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НЕСИГУРНОСТ И СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНА ПОЛИТИКА

Проф. д-р ик. н. Димитър Канев

През последната година ограничените възможности на публичните финанси в
условията на икономическа криза влошиха състоянието на социалноосигурителни-
те системи и направиха актуален въпроса за тяхното реформиране. При липсата на
политически опит и в желанието си да решат бързо съществуващите и нововъзник-
ващи проблеми, управляващите започнаха да генерират и хвърлят в медийното
пространство множество и често конфликтни свои идеи. Същите бяха резултат на
несистемни хрумвания, лутания между различни практики в страните от ЕС или
натиска на определени заинтересовани групи. Не се превръщаха в решения, а дори
и там, където такива бяха формулирани, не се реализираха в реални политики. В
тази среда влошаващото се състояние на здравната и пенсионната система дока-
за, че така проблемите не могат да бъдат решени, а ще стават все по-сериозни.

Несъмнено, подобно състояние ще съществува, докато политиците не се
заемат с основната си задача – да избират най-доброто и политически коректно
решение измежду възможните алтернативи, а тези алтернативи не започнат да се
формулират от научните и академичните среди след сериозен анализ и дискусия.
Теоретичната основа за този анализ е налице и без да има претенциите да предла-
га научна новост и оригиналност, тази статия ще направи опит да я систематизира
и трансферира в българското научно пространство.1 Целта, която си поставяме с
това, ще бъде да разкрием научните аргументи за генезиса и ефективната струк-
тура на политиката за управление на социалните рискове и защитата от тях. Пости-
гането на тази цел ще помогне по-добре да се разбере ролята на държавата в
осигуряването и да се намерят решенията, които оптимално и с икономия на об-
ществени средства преодоляват пазарните провали в резултат на информацион-
ната асиметрия и постигат обществените критерии за справедливост.

Теоретичният модел, на който ще се основаваме в статията, е теорията за избор
в условията на непълна информация. Ще започнем с опростяващото допускане, че
информацията за рисковете е пълна, а след това ще се освободим от това допускане
и ще анализираме ситуацията на информационна асиметрия. И в двата случая основ-
ната ни задача ще бъде да открием пазарните решения на проблема с разпределени-
ето на социалните рискове и да отговорим на въпросите има ли нужда, по какъв начин
и в каква степен държавата следва да се намесва в тези решения.

Тъй като в статията предмет на анализ ще бъдат единствено принципите на
разпределението на социалните рискове и няма да навлизаме в същността на
използваните за това форми – застраховането и осигуряването, в терминологичен

1 Много по-задълбочено и обширно представяне, което стои в основата на тази статия, прави
Питър Роснер в: Rosner, P. The Economics of Social Policy. Edward Elgar Publishing, Cheltenham,
UK, 2005.
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план двете ще бъдат идентични и изборът на формата няма да бъде критичен за
направените изводи.

1. Аргументи за държавната намеса при нехомогенна
по отношение на риска съвкупност и идеална информация
За да анализираме решенията в условията на пълна информация за риско-

вете, нека да разгледаме здравното застраховане на две групи – хората под и над
55-годишна възраст. Възрастта е лесно наблюдаема характеристика и има ясни
доказателства, че тя влияе върху рисковете, свързани с разходите за здравеопаз-
ване и продължителността на живота, както и върху предпочитанията относно оси-
гуряването. Хората над 55-годишна възраст срещат по-висок риск и ще имат по-
голяма нужда от застраховане. Пълното и справедливо осигуряване при двете
групи тогава ще изисква те да заплащат различни осигурителни вноски. Това е
илюстрирано на фигура 1.

Фиг. 1. Осигуряване на нехомогенна съвкупност от лица

На фиг. 1 по абсцисата се измерва индивидуалният доход, в случай, че лица-
та са здрави (т.е. при добро състояние), а по ординатата – дохода, в случай на
болест (лошото състояние). Първоначалната даденост е в т. А. В нея при добро
състояние индивидът получава доход X, а при лошо – доход Y. Ако се застрахова,
плащайки за всеки лев от застрахователната стойност α лева застрахователна
премия (α<1), той ще намали дохода си при добро състояние с  лева, но ще
увеличи дохода си в лошо състояние с (1-α) лв. Това означава, че има възмож-
ност да избира всяка комбинация, намираща се наляво от началната даденост в т.
А по линията с наклон -α/(1-α), минаваща през тази начална даденост.

Ако застрахователят работи в условията на съвършена конкуренция и е неутра-
лен към риска, очакваната му печалба ще е нула, т.е. α ще е равна на вероятността за
изпадане в лошото състояниеπ и застрахователната премия на единица ще е равна на
вероятността за настъпването на неблагоприятното събитие. Това състояние дефинира
т.нар. „справедливо застраховане”. При негоα=π и наклонът на линията, представяща
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предложенията на застрахователя, ще бъде -π/(1-π). Тази линия отразява цената на
застраховането и още се наричатрансформационна линия (transformation line). Всички
оферти по нея осигуряват нулева печалба на застрахователя. Офертите, които са над
нея, осигуряват загуба, а онези, които са под нея – печалба.

На фигура 1 трансформационната линия е АЕ1 при нисък риск и АЕ2 при висок
риск. Когато се застрахова за по-голяма стойност, застрахованият се премества по-
нагоре и наляво по тези линии. За по-добра ориентация в степента на застраховане-
то, на фигурата е начертана и 45-градусова линия, минаваща през началото. По нея
доходът на застрахования остава постоянен, независимо от състоянието, в което е
изпаднал. Затова тази линия показва положението при пълно застраховане. Така,
ако се предлага справедлива застраховка и индивидът избере т. Е1, в която линията
на офертите при справедлива застраховка се пресича с 45-градусовата линия, ин-
дивидът ще е избрал пълна застраховка. Избере ли точка, в която доходът при
настъпване на доброто събитие е по-висок от този при настъпване на лошо, той ще
е сключил непълна застраховка. На фигурата предложения за непълна застраховка
са всички оферти, лежащи в участъците АЕ1 и АЕ2. При това колкото по-отдалечен е
изборът от 45-градусовата линия, толкова по-малка част от загубата при настъпване
на застрахователното събитие ще се покрива от застраховката.

Освен предложенията на застрахователите за функционирането на застрахо-
вателния пазар са важни и предпочитанията на застраховащите се. Същите се
представят с криви на безразличие, които поради избягващите риска предпочита-
ния са гладки и изпъкнали спрямо началото. С отдалечаването от началото полез-
ността нараства, а тъй като при непълното застраховане избягващите риска инди-
види са по-зле, отколкото при пълното, те ще се стремят да избягват да сключват
частични застраховки.

В разглеждания пример възрастните хора са по-силно избягващи риска и тех-
ните предпочитания ще се представят с по-полегати криви на безразличие, като
кривата U2. На тях трябва да се предлага такава осигуровка, че линията на транс-
формацията да е допирателна на някоя от кривите им на безразличие в точка от 45-
градусовата линия. Първото гарантира, че това ще е оптимален избор, а второто, че
ще бъдат напълно осигурени. На фигура 1 тези изисквания са изпълнени в т. Е2. Що
се отнася до по-младите, на тях ще им се предложи решение в т. Е1. Там една от
техните по-стръмни криви на безразличие U1се допира до линията на трансформа-
цията и те също имат пълно осигуряване и съответно правят оптимален избор.

В случая, както и в другите случаи, в които рискове се наблюдават лесно и
са свързани с лесно обозрими индивидуални характеристики (възраст, пол, етни-
ческа принадлежност и др.), пазарният механизъм работи ефективно и достига
равновесие. Това равновесие е от типа Ротшилд-Стиглиц2 и е разделящо равнове-
сие (separating equilibrium), т.е. различните групи избират различни оферти.
2 Условията за възникване на това равновесие са: (1) Всеки застрахован избира оферта, която

максимизира неговата очаквана полезност, или отказва да се застрахова, ако това му носи
по-висока очаквана полезност от всяка налична оферта. (2) Всяка застрахователна компа-
ния извлича нулева икономическа печалба. (3) Няма друга предпочитана от застрахованите
оферта, която би донесла положителна печалба, ако бъде предложена. Вж.: Rothschild, M., J.
Stiglitz. Equilibrium in Competitive Insurance Markets: An Essay on the Economics of Imperfect
Information. Quarterly Journal of Economics, 1976, 90, 629-649.
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Наличието на ефективно равновесие в случая със симетрична информация
за рисковете и способността на частните пазари да достигнат до това равновесие,
обаче, не означава, че държавата не трябва да се намесва. Напротив, тя трябва
да се намеси, но аргументът за това не е ефективността, а справедливостта. Па-
зарното решение налага носещите различен риск да плащат различна застрахо-
вателна премия за своята пълна застраховка. Справедливо ли е, обаче, индиви-
ди, които носят различен риск, без това да е техен собствен избор, да заплащат
различни осигурителни вноски? Например, родителите на дете, родено със сери-
озни здравословни проблеми, трудно биха намерили на пазара осигурителна ком-
пания, който да пожелае да го осигурява на поносима цена. Явно различното
третиране на отделните групи не е справедливо и ако обществото го приеме
за социално неприемливо, държавата трябва да се намеси в работата на зас-
трахователния пазар и да възстанови справедливостта чрез субсидиране на
лицата, които не по своя вина носят по-висок риск. Този механизъм преразпре-
деля доход в тяхна полза и използва този доход за осигуряването им. Той не
подменя съществуващите частни пазарни решения за застраховането, тъй като
те в случая са ефективни, а само подпомага групите в неравностойно положение
да се възползват по-пълно от тях.

Коренно различен аргумент в полза на държавната намеса възниква, когато
е налице асиметрична информация.

2. Равновесие при нехомогенност и асиметрична информация
Ще илюстрираме проблема при асиметрична информация с фигура 2. На нея

отново е представена ситуацията, при която съществуват две групи, които са но-
сители съответно на нисък и висок риск. Ще допуснем, че индивидите и от двете
групи са избягващи риска и следователно предпочитат пълното осигуряване. В
случая, обаче, информацията кой към коя група принадлежи не е публична и не е
на разположение на застрахователите. За нискорисковата група линията на транс-
формацията е по-стръмната линия T1, докато при високорисковата група – това е
линията Т2. Тъй като и двете групи предпочитат пълното осигуряване, кривите им
на безразличие ще се допират до трансформационните им линии в точки от 45-
градусовата линия, минаваща през началото. Те ще желаят да получат оферти E1
(нискорисковата група) и E2 (високорисковата), но няма да се намери застрахова-
тел, който да им ги предложи, тъй като, ако се предложат и двете оферти, заради
ниската полица членовете на високорисковата група ще предпочетат нискориско-
вото предложение за пълна застраховка.

Възможно решение на проблема е да се потърси съвместно равновесие
(pooling equilibrium), т.е. на всички да се предлага еднаква оферта, независимо от
различния риск, който носят. Това би било и социално справедливо решение. При
него и двете групи ще се осигуряват на справедливата за цялата съвкупност цена
и ще покриват еднаква част от риска си. Така съвместното равновесие трябва да
лежи върху трансформационната линия за цялата съвкупност Т3. Къде точно, ще
зависи от избор на осигурителя и това какви ефекти върху благосъстоянието на
двете групи се считат за приемливи.
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Фиг. 2. Равновесие при нехомогенност и асиметрична информация

Тъй като в сравнение със случая с пълна информация нискорисковите ще
плащат по-висока полица, а високорисковите ще плащат по-ниска, справедливо
решение е съвместното равновесие да се потърси при най-изгодни условия за
нискорисковата група. Това се постига, като се предложи офертата в т. В от фиг. 2.
Тя се намира върху трансформационната линия за цялата съвкупност Т3 в допир-
ната й точка с някоя от кривите на безразличие на нискорисковата група. И за
двете групи това е по-добро решение, отколкото да останат без застраховане. За
застрахователя то също е приемливо, защото му гарантира нулева икономическа
печалба и позволява кръстосано субсидиране на дейността: загубите от застрахо-
ването на високорисковата група се компенсират от печалбите от застраховането
на нискорисковата. Избирайки тази оферта, високорисковите индивиди биха дос-
тигнали кривата си на безразличие U2’, което означава, че ще са по-добре, откол-
кото при състоянието с пълна информация за поемания от тях риск. Нискорискови-
те ще достигат кривата си на безразличие U1’ и ще бъдат по-зле, но все пак това
за тях е най-доброто решение, при положение че са застраховани на справедли-
вата за цялата съвкупност цена.

Проблемът, обаче, не е в преразпределителните ефекти от подобно решение, а
в неговата неустойчивост и следователно, във факта, че то няма да е равновесно.
Например, ако някой застраховател предложи оферта, намираща се между двете
криви на безразличие U1 и U2, като офертата в т. С, той ще привлече само предста-
вителите на нискорисковата група и ще извлече положителна икономическа печал-
ба. В литературата това поведение е известно като „Обиране на каймака” („Cream
Skimming” или „Cherry Picking”). При него, обаче, високорисковите индивидите ще
останат да бъдат застраховани при условията в т. В и изплащаните от тях полици
няма да покриват разходите на застрахователя. Последният ще понася загуби, тъй
като офертата е над трансформационната линия за тази група T2 и няма интерес да
предлага тази оферта само на високорисковите индивиди. Изводът от това развитие
е, че при асиметрична информация третото условие за равновесие Ротшилд-
Стиглиц не е изпълнено и съвместно равновесие няма да съществува.
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Ако в случая съществува равновесие, то е разделящо равновесие. При него
се предлагат две оферти и всяка от групите избира отделна оферта. Такова равно-
весие бе възможно при наличие на пълна информация. Ако го приложим в този
случай, обаче, високорисковите индивиди ще пожелаят полици, които са предназ-
начени за нискорисковите. Тъй като нискорисковите няма да желаят да се пред-
ставят за високорискови, можем да запазим офертата в т. Е2, но в същото време
да предложим на нискорисковите оферта, която, в сравнение с офертата в т. Е2,
ще бъде изгодна за тях, но не и за високорисковите. Това предложение също
трябва да осигурява нулева икономическа печалба за застрахователя, т.е. да лежи
върху трансформационната линия на нискорисковите индивиди.

На фигура 2 кандидат за такова разделящо равновесие е (E2, D). Тук предло-
жението в т. Е2 е насочено към високорисковата група: в него лицата от тази група
плащат справедливата цена за застраховането си и получават пълна застраховка.
Точка D, от друга страна, е най-доброто, което може да се предложи на нискорис-
ковата група, без да е привлекателно за високорисковите индивиди. Тя се намира
върху трансформационната линия на нискорисковите индивиди, но малко под кри-
вата на безразличие, която достигат високорисковите, избирайки предложението в
т. Е2. С това членовете на различните групи се разпределят между двете оферти:
високорисковата група ще избере офертата в т. Е2, докато нискорисковата – офер-
тата в т. D. И двете предложения ще са справедливи, но ако при тях високориско-
вата група получава пълна застраховка, то застраховането на нискорисковата гру-
па е частично.

Макар, че подобно решение е равновесно, то не е ефективно: за да се гаран-
тира, че членовете на високорисковата група няма да приемат „грешни” оферти,
членовете на нискорисковата група няма да бъдат напълно застраховани, въпре-
ки, че биха предпочели да имат пълна застраховка, а и носят по-нисък риск. На
практика те ще плащат по-ниска полица, но няма да бъдат напълно осигурени и
ще трябва да поемат част от разходите при настъпването на неблагоприятни съби-
тия. В резултат ще са по-зле, отколкото в ситуацията с пълна информация. Така
изходът от пазарното решение не е ефективен по Парето и представлява
пример за пазарен провал, причинен от информационната асиметрия. От глед-
на точка на обществения интерес, това може и да не представлява социален про-
блем, защото тук не се покриват напълно ниските рискове и носителите на нисък
риск са онези, които понасят цялата тежест на неефективността.

Социален проблем, който е аргумент да не се разчита на пазара и за въвеж-
дане на задължително обществено осигуряване, обаче, е, че дори неефективно-
то разделящо равновесие не винаги е възможно. Това се отнася за случаите, в
които делът на високорисковата група е относително малък. Доказателство дава
фигура 3.

На фигурата като отправна точка отново е представено най-доброто възмож-
но разделящо равновесие (E2, D). Да разгледаме, обаче, и т. Е3. Тя несъмнено е
по-желана и за двете групи. Ще покрива ли, обаче, тя разходите на застраховате-
лите и ще бъде ли предложена от тях?

Отговорът зависи от относителния дял на високорисковата група. Ако той е
висок, средната линия на трансформация за двете групи ще бъде по-полегата и
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Фиг. 3. Отсъствие на равновесие при нехомогенност
на застрахованите и асиметрична информация

осигурителната вноска ще е по-висока. На фигура 3 такава трансформационна
линия е Т3+. Тъй като т. Е3 се намира над нея, тя ще води до загуби за застрахова-
телите и няма да се предлага от тях. В този случай няма предпочитана спрямо (E2,
D) оферта, която да не води до загуба; трите условия за равновесие на Ротшилд-
Стиглиц са изпълнени за разделящо предложение (E2, D) и то е равновесно.

Какво, обаче, ще се получи, ако делът на високорисковите е малък? Тогава
средната линия на трансформация за двете групи ще бъде по-стръмна и полицата
ще е по-евтина. На фигура 3 такава трансформационна линия е Т3-. Тъй като т. Е3
се намира под нея, този път загубите от застраховането на високорисковите ще са
по-малки от печалбите от застраховането на нискорисковите и ще е налице поло-
жителна икономическа печалба за застрахователите. Тя ще ги стимулират да пред-
ложат такава оферта. Тъй като това тяхно предложение е предпочитано и от двете
групи, в сравнение с най-доброто разделящо предложение (E2, D), последното ще
бъде отхвърлено. Това означава, че разделящо предложение (E2, D) няма да бъде
равновесие на Ротшилд-Стиглиц. Предпочитаната пред него оферта в т. Е3, обаче,
също няма да е равновесие на Ротшилд-Стиглиц, защото, както вече доказахме,
съвместно равновесие не може да съществува. Така, когато високорисковата
група е относително голяма, няма никакво равновесие – нито съвместно, нито
разделящо.

Примерът ясно доказва значението на дела на високорисковата група за
стабилността на съвместното равновесие. Ако потърсим онова критично равнище,
над което съвместното равновесие се разпада, то се дава с трансформационната
линия за цялата съвкупност, която е допирателна на кривата на безразличие на
нискорисковите индивиди, минаваща през точката на съвместното равновесие за
тях – D. На фигура 3 това е трансформационната линия Т3*. Ако средният риск е
по-висок и трансформационната линия е по-полегата от Т3*, съвместното равнове-
сие ще се запази, ако, обаче, средният риск е по-нисък и трансформационната
линия е по-стръмна, то ще се разруши и няма да съществува равновесие.
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Ако обобщим, пазарният механизъм изпитва значителни трудности при заст-
раховането срещу рисковете. В резултат от асиметричната информация, конку-
ренцията и стремежът към печалба, равновесието ще е или разделно, което няма
да се приема за справедливо, или въобще няма да съществува. Възможности-
те за намеса на държавата в тази ситуация са представени на фигура 4.

3. Държавната намеса в застраховането и осигуряването
срещу социално значимите рискове

Едната възможност е да се търси по-справедливото съвместно равновесие,
като предлагането на застраховки се монополизира и застраховането при съвмес-
тното равновесие в т. В се направи задължително. Липсата на конкуренция озна-
чава, че никой не може да предложи на нискорисковата група по-изгоден пакет,
който да разруши равновесието. Това позволява съвместното равновесие да се
задържи. Такъв е подходът при задължителното осигуряване срещу безработица
и трудови злополуки, здравното и пенсионното осигуряване. В този случай не
може да възникне неблагоприятен подбор, тъй като лицата плащат вноските си в
системата според своите възможности, а не според риска, който носят.

Фиг. 4. Регулиране при нехомогенност на застрахованите
и асиметрична информация

Както вече доказахме, обаче, съвместното равновесие не е ефективно. Това
поставя въпроса може ли то да се подобри, като се увеличи ефективността на
системата.3
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3 За първи път тази възможност е обоснована теоретично от Чарлз Уилсън през 1977 г.:
Wilson, C. A model of Insurance Markets with Incomplete Information. Journal of Economic Theory,
1977, 16, 167-207. По-подробно вж.: Finkelstein, A. When Can Partial Public Insurance Produce
Pareto Improvements? NBER Working Paper No. 9035, July 2002; Preker, A., R. Scheffl, M. Bassett.
Private Voluntary Health Insurance in Development. The International Bank for Reconstruction and
Development, 2007.
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Нека допуснем, че държавата предложи осигуряване в точката на съвмест-
ното равновесие, задължи всички индивиди да се осигуряват в нея и им разреши
да купуват допълнителни осигуровки. На фигура 4 съвместното равновесие отно-
во е представено в т. В. То се намира върху трансформационната линия за цялата
съвкупност Т3, в допирната точка на една от представителните криви на безразли-
чие за нискорисковата група.

С това решение държавата променя първоначалната даденост от т. А в т. В и
след това разрешава на пазарните механизми да постигнат подобряващо ефек-
тивността разделящо равновесие. Конкуренцията между частните осигурители ще
гарантира, че решенията и за двете групи ще са справедливи, т.е. при осигурител-
ни вноски, съответстващи на наклоните на трансформационните линии Т1’ за нис-
корисковата група и Т2’ за високорисковата група. При нея ще се формира разде-
лящо равновесие, с обичайните характеристики (Е2, Е1): икономическата печалба
ще е нула; високорисковите индивиди ще закупят допълнително осигуряване по
съответстващата за високия им риск справедлива цена, достатъчна, за да бъдат
напълно осигурени; нискорисковите също ще закупят допълнително осигуряване,
но по по-ниски цени (съответстващи на справедливата за техния нисък риск оси-
гурителна вноска) и до равнището, което няма да бъде привлекателно за високо-
рисковите индивиди и ще позволи разделянето им от тях. И двете групи ще са
склонни да закупят доброволно допълнително осигуряване, тъй като то се предла-
га по справедливи цени, а в началната даденост в т . В ще са частично осигурени.
В резултат в новото разделящо равновесие (Е2, Е1) и двата типа осигурени лица
ще бъдат по-добре, отколкото при стандартното съвместно равновесие в начална-
та даденост в т. В. На фигурата това е видно от факта, че при него всички ще са на
по-отдалечени криви на безразличие, отколкото са били в т. В. Постиганото по този
начин равновесие се нарича равновесие на Уилсън.

Подобно увеличение на Парето-ефективността може да се постигне и без
държавата да прави задължително осигуряването в съвместното равновесие. Ако
подобно осигуряване е доброволно, частният сектор може да реагира по два на-
чина. Първият е да предложи политики, които допълват предложението на държа-
вата. Както вече установихме, тези политики ще доведат до равновесието (Е2, Е1).
Втората реакция е частният сектор да предложи алтернативни политики на комби-
нацията от предложението на държавата в т. В и допълващите частни политики,
които водят до равновесието на Уилсън (Е2, Е1). Такива печеливши алтернативи
обаче отсъстват. За да докажем това, ще предложим три аргумента.

Първо, започвайки от първоначалната даденост в т. А, не съществуват пече-
ливши предложения, които да привлекат и двата типа индивиди, тъй като ниско-
рисковите предпочитат т. Е1 пред най-желаното за тях предложение по линията на
трансформацията – т. В.

Второ, започвайки отново от първоначалната даденост в т. А, няма печелив-
шо предложение, което да привлече само високорисковата група: в т. Е2 високо-
рисковите индивиди получават пълно осигуряване и субсидия, равна на разстоя-
нието по 45-градусовата линия между линиите Т2 и Т2’.

Трето. Да разгледаме изгодните за частните осигурители предложения, които
са в състояние да привлекат само нискорисковите индивиди. Такива съществуват



ИЗВЕСТИЯ – издание на Икономически университет – Варна
26

в площта, ограничена от кривите на безразличие U1 и U2 и линията на трансформа-
цията Т1. Ако, обаче, нискорисковите индивиди изберат такива оферти, вместо
комбинацията от предложението на държавата и доброволна допълнителната оси-
гуровка, която би ги отвела в т. Е1, съвместното равновесие в т. В сега ще привли-
ча само високорискови индивиди, ще носи загуби и предлагането му ще бъде
прекратено. При това развитие високорисковите индивиди ще предпочитат и ще
приемат всяко предложение в площта, ограничена от кривите на безразличие U1 и
U2 и линията на трансформацията Т1. Привличането и на двата типа индивиди към
тях ще направи тези предложения губещи и те няма да се задържат като устойчи-
ва политика на частните осигурителни дружества.

Тези аргументи доказват, че дори доброволното държавно осигуряване в
съвместното равновесие в т. В в комбинация с допълнително доброволно оси-
гуряване е Парето-предпочитано и подобрява ефективността спрямо пазар-
ното съвместно равновесие в т. В. Причината за това е, че пазарното съвмест-
но равновесие се намира върху линията на трансформацията за цялата съвкуп-
ност и така нито една от групите не изравнява пределните си норми на заместване
и трансформация. Нещо повече, при него се гарантира единствено непълно осигу-
ряване и двата типа лица предпочитат да се осигуряват допълнително по справед-
ливата за тях цена. Чрез предлагането на възможност за осигуряване в точката на
съвместното равновесие и доброволно допълнително частно осигуряване, държа-
вата увеличава полезността и за двата типа лица, тъй като равновесието, което се
достига в крайна сметка, е разделящо и позволява на всички да купуват допълни-
телни осигуровки по техните справедливи цени.

В действителност няма нужда и от самото държавно осигуряване, стига ин-
дивидите да имат право да купуват повече от една полица от частните осигу-
рителни дружества. Равновесието в този случай ще е същото, както и ако има-
ме задължително държавно осигуряване. Разликата е, че ако при държавното
осигуряване решенията са политически и е възможно държавата да определи кое
да е начално съвместно равновесие по линията Т3, при свободна конкуренция
частните осигурители ще са принудени да предлагат договора в т. В, който макси-
мизира полезността на нискорисковата група. Това ще гарантира едновременно
оптималното равнище на кръстосано субсидиране (което се постига от началното
съвместно равновесие) и изискванията за пределна ефективност (които се пости-
гат от крайното разделящо равновесие).

Тъй като държавата не притежава информационни предимства пред частни-
те осигурителни дружества, нейната намеса не може да постигне по-висока сте-
пен на ефективност. В същото време тя може да има влияние върху разпределени-
ето на облагите от осигуряването. Пазарното решение гарантира максимално
благосъстояние за нискорисковата група, при условие, разбира се, че се постига
разделящо равновесие и тя не е осигурена напълно. Налагайки начално съвмес-
тно, което е по-близко до 45-градусовата линия на пълното осигуряване (т. В е по-
близо до т. Е3), тя, обаче, е в състояние да увеличи полезността за високорискова-
та група, за сметка на нискорисковата. На практика държавната намеса може да
постигне всяко равновесие на Уилсън и то ще е Парето-предпочитано пред стан-
дартните съвместно и разделящо равновесие.



27
Деветдесет години Икономически университет – Варна

Освен аргумента за преразпределението, предлагането на държавно застра-
ховане е оправдано и поради факта, че на някои застрахователни пазари частните
фондове избягват да продават повече от една полица. Причините за това са четири.

Първо, застраховките, които изискват чести плащания, като например при
здравното осигуряване, биха реализирали значителни икономии от администра-
тивни разходи, ако отделните лица притежават само една застраховка или осигу-
ровка. За разлика, при застраховките живот, където плащането не е повече от
едно, икономията от административни разходи е много по-малка и за застрахова-
телите е изгодно да предлагат повече от една полица.

Второ, ще се избягва предлагането на повече от една оферта в случаите, в
които заедно с плащания се предлагат и нефинансови услуги. Типичен пример
отново е здравното осигуряване, предлагащо не само покриване на здравните
разходи, но и здравни услуги, като например профилактични прегледи. Последни-
те изискват поддържането на медицински досиета и изграждането на специални
отношения между доктор и пациент. При тези условия предлагането на повече от
една осигуровка би увеличило твърде много разходите и би било непривлекател-
но за пациентите.

Трето, хората ще са склонни да имат повече от една осигуровка или застра-
ховка, когато срокът им е по-дълъг. Такъв е случаят със застраховките живот и
пенсионните осигуровки. При тях рискът застрахователят да фалира и да не из-
пълни ангажимента си е по-голям и по този начин ще могат да го диверсифицират.

Четвърто, най-голямата пречка пред предлагането на повече от една оферта
е опасността от морален риск. Заради него застрахователите ще желаят да споде-
лят риска със застрахованите и ще им предлагат непълни застраховки, които ба-
лансират между намалението на риска и стимулите за поведение, характеризира-
що се с морален риск. Възможността за купуването на допълнителни застраховки
би нарушило този баланс и би създало загуби за застрахователя. Тъй като морал-
ният риск почти отсъства при застраховките живот и пенсионното осигуряване, но
е силен при здравното осигуряване и осигуряването при безработица, това е още
един фактор, който обяснява защо при първите предлагането на повече от една
полица е стандартна практика, а при вторите не е такава.

Всички тези аргументи водят до извода, че държавата може да се оттегли
напълно от някои застрахователни пазари. Това в най-голяма степен се отнася до
застраховките живот. В същото време държавата следва да присъства по-силно
на други застрахователни пазари, като осигуряването при безработица и здрав-
ното осигуряване, а в по-малка - при пенсионното осигуряване.

Въпреки, че държавната намеса решава проблема с провала на частните
пазари и въпреки наличието и на други аргументи за държавна намеса (отрицател-
ните външни ефекти от недостатъчното осигуряване; икономиите от мащаба и ви-
соките административни разходи, ако на пазара има повече от един предлагащ;
загрижеността за справедливостта и преразпределението; както и патернализма),
държавното задължително обществено осигуряване също има своите недо-
статъци и мотивира към морален риск.

Например, ако индивидът е застрахован срещу трудова злополука и застра-
ховката покрива медицинските разходи и осигурява щедра парична компенсация,
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трудовата злополука става привлекателно събитие и може или да се провокира от
самия индивид или същият да излъже и да претендира, че такава се е случила,
без това да е вярно. В подобни ситуации моралният риск увеличава вероятността
за настъпването на неблагоприятната ситуация и разходите за застраховането.
Факторите, които определят степента на проблема, са колко лесно може да се
установи сбъдването на неблагоприятната ситуация, с което да се отхвърлят фал-
шивите претенции, и доколко застрахованите могат да въздействат върху вероят-
ността за настъпването й.

Други проявления на моралния риск, които играят съществена роля при со-
циалното осигуряване, са: пренебрегването на предпазните мерки срещу настъпва-
нето на неблагоприятните събития, увеличаване на склонността към предприема-
не на рискови действия и увеличаване на разходите при настъпване на неблагоп-
риятното събитие.

Във всички тези случаи повишената опасност за морален риск трябва да води
до по-ниска степен на застраховане. Изводът от всичко това е, че пълното осигуря-
ване почти винаги ще стимулира в неприемливи размери моралния риск и затова
социалното осигуряване трябва да е частично, а степента му да зависи от три
фактора: възможността рискът да се предвиди, вредите, които рискът създава, и
достъпността на други механизми за изравняване на потреблението. В резултат со-
циалното осигуряване трябва да бъде по-щедро в случаите, в които отсъстват
много частни механизми за изравняване на потреблението, т.е. при непредвиди-
ми и дългосрочни събития. Такова е положението при здравното осигуряване, оси-
гуряването и застраховането при трудови злополуки, пенсионното осигуряване.

4. Изводи
1. Когато рисковете са наблюдаеми и има симетрична информация за тях,

пазарът може да осигури ефективно пълно застраховане на всички групи, като
предлага различни условия за носителите на различен риск. Подобно разделящо
равновесие, обаче, не е социално приемливо, защото се счита за несправедливо.
То е аргумент държавата да се намеси и да осигурява или застрахова напълно
носителите на различен риск при едни и същи условия. Това е механизъм за
субсидиране на носителите на висок риск, който преразпределя доход в тяхна
полза и използва този доход за осигуряването им.

2. При асиметрична информация за рисковете, ситуация, която е налице при
застраховането на рисковете за здравето, безработицата и продължителността на
живота, пазарното решение не е оптимално по Парето. Причините са в появата на
неблагоприятен подбор и морален риск.

3. В условията на асиметрична информация за рисковете, пазарът не може
да предложи справедливо съвместното равновесие, тъй като то е неустойчиво и
се разрушава лесно от предложенията, привличащи само нискорисковите инди-
види. Най-добрата разделяща оферта е тази, която осигурява пълно застраховане
при справедлива премия за високорисковата група и частично застраховане за
нискорисковата група при равнище, близко до онова, което прави носителите на
висок риск безразлични между двете оферти. При нея е налице не само неспра-
ведливост, но и загуба на ефективност, която се поема изцяло от нискорисковите
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индивиди. Когато високорисковата група е относително голяма, пазарът не може
да осигури стабилност дори на несправедливото и неефективно разделящо рав-
новесие. Отсъствието и на съвместно равновесие означава, че в този случай няма
никакво равновесие и застрахователният пазар се проваля.

4. Начин държавата да се справи с провала на застрахователния пазар е да
установи съвместно равновесие, като монополизира предлагането на застрахов-
ки. Липсата на конкуренция означава, че никой не може да предложи на нискорис-
ковата група по-изгоден пакет, който да разруши равновесието. Подобно решение
е справедливото, но не е ефективно.

5. Ефективността на застрахователния пазар може да се увеличи чрез ком-
бинация от задължително държавно обществено осигуряване, което гарантира
частично покритие на рисковете и води до съвместно равновесие, и права да се
купуват допълнителни застраховки от пазара. Такова равновесие на Уилсън е пред-
почитано пред стандартните съвместно и разделящо равновесие.

6. Равновесие на Уилсън може да се постигне и ако държавното осигурява-
не е доброволно или ако застраховането е частно, но лицата имат право да купу-
ват повече от една полица от частните застрахователи. Задължителното държавно
обществено осигуряване, обаче, е предпочитано при осигуряването при безрабо-
тица, здравното и пенсионното осигуряване, защото е в състояние да гарантира
желаното от обществото преразпределение, както и поради факта, че на тези паза-
ри застрахователите избягват да продават повече от една полица.

7. Пълното осигуряване почти винаги стимулира в неприемливи размери мо-
ралния риск. Това е още една причина като ефективен и социално справедлив меха-
низъм за покриване на социалните рискове да се препоръча комбинацията от час-
тично задължително държавно обществено осигуряване и допълващо го добровол-
но частно осигуряване. Делът на държавното осигуряване зависи от възможността
рискът да се предвиди, вредите, които той създава, и достъпността на други меха-
низми за изравняване на потреблението. Той трябва да е по-висок при непредвиди-
ми и дългосрочни събития, каквито съществуват при здравното осигуряване, осигу-
ряването и застраховането при трудови злополуки, пенсионното осигуряване.

8. За да функционират ефективно осигурителните системи, важна роля на
държавата е, освен предлагането на частично обществено осигуряване, да гаран-
тира справедливото равнище на частното допълнително осигуряване и застрахо-
ване. Това изисква стимулиране на конкуренцията и поддържане на конкурентна
структура на осигурителния пазар.

UNCERTAINTY AND SOCIAL INSURANCE POLICY

Prof. Dr. Ec. Sc. Dimitar Kanev

Abstract

The aim of this paper is to present scientific arguments for the genesis and structure
of effective policy toward social risks. Its theoretical basis is the theory of rational choice
under conditions of incomplete information. First it analyzes the situation in which information
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about risks is complete, and then it considers the case with information asymmetry. Following
these steps, the article reveals market solutions to the problem of distribution of social risks
and answers the questions when, how and to what extent the state should intervene in these
decisions. Different theoretical conclusions are made and as an effective and fair mechanism
of covering social risks is recommended the combination of partial compulsory social
insurance and supplementary private voluntarily insurance.

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ И ПОЛИТИКА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

Проф. д-р эк.н. Димитр Канев

Резюме

Целью данной работы является представление научных аргументов для генези-
са и структуры эффективного управления социальным риском. Ее теоретической осно-
вой является теория выбора в условиях неполной информации.

Сначала анализируется ситуация, в которой информация о рисках полная, затем
и случай с информационной ассимметрией. В статье раскрываются рыночные реше-
ния проблемы распределения социального риска и даются ответы на вопросы о том,
когда, как и в какой степени государство должно вмешиваться в эти решения.

В заключение сделаны теоретические выводы и в качестве эффективного и спра-
ведливого механизма для покрытия социального риска рекомендуется сочетание час-
тичного обязательного государственного социального страхования и дополнительного
добровольного частного страхования.


