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Икономическа свобода и растеж на БВП 

 

През периода 1998-2000г. българската икономика регистрира 

три последователни години на икономически растеж в 

условията на макроикономическа стабилност.   

Обикновено се смята, че има връзка между стабилно 

равнище на благосъстоянието и тези с ниско ниво на 

корупцията.  Това становище бе потвърдено и допълнено от 

ИПИ през 1999 (www.ime-bg.org/compete.htm ), когато бяха 

сравнени индексите за възприемане на корупцията и 

обективните измерители на стопанската свобода.  Очевидно 

е, че по-голямата свобода корелира с по-малко корупция. 

Тазгодишният индекс на Прозрачност без граници отчете 

спад на корупцията в България.  Статистиката отчита 

увеличаване на БВП и доходите.  Без претенция за 

разкриване на причинно следствени връзки, искаме още 

веднъж да обърнем внимание на поведението на България в 

тези индекси. 

Последните издания на индексите Фрейзър (на този индекс 

ИПИ е съиздател, виж: www.freetheworld.com) и Херетидж 

(www.index.heritage.org ) показаха слабо подобряване на 

показателите за икономическа свобода.  Докато при индекса 

на Фрейзър връзката с растежа на БВП е видима (общ спад 

на двата показателя през 1996 и нарастващ тренд след 1997), 

то в случая на Херетидж благоприятното развитие на 

икономиката след 1998 г. съвпада със слабо и едва 

забележимо подобряване на индикатора за икономическата 

свобода. Трябва да се има в предвид, че нарастването на 

показателя на Фрейзър означава увеличаване на 

икономическата свобода, докато при Херетидж намаляването 

на индекса означава повече икономическа свобода. 

Обяснението е в обстоятелството, че и двата показателя 

отчитат инерционния принцип на развитие на всяка една 

икономика, т.е. взимат предвид не средногодишните 

изменения на дадена променлива, а средната й стойност за 

определен период от време, например 5 г. 

При това положение следва ли да заключим, че 

благоприятната стопанска конюнктура през последните 

години и стопанската свобода са свързани.  Отговорът е 

безусловно “да”. На въпроса “как се осъществява”, засега 

няма точен отговор, подлежащ на измеримо доказателство 

или опровержение.  Смятаме за теоретически по-вероятно 

по-голяма свобода да е станала фактор на растежа.  Косвено 

потвърждение е и спадът на възприятията за корупция.  От 

друга страна, стабилността на финансова среда вероятно е 

повлияла на появата на повече свобода (доколкото се появява 

възможност за предвидимост и рационален избор). 

В същото време обективните индекси отразяват стопанското 

представяне неведнага и когато се прави оценка на основата 

на агрегирани показатели, желаните или предполагаеми 

резултати се появяват след време. 

 

Днес би трябвало да започнат 

консултациите за съставяне на 

кабинет.   

Съществените варианти са два: 1/ Премиер 

става Симеон Сакскобурготски; 2/ За 

премиер е посочен човек с административен, 

професионален и възможно политически 

опит. Вторият вариант съдържа повече 

политически рискове, както за Симеон ІІ, 

така и за страната. Основанията за това 

твърдение са следните: а) изборната подкрепа 

изисква поемане на отговорност и дава 

достатъчна легитимност на такова решение; 

б) парламентарното мнозинство е много 

разнородно и трудно може да бъде удържано 

без водач, ръководещ изпълнителната власт; 

в) първите стъпки на новото мнозинство 

показват липса на способност да се 

разграничи важното от неважното и 

увлечение по грешките на предишното 

управление на стопанската политика – 

засилено внимание към политиките в отделни 

отрасли; мандатът за съставяне на 

правителство, поет от водача, ще намали 

първоначалната неориентираност и желание 

да подбираш кои отрасли от икономиката са 

по-добри от другите. 
 

Растеж на БВП в началото на 

2001г. 

НСИ отчете 4.5% нарастване на БВП за 

първото тримесечие на 2001г. За същия 

период на миналата година растежът на 

икономиката е отново 4.5%, като за двата 

периода са налице някои структурни 

 
Продължение на стр.4 Продължение на стр.2 

http://www.ime-bg.org/
http://www.ime-bg.org/compete.htm
http://www.freetheworld.com/
http://www.heritage.org/
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Подобен начин на организация имат и показателите, 

които оценяват рисковата характеристика на дадена 

икономика – различните видове кредитен рейтинг. 

Всичко това означава, че ако България продължи да 

реализира растеж на икономиката от порядъка на 4-

5% в условията на макро икономическа стабилност 

и нарастваща стопанска свобода през следващите 

няколко години, тогава действително за първи път 

от началото на прехода ще подобри значително 

мястото си във всички обективни индекси и 

вероятно ще изглежда далеч по-добре в индексите, 

основани на изследването на възприятия, какъвто е 

този на Прозрачност без граници.  Вярно е и 

обратното: всяко политическо действие, което 

дебалансира икономиката, ще върне страната назад 

и чрез рефлексията в индексите – ще направи 

заемите и инвестициите по-скъпи, възможностите за 

развитие на благосъстоянието – по-ограничени. 
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Продължение от стр.1 

Опрощаването на престъпления, свързани с износ на пари и бягство на капитали е 

безсмислено и вредно поради няколко очевидни причини* 

1/ Страната не е преживяла никаква извънредна 

ситуация, от рода на война, - гражданска или с 

външен нашественик, която да оправдава с 

извънредни обстоятелства износа на капитали и 

неизпълнението на задължения. 

2/ В България износът на капитали е свързан или с 

криминална дейност, или с кражби в големи 

размери. Например, източване на банки и държавни 

предприятия, измами чрез пирамидално 

организирани инвестиционни договори и др. под. 

Старият валутен режим и временните забрани за 

износ са единственото теоретично оправдание за 

нарушаването на законите. То е приемливо при 

преводи на пари за роднини или по договори в 

чужбина, но съмнително дори ако забраните са били 

безсмислени.  

3/ Основния недъг на такъв подход, е че поставя 

под въпрос законността и изпълнението на 

договорите. Страна, в която крадците не ги съдят, 

едва ли може да се надява на инвестиции от местни 

и чужди предприемачи с престиж. 

4/ Движението на парите и инвестициите зависят от 

перспективите за печалба, от рейтинга на 

възвращаемост. В предложението за някаква форма 

на амнистия всъщност се съдържа един романтичен 

възглед за крадеца, който се връща в родината си от 

любов към ония, макар че поначало не му пука за 

преживяното от ограбените от самия него. Онези 

избягали капитали, които вече са могли да се върнат 

са направили това поради оценена добра 

перспектива под формата на дружества  

 

регистрирани в чужбина, например Цуг, Швейцария, 

остров Ман, Кипър и пр. За тях вече съществува 

амнистия чрез неспазване на изискванията за 

доказване на произхода на парите, РМД и 

контрабанден внос. Много е вероятно, онова което е 

могло да се върне, вече да е инвестирано. 

5/  Един пример: през 2000 г. в България действат 

250 фирми, регистрирани в Кипър. За периода 1992-

1999 г. чуждите инвестиции от Кипър са за 249,37 

млн. Долара. Кипър заема трето място сред 

чуждестранните инвеститори (след Германия и 

Белгия). Особено активни са инвестициите през 

1997-1999 г; ръстът на инвестициите на 

регистрирани в Кипър фирми е 435 %. За 1998 г. и 

1999 г. делът на преките инвестиции на кипърски 

фирми са съответно 17,6 % и  14,4 %.  

6/ Известна е хипотезата на Роналд Коуз,че този, 

който е конкурентен и спазва правилата на играта, в 

крайна сметка се оказва по-ефективен, от този, 

който ги нарушава. Зад предложението за амнистия 

стои точно противоположния възглед: че не 

спазващия правилата на играта е по-конкурентен. 

Има много потвърждения на хипотезата на Коуз , но 

по-важното е, че тя служи като обяснителен 

принцип в икономиката и като морален ориентир. 

Всъщност моралните вреди от противоположния на 

Коуз възглед, въплътен в законодателство, са най-

съществени; те ще доведат до обратна селекция на 

инвеститорите. В крайна сметка би било много по-

честно да се състави списък на онези, които би 

трябвало да бъдат амнистирани. 
* Доколкото ни е известно, този материал ще бъде публикуван 

във вестник Капитал 
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Преглед на стопанската политика 

Престъпление и наказание 

Което се вижда не е това, което трябва да се вижда или за избора в стопанската политика 

по отношение на издателската права в софтуерната индустрия 

В предходните броеве на Преглед на стопанската 

политика коментирахме ефектите от едни или други 

политически решения върху стопанския живот, като 

представихме позицията си за подобряване на 

административните услуги и ограничаване на 

държавната намеса. За да оценим въздействието на 

административните действия върху бизнеса, се 

опитахме (в понятията на френския мислител Бастия) 

да не се ограничаваме единствено до това, което се 

вижда, а и да разберем това, което не се вижда. Така 

не се ограничихме до ефектите, които могат да се 

наблюдават непосредствено след прилагането на 

дадено решение, но и се стремихме да  предусетим 

ефектите от приемането и преследването на 

политически намерения. Така се стремихме да 

обясним принципите, които смятаме, че трябва да се 

следват в стопанската политика, като очертаем 

основните пропуски, допуснати през изминалите 

години, съчетани с важни политически 

(административни) приноси към стопанския живот.  

Така, както обществените поръчки могат да служат 

за събирателно на административни процедури за 

(по-ефективно) разходване на публични средства, 

възможностите за упражняване на права на 

собствеността може да се разгледат чрез правата над 

т.нар. интелектуална продукти и частното виртуално 

пространство. Всяко политическо решение в 

стопанския живот има своята цена. Тя може да се 

определи като неоправдано висока, приемлива или 

пренебрежимо ниска, след като се разгледат 

възможните политики. Тъй като т.нар. пиратство 

отнема ползи от тези, които ги създават подобно на 

кражбата от тези, които притежават, то трябва да се 

санкционира. В защита на това се използват и 

аргументи като тези: финансови средства не влизат в 

държавната хазна заради фирми, опериращи в сивия 

сектор на икономиката, които се занимават с кражба 

на интелектуална собственост – тези средства по 

данни на Datamonitor за България, разпространени 

миналата седмица (www.datamonitor.com), са 41 

милиона долара, като прогнозата за 2004 година е 75 

милиона долара (все пак, тези цифри се определят с 

презумпцията, че тези, които са си купили нелегален 

продукт, могат да си позволят и легален такъв);  

около 95 милиона долара не могат да се отчетат като 

принос към брутния вътрешен продукт, с прогнозен 

размер 204 милиона долара след три години напред. 

Това е, което се вижда.  

След като 90% от софтуера е нелицензиран, 

разходите за контрол над тези продукти са високи, а 

ефектите от много от приетите мерки неясни. Освен 

това, в редица случаи на пръв поглед “благородни” 

цели служат за оправдание на държавните 

институции да контролират пазарните процеси и на 

частните асоциации (и компании) да използват 

регламентите, за да извличат ползи за сметка на друг. 

За пример могат да се посочат мерките срещу 

разпространението на пиратски продукти, които се 

обсъждат след  заинтересовани компании (виж. 

“Идват ли кибер-детективите”, Капитал.NET, брой 

№26 от миналата седмица):  забрана над продажбата 

на продукти на интелектуалната собственост на 

открито или над пласирането на компютри без 

инсталирани на тях операционни системи. Така 

цената на гарантираното (според създателите на 

подобни идеи) право над интелектуалната 

собственост е нарушеното право на свободна 

стопанска инициатива, като ефектите от тези мерки 

могат да се оценят като се сравнят ползите от 

тяхното упражняване. Това е, което не се вижда. 

Подобно могат да се отнесат и ползи-разходи за 

т.нар. компютърно престъпление. Всяка намеса в 

частното виртуално пространство, която нарушава 

свободата на кореспонденцията и уврежда 

(виртуалната) собственост – било то с компютърни 

вируси, било то с директна намеса –  трябва да се 

санкционира (това предвижда и проектът за 

изменение на наказателните разпоредби, изготвен от 

Министерството на правосъдието, който е достъпен 

през страница www.mjeli.government.bg/nk.htm). 

Наказание трябва да има и за злоупотреба с 

електронни данни (като номера на кредитни карти и 

кодове на електронни подписи). Това е, което се 

вижда. 

По какъв начин обаче тези права, ще се гарантират 

при опасения за извършени престъпления, 

последвани от изземване на доказателства (в случая - 

компютри); как ще се гарантира неприкосновеността 

на данните в тях, след като в сила е правилото 

“виновен до доказване на противното”. Самите 

процедури по залавяне на хакерите в мрежата 

налагат високи разходи както на контролните 

институции, така и на частни компании. За да се 

накажат компютърните престъпници са нужни мерки 

в реално време, което “изисква” административни 

мерки за набиране на информация от регистри (както 

публични, така и частни) като абонати на телефонни 

(мобилни) услуги и клиенти на Интернет доставчици, 

както и донякъде секретни данни от възможните 

цели на подобни престъпления като системи за 

сигурност на банковите електронни регистри (за 

дебитни и кредитни карти), кодове и т.н. Така 

възможните ефекти от тези засилени мерки, са тези, 

които не се виждат.  
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ИПИ: Богданов, Ганчева, Йонкова, Мандова, Станчев 

Този седмичник се издава с финансова подкрепа на MSI/USAID 

За коментари и предложения: mandova@ime.bg 

Том І, No 30  

юли 2001 

Представяне 

Излезе първият годишен доклад на Програма 

Достъп до информация за Състоянието на 

достъпа до публична информация в България. 

Докладът е по-добър от международните 

стандарти за подобни обобщения и далеч 

надминава аналогичните опити в Централна и 

Източна Европа.  

Докладът съдържа анализ на българското 

законодателство (Закона за достъп до 

обществена информация) в контекста на 

международната правна уредба и с описание на 

свързаните актове от конституционната уредба 

през специалните административни закони и 

подзаконовите актове до проектите за закони, 

които биха оказали влияние върху 

упражняването на правото на гражданите да 

знаят какво върши правителството и каква 

информация за тях събира. 

Практиките по търсене и предоставяне на  

информация са проследени в два периода: преди 

и след приемането на Закона за достъп до 

обществена информация. Особено интересни са 

прегледите на съдебната практика. 

Анализът позволява на колегите от Програма 

Достъп до информация да предпишат какво 

трябва да се прави в тази област, за да се 

преодолеят недостатъците на сегашната уредба 

и практика. За онези, които искат сами да се 

ориентират, докладът прилага изследвания на 

изпълнението на задълженията по предоставяне 

на информация и съдебните дела в тази област. 

Докладът е достъпен на български и на 

английски език на площадката в Интернет на 

Програма Достъп до информация 

(http://www.aip-bg.org/index_bg.htm), ако по 

някакви причини не можете да достигнете до 

него, потърсете го чрез сътрудниците на 

Програмата: office@aip-bg.org .    
 

 

 
Без коментар 

Национална класификация на професиите, 

утвърдена със Заповед № 54 от 26 март 96 

година на министъра на труда и социалните 

грижи, необнародвана 

Класификатор на длъжностните наименования 

(Извлечение):  

Анализатор; Апаратчик; Асансьоропридружител; 

Билетопродавач; Бонитировчик; Брояч; Варогасач; 

Вещопазач; Влагоизмерител; Вулканизатор; 

Газоспасител; Гледач на дресирани животни; 

Говорител по радиоуредба; Електронник; 

Етикетировач; Запойчик; Изготвител на грим; 

Информатор; Кантарджия; Лепач на известия; 

Манипулант; Окачествител; Описвач в спортен 

тотализатор; Пласьор; Помпиер; Пробовземач; 

Пълнач; Работник в баня; Работник в зоопарк; 

Работник в обществена тоалетна; Ракетострелец; 

Свещоизготвител; Табелчик; Температуродозатор;  

 

Фирмописец; Часовникар по ремонт на часовници; 

Дозировач на въглища; Кофаджия; Басейнчик; 

Крепач; Отговорник на взривен склад; Работник по 

отводняване на работни места; Работник по 

пакетиране на кристална сол; Работник по 

изследване на работно време; Залепвач на детайли; 

Заливач; Кварцодув; Кислородчик; Лепач на 

главички (шлайфгрифери); Лодкостроител на 

лодки; Моделчик на модели; Навивач; Обдухвач; 

Пилозъбчик; Престъргвач на лагери; Приготвител; 

Лепач на детайли; Дефектоотстранител; Коробелач; 

Лепилообмазвач; Работник по производство на 

клечки за обувки; Четкар; Червар; Четинар; 

Шоколадиер; Биволовъд; Зверовъд; Осеменител; 

Водолечител; Дезинфектор; Каловадач; 

Калолечител; Плетач на синджир; Резач на скални 

материали за художеств. Мозайка; Себестойчик; 

Издирвач на адреси. 

 

 

различия. В началото на 2001г. най-значимо е 

нарастването на сектора на индустрията – 11.6%, 

което е почти два пъти повече от растежа на 

сектора през аналогичния период на миналата 

година. Секторът на услугите отбелязва растеж от 

3.6% при стойности от предишните две години 

съответно 6.4% за 1999 и 0.9% за 1998г. 

Инвестициите в основен капитал нарастват с 

11.9% в началото на 2001г., което е сравнително 

по-слаб показател в сравнение с предишната 

година – 18%, но ако разгледаме абсолютното 

нарастване на индикатора резултатите за 

последните две години са твърде близки. 

Ако разгледаме българската икономика на ниво 

частен и държавен сектор тенденцията на растеж 

на частния сектор се запазва – 10.5%, като 

стагнирането на държавния сектор, което започна 

с процеса на преструктуриране на икономиката в 

началото на годините на преход, запазва 

отрицателната си стойност от предишната година – 

6.5%.  

Въобще въз основа на стопанската конюнктура от 

началото на годината  може да се каже, че 

очакванията са за икономически растеж през 2001г., 

който предвид стойностите на основните параметри 

се очертава да бъде съизмерим с резултатите от 

последната година. Основание за подобно твърдение 

ни дава и състоянието на външнотърговското салдо 

на страната в началото на годината, което е 

отрицателно –4.2%, но в сравнение с последните две 

години се наблюдава значително подобрение 

(повече от два пъти), което се дължи на 

изпреварващия темп на нарастване на износа пред 

вноса в началото на 2001г. съответно 15.9% 

нарастване на износа и 7.4% нарастване на вноса. 
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