Анализ на SceMaps отчита високи нива на
монополизационен натиск в секторите строителство,
търговия на едро с горива и с фармацевтични
продукти
✓ Монополизационният натиск налаган както чрез законодателство, така и чрез
изпълнението на политики, е един от елементите на завладяването на държавата,
анализиран от SceMaps.
✓ През 2020 г. SceMaps проведе проучване сред експерти, изследователи и държавни
служители от Италия, Испания, България и Румъния, за да провери съществуването на
практики на завладяване на държавата.

[2020/12/03] Според проучване на завладяването на държавата сред експерти,
изследователи и държавни служители, проведено от SceMaps, в секторите строителство,
търговия на едро с горива и търговия на едро с фармацевтични продукти съществуват високи
нива на монополизиционен натиск. Това са част от предварителните резултати от
Диагностична оценка на завладяването на държавата (SCAD). Този специализиран
инструмент беше приложен тази година в Италия, Испания, България и Румъния, за да
провери съществуването на практики на завладяване на държавата в три рискови
икономически сектора, както и ролята на публичните институции за справянето с тази форма
на корупция.
От четирите анализирани държави България е в най-лошо положение: около 90% от
консултираните експерти отбелязват признаци на монопол, олигопол или картел в трите
сектора (малко по-нисък процент в строителството). Резултатите на България са по-високи в
тези три сектора, отколкото в Румъния, Италия или Испания.

Монополизационен натиск
% от анкетираните експерти, които смятат, че има индикации за съществуването на
монопол/олигопол/картел
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Монополизационният натиск, анализиран от SceMaps, е един от елементите на
завладяването на държавата. Освен естествените монополи - т.е. тези, които се появяват в
определени индустрии или региони, където конкуренцията е невъзможна или увеличава
многократно разходите (например в случая на електроразпределителни мрежи) - SceMaps
оценява монополи, които са изкуствени или облагодетелствани от концентрация на държавна
помощ, субсидии или обществени поръчки чрез селективно прилагане на санкции и контрол
или чрез целенасочено законодателство и нелегитимна лобистка дейност.
При търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива монополизационния натиск е
свързан най-вече с висока концентрация на обществени поръчки в България и Испания, с
нелегитимно лобиране в Румъния, както и със селективно прилагане на контрол и санкции в
България и Румъния.

Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива
% „червени флагове“ за монополизационен натиск, отбелязани от експерти в България,
Румъния, Италия и Испания
Конкретна компания или малък брой компании
печелят твърде много публични търгове

Концентрация на
безвъзмездни средства
и субсидии в сектора
(еврофондове, директни
плащания, и т.н.)

Законът предоставя
незаконно конкурентно
предимство

Контролът и/или санкциите са прилагани
селективно, което помага на определени
компании
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Строителният сектор е най-уязвим по отношение на концентрация на обществени поръчки и
в четирите анализирани държави, докато други институционални практики на завладяване на
държавата, каквито са селективното прилагане на контрол и санкции е особено често срещан
проблем в България и Румъния. В последните две държави, това се използва както за
освобождаване на определени бизнеси от контрол и санкции, така и за натиск чрез държавни
механизми за контрол и санкции, насочени против конкурентите им.

Строителство
% „червени флагове“ за монополизационен натиск, отбелязани от експерти в България,
Румъния, Италия и Испания
Конкретна компания или малък брой компании
печелят твърде много публични търгове

Концентрация на
безвъзмездни средства
и субсидии в сектора
(еврофондове, директни
плащания, и т.н.)

Законът предоставя
незаконно конкурентно
предимство

Контролът и/или санкциите са прилагани
селективно, което помага на определени
компании
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Търговията на едро с фармацевтични стоки пък е най-силно повлияният сектор от
незаконно лобиране - според повече от половината експертите в Румъния и Испания и
повече от една трета от тези в България.

Търговия на едро с фармацевтични стоки
% „червени флагове“ за монополизационен натиск, отбелязани от експерти в България,
Румъния, Италия и Испания

Конкретна компания или малък брой компании
печелят твърде много публични търгове

Концентрация на
безвъзмездни средства
и субсидии в сектора
(еврофондове, директни
плащания, и т.н.)

Законът предоставя
незаконно конкурентно
предимство

Контролът и/или санкциите са прилагани
селективно, което помага на определени
компании
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За още информация можете да посетите сайта scemaps.eu или да се свържете с нас:
•
•

Тодор Галев, старши анализатор, Център за изследване на демокрацията
(България): todor.galev@online.bg
Даниела Минева, анализатор, Център за изследвавне на демокрацията (България):

daniela.mineva@online.bg
Проектни партньори:

Този документ е финансиран от Фонд „Вътрешна сигурност – Полиция“ на Европейския съюз.
Съдържанието на тази публикация представя гледната точка на нейните автори, които
единствени носят отговорност за нея. Европейската комисия не отговаря за начина, по който
може да бъде използвана съдържащата се в нея информация.

