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Бисмарк, “Шенген” и собствеността върху гражданството 
Въодушевлението по повод отпадането на визовите ограничения 

(както преди неудобството от наличието им) попречи на 

осмислянето на свободното движение на хора. 

Преди ХІХ век обществото се радва на свободно движение на 

стоки, пари и хора.  Днес имаме относителна свобода на 

движение на стоки и пари, но не и на хора.  “Шенген” е част от 

тази система. 

Историческият корен на визовите ограничения е в т.нар. 

социална държава, учредена първоначално в Германия от края 

на ХІХ век.  За да се справи със социализма, през 1883-1889 

Бисмарк предприема всеобхватна обществена програма.  Тя 

включва задължително осигуряване на работниците за случаи на 

остаряване, болест, злополука и инвалидност, финансира се от 

самите работници и работодателите, но се организира и прилага 

от държавата.  В този обсег на влияние попада и образованието. 

Бисмарк не успява да се справи със социализма.  По-скоро 

обратното.  И учениците на Маркс, и особено Хитлер (нарочно 

изучавал социалните реформи на Бисмарк) са очевидно 

повлияни от Бисмарковата идея за предоставяне на “обществени 

услуги”  срещу свобода.  За гражданството това е размяна на 

свобода срещу житейска сигурност, която постепенно се 

превръща в навик да се цени повече сигурността от 

политическата свобода, независимо каква е държавата – тя да е 

върховният благодетел и защитник. 

В Германия и досега (с изключение на периода 1933-1945 и ГДР) 

“социалните” услуги остават в рамките на осигурителното и 

застрахователното право и трудовото право е техен вид.  В други 

страни, включително и България, се е стигнало до собственост 

на държавата върху тези услуги и отделянето на труда 

(семейството и личността) като отделна област на намеса на 

държавата.  

За да се осъществява тази система по Бисмарков начин се е 

наложило да се въведе собственост върху гражданството, което 

сравнително лесно произтича от феодалните отношения на 

поданничество.  Тази собственост е монопол на държавата.  От 

него произтича забраната за имиграция, доколкото новодошлите 

би трябвало да получат правата на вече-гражданите, 

предварително финансирали държавното прехвърляне на услуги.  

С него са свързани и други форми на контрол, например 

контролът върху разменния курс и т.н. 

Социалната държава от Марксов тип се разпадна на 

стогодишнината на прототипа през 1989 г.  Социалната държава 

от Бисмарков тип се запазва и при отпадането на Шенгенските 

бариери.  Това означава възможност за финансиране на 

човешкия капитал на страните, към които тече потокът 

имигранти със спестявания от страните, които подготвят тези 

имигранти.  Тези последните не могат нито да ограничат 

движението на хора, нито да предложат “стимули” за 

задържането им у дома.  По този начин те биха се лишили от 

достъп до капитали и знание, съответно - от развитие на 

конкурентността на своето гражданство.  Единственият начин за 

успех е по-бързото демонтиране на “социалната” държава в 

България и другите възникващи пазари. 

 

. 

 

Търговията със скрап – за и против 

разрешителния режим за този вид дейност 

 

През изминалата седмица Министерство на 

икономиката съобщи, че има нов проект за 

наредба, която ще регулира търговията със 

скрап у нас. С новия регулативен документ се 

предлага да отпадне условието само фирми, 

които получават скрап като вторичен продукт да 

могат да търгуват с него. Предвидени са също 

намаляване на лицензионните такси, 

удължаване на срока на разрешенията и 

опростяване на процедурата за тяхното 

получаване. Въвеждането на лицензионен 

режим в сферата на търговията със скрап бе 

продиктувана от желанието на държавата да 

ограничи кражбите на метали и най-вече на 

медни проводници основно от големите 

държавни предприятия като БТК, НЕК и БДЖ. 

Но дали само и единствено ограничаването на 

пазара и участниците в него ще реши проблема 

с този вид кражби?  

Както вече неведнъж сме напомняли, 

създаването на благосъстояние е невъзможно 

без защита на частната собственост. 

Гарантирането на правото на частна собственост 

е публична услуга от страна на държавната 

администрация, за която всички ние (или поне 

преобладаващата част от нас) плащаме данъци. 

Какво реално се случва на тези, които 

извършват кражбите и на тези, които търгуват с 

тази крадена стока? – При сегашното темпо на 

съдебната система – нищо. Единственото, което 

може да сполети търговеца на краден метал е да 

му бъде отнет лиценза за две години, но това не 

е неразрешим проблем, а наказанието за самите 

крадци е неволното Продължение на стр.2 

http://www.ime-bg.org/


 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

април 2001 

Том І, No 18 

Kак да се четат икономическите програми на 

партиите? 
Миналата седмица  Симеон II направи програмното си 

обръщение, в което се споменава срок от 800 за 

постигане на определени цели в стопанската политика. 

Макар още никоя политическа партия да не е 

представила икономическа програма, добре е да се 

помисли какво можем да очакваме от едно 

правителство за един мандат.  С други думи, какво 

може и какво не може, а така също и какво трябва и 

какво не трябва да се направи за времето от 800 дни и 

дори 4 години. 

1/ Важно е да се прави разлика между това, което се 

случва в икономиката (а и изобщо в живота), и 

действията на правителството (или държавата 

изобщо). Например, успехът на една българска 

софтуерна фирма е следствие на добра стратегия и 

упорита работа на управителите и работещите в нея, а 

не на правителствена политика. Стойността на 

националната парична единица е обаче пряко 

следствие от действията на държавата. Това не винаги 

се разбира, и последиците са послания като “ние ще 

вдигнем заплатите”, и “ние ще създадем работни 

места”, “ние ще доведем ръст на производството”. 

Такива обещания се крепят на грешното основание, че 

държавата създава блага и че без правителствено 

действие (например – закон) нищо не се случва. 2/ 

Нито за 800 дни, нито за 800 години никое 

правителство не може да създаде работни места, да 

“даде” по-високи заплати или да увеличи 

благосъстоянието. Простото обяснение е, че всеки лев, 

изхарчен от правителството, преди това е отнет от 

данъкоплатеца. Стоките и услугите се създават от 

частните фирми, които в стремежа си за по-големи 

печалби увеличават производителността и 

непрекъснато измислят нещо ново за потребителите. 

Законовата рамка, в която се конкурират фирмите 

обаче, се създава и изменя от държавата. Точно такива 

промени зависят от действията на правителството в 

рамките на мандата. 

Няколко примера за напълно възможни резултати от 

действията на едно правителство: 1/ Разрушаване на 

стабилността на паричната единица. Отменяне на 

валутния борд и предоставяне на възможност БНБ да 

финансира правителството и банките може за кратко 

време да обезцени лева. Който не вярва, да си спомни 

периода 1995-1996, когато валутните резерви спаднаха 

от 1.7 млрд. дол. до 400 млн. дол, а левът се обезцени 7  

 

пъти спрямо долара, и то точно благодарение на 

възможността за парична политика на БНБ. 2/ Може 

да се ограничи международната търговия чрез мита и 

квоти. Всъщност, това отнема не 800 дни или 4 

години, а половин час от заседанието на 

правителството за приемане на постановление за 

целта. Справка: всички “защитни” мита, въведени за 

конкретни продукти от последното правителство.  3/ 

Може да се ограничи свободата на пазара чрез 

лицензи, ценови ограничения и административен 

тормоз. Пак справка с периода 1995-1996, когато 

правителството контролираше над 50% (при 20% в 

началото на мандата) от цените на стоките от 

потребителската кошница.  

Разбира се, могат да се свършат и много полезни 

неща: 

1/ Могат (и трябва) да се намалят данъците. 

Сегашното правителство показа, че за две години 

могат да се намалят преките данъци и ДДС без това 

да доведе до рискове за държавния бюджет. Иска се 

единствено политическа воля и няколко експерта, 

които да напишат промените в законите. 2/ Могат да 

се либерализират енергийните и комуникационните 

пазари. Издаването на лиценз за втори GSM оператор 

отне 14 дни. Резултатите: още преди започване на 

дейността, двата мобилни оператора свалиха цените с 

20-40% за три месеца. Допускането на конкуренция в 

енергетиката би отнело единственото времето между 

двете четения на промените в закона в парламента. 3/ 

Отмяната на лицензионни режими също не отнема 

много време – иска се просто правителството да 

приеме постановление с член единствен: отменя се 

еди-кое си постановление. 

Какво не може да се случи: 1/ Трудно е да се 

създадат действащи гаранции за изпълнение на 

договорите и защита на правата на кредиторите. 

Натрупването на доверие между участниците на 

пазара и съответно склонност към стратегии на 

сътрудничество и дългосрочна визия става само 

когато много поредни правителства зачитат 

върховенството на закона и договорите и правото на 

частна собственост.  2/ Няма как изведнъж всички да 

заживеят по-добре. Доходите ще растат дотолкова, 

доколкото се увеличава производителността на труда. 

Производителността на труда ще нараства, ако 

решенията на предприемачите отговарят на нуждите 

на пазара и ако законовата среда насърчава 

иновацията и размяната.  

 

 

докосване на другия полюс.  

Интересни в този случай са и реакциите от страна на 

самия бизнес. Изпълнителният директор на БАТМ, 

цитиран от вестник “Дневник”,  казва, че е по-добре 

въпросните компании да се застраховат срещу кражба 

вместо да се ограничава бизнеса. Сам по себе си този 

съвет е добър, но той не решава проблема. Просто 

диверсифицира риска и премества разходите за 

покриване на щетите върху потърпевшите компании, а 

от там и върху потребителите на техните услуги, 

т.е. върху всички нас. С други думи веднъж ще 

плащаме данъци за да може да бъде защитено правото 

на частна собственост от страна на държава и след това 

отново ще заплащаме последствията от нейния 

неуспех. Отново изпълнителния директор на БАТМ 

напомня, че в страните от европейския съюз този вид 

дейност не е на лицензионен режим. Е, то като се 

замислим, там и не се краде медна тел с такова темпо и 

количество, както у нас, но това е друга тема. 

 

 

Продължение от стр.1 
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Преглед на стопанската политика 

Политическа система, закони и доходи 

Една година след приемането на Закона за публичността на имуществото на лица, заемащи висши държавни 

длъжности Сметната палата, Съюза на юристите в България и Американската асоциация на юристите, Правна 

инициатива за Централна и Източна Европа организира публично обсъждане на практиката по прилагането му. Какви 

са ефектите (очаквани и непредвидени) от приемането на закона, доколко тези резултати покриват изискванията към 

него, какво следва да се предприеме, за да се приложат ефективно правните норми, доколко публичният регистър 

позволява достъп до информацията, която съдържа бяха основните проблеми, които бяха обсъдени на срещата между 

институции, които прилагат и такива, които контролират неговото изпълнение. 

1/ Контролът над източниците на финансиране на 

публични длъжности произтича от възможността те 

да злоупотребят със служебното си положение като 

чрез решенията си дадат предпочитания на някоя от 

заинтересованите страни. Когато регламентите дават 

големи правомощията на държавните органи и 

техните служители, а практиката позволява техните 

текстове да се тълкуват спрямо случая, 

възможностите да се злоупотреби с публична 

длъжност се увеличават. Както вече коментирахме 

за ограниченията над дарения за политически партии 

от предприятия, които изпълняват обществени 

поръчки, независимо от опитите да се контролират 

финансите на политическите партии, “заплащането” 

за специални услуги ще съществува докато 

държавата се намесва активно в стопанския живот 

чрез строги условия за навлизане и опериране на 

пазара. На практика, доброто лечение не е насочено 

към симптомите, а към причината. Само ако се 

ограничи контрола на държавните институции над 

институциите на пазара, може да се очаква да се 

намали отделянето на финанси за “специални” 

услуги.  

2/ Когато се коментират облаги, получени от 

представители на публичните институции в замяна 

на предоставени за това услуги, се противопоставят 

публичните на частните интереси (така например, в 

Литва “предотвратяване на конфликт между 

обществени и частни интереси в държавните 

служби” и “вземане на решения от длъжностните 

лица единствено с оглед на обществения интерес” са 

основни цели на закона, който включва и 

поддържане на регистър с доходите на публичните 

длъжности). В зависимост от това, как се определят  

публичните и частни интереси може да се дефинират 

насоките на стопанската политика. Държавната 

протекция за неконкурентни производства винаги 

може да се обоснове със защита на публичните 

интереси (запазване на работните места, поддържане 

на местната икономика и т.н.). Следва да се приемат 

либералните принципи и да се зачита за “публичен” 

интерес защитата на индивидуалните права, правото 

на собственост, свободата на договаряне и 

изпълнението на договорите. 

3/ С приемането на закона публичните институции 

настояваха да покажат, че законите не са 

изключение за избрани. Тези, които са придобили по 

незаконен начин своите доходи подлежат на съдебно 

преследване. Тези, които са заобиколили 

съществуващите норми, следва да понесат санкции. 

Така се засилва доверието в публичните институции 

при прилагането на принципа на равенство пред 

закона. След преглед на практиката по закона обаче 

може да се заключи, че тези задачи не са постигнати. 

Равноправието пред закона се отрече по две линии: 

държавните служители отказаха да изпълнят 

изискванията на закона за публичността на доходите 

на висшите държавни служители и не подадоха 

декларации (като мотив те посочват това, че са 

гласували “против” закона); други не приложиха 

изискванията на други закони, каквито са данъчните 

(за аргумент се посочи незнание, което както знаем 

не може да бъде оправдание); трети, като 

управителите на БНБ, дори при гласуване на 

бюджета на банката за тази година отказват да 

посочат на представените в бюджетната комисия 

депутати размера на заплатите си.  

 

 

 
Представяне 
 

На Интернет-плащадката на Heritage Foundation може да намерите изследванията на икономическата свобода 

по държави и региони. Показателите, които определят подредбата им, са: търговска политика, данъчна тежест, 

намеса на правителството, парична политика, чуждестранни инвестиции, банки и финанси, доходи и цени, 

права на собственост, регулации и черен пазар. Класацията включва 160 държави, за миналата година 

България и на 95 място. Индексът варира от 1 (най-свободна икономика) до 5 (най-несвободна икономика). 

Най-висок индекс на икономическа свобода има Хонг Конг (1.3), а най-несвободната държава в света е 

Северна Корея (5). Може да се намери подробна информация за всяка държава от списъка на адрес 

http://www.index.heritage.org/.  

http://www.index.heritage.org/
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Конкурентност на българската банкова система 
Независимо от факта, че финансовият сектор в 

България все още не осигурява необходимия 

капитал за развитието на бизнеса, конкурентните 

условия в областта на финансовите услуги, и 

особено по отношение на банковия сектор се 

подобряват прогресивно през последните няколко 

години. Това показва изследване на 

конкурентността на финансовия сектор, 

осъществено от Института за пазарна икономика. 

Ще ви представим някои от основните акценти на 

изследването: 

1/ Мащабът на българския банков сектор все още е 

много малък. Независимо от това обаче делът на 

банковите активи в БВП прогресивно нараства. 

След като този дял спадна до 34,9 % през 1998 г. 

(като последица от финансовата криза и 

затварянето на една трета от опериращите банки), 

през 1999 г. банковите активи нарастват до 36 % от 

БВП, а към септември 2000 г. това съотношение 

вече достига 56 % от БВП. Вероятно това 

подобрение отразява постепенното възвръщане на 

доверието в банковата система. 

2/ Концентрацията в банковия сектор е значителна. 

Три банки (Булбанк, ОББ и Банка ДСК) държат 

около 50 % от общите активи на банковата система. 

Само Булбанк има пазарен дял около 27%. От друга 

страна, 19 от общо 35-те банки, опериращи в 

България, имат пазарен дял под 1%. Според 

изследване на МВФ, съществуват признаци за 

олигополистично поведение от страна на 

българските банки: слабо посредничество, широк 

лихвен според при ниски нива на кредита, високи 

оперативни разходи на банките. От друга страна 

обаче, ако проследим движението на т.нар. индекс 

на Херфиндал, изчислен за банковите активи, ще 

видим,че този индекс трайно намалява след 1991 г., 

като намалението е съществено след 1994 г., което 

означава, че независимо от значителната 

концентрация на банковия сектор е налице 

постоянна тенденция към повишаване на 

конкуренцията. Тази тенденция до голяма степен 

може да се обясни с навлизането на чужди банки на 

местния пазар и приватизацията на държавните 

банки. 

3/ В резултат на приватизацията структурата на 

банковия сектор се промени значително. Делът на 

частните банки достигна 81 % през 2000 г., а делът 

на банковите активи, притежавани от чуждестранни 

инвеститори достигна 74 %. Евентуалният ефект от 

навлизането на чуждестранни финансови 

институции на местния пазар е подобряване на 

качеството и достъпа до финансови услуги, 

налагане на модерни ноу-хау и технологии, което в 

крайна сметка ще доведе до повишаване на 

конкурентността на банковата система. 

4/ В последните няколко години много от банките 

усилено инвестират в обновяване на използваните 

технологии и внедряване на нови програмни 

продукти и информационни системи. Независимо 

от прогреса в технологичното обновяване обаче, 

финансовата индустрия в България все още не може 

да се оцени като технологично напреднала. 

Недостатъчното технологично развитие на сектора 

в крайна сметка означава незадоволително качество 

на банковите услуги, на процеса на вземане на 

решения и на вътрешния контрол. То се отразява и 

на цената на услугите и на печалбата на банките. 

Ниският капацитет за събиране и обработване на 

информация се отразява негативно и на кредитната 

дейност на банките. В крайна сметка това означава 

по-ниска ефективност и по-малко конкурентни 

предимства. 

5/ От гледна точка на търсенето на банкови услуги 

и в частност на кредити, вероятно много от 

фирмите не са в позицията на качествени клиенти. 

От друга страна обаче, съществуват и фирми, 

разработващи конкурентни стратегии и 

характеризиращи се с качествено управление. 

Проблемът е, че въпреки декларираното от банките 

търсене на качествени клиенти, дори такива фирми 

не са сигурни, че ще получат кредит. Обяснението 

вероятно е в съществуващото все още схващане за 

висок риск в реалната икономика от една страна, и 

стратегията “на оцеляване”, възприета от много от 

банките. Тази стратегия означава стремеж към 

запазване на пазарния дял, т.е. залагане на ниско 

рискови инвестиции и на големи, изпитани 

клиенти. Другата възможна стратегия- 

максимизиране на печалбата, която до голяма 

степен е свързана с “агресивно” пазарно поведение 

и привличане на широк кръг клиенти, все още не е 

характерна за болшинството от банките. 
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