 
uninstructed. The state, however, derives no inconsiderable advantage from their instruction. The 
more they are instructed the less liable they are to the delusions of enthusiasm and superstition, 
which, among ignorant nations, frequently occasion the most dreadful disorders. An instructed 
and intelligent people, besides, are always more decent and orderly than an ignorant and stupid 
one. They feel themselves, each individually, more respectable and more likely to obtain the 
respect of their lawful superiors, and they are therefore more disposed to respect those superiors. 
They are more disposed to examine, and more capable of seeing through, the interested 
complaints of faction and sedition, and they are, upon that account, less apt to be misled into any 
wanton or unnecessary opposition to the measures of government. In free countries, where the 
safety of government depends very much upon the favourable judgment which the people may 
form of its conduct, it must surely be of the highest importance that they should not be disposed 
to judge rashly or capriciously concerning it.



Образование и здраве



Количество образование и растеж
Barro 2002 (Cisco, Education and Economic Growth)



Качество на образование и растеж
Hanushek and Wößmann 2007(Cisco, Education and Economic Growth)



Образование и престъпност

Lochner, Lance and Enrico Moretti (2004) “The Effect of Education on Crime: 
Evidence from Prison Inmates, Arrests, and Self-Reports”

schooling significantly reduces the probability of 
incarceration

Increasing high school completion rates in the U.S. 
by one percentage point would reap a savings of 
more than $2 billion.



Ако ромите имаха добро 
образование…

Gbor Kertesi, Gbor Kzdi, Expected long-term budgetary benefits to Roma 
education in Hungary, REF, WP1, 2006

•по-голяма вероятност за заетост

•по-високи доходи

•повече бюджетни приходи от преки и косвени данъци

•по-малко разходи за социални помощи

•и пр.



Как се постига добро 
образование?

Георги Ангелов
Инстутут “Отворено общество”



Повече пари? (2)
Ludger Woessmann and Thomas Fuchs, What Accounts for International 
Differences in Student Performance?, CESIFO working paper No. 1235

Няма връзка между разходите за образование в 
страната и постиженията на учениците в училище



Повече пари? (3)
OECD, Education at a Glance, 2007 (quoted by ft.com)

•Much of the global boom in spending on schools has been wasted by 
governments who have poured money into unreformed education systems, a 
report by the Organisation for Economic Co-Operation and Development said 
on Tuesday.

•Wastage is so great that the results currently achieved by the world’s pupils 
could be achieved with 30 per cent less finance if better teaching techniques 
were introduced and more efficient ways of running schools developed.



Семейство
Ludger Woessmann and Thomas Fuchs, What Accounts for International 
Differences in Student Performance?, CESIFO working paper No. 1235

•Учениците, чиито родители имат по-високо образование и/или по-добра 
професия, се справят по-добре в училище.

•Юношите, на които поне един от родителите работи на пълен работен 
ден, се справят по-добре от тези, чиито родители не работят или работят 
почасово. 

•Учениците, чиито родители имат повече книги вкъщи (над 250-500 книги), 
се справят по-добре в образованието.



Учители и паралелки
Ludger Woessmann and Thomas Fuchs, What Accounts for International 
Differences in Student Performance?, CESIFO working paper No. 1235

•Големите класове (паралелки) с по-голям брой ученици показват по-добри 
резултати.

•Проблемите с учебниците и учебните пособия влияят негативно на 
постиженията на учениците.

•Градските училища се справят по-добре.

•Учениците в училища с по-добре образовани учители имат по-добри 
резултати.



Институции
Ludger Woessmann and Thomas Fuchs, What Accounts for International Differences in Student 
Performance?, CESIFO working paper No. 1235

•Учениците имат по-добри резултати в образователни системи, в които има външно 
оценяване на изхода (например матура) и стандартизирани тестове в училище.

•Училищната автономия при избор на учебници, съдържанието на курсовете, 
разпределение на разходите, назначаване и уволняване на учители влияе позитивно 
на резултатите в комбинация с външно оценяване на изхода.

•Учениците в частно управлявани училища се справят по-добре от учениците в 
публично управлявани училища, независимо от наличието на външно оценяване на 
изхода.

•Източникът на финансиране на училищата (държавата или частният сектор) няма 
силно влияние върху резултатите им.



Изпити на изхода
Ефекти от въвеждане на изпити „на изхода” на средното образование

Industry Watch, 2007

•Bishop и Wobmann показват, че 13-14 годишните ученици от страни с 
външни изпити “на изхода” регистрират по-добри резултати

•Hanushek and Raymondhey показват, че в щатите с изпити “на изхода” 
учениците получават по-високи резултати на националните тестове

•Center for Advanced Human Resource Studies към Корнелския
университет също регистриратпо-добри резултати на сравнителни 
образователни тестове (TIMSS, IAEP, SAT, NAEP) на учениците от страни, в 
които се прилагат изпити “на изхода”



Учителите
McKinsey & Co., How the world's best performing schools systems come out on top, 
September 2007

•увеличаването на разходите не помага 

•увеличаването на броя на учителите и намаляването на броя на учениците 
в клас не помага

•Основният въпрос е качеството на учителите.



Учителите (1)
McKinsey & Co., How the world's best performing schools systems come out on top, 
September 2007



Учителите (2)
McKinsey & Co., How the world's best performing schools systems come out on top, 
September 2007

1. привличане на правилните хора да стават учители – защото „качеството 
на образователната система не може да надхвърли качеството на нейните 
учители“

2. развиването им в ефективни преподаватели – защото „единственият 
начин да се подобрят резултатите е да се подобри преподаването“

3. подсигуряване, че системата може да даде най-доброто възможно 
преподаване на всяко дете – защото „високо представяне изисква всяко 
дете да успее“



Учителите (3)
McKinsey & Co., How the world's best performing schools systems come out on top, 
September 2007

•Привличане на най-добрите студенти да стават учители

•Сингапур - учителите да са сред най-добрите 30% от своята възрастова 
група; допълнителни тестове, интервюта, мониторинг

•Финландия – кандидатите за учители да сред най-добрите 20% от своята 
възрастова група; тестове, пресяване, кандидатстване



Учителите (4)
McKinsey & Co., How the world's best performing schools systems come out on top, 
September 2007

•Стартовата заплата на учителите – не по-ниска от стартовите заплати в 
икономиката като цяло

•Повишен статус за учителите – образовани, квалификация и пр.



Учителите (5)
McKinsey & Co., How the world's best performing schools systems come out on top, 
September 2007

Високо ниво на преподаване:

•Повече практика при обучението

•Инструктори в училищата – експерти или най-добрите учители присъстват 
в часовете на други учители и им помагат

•Избиране на най-добрите учители за директори,

•Учене един от друг – учителите присъстват на уроците на други учители, 
обсъждат, планират, подготвят се заедно и си помагат



Учителите (6)
McKinsey & Co., How the world's best performing schools systems come out on top, 
September 2007

Добро преподаване на всяко дете:

•високи цели

•мониторинг на ниво училище

•публикуване на доклади за резултатите на училищата

•отстраняване на ръководството на училищата, които влошават 
показателите си

•работа с децата, които рискуват да изостанат



Мястото на България

Георги Ангелов
Институт “Отворено общество”



PISA 2009 – четене
46 място за България



PISA 2009 –
математика
46 място за България



PISA 2009 – математика
шесто равнище, най-високо

ОИСР средно - 3.1%

Шанхай – Китай – 26.6%;

Сингапур – 15.6%;

Тайван – 11.3%;

Хонконг – Китай – 10.8%.

България - 0.8%.



PISA 2009 – математика
разлика между момичета и момчета



TIMSS 2007 –
математика



PIRLS 2006 –
четене, 4 клас



Публични
разходи за

образование, % 
от БВП, 2008



Разходи за висше образование
Разходи за висше образование на студент като дял от БВП на човек от

населението, 2007



КЛУБ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ

Семинар 

“България и еврото” 
24 ноември 2011, София



Еврозона и ЕЦБ – първоначален 
замисъл, дизайн и текуща практика

Десислава Николова

Институт за пазарна икономика



Еврозона – кратка история (1)

• План Вернер (октомври, 1970)  - 3 етапа до 
въвеждането на общ икономически и 
паричен съюз за страните от ЕО

• Крайна цел: обща валута, но: не се 
предвижда европейска централна банка

• Провал, съвпада и с разпада на Бретън-
Уудската система на фиксирани курсове 
(окончателно през 1973 г.)



Еврозона – кратка история (2)

• Жак Делор (1986 г.): Единен европейски акт –
една от дългосрочните му цели е единна 
валута; Планът Делор: 1989 г.

• Договора от Маастрихт (декември 1991 г.): 
датата за въвеждане на еврото е 1.1.1999 г.

• 5 критерия за подбор (т.нар. convergence 
criteria): 

1. Инфлация не повече  от 1,5 пр.п. над 
средната на 3-те страни с най-ниска инфлация 
(но без тези с отрицателна инфлация).



Критерии за членство в зоната

• Общ държавен дълг: не повече от 60% от 
БВП

• Дългосрочни лихви: не повече от средната 
на трите страни с най-ниска инфлация плюс 
2 пр.п. 

• Валутен курс в ЕВМ-2 поне две 
последователни години без девалвация

• ЕВМ-2: +/- 15% диапазон за колебания



Пакт за стабилност и растеж (1)

• Фискална стабилност посредством 2 прости 
правила за дефицит и дълг. 

• ЕК – препоръка на Екофин; квалифицирано 
мнозинство за препоръка за корекция и 
евентуално санкция (до 0,5% от БВП)

• НО: Досега глоба не е налагана! 

• 2003 г. Екофин отклонява санкции срещу 
Германия и Франция; Пактът “умира” 
окончателно през 2005 г., когато Германия 
нарушава 3% правило за 3-ти пореден път!  



Пакт за стабилност и растеж (2)

• Екофин (2005 г.) разводнява още повече 
ПСР като определя ситуации и разходи, 
които оправдават нарушенията:

- Природни бедствия, спад в БВП, рецесии, 
разходи за иновации и изследвания, 
инфраструктурни инвестиции, разходи за 
международна солидарност, пенсионни 
реформи



Дизайн на ЕЦБ

• Моделът на Бундесбанк, но с модификации 
под натиска на Франция

• Договорът от Маастрихт: Основна  цел на 
ЕЦБ е да “поддържа ценова стабилност”.

• Но “без да се ощетява целта за ценова 
стабилност, евросистемата трябва да 
поддържа общите икономически политики 
на Общността.” 



Резултати

• Страните от периферия – ниски лихви (заради 
имплицитни гаранции), стабилна валута

повече внос и по-висок жизнен стандарт, но и 
надуване на балони на капиталовите стоки; 
загуба на конкурентоспособност (Гърция: -
11,3%, Ирландия: -9,1%, Испания: -11,2%)

• Германия + други северни страни (Австрия): 
по-високи лихви; но: растеж на 
производителността (13,7% до 2010 г.), 
спестяванията,  инвестициите.   





Парична политика на ЕЦБ (1)

• Парична политика = производство на пари

1/ Минимални резерви

2/ Операции на открития пазар –
инициативата е на ЕЦБ

3/ Постоянни програми (marginal credit facility 
и deposit facility) – инициативата е на банки

• Маргиналното кредитно улеснение – срещу 
обезпечение; лихвата е наказателна, на 
горната граница на междубанковия пазар



Парична политика на ЕЦБ (2)

• Открити операции: 1/ чрез пряка 
продажба/покупка на ценни книжа

2/ програми за заемане
Договор за ЕС (чл. 125): няма да се спасяват 

членки във фискална криза 
Но ЕЦБ финансира правителствата:
1. Правителствата издават облигации
продават ги на банките         банките ги използват 

като обезпечение за заеми
2. От началото на кризата ЕЦБ купува облигации



“Трагедията на еврото”

• Трагедията на общата собственост 
трагедията на еврото (Ф. Багус)

• ЕЦБ стимулира високи дефицити и 
емитирането на държавни облигации, 
което намалява покупателната способност 
на еврото



Спасяване на еврозоната –
механизми и перспективи

Калоян Стайков

Институт за пазарна икономика, 



Какво всъщност спасяваме?

• Гърция никога не е била проблемът

• Финансиране на огромните дефицити –
невъзможно

• Предотвратяване на фалит – на всяка цена

• Спасяване на банки – обезателно!













Собственост на местни активи, 
% от БВП

Гърция Ирландия Италия Португалия Испания Общо

Австрия 0,83 0,75 6,45 0,38 2,34 10,75

Белгия 0,35 9,83 5,13 0,30 5,12 20,72

Великобритания 0,56 7,00 3,25 1,14 4,71 16,66

Германия 1,01 3,33 4,88 1,08 5,35 15,65

Ирландия 0,38 - 5,93 1,01 6,24 13,56

Португалия 4,40 9,89 1,28 - 11,00 26,57

Франция 1,98 1,55 15,99 1,00 5,89 26,42

Холандия 0,51 2,69 6,67 0,66 9,90 20,43



Спасяване на нещо неспасяемо

• Забрана за поемане на държавни 
задължения – чл. 125 от Договора за ЕС

• Временни решение?! – ЕФСМ (€60 млрд.),  
ЕФФС (€440 млрд.), МВФ (€250 млрд.)

• Постоянно решение - ЕСМ



ЕФФС – нов ЕФФС - ЕСМ



Сагата до момента...

• 12.04.2010: €110 млрд. за Гърция (€80 млрд. ЕЗ, €30 
млрд. МВФ) 

• 10.05.2010: €750 млрд. Пакет за подкрепа на ЕЗ

• 7.06.2010: Създава се ЕФФС

• 28.11.2010: €85 млрд. за Ирландия (25.01.11 – ЕФФС)

• 17.05.2011: €78 млрд. за Португалия (15/22.06.11 –
ЕФФС)

• 20.06.2011: Съгласие за увеличаване на ЕФФС – €780 
млрд.

• 21.07.2011: Втори пакет от мерки за Гърция

• 18.10.2011: Влиза в сила новия ЕФФС



Участие в ЕФФС
Дял ЕСМ/БВП ЕСМ/Дълг

България 0,01 18,08 15,26

Румъния 0,02 15,16 5,78

Латвия 0,00 11,84 3,39

Литва 0,00 11,59 3,90

Унгария 0,01 10,70 1,75

Полша 0,05 10,36 2,41

Естония 0,00 9,38 19,06

Португалия 0,02 7,60 0,96

Гърция 0,02 6,48 0,58

Италия 0,12 6,02 0,67

Испания 0,08 5,92 1,20

Германия 0,19 5,73 0,93

Франция 0,14 5,52 0,85

Ирландия 0,01 5,34 0,71



Можем да очакваме пълен провал

• Добър замисъл, ако печели време

• Грешни стимули – няма 
наказание/поощрение за нисък дълг

• Спасяват се банки – морален риск

• Размиване на риска – той си е там, но не се 
вижда



Бъдеще на еврозоната и България

Десислава Николова 

Институт за пазарна икономика, 



Причини за дълговата криза

• Кризата е дългова, но фундаменталните 
проблеми в основата к са проблеми на 
растежа и на публичните финанси

- щедри и нереформирани социални системи

- “икономики на благоденствието”

- Заемане на държавата с несвойствени 
функции – огромни и неефективни държави

- Прекомерна регулация, негъвкави пазари 
на труда
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Варианти пред еврозоната

1/ Преодоляване на кризата с помощта на огромен 
спасителен фонд и засилване на фискалната 
координация (към фискален съюз)

- Евентуално частично опрощаване на дългове

- Банките се капитализират, отписват проблемни 
активи и евентуално с помощта на emergency 
financing или дори национализация на няколко 
банки, превъзмогват кризата.

- Дълговите проблеми остават поне още няколко 
години заради нисък растеж, лоша демография, 
трудно и бавно свиване на дефицитите 



Варианти пред еврозоната (2)

2/ Край на еврозоната в сегашния к формат: 
2а/ напускане на проблемни членки и връщане (за 

тях) към девалвирали валути и частично отписване 
на дългове

- силно негативни ефекти върху икономиките както на 
тези, които остават в еврозоната, така и на тези, 
които напускат

- относително силното евро най-вероятно ще пречи 
на износа на страните от еврозоната

- Девалвацията в напускащите страни ще доведе до 
инфлация, рестрикции, спад на стандарт на живот, 
скъпо изплащане на дългове в евро



Варианти пред еврозоната (3)

• 2б/ оформяне на 2 еврозони – такава на 
“слабо” евро (с девалвация) и такава на 
“силно” евро

- същите проблеми за износа на страните със 
силното евро и съответно за стандарта на 
живот, изплащане на дългове в тези със 
слабото евро 

- сходни ефекти с 2а/, само форматът на 
решението е малко по-различен





Варианти пред еврозоната (4)

4/ Разпад на еврозоната и връщане към 
национални валути; изчезване на еврото

- Ще доведе най-вероятно и до разпад на ЕС 
или свеждането му до зона за свободна 
търговия

- Много тежки последствия за всички

- За България – според Закона за БНБ, левът е 
вързан към германската марка 



България и еврото –
ползи / разходи

Калоян Стайков

Институт за пазарна икономика



Ползи от членство в еврозоната

• Валутен риск

• Стабилна валута

• Задължителни минимални резерви

• Достъп до кредитиране

• Ниски лихви

• Повече инвестиции



Разходи от членство в еврозоната

• Много разходи - изконсумирани

• Цената е €350 млн. и още толкова след 12 г.

• Гаранции за близо €6 млрд.

• Постоянни и неоправдани промени

• Фискална централизация – прехвърляне на 
отговорности и по-големи рискове 

• Данъчни хармонизации



Рискове от членство в еврозоната

• Ниски държавни лихви: 

– морален риск

– забавяне на реформи

• Надуване на балони

• Нови разходи за закъсали страни

• Допълнителна загуба на суверенитет


