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Въведение
Независимо че фискалната политика е едно от найшироко използваните средства за постигане на социалноикономическите цели на правителствената политика, в теорията липсва единомислие за нейните основни ефекти върху
макроикономическата динамика. Историята на фискалната
политика съдържа редица епизоди на преоценка и еволюция
на вижданията, както и продължителен процес на експериментиране на различни подходи, механизми и регулатори.
Често това, което е приемано като универсален принцип, се
оказва частен случай или специфична особеност1. Затова и
практиката в тази област представя значително многообразие на подходите при използване на системата от фискални
регулатори и различни модели на фискален мениджмънт в съответствие с националните условия и параметри на стопанското развитие2.
На фона на това многообразие особена актуалност има въпросът за механизмите, чрез които фискалната политика влияе върху икономическата активност, и за
нейната роля в макроикономическото регулиране. Този въпрос се обсъжда интензивно в специализираната литература през последните години особено във връзка с проблемите на макроикономическата политика в условията на европейската интеграция,
но несъмнено нов тласък на интереса към него даде развитието на световната финансова и икономическа криза. Тя отново постави проблема за ролята на фискалната
политика и баланса между бюджетна стабилност и фискални стимули за растежа.
Традиционно фискалната политика се свързва с краткосрочната антициклична
стабилизация, провеждана чрез целенасочено използване на държавните разходи и
данъчното облагане, както и чрез действието на автоматичните бюджетни стабилизатори.
1

2

Вж. Балабанов, И. Постиженията и отворените проблеми на съвременната бюджетна политика. //
Икономическа мисъл, 2002, № 3, с. 19-38.
Вж. Uhlig, H. One money, but many fiscal policies in Europe: what are the consequences? // CEPR
Discussion Paper, No. 3296, April 2002.
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Това разбиране за ролята на фискалната политика има своите корени в кейнсианската икономическа теория. Преди Голямата депресия (1929 – 1933 г.) и появата на кейнсианството, класическият възглед за държавните финанси им отрежда само ролята на средство за издръжка на административния апарат и другите
дейности на публичния сектор (армия, полиция, инфраструктура и пр.). Счита се, че
бюджетът трябва да е ограничен, балансиран (разходите да не надхвърлят приходите) и държавните разходи да са максимално сдържани.
Според кейнсианската теория преследването на частния интерес често води до
флуктуации в съвкупното търсене, които не могат да се коригират от пазарните сили,
особено в краткосрочен период. Когато частно мотивираните потребителски разходи
и инвестиции са недостатъчни за осигуряване на ефективно търсене и пълна заетост,
празнината в търсенето може да се запълни чрез интервенция на държавния сектор.
С помощта на държавните финанси правителството може да въздейства на икономиката, за да я изведе от състоянието на равновесие, при ниска заетост и ниско производство. То може да осигури едно първоначално увеличаване на търсенето (като
увеличи държавните разходи или намали данъците), което ще даде тласък за понататъшна експанзия и придвижване на икономиката към нейния потенциал.
Днес разбирането за фискалната политика е по-комплексно и тя далеч не се
разглежда еднозначно, само като средство за краткосрочно регулиране на съвкупното
търсене при стабилизиране на икономиката. Практиката показа, че фискалната политика е много по-сложна и противоречива, отколкото се предполагаше в „ерата на
кейнсианството” от 50-те и 60-те години на ХХ в. Съвременната теория отчита, че
фискалната политика има много странични ефекти и оказва, пряко или косвено, значително влияние и върху обема на съвкупното предлагане и разпределението и използването на обществените ресурси.
Това изисква двата аспекта на фискалното регулиране – краткосрочната стабилизация и дългосрочните влияния, достатъчна добре да се интегрират, така че
воденето на една активна фискална политика да бъде в подкрепа както на поддържането на макроикономическа стабилност, така и на дълготрайното повишаване на растежа. Ето защо идентифицирането на краткосрочните и дългосрочните
фискални влияния, на техните канали и механизми е един от ключовите въпроси на
съвременната макроикономическа теория и политика. Споровете по него, достигнали кулминация по време на световната финансова и икономическа криза, показват неговата сложност и в теоретичен, и в емпиричен аспект. Тя се обуславя от
разнопосочното влияние на широката съвкупност от фискални инструменти - различните видове бюджетни разходи, данъци и данъчни структури, бюджетно салдо и
неговите разновидности. При това системното изследване на фискалните влияния
върху икономическия растеж стана възможно едва след появата на новите ендогенни теории за растежа. Въпреки това има още много неизяснени и спорни моменти както в теоретичен план, така и от гледна точка на измеренията на практическата политика, подпомагаща растежа.
В българската икономическа литература през последните години проблемът
за фискалните влияния върху растежа е бил предмет на разглеждане в няколко
изследвания. В повечето случаи те акцентират върху ролята на разходите или на
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някой техен компонент върху макроикономическата динамика3. В настоящата студия се прави опит за по-комплексно разглеждане на тази проблематика, като се
отчита както влиянието на общото равнище на публичните разходи и техния състав,
така и това на данъците и данъчните структури.
Обект на изследване в студията е фискалната политика.
Предмет са дългосрочните ефекти на тази политика и нейната роля за ускоряване на икономическия растеж. Тези въпроси се разглеждат както в общотеоретичен план, така и от гледна точка на тенденциите във фискалната сфера на България в периода след приемане на режима на паричен съвет (1997 г.).
Основните изследователски задачи, които си поставя авторът, са:
 Анализиране потенциалните влияния на фискалната политика, и в частност
на данъчните и разходните агрегати, върху икономическата активност в
контекста на теориите за ендогенния растеж.
 Изясняване тенденциите и стратегията в сферата на публичните финанси в
България в периода след приемане на паричен съвет и тяхното влияние
върху реализацията на целите на социално-икономическото развитие.
 Сравнителен анализ на тенденциите и политиката във фискалната сфера в
България с тези в ЕС като цяло и в развитите европейски страни в частност.
 На базата на оценката на състоянието на разходните и данъчните структури
в България да се очертаят проблемите и типът на реформи, които са необходими за повишаване на качеството на публичните финанси и тяхното позитивно влияние върху бизнес средата и факторите на икономически растеж.
Тезата, която се защитава в работата, е, че от гледна точка на съвременния
теоретичен анализ, емпирични изследвания и европейския опит за България съществуват възможности за една по-гъвкава и ефективна фискална политика, която да
има по-голям принос за растежа и да води до по-добри макроикономически резултати.
1. Фискалните влияния в ендогенните модели на растежа
Възможността фискалната политика да влияе върху дългосрочния икономически растеж изглежда имплицитно ясна, но в теоретичен план това е сравнително
нова идея. Нейната теоретична обосновка бе развита въз основа на моделите за
ендогенния растеж, появили се през 80-те години на ХХ в4.
Традиционните неокласически модели за растежа от типа на модела на Солоу
– Суон (Solow 1956, Swan, 1956) придават маловажно значение на фискалните променливи. В тях дългосрочният растеж се определя екзогенно от капиталовото натрупване, наличната работна сила и технологичните изменения и е инвариантен
3

4

Вж.: Пиримова, В. Разходно-фискална интензивност на растежа в България. // Научни трудове УНСС,
том 1, 2001, с. 49–75; Мавров, Хр. Размерът на държавните разходи и темпа на икономическия
растеж в България. // Икономически алтернативи, № 1, 2007, с. 101–112; Нейчева, М. Публични
разходи за образование и икономически растеж. // Икономическа мисъл, № 6, 2008, с. 67–81; Йотова,
Л. Фискалната политика като фактор за стабилизация и растеж. // Икономически растеж и стабилизация. София: УНСС, 2003, с. 72-95.
Вж. Tanzi ,V., H. Zee. Fiscal Policy and Long-Run Growth. // IMF Staff Papers Vol. 44, № 2, Jun., 1997,
рр. 179-209.
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към различните видове икономическа политика. Обичайната теза на неокласическите модели е, че такива фискални променливи, като бюджетно салдо, равнище и състав
на данъчното облагане и правителствените разходи могат да влияят върху текущия
доход, но нямат никакво въздействие върху дългосрочните темпове на икономическия растеж5. Ако фискалната политика увеличава стимулите за предлагане на труд и
за инвестиране, това ще повиши икономическата активност и темпът на растеж ще
нарасне, но в дългосрочен период той отново ще се върне към предишното равнище,
определено от наличния капитал и работна сила. Затова в контекста на тези модели
ролята на фискалната политика се свързва главно с нейните възможности да коригира временните отклонения на икономиката от дългосрочния тренд на развитие.
Появата на ендогенните модели за растежа даде нова перспектива за разглеждане на ролята на фискалната политика6. В този клас модели решаващо значение за
растежа има формирането и натрупването на човешки капитал, усъвършенстването
на институционалната структура и коригирането на пазарните дефекти. Самите технологични промени, като фактор за дългосрочния растеж, се интерпретират като резултат на рационални действия, свързани с развитието на научните изследвания, натрупването и разпространението на знания и повишаването на качеството на човешкия капитал. При това, за разлика от неокласическите модели, в ендогенните модели
знанията и технологичните промени се разглеждат като неконкурентно обществено
благо, при което се проявяват дълготрайни положителни ефекти от мащаба.
Новите ендогенни модели разглеждат растежа като вътрешно обусловен процес на базата на две основни допускания. Първото приема, че знанията и новите
технологии, въплътени в капитала, имат характеристики, които предполагат постоянна (а не намаляваща, както в класическите модели) пределна възвръщаемост.
Второто разглежда знанията и образованието като източници на положителни
външни ефекти за ендогенното развитие на технологичния прогрес и като ключови
елементи за придвижване към по-високи дългосрочни темпове на растеж 7.
По такъв начин ендогенните модели подчертават важността на икономическата политика, която, подхранвайки иновациите и повишаването на качеството на човешкия капитал, може да допринесе за по-висока факторна производителност и да
поддържа и развива конкурентни предимства на икономиката. В контекста на тези
модели възможностите на правителствената политика да въздейства върху потенциала за дългосрочен икономически растеж се концентрират в три основни направления: първо, стимулиране на научните изследвания и технологичния трансфер; второ,
5

6

7

Вж.. Engen, E., J. Skinner, Taxation and Economic growth. // National Tax Journal, Vol. 49, № 4, December
1996, pр. 617-642.
За същността на ендогенните модели на растежа вж.: Romer, P. Increasing Returns and Long-Run Growth.
// Journal of Political Economy, № 94, 1986, рр. 1002 – 1037; Lucas, R. On the mechanics of economic
development. // Journal of Monetary Economics, Vol. 22, № 1, July 1988, рр. 3-42.
В българската литература основното съдържание на съвременните ендогенни теории за растежа се
разглежда в: Леонидов, А. Ендогенна теория на растежа и основни икономически школи. // Икономически изследвания, София, 2006, № 2; Младенова, З. Неокласическата теория в края на ХХ – началото на ХХІ век (постижения, проблеми перспективи). Част първа. Варна: Стено, 2011, с. 213-254.
Вж. Ангелов, Ив. и др. Икономиката на България и Европейският Съюз – Стратегия за догонващо
икономическо развитие до 2020 година. София, 2003, гл. 2, т. 2.2.2.
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инвестиции в човешки капитал и развитие на инфраструктурата; трето, усъвършенстване на институционалната структура и коригиране на пазарните дефекти8.
Всичко това предполага по-широко разглеждане на фискалната политика и
фискалните регулатори – не само като краткосрочен проблем, но и от гледна точка
на тяхното дългосрочно влияние върху макроикономическата динамика.
Ендогенните модели не само показват, че фискалната политика може да играе
важна роля за разширяване на икономическия потенциал, но дават и подход за оценка
на влиянието на различните фискални инициативи върху растежа. В тях въздействието на фискалните променливи върху нормата на растеж се разглежда в зависимост
от различните ефекти на „производителните” и „непроизводителните” публични разходи и на „деформиращите” (distortionary) и „недеформиращите” (nondistortionary)
данъци. Изходното допускане е, че докато част от данъците имат силно деформиращо влияние върху инвестиционните решения и стимулите за стопанска активност и
следователно оказват отрицателни ефекти върху дългосрочния растеж, някои видове
публични разходи са „производителни”, тъй като подпомагат технологичното развитие и натрупването на човешки капитал, подобряват бизнес средата и ефективността
на частните инвестиции и в крайна сметка ускоряват растежа.
Това разграничение е фундаментално за аналитичната структура, развита в
ендогенните модели с включен публичен сектор. Този клас модели, какъвто е базовият модел на Р. Бароу, както и редица подобни модели9, разглеждат сумарния
ефект на фискалната политика върху растежа като резултат на интегрирането на
положителните ефекти на производителните публични разходи и отрицателното
въздействие на данъчното облагане. Те показват, че правителствените разходи и
доставяните чрез тях публични услуги повишават ефективността на входните производствени фактори за частния сектор. По такъв начин, при равни други условия,
увеличаването на правителствените разходи увеличава крайния продукт на капитала и осигурява стимули за нарастване на частните инвестиции, което позволява повисок дългосрочен ръст. Заедно с това, правителствените разходи могат да подобрят институционалната среда и, коригирайки пазарните несъвършенства, да осигурят по-ефективно разпределение и използване на ресурсите.
Срещу този ефект на разходите обаче действа ефектът на данъчното облагане, което намалява възвръщаемостта на частните инвестиции и стимулите за стопанска активност и, забавяйки капиталообразуването, потиска дългосрочните темпове на растеж в икономиката10.
8

Вж.: Леонидов, А, Ендогенната теория на икономическия растеж: основни въпроси. // Икономическата теория в началото на ХХІ век – постижения, проблеми и перспективи. Варна: Наука и икономика,
2005, с. 224-225; Brons, M., H. de Groot, P. Nijkamp, Growth Effects of Fiscal Policies. // Comparative
Analysis in a Multi-Country Context. Dept. of Spatial Economics, Vrije Universiteit, May 1999.
9
Barro, R. Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth. // Journal of Political Economy,
Vol. 98, 1990; Barro, R., X. Sala-i-Martin. Public Finance in Models of Economic Growth. // CEPR
Discussion Papers, № 630, 1992; Kneller, R., M. Bleaney, N. Gemmell. Fiscal policy and growth: evidence
from OECD countries. // Journal of Public Economics, Vol. 74, № 2, November, 1999, pр. 171-190.
10
Разнопосочното влияние на различните категории държавни разходи и данъци върху икономическия
растеж се разглежда в контекста на проблема за догонващото развитие в: Ангелов, Ив. и др. Икономиката на България и Европейският съюз. Стратегия за догонващо икономическо развитие до 2020
година, ( гл. VІ, т. 6.1.11) София: Икономически институт на БАН и фондация „Фр. Еберт”, София,
2003. (http://www.iki.bas.bg).
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Използвайки такъв подход, в своя модел Р. Бароу11 показва, че темпът на
растеж: 1) се намалява от деформиращите данъци; 2) се увеличава от правителствените производителни разходи; 3) не се влияе от недеформиращите данъци и
непроизводителните разходи (вж. таблица 1).
Тази разнопосочност на фискалните влияния предполага различни потенциални ефекти на фискалната политика върху растежа в зависимост от вида на разходите и начините на тяхното финансиране. Фактът, че разходите на правителството
трябва да се осигурят с приходи (т.е. отчитането на бюджетното ограничение) води
до сложна нелинейна зависимост между общия размер на държавните разходи и
растежа. При ниски нива на държавните разходи спрямо БВП техните положителни ефекти превишават отрицателните ефекти на данъците, нужни за финансирането
им, докато при по-високи нива на държавните разходи нарасналото деформиращо
данъчно бреме става определящо за общото влияние на фискалните агрегати върху
икономическия растеж. С други думи, увеличаването на публичните разходи, даже
за сметка на техните производителни елементи, зад даден предел ще има отрицателно въздействие върху растежа.
Таблица 1
Ефекти на фискалната политика върху растежа

Видове държавни разходи

Начин на
финансиране на държавните
разходи

Видове
данъци

производителни
разходи

непроизводителни
разходи

деформиращи
данъци

позитивен ефект при малък и негативен ефект
при голям държавен сектор

негативен ефект

недеформиращи
данъци

позитивен ефект

нулев ефект

Източник: адаптирано от автора по: Gemmell, N. Fiscal Policy in a Growth
Framework. // UNU/WIDER, Discussion Paper № 84, 2001, р. 21.
По такъв начин аналитичната структура, развита в ендогенните модели, не
подкрепя популярната представа за универсалния характер на отрицателната зависимост между равнището на публичните разходи (и респективно на данъчното
облагане) и темповете на икономически растеж и съответно разбирането, че всяко
намаляване на държавните разходи (или на данъчното облагане) ускорява растежа.
„Обменът” между положителни и негативни ефекти на фиска върху икономическата динамика и техният нелинеен характер е централният пункт на ендогенните модели от гледна точка на анализа на ролята на фискалната политика за растежа. Ето защо при оценката на тази роля, както и при проектирането на стимулираща
11

Вж. Barro R. Government Spending..., op.cit.
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растежа политика, трябва да се отчита не само влиянието, което могат да окажат
допълнителните бюджетни разходи, но и влиянието, което ще има набирането на
допълнителни източници за тяхното финансиране.
Теоретичните допускания в ендогенните модели са подсилени от емпирични
изследвания за ролята на отделните видове държавни разходи и данъчното облагане, които установяват важни резултати. Така например, изследване, базирано на
данни за 12 страни от ОИСР, показва, че всяко увеличаване на „деформиращите”
данъци с 1% от БВП забавя средногодишния растеж на икономиката с 0,411 процентни пункта, докато увеличаването на производителните държавни разходи със
същия размер повишава темповете на растеж с 0,387 пункта 12. По оценка на авторите на същото изследване, за периода 1970 – 1995 г. промените във фискалните
регулатори (данъци, разходи и бюджетен дефицит) са повлияли върху растежа в
отделните страни от ОИСР в рамките на -0,2 до +0,2 процентни пункта годишно.
2. Размерът на държавните разходи и икономическия растеж
2.1. Теоретични и емпирични измерения на връзката между размера
на държавните разходи и темпа на икономически растеж
Нелинейният характер на отношението между правителствените разходи и
ръста на производството предполага „прагово” равнище на разходите, след което
тяхното нарастване е нежелателно. На това основание вероятната зависимост между
размера на държавните разходи като дял от БВП и дългосрочните темпове на икономически растеж се представя като обърната U-образна крива, наричана в различни източници „крива на Ран”13, „крива на Армей”14, „крива на Гортини”15. Тя е
подобна на кривата на Лафер, като при ниски нива на разходите е възходяща, а при
преминаване на дадено ниво на разходи, получава обратен наклон (вж. фигура 1).
Кривата показва, че ефектите от увеличаване на правителствените разходи
върху икономическия растеж са немонотонни. При неголям размер на правителствените разходи (сегмент АВ от кривата), ефектът на производителността доминира и съществува положителна зависимост между растежа и размера на правителствените разходи в БВП.
Колкото обаче е по-голям делът на правителствените разходи, толкова се засилват негативните и деформиращи влияния на данъците, които трябва да бъдат
повишени, за да се финансират нарасналите разходи. Зад даден предел (след т. В)
зависимостта между размера на правителствените разходи и растежа става отрицателна. Това предполага, че отрицателни ефекти за растежа могат да се очакват
12

Bleaney, M., N. Gemmell, R. Kneller. Testing the endogenous growth model: public expenditure, taxation
and growth over the long-run. // Canadian Journal of Economics, Vol. 34, №1, February 2001, рр. 36-57.
13
Larson, S. The Economic Case for Limited Government, CF&P Foundation: A Policy Analysis, April, 7, №
3, 2007 (http://www.freedomandprosperity.org/Papers/rahncurve/rahncurve.shtml).
14
Vedder, R., L. Gallawa. Government Size аnd Economic Growth. Joint Economic Committeet. Washington,
DC, 1998. (http://www.house.gov/jec/).
15
Gwartney, J., R. Lawson, R. Holcombe. The Size and Functions of Government and Economic Growth. /
/ Prepared for Joint Economic Committee, US Congress. Washington, April, 1998 (http://www.house.gov/
jec/growth/function/function.pdf).
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Източник: Vreymans, P., E. Verhulst. Growth differentials in Europe: An
Investigation into the Causes. In: Growth stimulating Policie, 2005, р. 5.
www.workforall.org/WFA_study_English.pdf
Фиг. 1. Зависимост между темпа на дългосрочен растеж
и дела на държавните разходи в БВП
само в случай, че правителственият сектор, измерван с дела на държавните разходи в БВП, надхвърля оптималния си размер. Последният очевидно има сравнително широки граници за отделните страни и не е един и същ за страните с различно
равнище на доход. Това не позволява да се дава някаква еднозначна формула за
зависимостта между размера на държавните разходи и растежа – от типа колкото
по-малко държавни разходи (и съответно по-малко данъци), толкова по-висок растеж или обратно16.
Многобройните емпирични изследвания, които през последните 10 – 15 години
се опитват да проверят валидността на широко налаганото разбиране, че между
размера на държавните разходи и темпа на растеж има обратна зависимост, не
дават ясни и еднозначни резултати. В зависимост от обхвата на изследваните фактори, периода от време, подбора на страните и други спецификации, оценките значително се променят17.

16

Вж. Fiscal Policy for Growth аnd Development from Country Case Studies. // Further Analysis and
Lessons, DC2007-0004, March 28, 2007.
17
Сравнително подробен обзор и систематизация на основните емпирични изследвания на връзката
между фискалната политика и растежа през последните години се прави в:. Fiscal policy for growth and
development - further analysis and lessons from country case studies.(Annex 2: Theory and Evidence on
Public Expenditure and Growth). // Mimeo. World Bank, April, 2007 рр. 41-46.
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Като цяло линейните регресии на растежа спрямо дела на публичните разходи
в БВП дават резултати, които по-скоро показват, че ефектите са различни в зависимост от изходното равнище на публичните разходи. При по-ниско изходно равнище
увеличаването на размера на публичният сектор, измерен чрез дела на разходите в
БВП, има позитивно влияние или не оказва съществено въздействие върху растежа18. За разлика от това за развитите страни с високо равнище на публичните разходи повечето изследвания констатират отрицателна зависимост между растежа и
размера на публичния сектор. Но резултатите не са устойчиви и данните показват
значителна дисперсия.
Както отбелязват редица автори, установяваната частична корелация между
размера на обществения сектор и икономическия растеж е статистически незначителна и твърде променлива в зависимост от различните спецификации19. Така например регрeсионният анализ на данни за развитите европейски страни, обхващащ
30-годишен период (1971 – 2000 г.), показва, че макар за тази група страни като
цяло да е налице известна обратна зависимост между дела на държавните разходи
в БВП и тенденциите в икономическия растеж, такава не е валидна по отношение
на Дания, Германия, Испания, Португалия и Великобритания20.
Опитите за установяване на устойчиви зависимости между размера на публичния сектор и темповете на икономически растеж чрез по-обширни изследвания,
включващи максимално голям брой страни и променливи, също не дават ясни и
категорични резултати. Пример в това отношение е изследването, проведено от
Института за икономически анализ (ИЭА – Москва), на базата на данни на МВФ
за 166 страни за периода 1991 – 2000 г.21 Неговите резултати обаче далеч не подкрепят категоричната теза, изразена от авторите на изследването, за безусловна
отрицателна зависимост между темповете на растеж и размера на публичния сектор. Те всъщност показват липсата на конвергенция по отношение на равнището на
държавните разходи между страните с високи темпове на растеж на БВП (над 5%
годишно) – в тази група има страни и с 15% и страни с над 45% държавни разходи.
Същевременно при страните с приблизително средно равнище на разходите – между 30 и 40% се наблюдава огромна диференциация в темповете на растеж на БВП,
като те се движат от над 5% до минус 6 и даже минус 7% средногодишно, т.е.
различията са в порядъка на 10 – 12-процентни пункта22. При тези условия наличието на статистическа обратна зависимост едва ли има сериозна обяснителна стой-

18

За икономическите системи в преход този характер на връзката между фискалните променливи и
растежа се констатира в: Pushak, T., R. Erwin, A. Varoudakis. Public Finance, Governance, and Growth in
Transition Economies: Empirical Evidence from 1992 – 2004. // The World Bank, WPS № 4255, 2007.
19
Вж. Folster, S., M.Henrekson. Growth effects of government expenditure and taxation in rich countries. /
/ European Economic Review, № 45, 2001, pр. 1501-1520.
20
Hiebert, P., D. Lamo, R. de Avila, J. Vidal. Fiscal Policies and Economic Growth in Europe: An Empirical
Analysis, In: The Impact of Fiscal Policy, Banca d’ Italia, 2002.
21
Илларионов, А., Н. Пивоварова. Размеры государства и экономический рост.// Вопросы экономики,
№ 9, 2002.
22
Вж. пак там, с. 23.
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ност, за да може да служи за основа на съдържателен анализ и като ръководство на
практическата политика23.
Широкото присъствие на нелинейни ефекти на фискалните влияния върху растежа се вижда и при дескриптивния анализ на тенденциите в държавните разходи и
растежа, характерни за страните от ЕС.
Таблица 2
Промени в дела на държавните разходи и темповете на растеж
в европейските страни по периоди (в % от БВП)
Изменение* на дела на
държавните разходи в
БВП

23

Изменение* на
средногодишните темпове
на растеж на БВП

Зависимост между
измененията на дела на
държавните разходи и
темповете на растеж (+/ -)

1990
1995

1995
2000

2000
2005

2005
2010

1990
1995

1995
2000

2000
2005

2005
2010

1990
1995

1995
2000

2000
2005

2005
2010

Австрия

+7.6

-4.9

- 1.6

+2.4

- 2.7

+1.5

- 1.4

-0.5

-

-

+

-

Белгия

-0.3

-2.9

+0.3

+4.1

+1.2

-0.4

-2.5

-0.2

-

+

-

-

Дания

+3.6

-5.6

-1.1

+5.7

+1.5

+0.4

-0.4

-0.4

+

-

+

-

Финландия

+12.
5

-12.8

+2.2

+4.6

+3.8

+1.1

-1.1

+0.2

+

-

-

+

Швеция

+5.8

-10.0

-0.1

-5.1

+2.9

+0.4

-1.4

+2.3

+

-

+

+

Нидерландия

-3.8

-7.4

+1.0

+7.1

-0.9

+0.9

-2.4

-0.3

+

-

-

-

Германия

+4.7

-3.2

+1.9

-0.4

-3.9

+1.3

-2.3

+2.6

-

-

-

-

Франция

+5.0

-2.8

+2.1

+3.0

-0.5

+1.8

-2.2

-0.4

-

-

-

-

Италия

-0.4

-6.4

+2.2

+2.3

+0.7

+1.2

-3.5

-5.2

-

-

-

-

Ирландия

-1.7

-9.7

+2.7 +12.9

+1.9

-0.5

-4.1

-7.0

-

+

-

-

Испания

+1.6

-4.3

-0.6

+0.3

+0.9

-1.4

-3.6

+

-

+

-

+6.5

Коментирайки тези резултати, следва да отчитаме, че съществуват множество теоретични и измерителни проблеми, които правят до голяма степен условни и не напълно надеждни количествените
оценки на зависимостите между фискалните променливи и икономическия растеж. Основната трудност е да се определи причинната зависимост между променливите – например доколко по-високият
растеж провокира увеличаване на публичните инвестиции или самият растеж е резултат от това
увеличаване. Достоверността на резултатите се влияе и от недостатъчната съпоставимост на данните,
разнородния състав на публичните разходи и данъците, различното проявление на ефектите на фискалните промени във времето, влиянието на други, нефискални фактори и пр. Затова Танзи и Шукхнет основателно изтъкват, че точната оценка на фискалните влияния върху растежа е „донкихотовска
задача” и препоръчват на резултатите от тези изследвания да се гледа само като на най-общи и
приблизителни индикатори за фискалните ефекти върху растежа. Tanzi, V., L. Schuknecht. Public
Finances and Economic Growth In European Countries. Vienna, June 2003, pр. 14-15
(http://www.oenb.at/de/img/paper_tanzi_tcm14-16012.pdf).
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Гърция

+0.9

+0.9

-3.5

+6.6

+2.1

+2.4

-0.8

-6.8

+

+

+

-

Португалия

+2.8

0.0

+4.6

+0.6

-5.6

+1.6

-3.4

+0.7

-

+

-

+

Полша

...

-6.6

+2.2

+3.1

+13.9

-2.4

-0.7

+0.2

...

+

-

+

Унгария

-0.5

-8.8

+3.4

-1.2

+6.8

+1.8

-1.0

-2.3

-

-

-

-

Чехия

...

-3.9

+2.9

+1.2

...

-2.8

+2.9

-4.0

...

+

+

-

Великобритани
я

+2.4

-6.6

+7.5

+4.4

+2.0

-0.9

-2.0

-0.9

+

+

-

-

Естония

..

-6.1

-2.3 +12.3

..

+6.3

-0.6

-6.3

..

-

+

-

Литва

..

+1.7

-5.5

+8.3

..

+2.9

+3.5

-6.5

..

+

-

-

Латвия

..

+0.3

-1.8

+8.6

..

+9.0

+3.7

-10.3

..

+

-

-

Румъния

..

-6.8

-6.9

+5.7

+12.7

-5.0

+2.0

-2.9

..

+

-

-

България

-17.5

-5.9

+0.8

-3.2

+7.5

+7.0

+0.6

-5.2

-

-

+

+

* Измененията са определени като разлика между съответните величини в началото и в края на всеки период.
Източник: Изчислено от автора по данни от: World Economic Outlook
Database, October 2007; Government revenue, expenditure and main aggregates,
Eurostat Metadata, 2007; World Economic Outlook Database, April 2011.
Като цяло данните показват, че страните с високо равнище на държавните разходи имат по-ниски темпове на растеж. Но направената в таблица 2 съпоставка между
измененията в равнището на разходите и измененията на темпа на растеж по периоди
дава разнородна картина, която не се съгласува с тезата за устойчива отрицателна
зависимост между растежа и „размера на държавата”. Както се вижда, в много от
случаите през отделни периоди е налице положителна зависимост. Това разбира се не
може да се тълкува като доказателство, че увеличаването на държавните разходи е
ускорило растежа, а по-скоро подчертава ограничеността на представата, според която
темпът на икономическия растеж може да се определя само от един фактор24.
Към такъв извод навежда и обстоятелството, че значителните съкращения в
бюджетните разходи в повечето европейски страни през периода 1995 – 2000 г. не
кореспондират с изразено ускоряване на растежа. Показателни в това отношение
са данните за Швеция. За посочения период държавните разходи там като дял от
БВП са съкратени с 10 процентни пункта, докато темпът на растеж се е увеличил
едва с 0,4%. В контраст на това, в предходния период, когато държавните разходи
в Швеция бележат нарастване с 5,8 процентни пункта, е налице ускоряване на темпа на растеж с 2,9%. Подобни примери могат да се посочат и за редица други
страни – Финландия, Ирландия, Полша, Великобритания.
24

R. Levine R. и D. Renelt идентифицират повече от 50 променливи, които значително корелират с
растежа. Levine, R., D. Renelt. A sensitivity analysis of cross-country growth regressions. // American
Economic Review, № 82, 1992, pр. 942-963.
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Данните от табл. 2, според нас, ясно показват, че фискалните влияния върху
растежа не се определят еднозначно от дела на публичните разходи в БВП, а в
значителна степен зависят от състава на разходите и начините на тяхното финансиране25. Другото основно заключение, което може да се направи, е, че оптималният размер на публичните разходи е с твърде широк диапазон, което предполага
конкретна оценка за отделните страни и изключва възможността да се определя
някаква универсална оптимална квота на разходите.
Потребностите от публични услуги във всеки период на развитие отразяват
влиянието на редица икономически, социални, културни, географско-климатични и
демографски фактори, валидни за отделните страни26. Необходимият размер на
разходите за публични услуги на човек от населението силно се влияе от общия
брой на населението. Поради качеството „неконкурентност” в потреблението публичните услуги се отличават със значителни икономии от мащаба и съответно страни
с по-голямо население могат да осигуряват ефективно равнище на тези услуги при
по-нисък дял на държавните разходи в БВП. Също така, страни с неефективни
пазари и съществени пазарни дефекти се нуждаят от по-значителен публичен сектор, в сравнение със страни с по-добре функциониращи пазари.
Оптималният размер на държавните разходи зависи и от равнището на дохода
на човек от населението Както постулира „законът на Вагнер”, с нарастване на
дохода се увеличава и търсенето на публични услуги27 и съответно делът на държавните разходи в БВП. Оценката на оптималния размер на разходите трябва да бъде
съобразена и с фискалния потенциал и дълговото състояние на страната, както и с
равнището на ефективност на публичната администрация.
Очевидно има много основания да се счита, че определяният като „оптимален”
размер на държавните разходи е твърде условен и може да варира в широки граници.
Анализирайки данни за голям брой страни с различна степен на социално-икономическо развитие, В. Танзи и Л. Шукнехт стигат до заключение, че оптималният размер на
държавните разходи е в диапазона между 20% и 40% от БВП, и сочат 30-процентното
равнище като ориентировъчна граница. При това те изтъкват, че делът на държавните
разходи в отделните страни е в зависимост от равнището на дохода (закона на Вагнер),
степента на пазарно развитие и ефективността на публичния сектор.
В друго, често цитирано изследване П. Певсин оценява оптималния размер на
държавните разходи средно за 12 развити европейски страни между 36,6 и 42,12 %
от БВП, като изтъква, че този оптимум е различен за отделните страни в зависимост от тяхната социална и икономическа структура28.
Тезата за сравнително широките граници на оптималния размер на държавните разходи се потвърждава и за страните със среден доход и формиращи се пазари.
В изследване на Световната банка за влиянието на фискалната политика върху
растежа в страните от Централна и Югоизточна Европа и от Централна Азия се кон25

Подобно заключение правят и В. Танзи и Х. Зи – вж. Tanzi, V., H. Zee. Fiscal Policy and Long-Run
Growth. // IMF. Working Paper, № 119, 1996.
26
Вж. Dowrick, St. The Determinants of Long-Run Growth, Reserve Bank of Australia. Sydney,1996, pр. 19-41.
27
Wagner, A. Three Extracts on Public Finance. // Classics in the Theory of Public Finance. Ed. by Musgrave,
R., A. Peacock. New York: St. Martin’s Press, 1967, pр. 11-15.
28
Pevcin, P. Does Optimal Size оf Government Spending Exist? University of Ljubljana, 2004, рр.10-11.
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статира, че при равнище на държавните разходи около 1/3 от БВП не съществува
значима корелация между дела на разходите и растежа, докато при равнища над
35% от БВП всяко увеличаване на разходите с един процентен пункт съкращава
растежа с 0,3 – 0,4% годишно.
Това прагово значение на общия размер на разходите обаче се разглежда като
условно и приблизително, защото зависи от редица фактори и преди всичко от качеството на управление на публичния сектор. Доброто управление и продуктивното
използване на публичните разходи може съществено да смекчи негативния ефект
от нарастване на общия размер на разходите, което е едно от обясненията защо
големият държавен сектор в редица страни от ОИСР не е задължително причина
за ниски темпове на растеж29.
Анализът на средните значения на дела на държавните разходи в БВП по
групи страни потвърждава визираната в закона на Вагнер зависимост на „размера
на държавата” от степента на икономическо развитие – по-високата степен на икономическо развитие предполага и по-голям относителен дял на публичните разходи
в БВП. Данните от таблица 3 ясно очертават наличието на такава зависимост. Те
показват, че въпреки общия процес на намаляване на дела на държавните разходи
в БВП, характерен за последните две десетилетия, се запазва значителна диференциация между отделните страни. При преход към по-високо равнище на доход на
човек от населението се наблюдава ясна тенденция на нарастване на дела на държавните разходи в БВП, като той се повишава от 24,8% в слаборазвитите страни до
34,7% за средно развитите и 44,9% за високоразвитите страни.
Таблица 3
Общи държавни разходи по групи страни (в % от БВП)

1990
1994

1995
1999

2000
2005

СРЕДНО

26.0

22.6

24.4

24.8

– с нисък среден доход

32.4

28.9

30.3

30.9

– с висок среден доход

32.7

33.0

34.7

34.7

46.1

45.2

44.9

44.9

ПЕРИОД
ГРУПИ СТРАНИ СПОРЕД
РАВНИЩЕТО НА ДОХОД
НА ЧОВЕК ОТ НАСЕЛЕНИЕТО
1. Страни с ниско равнище на доход
2. Страни със средно равнище на доход:

3. Страни с високо равнище на доход

Източник: По данни от World Economic Outlook. // IMF, September 2005;
OECD Economic Outlook No. 80, November 2006.
29

Fiscal Policy аnd Economic Growth: Lessons for Eastern Europe and Central Asia. The World Bank, 2007,
pр. 7, 92-93.
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При отчитане на степента на икономическо развитие сравненията показват,
че страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ), в това число и България, имат
завишени бюджетни разходи спрямо средното значение на този показател за страните с подобно равнище на доход30.
През 2005 г. средният размер на правителствените разходи в региона е 37,7%
от БВП, след което нараства, за да достигне 40,2% през 2010 г. Това нарастване се
обяснява до голяма степен с използването на фискални стимули срещу глобалната
криза. Независимо от това, данните показват, че страните от ЦИЕ трайно поддържат равнище на държавни разходи, което е с около 10 процентни пункта повисоко от това в другите страни с формиращи се пазари и е твърде близко до равнището във водещите икономики от G -7.

60
50
40

43.9
37.7

40.2

49.8

47.2

50.5

39.5
27.0

30

46.2

29.9

2005
2010

20

Еврозона

ЕС- 27

G-7

ЦИЕ

0

Нововъзникващи
и развиващи се
икономики

10

Източник: по данни от World Economic Outlook Database, IMF, April, 2011.
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/data/changes.htm
Фиг. 2. Държавни разходи в ЦИЕ и други групи страни
за 2005 и 2010 г. (в % от БВП)
Сравнителният анализ сочи също, че публичният сектор е особено голям в
страните в Централна Европа. Там общите държавни разходи са средно около 45%,
т.е. толкова, колкото и в страните с висок доход на човек от населението. С помалки публични разходи се отличават Балтийските страни и Румъния (около 34 –
36%), макар че и това съотношение е значително по-високо от средното за страните с аналогично равнище на доход и в частност в сравнение с азиатските икономики – под 25% от БВП.
30

Вж. Fiscal Policy аnd Economic Growth Lessons for Eastern Europe and Central Asia. The World Bank, 2007.
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Както показва обаче теоретичният анализ, необходим е диференциран подход
към проблема за равнището на държавните разходи. От гледна точка на целите на
растежа оптималният обем на държавни разходи не е задължително минималният.
Еднакво неефективно и неоправдано е както прекомерното разширяване на дела на
публичните разходи в БВП, така и прекомерното им ограничаване, особено когато
то засяга важни техни елементи, свързани с осигуряването на необходими публични услуги и нормалното функциониране на социално-икономическата инфраструктура. Данните за средногодишния ръст на БВП в новите страни-членки на ЕС през
последните години показват, че съществуващото равнище на бюджетните разходи
не е пречка за постигането на сравнително високи темпове на растеж, а осигуряването на приоритети за производителните разходи може да даде допълнителен принос в това отношение31.
2.2. Тенденции на държавните разходи в България
В сравнителен план равнището на общите бюджетни разходи като дял от БВП
в България е 37,7%. Това е доста по-ниско от средното за ЕС – 50,3% за 2010 г.32 В
абсолютно изражение различията са много по-големи. По данни от Петия доклад
за икономическо, социално и териториално сближаване, публичните разходи на човек от населението в България са под 3 хил. евро по паритет за покупателната
способност, докато средно за ЕС те са 10 хиляди евро 33. Въпреки това международни експерти и наблюдатели изказват становище за необходимостта от намаляване на квотата на държавните разходи в БВП като обща задача, която стои пред
повечето новоприсъединили се към ЕС страни от ЦИЕ, в частност и пред България34. Действително данните показват недвусмислено, че когато са били на равнището на нашето икономическо развитие (70-те – 80-те години), сегашните развити
европейски страни са поддържали нива на държавните разходи около 30 – 35%.
Следователно има основание да се приеме, че стратегическа задача на разходната
политика е постепенното снижаване на дела на публичните разходи в БВП.
Простото и повсеместно съкращаване на разходите обаче не е решение на
проблема. Страната изостава чувствително от европейските стандарти по отношение на качеството на публичните услуги, а и относителното равнище (спрямо БВП)
на бюджетните разходи е в долната част на европейската скала. То е в определеният като оптимален диапазон от 20 – 40 % от БВП, макар и по-близо до горната му
граница. Съгласно типологията, предложена от В. Танзи и Л. Шукхнехт, България
попада в категорията на страните с „малко правителство”, т.е. с публични разходи
до 40%35. При такива условия, както следва и от теоретичния модел, намаляването
31

Afonso, A., L. Schuknecht, V. Tanzi. Public Sector Efficiency: Evidence for New EU Member States and
Emerging Markets. // European Central Bank Working Paper, № 581, January 2006, р. 29.
32
Government finance statistics, Summary tables — 1/2011, р. 4.
33
Инвестиране в бъдещето на Европа. Пети доклад за икономическо, социално и териториално сближаване. Европейска комисия, ноември 2010, с. 148.
34
Вж. напр. Налогово - бюджетная политика и экономический рост: уроки Восточной Европы и Центральной Азии. Световна банка, 2007, с. 5–8.
35
Tanzi, V., L. Schuknecht. Public Spending in the 20th Century: A Global Perspective. NY: Cambridge
University Press, 2000.
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на държавните разходи не може да даде значителен принос за ускоряване на растежа. Същевременно поддържането на достатъчен бюджетен потенциал е важно с
оглед осигуряването на необходимото фискално пространство за използване на фискални стимули за растежа. Това не само е възможно, но и обективно необходимо
поради належащите нужди от ускорено развитие и повишаване на качеството на
публичната инфраструктура, комуникациите, от подобряване на здравеопазването
и образованието с оглед натрупването на човешки капитал, от решаването на редица други често и критични проблеми пред публичния сектор.
Ето защо, според нас, поне на този етап не е приемлива тезата, че източниците на растежа трябва да се търсят в съкращаването на общия размер на публичните разходи. Трябва също така да се подчертае, че снижаването на публичните
разходи в условията на формиращи се пазари не води задължително към развитие
на частната инициатива, особено когато това ограничава възможностите на правителствата да коригират пазарните дефекти на новите пазари и да укрепват институциите, които подпомагат развитието на предприемаческите инициативи на частния сектор36.
Не е без значение и влиянието, което свиването на разходите ще окаже върху
равнището на вътрешното търсене (в краткосрочен план), както и върху развитието
на потенциала за дългосрочен растеж на българската икономика. Отчитането на
тези фактори показва, че в средносрочен план няма реални възможности за намаляване на бюджетните разходи. Без цялостно реформиране на публичните дейности и повишаване на тяхната ефективност, намаляването на равнището на финансиране на публичния сектор при съществуващите условия ще доведе до срив на много бюджетни системи. Намаляването на бюджетното натоварване на икономиката
и едновременно с това увеличаването на размера на бюджетните ресурси за поддържане на основните бюджетни звена е задача, която може да се реши само в
дългосрочен план на базата на продължителен висок и устойчив икономически растеж. Само при такива условия бюджетните разходи могат да нарастват и едновременно с това плавно да се намалява техният дял в БВП.
Трябва да се отбележи също, че през последните години опитът от стопанското развитие на редица страни значително коригира „пазарния” оптимизъм от 90-те
години и разбирането за степента, в която частната инициатива може да компенсира и поеме отговорностите на публичния сектор в редица специфични области, в
това число и за ключовите инвестиции в инфраструктурата. В един от последните
доклади на съвместния Комитет за развитие на Световната банка и МВФ се изтъква, че бързият ръст на такива икономически системи като Китай и Виетнам е
убедително свидетелство, че осигуряването на ефективни обществени разходи в
ключови области (инфраструктура, обучение, научна и развойна дейност и пр.) може
да има значителен принос за ускоряване на растежа и повишаване на благосъстоя36

В пространно изследване С. Гупта и др., оценявайки измененията в размера на публичния сектор в 24
страни в преход (в т. число и България), правят заключението, че по-голямо внимание заслужават
възможностите за рационализиране на публичните разходи (и дейността на публичния сектор като
цяло), отколкото тяхното общо съкращаване. Вж. Gupta, S., L. Leruth et al. Transition Economies: How
Appropriate Is the Size and Scope of Government? // IMF Working Paper No. 01/55 May 2001, pр. 30 – 31.
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нието. От друга страна, опитът от последните десетилетия на много страни от
Латинска Америка показва че намаляването на ефективните публични разходи има
задържащо влияние върху темповете на икономически растеж37.
В годините след приемането на паричен съвет България следва бюджетна
стратегия, която подчертано дава предимство на фискалната стабилност, бюджетните икономии и подобряването на бюджетното салдо. Това до голяма степен се
определя от ограничителния режим на паричен съвет. По презумпция такъв режим
изисква по-предпазлива бюджетна политика и поддържане на нисък държавен дълг.
В съответствие с това бе постигнат значителен успех в цялостно фискално
балансиране и намаляване на външно дълговото натоварване на икономиката (таблица 4).
Таблица 4
Основни показатели на консолидираната фискална програма
на България – в % от БВП
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011*

Общи приходи

ПОКАЗАТЕЛИ

39.8

38.7

40.7

41.7

42.9

40.3

42.6

40.9

36,8

34,3

34,00

Общи разходи

40.8

39.4

40.7

40.0

39.8

37.1

39.1

38.0

39,7

37,7

36,5

Бюджетен баланс

-0.6

-0.7

0.0

1.7

1.9

3.2

3.5

2,9

-2,9

-3,4

-2,5

Брутен държавен
дълг

66,0

52,4

44,4

37,0

27,5

21,6

17,2

13,7

14,6

16,2

16,3

* Програма
Източник: По данни на Министерството на финансите за консолидираната фискална програма 1998 – 2010 – национална методология (http://
www.minfin.bg/bg/statistics/13).
Системната фискална консолидация, базирана главно на нарастване на приходната част на бюджета, доведе до намаляване на дефицита на консолидирания
бюджет от 2,5% от БВП през 1997 г. до балансирано състояние през 2003 г.
Продължилият след 2003 г. сравнително бърз растеж на БВП, основан предимно на
силно вътрешно търсене и приток на чужди инвестиции, позволи да се генерират
изключително високи приходи от косвените данъци. В резултат на това бюджетното салдо стана положително и до началото на кризата няколко поредни години бележеше рекордни излишъци. Общо за периода 2001 – 2008 г. средногодишните бюджетни излишъци са около 1,5% от БВП, което, като се изключи Естония, е безпрецедентно сред страните от ЕС. Развоят на кризата не позволи запазването на положително бюджетно салдо. Строгата фискална политика обаче бе продължена и
бюджетните дефицити бяха ограничени на равнища, които се оказаха едни от найниските в ЕС.
37

Вж. Fiscal Policy for Growth and Development... op. cit.
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Безспорно стабилизирането на фискалната позиция е важен положителен резултат от водената бюджетна политика. Въпреки това балансирането на бюджета
и генерирането на бюджетни излишъци далеч не може да се счита за достатъчен
критерий за „добра” фискална политика. Абсолютизирането на този критерий пренебрегва значително по-широките макроикономически цели на фискалната политика. Подобно стеснено разбиране за „добра” фискална политика означава, че разходите се разглеждат като пасивен елемент на бюджетното изпълнение и просто трябва
да се държат под размера на общите приходи с оглед постигането на устойчиво
състояние на баланса на сектор държавно управление.
По-общият смисъл на тази политика е презумпцията за ползата от „малко правителство”. Всъщност самата идея, че има една обективна и независима променлива
(размера на държавните разходи), която еднозначно и синтезирано определя ефикасността на фискалната политика, несъмнено изглежда доста ограничена и примитивна.
Както показва бюджетната статистика, заедно с консолидацията на публичните финанси в България, e налице процес на изменение в общото равнище на разходите. След приемането на паричния съвет ефективните нива на разходите на
консолидирания бюджет отбелязаха известно повишаване, като достигнаха 39 –
40% от БВП и през следващите 7 – 8 години се запазват на това равнище. Това
осигуряваше темп на растеж на общите разходи, идентичен с растежа на БВП,
постигнат за съответния период. След 2008 г. обаче както в резултат на кризата,
така и на водената политика на съкращаване на публичните разходи, техният дял в
БВП спадна с 1 – 2 процентни пункта, достигайки 37,7% през 2010 г., равнище,
което е малко по-високо само от това в Румъния.
Същевременно общите спестявания на сектор държавно управление (Gross
saving general government) средно за периода 2001 – 2010 г. достигнаха 5% от БВП
и са по-големи с 12 процентни пункта спрямо 1991 г., когато са били отрицателни в
размер на 7% от БВП. Правителствените спестявания в България всъщност са
относително най-големи в ЕС, с изключение на тези в Люксембург. За сравнение
ще посочим, че средно за всички страни от ЕС позицията на правителството е
отрицателна в размер на – 3% от БВП38. Обратната страна на високите правителствени спестявания е фактът, че крайното правителствено потребление в България
за 2010 г. е 16,2% от БВП при 22,5% средно за ЕС и има отрицателен принос за
растежа на БВП39. Като цяло посочените данни говорят не толкова за добра бюджетна политика, колкото за силни фискални рестрикции и за това, че фискът тегли
ликвидност от частният сектор и е източник на отрицателни импулси за разполагаемия доход, вътрешното търсене и икономическия растеж.
Линията на прекомерни бюджетни икономии и поддържане на фискална свръхустойчивост при съществуващото равнище на реални доходи и нерешени критични
проблеми в редица бюджетни дейности не е икономически и социално оправдана.
Цената на строгите ограничения и стабилните фискални показатели са ниските
доходи, нерешените инфраструктурни проблеми, недофинансирането на редица важни
за качеството на живота и за факторите на растежа публични услуги.
38
39

Statistical Annex of European Economy. Spring, 2010, р. 123.
Op. cit., р. 147.
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Не може да се счита за икономически обосновано и форсираното намаляване
на публичния дълг. Стигна се до абсурдната ситуация най-бедната страна в ЕС да
поддържа най-ниско (след Естония) равнище на държавен дълг спрямо БВП (вж.
фигура 3).
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Източник: Пети доклад за икономическо, социално и териториално сближаване. Европейска комисия, ноември 2010 г., с. 171.
Фиг. 3. Брутен държавен дълг на страните от ЕС – в % от БВП
Въпреки несъмнената необходимост от провеждане на „благоразумна” фискална политика, поддържането на толкова ниско дългово равнище не може да се
обясни със съображения за фискална устойчивост и едва ли е най-добрият вариант
за средносрочната и дългосрочната фискална политика предвид задачите пред
макроуправлението и националните приоритети40. Без ясен и икономически обоснован целеви ориентир за равнището на дълга, политиката на неговото по-нататъшно
намаляване няма логично обяснение. Тя не може да бъде оправдана нито с очакваното повишаване на разходите от застаряване на населението, нито пък може да
даде някакъв принос за повишаване доверието на инвеститорите.
Още след 2006 г. квотата на държавния дълг в БВП спадна под 20% ( при
средно над 60% за ЕС), а нетният дълг, оценяван като разлика между брутния дълг
и фискалния резерв, започна да се движи към нулево равнище (фигура 4). Нещо
40

Коментирайки тази линия в дълговата политика, Г. Ганчев изтъква, че тя „превръща държавата в
кредитор на Европа. Размерът на нетния кредит, който предоставяме на останалия свят, засега е от
порядъка на 10% от БВП” . Вж. Ганчев, Г. Циментираме се като най-бедни в ЕС (http://www.europe.bg/
htmls/page.php?category=223&id=11735).
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повече – по оценка на МВФ, отчитаща и наличните правителствени активи, след
2006 г. нетният държавен дълг на България е отрицателна величина и е на равнище
около минус 10% от БВП41.
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Източник: По данни на Министерството на финансите и годишните
отчети на БНБ.
Фиг. 4. Динамика на брутния държавен дълг
и фискалния резерв – в млн. евро
Очевидно продължилото след 2006 г. намаляване на държавния дълг нямаше
никаква икономическа логика, а беше само пречка за динамизиране на растежа и
водеше до забавяне на модернизацията на публичната инфраструктура. При съществуващата тогава висока ликвидност на капиталовите пазари умереното използване на дългов ресурс беше подходящ начин, без сериозен фискален риск, да се
решат редица проблеми на публичния сектор, касаещи подобряването на човешкия
капитал и конкурентоспособността на българската икономика. С други думи, алтернативата на политиката на бързо съкращаване на дълга беше при запазване на
достатъчно стабилна фискална позиция да се подобри финансирането на публичния сектор и да се ускорят структурните реформи за модернизиране на икономиката.
Според последната конвергентна програма на България, ограничителният характер на водената фискална политика ще се запази и в периода до 2014 година.
Въпреки прогнозираното отрицателно отклонение на фактическия от потенциалния
БВП, програмата предвижда значителна фискална консолидация.

41

Вж. Fiscal Monitor, IMF, April, 2011, р. 128.
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Таблица 5
Отклонение на фактическия от потенциалния БВП – в %

Отклонение от
потенциалния БВП

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1.7

2.8

3.1

3.7

4.3

5.0

-2.9

-4.8

-4.0

Източник: Statistical Annex of European Economy. Spring, 2010, р. 204.
В съответствие с това в средносрочната фискална рамка е заложено бързо
съкращаване на бюджетния дефицит, като целевите нива по години са съответно –
дефицит от 2,5% от БВП за 2011 г., 1,5% за 2012 г., 1,0% за 2013 г. и 0,5% за 2014 г.
Консолидационното усилие е в размер на 0,5% от БВП за всяка година от периода,
с изключение на 2011 г., когато положителната корекция на дефицита е 1% от БВП42.
В сравнение с другите страни от ЕС в средносрочен план България си поставя най-амбициозните консолидационни цели на фона на слабите резултати и бавното възстановяване на реалната икономика. Целевото ниво на бюджетния дефицит
за 2011 г. от 2,5%, предвидено в средносрочната фискална програма, е едно найниските в съюза и далеч не съответства на състоянието на икономиката и на реалните рискове за стабилността на публичните финанси (вж. фигура 5).
Няма съмнение, че сдържаната фискална политика остава централен стълб
на макроикономическата стратегия в средносрочен план, до включване в Еврозоната. В съответствие с това контролът върху бюджетните разходи и консолидирането на публичните финанси е адекватна линия в бюджетната политика. От гледна
точка на степента и продължителността на фискалната рестрикция обаче, нещата
не стоят по този начин. Има тенденция бюджетната стабилност да се поставя над
макроикономическата и социалната стабилност.

Източник: Фискалната политика в Европейския съюз 2008 – 2011 г.:
кратък обзор. Министерство на финансите, София, 2010, с. 16.
Фиг. 5. Целево ниво на бюджетен дефицит за 2011 г.
на избрани страни от ЕС (% от БВП)
42

Конвергентна програма 2011 – 2014, с. 25.
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Стабилността е важна за България и фискалната политика трябва да гарантира запазването на режима на паричен съвет, както и да осигурява достатъчно буфери за абсорбиране на макроикономическите шокове. Но наред със стабилността, за страната е от стратегическо значение осигуряването на ускорено развитие и
модернизация на икономиката. Затова пренебрегването на възможността силната
фискална позиция да бъде използвана за повишаване на ръста на икономиката и
подобряването на нейната конкурентоспособност без заплаха за фискалната стабилност не може да се приеме като добро решение.
Тезата, че стабилната фискална позиция повишава доверието на финансовите
пазари и е стимул за привличане на чуждестранни инвестиции има своята логика,
но не трябва да се интерпретира ограничено. Не е реалистично да се мисли, че
съкращаването на разходите и поддържането на ниски фискални дефицити само по
себе си е достатъчно за насърчаване на частните инвестиции, били те местни или
чуждестранни. Когато стабилността на бюджета се постига с цената на декапитализация на публичния сектор, изоставане в модернизацията на инфраструктурата,
недостиг на средства за образование, квалификация, научни изследвания и пр., това
може да има само негативно влияние върху привлекателността на страната като
място за инвестиране и върху равнището на конкурентоспособност43.
Във взаимодействието между публични и частни инвестиции всъщност се
наблюдават два ефекта – т.нар. ефект на изтласкване (crowding out) и ефект на
привличане на частни инвестиции (crowding in). Значителен брой изследвания доказват, че в условията на функционираща пазарна икономика публичните инвестиции могат да стимулират капиталообразуването в частния сектор, особено в средно- и дългосрочна перспектива. Свиването на разходите не позволява публичният
сектор да оказва достатъчна подкрепа за увеличаване на инвестиционната активност. Ниският обем бюджетни разходи задържа развитието и модернизирането на
базисната публична инфраструктура и особено на транспортната мрежа. Неразвитостта на публичната инфраструктура е една от причините (макар и не единствена) основната част от чуждестранните инвестиции да се концентрира в такива сектори като търговията на едро и дребно, енергетиката, недвижимите имоти и бизнес
услугите, които са ориентирани към вътрешния пазар и имат малък принос за развитие на конкурентни предимства на страната44.
Оценката на зависимостта между промените в бюджетната позиция и инвестиционната активност за периода 2000 – 2010 г. дава резултати, които показват, че
43

Показателни в това отношение са оценките в глобалния доклад за конкурентоспособност 2010 – 2011 г.
(The Global Competitiveness Report 2010 – 2011), според който България е на 71 място в света по
конкурентоспособност. Докладът отчита такива фактори като ефективност на институциите в публичния сектор, състояние на инфраструктурата, здравеопазване, образование, икономическата стабилност,
развитие на финансовите пазари и т.н. Една от основните причини, която ни отрежда това незавидно
място, е лошото състояние на инфраструктурата, показател по който сме на 80 място сред класираните
страни. Много от челните места се заемат от страни с високи публични разходи – Швеция е втора,
Финландия, Холандия и Дания са съответно на 7, 8 и 9 място, Чехия и Полша на 36-то и 39-то. The Global
Competitiveness Report 2010 – 2011. World Economic Forum. Geneva, 2010, рр. 4-9, 15-17.
44
Вж. Пътят към успешна интеграция в Европейския съюз – политическият дневен ред. Документ на
Световната банка. Ноември 2005, с. 4-5.
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една по-експанзивна фискална политика може да има позитивно влияние върху обема на инвестициите в българската икономика. Изчислените от нас коефициенти на
корелация между изменението на салдото по консолидирания бюджет и брутните
инвестиции са положителни, макар и със сравнително ниски стойности, т.е. разхлабването на бюджетната рестрикция може да има определен стимулиращ ефект
за растежа на инвестициите (вж. таблица 6).
Таблица 6
Зависимост между промените на бюджетно салдо
и брутните инвестиции

Коефициент на
корелация

ПРИ ЛАГ
ОТ 1 Г.

ПРИ ЛАГ
ОТ 2 Г.

ПРИ ЛАГ
ОТ 3 Г.

ПРИ ЛАГ
ОТ 4 Г.

0,119

0,310

0,271

0,218

В съответствие с теоретичните предположения най-силна е зависимостта при
лаг от 2 години, като общият комулативен ефект в средносрочен период е достатъчно значим, за да бъде пренебрегван.
Очевидно след успешната консолидация на публичните финанси и редуцирането на външнодълговото натоварване пред макроикономическото управление
възникна възможност да се коригира силно консервативната позиция за дълга и
фискалния риск за сметка на инвестициите и растежа. Ситуацията във фискалната
сфера позволява да се приемат по-малко напрегнати бюджетни цели (ако се наложи
и ограничени временни дефицити), за да се осигурят бюджетни ресурси, необходими за икономическо преструктуриране, смекчаване тежестта на кризата върху бизнеса и уязвимите социални слоеве и по-бърза конвергенция на доходите с тези в
ЕС.
За решаване на тези наистина важни въпроси на социално-икономическо развитие на страната е необходимо по-гъвкаво определяне на бюджетни цели и тяхното своевременно ревизиране с оглед икономическото развитие и промените във
фискалната среда. Фискалната политика следва да бъде максимално адаптивна
към ограниченията и критериите, заложени в европейския Пакт за стабилност и
растеж, без да отива към излишно „преизпълнение” на изискванията за устойчивост, така че фискът да стане източник на положителни, а не на негативни импулси
към реалната икономика. Всички данни говорят, че планираните средносрочни
бюджетни цели предвиждат ненужно голям запас от сигурност, което не отговаря
нито на размера на дълга, нито на основните предизвикателства пред политиката,
които сега се концентрират около необходимостта от мерки за смекчаване на влиянието на финансовата криза върху националната икономика и свързаните с това
проблеми по осигуряване на средства за инвестиции в публичната инфраструктура
и съфинансиране на европейските проекти.
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3. Съставът и структурата на държавните разходи
и икономическия растеж
3.1. Производителни и непроизводителни разходи
Съгласно ендогенната теория за растежа, подобряването на състава на държавните разходи и увеличаването на тази част от тях, която се насочва в продуктивни
направления, е важен фактор за повишаване на „качеството” на публичните финанси и техния принос за икономическия растеж45.
Съставът на държавните разходи влияе върху икономическия растеж, доколкото някои категории публични дейности и услуги засягат по-непосредствено детерминантите на растежа и преразпределението на държавните ресурси към такива категории може да повиши тяхната ефективност и приноса им за растежа.
Най-общо държавните разходи и доставяните с тях публични услуги могат да
оказват положително влияние върху растежа в случаите, когато спомагат за нарастване на предлагането и по-високата ефективност на входните фактори за частната стопанска дейност46. Такъв характер имат преди всичко публичните разходи за
здравеопазване, образование, обучение и квалификация на работната сила, които
увеличават човешкия капитал, както и тези разходи (за инвестиции и за научни
изследвания), които имат принос за инфраструктурното и технологичното развитие.
Тази „производителна” част от публичните разходи е не по-малко важна за растежа от частния капитал и труд, защото увеличава продуктивността на човешкия и
физическия капитал и осигурява по-добро съгласуване и взаимодействие на частната стопанска активност.
Публичните разходи служат като фактор за растежа и в случаите, когато са
инструмент за отстраняване на пазарните несъвършенства и когато осигуряват
финансиране на дейности, които пазарните механизми не са в състояние да поддържат на оптимално от гледна точка на икономическата активност равнище. Те
имат важно значение и за развитието и функционирането на институционалната среда
(правила, норми и институции), която играе ключова роля за растежа, създавайки
условия за ефективни и конкурентни пазари, за намаляване на неопределеността на
бизнес средата, за по-добро управление на рисковете и в крайна сметка за минимизиране на операционните разходи на частния сектор47.
45

В редица документи на Европейската комисия и ЕКОФИН повишаването на качеството на публичните финанси и ролята им за растежа и заетостта се свързва именно с насочването на публичните
ресурси към производителни разходи в здравеопазването, образованието, науката и физическата
инфраструктура. Вж. напр.: The contribution of public finances to growth and employment: improving
quality and sustainability. // Report from the Commission and the (ECOFIN) Council. Brussels, 12.03.2000.
46
Р. Бароу изтъква, че именно положителното влияние на „входа” на частната дейност определя производителната роля на държавните разходи и тяхното значение за растежа. Barro, R. Government Spending
in a Simple Model of Endogenous Growth. // NBER Working Paper No. 2588, May 1988, р. 9; Вж. също:
Zagler, M., G. Durnecker. Fiscal policy and economic growth.// Journal of Economic Surveys, № 37, 2003;
Easterly, W., S. Rebelo, Fiscal Policy and Economic Growth: An Empirical Investigation. // CEPR Discussion
Paper № 8, 1994.
47
Вж. Afonso, А., W. Ebert, L. Schuknecht and M. Thцne. Quality of public finances and growth. // European
Central Bank, WP Series, № 438, 2005, рр. 9-10.
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Тезата за производителния характер на част от публичните разходи в теорията за ендогенния растеж се съчетава с разбирането, че позитивната роля на тези
разходи както по отношение на осигуряването на публични услуги, така и по отношение на допълнителното финансиране на дейности с положителни външни ефекти,
се проявява само, ако те се насочват в области, където социалната възвръщаемост е по-голяма от частната. Освен това даже „най-производителните” разходи,
могат да носят полезен ефект само до това равнище, при което социалните (и частните) изгоди от тяхното увеличаване се изравнят със социалните пределни разходи за набиране на допълнителни бюджетни средства за тяхното финансиране. По
такъв начин при оценка на възможните положителни ефекти от увеличаване на производителните елементи на разходите трябва да се отчитат и ефектите от необходимото допълнително данъчно натоварване. Всичко това прави сложен и трудно
поддаващ се на точна оценка въпросът за идентификацията на производителните и
непроизводителните разходи.
В литературата, изследваща връзката между публичните финанси и растежа,
държавните разходи се групират по различен начин. Най-често те се разделят по
икономически признак в три широки категории: разходи за публични инвестиции, разходи за публично потребление и разходи за социална защита и преразпределение на
доходите. В друга част от изследванията вниманието се насочва към функционалната (секторната) класификация на разходите, като се разглежда влиянието върху растежа на държавните разходи по бюджетни функции – образование, здравеопазване,
научна и развойна дейност, транспорт, комуникационна инфраструктура и пр.
При икономическата класификация обикновено като производителни се определят публичните инвестиции, а като непроизводителни – разходите, свързани с
публичното потребление и отчасти социалните разходи48. Тази опростена структура обаче не позволява задоволително идентифициране на производителните и непроизводителните разходи. Очевидно публичните инвестиции са по-тясно понятие
от „производителни разходи”. Несъмнено те могат да съдействат за растежа, тъй
като пряко увеличават основния капитал в икономиката. Освен това чрез развитието на материалната инфраструктура те подобряват бизнес средата за частните
инвестиции и намаляват някои частни разходи. Но едва ли производителните публични разходи се свеждат само до инвестиционните разходи. Обикновено публичните инвестиции са ограничени до 2 – 3% от БВП или представляват около 5 – 6%
от общите публични разходи. Освен това инвестиционните разходи в публичния
сектор могат и да не са производителни, ако са свързани с неефективни проекти
или ако изтласкват частни инвестиции. Както показват конкретните изследвания, в
определени случаи текущите разходи могат да бъдат по-ефективни и да подпома48

В едно от първите изследвания за влиянието на фискалните агрегати върху растежа, Р. Бароу, въз
основа на данни за 98 страни установява отрицателна корелация на разходите за държавно потребление с темповете на растеж и положителна, макар и слаба корелация с инвестиционните разходи.( Barro,
R. Economic Growth in a Cross Section of Countries. // Quarterly Journal of Economics, №106, 1991, рр.
407-430). Инвестициите се оценяват като „производителен разход” и в редица други по-ранни изследвания. Така например W. Easterly и S. Rebelo намират най-тясна корелация между растежа и
общите правителствени инвестиции. (Easterly, W., S. Rebelo. Fiscal Policy and Economic Growth: An
Empirical Investigation. // NBER Working Paper, № 4499, May 1994).

36

гат растежа, като съдействат за натрупването на човешки капитал, институционално и технологическо развитие и подобряване на средата за стопанска дейност49.
По тази причина в по-новите изследвания вниманието се насочва главно към
функционалната (секторната) класификация на разходите, като се разглежда влиянието върху растежа на различните категории бюджетни разходи във функционален разрез. Макар че пълен каталог на „производителните” разходи, фиксирани по
бюджетни функции, не е възможен, секторните изследвания дават доказателства,
че съществува ядро от публични разходи, които имат съществено значение за функционирането на икономиката и растежа. Като „производителни” и имащи съществен положителен ефект върху темповете на дългосрочен растеж обикновено се
определят разходите в транспортната и комуникационна инфраструктура, образованието50, здравеопазването, научната и развойната дейност51. При това почти еднозначни са оценките, че натрупването на човешки капитал чрез развитие на образованието е ключов стимул за ускоряване на растежа52.
Данните от емпиричната литература също така показват, че публичните разходи за подобряването на инфраструктурната система и нейното качество имат
значително положително въздействие върху перспективата за дългосрочен растеж,
тъй като степента на развитие и качеството на инфраструктурата е важен фактор
за инвестиционния климат във всяка страна53. В съответствие с резултатите от
емпиричните оценки типичната категоризация на разходите на производителни и
непроизводителни по функционален признак е представена в таблица 7.
Трябва обаче да се отбележи, че това широко разграничение на разходите на
производителни и непроизводителни по функционален признак е твърде приблизително и вероятно на практика значение имат фактическите модели на разходната
политика във всяка отделна област.

49

Devarajan, S., V. Swaroop and H. Zou. The composition of public expenditure and economic growth. //
Journal of Monetary Economics, № 37, April 1996. pр. 313-344.
50
Според Р. Баро една допълнителна година образование допринася за повишение на растежа на продукцията с 0.44% средногодишно. Вж. Barro, R. Education and Economic Growth. February, 2000
(http://www.oecd.org) .
51
Вж.: Afonso, А., W. Ebert, L. Schuknecht and M. Thцne. Quality of public finances and growth. //
European Central Bank, WP Series, № 438, 2005, рр. 31-32 ; The contribution of public finances to growth
and employment: improving quality and sustainability. // Report from the Commission and the (ECOFIN)
Council. Brussels, 12 March 2001; Bose, N., M. Haque and D. Osborne, Public expenditure and economic
growth. A disaggregated analysis for developing countries. Centre for Growth and Business Cycle Research,
Economic Studies, University of Manchester, 2003; Adam, C., D. Bevan. Fiscal deficits and growth in
developing countries. // Journal of Public Economics, № 89, 2005, pр. 571-597.; Haque, M. The composition
of government expenditure and economic growth in developing countries. // Global Journal of Finance and
Economics, № 1, 2004, pр. 97-117.
52
Вж напр. Mankiw, G., D. Romer and D. Weil. A Contribution to the Empirics of Economic Growth. //
Quarterly Journal of Economics, 107, 1992, pр. 407-437.
Върху производителните ефекти на категориите разходи, свързани с натрупването на човешки капитал, акцентират и оценките на Европейската комисия, посветени на тази проблематика. Public Finance
in EMU. // European Economy, № 3, 2003, р. 110.
53
Hiebert, P., A. Lamo, D. de Avila and J. Vidal. Fiscal Policies and Economic Growth in Europe: An Empirical
Analysis, in: The Impact of FiscalPolicy, Banca d’ Italia, 2002.
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Таблица 7
Класификация на публичните разходи според влиянието им
върху дългосрочния икономически растеж
ПУБЛИЧНИ РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ
ПРОИЗВОДИТЕЛНИ РАЗХОДИ

- Образование
- Здравеопазване
- Транспортна инфраструктура
и комуникации
- Социално осигуряване,
подпомагане и грижи – при
ниски и средни нива
- Вътрешен ред и сигурност

НЕПРОИЗВОДИТЕЛНИ РАЗХОДИ
- Общи публични услуги
- Отбрана
- Жилищно строителство
и благоустройство
- Почивно дело, култура
и религиозни дейности
- Икономически дейности и услуги (без
разходите за транспортна инфраструктура и
комуникации)
- Социално осигуряване, подпомагане и грижи
– при високи нива
- Разходи, некласифицирани в другите функции

Източници: Съставена от автора на базата на: Gemmel, N. and R. Kneller.
Fiscal Policy, Growth and Convergence in Europe. // EEG Working Paper No. 14,
2002, р. 6; Benos, N. Fiscal Policy and Economic Growth: Empirical Evidence from
OECD Countries.// Discussion Paper, No. 1, 2005, рр. 7-8.
Сложността и нееднозначността на интерпретацията на понятията производителни и непроизводителни разходи се потвърждава и от конкретните оценки на дела
на производителните разходи. В тях производителните компоненти на държавните
разходи варират от 5 до над 40% от общия размер на разходите54. Тези големи различия показват, че общите оценки могат да бъдат полезни за да се установи кои бюджетни категории се явяват „средно” по-производителни, но в крайна сметка ефектите на разходната политика са в зависимост от такива специфични условия, като достигнатото равнище и насоките на използване на даден вид разходи, общото равнище
на публичните разходи, качеството на финансовото управление и пр.
Значение има и специфичната композиция и направления на използване на всяка
по-широка категория публични разходи. Например в областта на инвестициите в
инфраструктурата тази част от инвестициите, която се насочва към транспортната
инфраструктура и комуникациите, показва най-силни ефекти върху растежа. При
разходите за образование по-висока възвръщаемост се констатира за разходите в
основното образование.
В крайна сметка, всичко това означава, че идентификацията на производителните и непроизводителните разходи зависи преди всичко от конкретните потребности
на отделните страни и в частност от степента на развитие и качеството на съществуващата инфраструктура, факторната осигуреност и институционалната структура.
54

Public finances in EMU. // European Economy, №3 , 2004, pр. 188-189.
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Предмет на продължителен дебат и един от особено спорните въпроси е въпросът
за връзката между социалните разходи и растежа. Веднага следва да се изтъкне, че
ендогенните модели на растежа позволяват да се даде едно по-обосновано и реалистично разглеждане на ролята на социалните разходи и политиката на преразпределение
на доходите в сравнение с неокласическите модели, в които е прието, че тази политика
е свързана единствено с обмен на ефективност срещу по-голямо равенство и справедливост. Напротив, в ендогенните теории преразпределението не е непременно вредно
за растежа. Политическите и социалните фактори могат да ускорят растежа на икономиката, ако преразпределението намалява неравенството, консолидира интересите и
отстранява социалните конфликти55. Социалните разходи могат да бъдат непроизводителни и да пречат на растежа, само в случай че тяхното равнище е прекомерно високо
и внася деформации в действието на пазарните механизми.
Данните от последните две десетилетия показват, че в бюджетните структури на напредналите икономики се наблюдава тенденция на приоритетно нарастване
на разходите за увеличаване на човешкия потенциал, иновациите и научно-технологичното развитие. Изменя се съотношението между разходите за осигуряване на
традиционните държавни функции (издръжка на общодържавните служби, вътрешен ред и сигурност, национална отбрана) и разходите, свързани с функции, които
изразяват променящата се роля на съвременната държава – здравеопазване, образование, научна и развойна дейност, материална и информационна инфраструктура.
При това колкото по-висока е степента на развитие, толкова по-малък е делът
на разходите за традиционните функции на държавата и по-голям е делът на разходите, насочени към социалното развитие и човешкия капитал. В напредналите страни
за осигуряване на традиционните функции се харчат около 11% от бюджетните
средства, докато над 70% се използват в направления, свързани с формирането на
икономиката на знанието и повишаване на ролята на науката и технологиите за
ефективно икономическо развитие. Насочването на бюджетните разходи в продуктивни направления, където те имат най-голям принос за активизиране на съвременните фактори за икономически растеж намира израз във високите относителни размери на разходите за образование – над 4,6% от БВП средно за страните от ОИСР,
както и тези за здравеопазване – над 5,5%. Непрекъснато нарастват и държавните
разходи за научна и развойна дейност, които сега са около 3% от БВП56.
Тенденциите на преструктуриране на публичните разходи е ясно изразена и в
страните от ЕС. За периода 1990 – 2009 г. делът на общите разходи за осигуряване
на традиционните държавни функции (общи публични услуги, отбрана, ред и сигурност, икономически дейности и жилищно строителство и благоустройство) е съкратен от 21,3% от БВП на около 15,6%, при едновременно абсолютно и относително
увеличаване на разходите, свързани с развитието на човешкия капитал – образование, здравеопазване, социална защита57.
55

Вж.: Persson, T., G. Tabellini. Is Inequality Harmful for Growth? // The American Economic Review, Vol. 84,
№ 3, Jun, 1994, pр. 600-621; Benabou, R. Inequality and Growth. // CEPR Discussion Paper, № 1450, 1996.
56
Вж.: Рогов, С. Функции современного государства; вызовы для России Ч. I. // Свободная мысль.
2005. № 7, с. 61; Гаман-Голутвина, О. Меняющаяся роль государства в контексте реформ.
57
Public finances in EMU – 2009. // European Economy, № 5, 2009, р. 84.
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3.2. Структурата на публичните разходи в България
На фона на посочените по-горе тенденции, сравненията с процесите в структурата на държавните разходи в България разкриват повече различия, отколкото
синхронност. Данните за структурата на разходите на консолидирания бюджет по
икономически елементи (таблица 8) показват значително (няколкократно) намаление на разходите за лихви по вътрешния и външния държавен дълг. Освободеният ресурс се насочва основно за увеличаване на дела на публичните инвестиции,
които бележат значително нарастване в края на периода – от около 4% от БВП в
началото на 2000-те години на 8% през 2008 г. Намаление с 1–2-процентни пункта
се наблюдава и при разходите за финансиране на текущото правителствено потребление (работни заплати, осигуровки и издръжка), както и при разходите, свързани с
преразпределителната функция на бюджета (субсидиите и социалните трансфери).
Таблица 8
Разходи на консолидирания държавен бюджет
( млн. лв. по текущи цени)

Общо разходи
- млн. лв.
- % от БВП
Правителствено
потребление*
- млн. лв.
- % от БВП
Преразпределение
- млн. лв.
- % от БВП
Капиталови
разходи и
прираст на
резерва
- млн. лв.
- % от БВП
Лихвени
разходи
- млн. лв.
- % от БВП

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

12 096.5
40.8

12 732.5
39.4

14 068.8
40.7

15 266.6
40.0

16 678.5
39.8

18 286.4
37.1

22 103.4
39.1

24 731.0
38.0

29 430.2
39.7

4 744.1
16.0

5 381.3
16.6

6 032.4
17.4

6 530.7
17.2

6 992.3
16.3

7 510.1
15.2

8 629.7
15.3

9 389.6
15.2

10 742.0
14.6

4 897.1
16.5

5 472.8
16.9

6 071.2
17.6

6 414.3
16.7

7 235.2
16.9

7 935.0
16.1

8 710.4
15.4

9 685.3
14.7

11 948.6
16.3

1 287.9
4.3

1 211.7
3.7

1 241.2
3.6

1 556.4
4.1

2 101.3
4.9

2 479.5
5.0

3 830.7
6.8

4 966.0
7.0

6 062.6
8.2

1 105.7
3.7

712.8
2.2

723.9
2.1

697.4
1.8

685.6
1.6

640.3
1.9

630.8
1.1

668.1
1.1

647.5
0.9

* текущи разходи за заплати, стипендии, осигуровки и издръжка
Източник: Данни на Министерството на финансите и собствени изчисления.
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Тези промени изразяват положителна тенденция към намаляване на бюджетните
средства за финансиране на неефективни и неприсъщи за бюджета дейности и увеличаване дела на производителните разходи.
Сега в структурата на разходите на консолидирания бюджет преразпределителната функция (социални трансфери и субсидии) заема най-голям дял като ангажира около 40% от бюджетните ресурси. Около 38% от общите разходи се използват за финансиране на текущото правителствено потребление. Инвестиционните
разходи са на равнище 18 – 20%, а разходите за лихви по държавния дълг са 2–3%.
От гледна точка на ефективността на разходната структура по икономически
елементи, като най-положителна тенденция следва да се посочи активизирането на
инвестиционната дейност. Докато дълго време целият прираст на приходите и постъпленията от приватизацията се насочва за социални разходи, след 2003 г. важен
приоритет на разходната политика е увеличаването на публичните инвестиции. Така
капиталовите разходи на бюджета през 2008 г. възлизат на 4 966,0 млн. лв., което
представлява ръст от около 30% спрямо предходната година, а през 2009 г. се предвиди ново нарастване на тези разходи с 20,8%58.
Сферите, към които се насочва основната част от инвестициите през последните години, са: транспорт, отбрана и сигурност, околна среда, благоустройство,
образование, селско стопанство. С цел подобряване качеството на услугите в публичния сектор се предвижда възможност цялото преизпълнение на приходите от
реализация на дълготрайни активи да се използва за инвестиции. Въпреки тези положителни тенденции, трябва да се отчита, че по абсолютния си обем на човек от
населението публичните инвестиции у нас са повече от два пъти по-ниски от средното равнище в европейските страни, което ни отрежда последно място в ЕС по
този показател59. Като се съпостави това с качеството на публичните услуги и
сериозните проблеми в такива сектори, като образование, здравеопазване, наука,
социална защита, става очевидно, че поне на този етап трябва да се поддържа
високият темп на нарастване на инвестиционните разходи.
Въпреки номиналното нарастване на общия размер на публичните разходи,
при съществуващата ефективност на основните публични дейности предоставените средства за тяхното финансиране се оказваха хронично недостатъчни. Показателни в това отношение са мащабите на ежегодното разминаване между исканите
средства от различните бюджетни системи и планираните средства, които при това
реално се осигуряват в обем от 90%.
Недостигът на средства за финансиране на публичните дейности поставя на
преден план въпросите за приоритетите и ефективността на разходите.
Формулирането на адекватна разходна политика предполага ясно да се откроят приоритетните области, към които следва да се насочат разходите с оглед
задачите за успешно интегриране на страната в ЕС и повишаване на доходите и
качеството на живот. Тези приоритети очевидно включват необходимостта от допъ58

Вж.: Доклад към проекта на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 година, с.
7, 71.
59
Инвестиране в бъдещето на Европа. Пети доклад за икономическо, социално и териториално сближаване. Европейска комисия, Ноември 2010, с. 149.
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лнителни инвестиции в инфраструктурата, в осигуряването на успешно усвояване
на европейските средства, както и за финансиране на програми в публичния сектор,
които ще позволят повишаване на качеството на човешкия и физическия капитал и
конкурентоспособността на икономиката.
Като най-съществен проблем на разходната политика обаче остава повишаването на ефективността на бюджетните разходи. Въпреки предприетите стъпки за
въвеждане на програмно бюджетиране, прелом в ефективността на разходите не е
постигнат и бюджетните средства се разпределят в съответствие със съществуващото състояние на нещата в отделните бюджетни системи. Не случайно една от
основните и многократно отправяни препоръки в областта на фискалната политика
на България е необходимостта от мерките за реформиране на бюджетните дейности и въвеждане на контрол върху тяхната ефективност60.
Важни аспекти на възможностите за преструктуриране и подобряване на ефективността на бюджетните разходи показва анализът на тяхното разпределение по
основни функции (съгласно COFOG)61.
Като критерий за реално следваните приоритети на фискалната политика може
да се използва сравнението между общия темп на нарастване на държавните разходи и темпа на нарастване на разходите по отделните бюджетни функции. При такъв
подход се вижда, че въпреки намеренията за съкращаване на администрацията, разходите по функция „Общи държавни служби”, които финансират издръжката на централната и местната публична администрация, нарастват с по-високи темпове от
общите разходи, като само за периода 2004 – 2009 г. те са се увеличили с около 58%,
а относителния им дял в БВП е нараснал от 2,9% на 6,5%. Сравнително високи остават и разходите по функциите „Отбрана” и „Обществен ред и сигурност”, които са се
увеличили в номинално изражение с над 40%. С по-висок от средния темп се увеличават и разходите за субсидии на нефинансовите предприятия и за икономически
дейности и услуги, които като цяло се отнасят към непроизводителните разходи.
Таблица 9
Консолидирани публични разходи по функции
Разходи по функции - в % ОТ БВП

2004

2009

2011*

1. Общи държавни служби

2,9

6,5

2,3

2. Отбрана

2,3

1,3

1,2

3. Обществен ред и сигурност

2,8

3,1

2,7

4. Икономически дейности

4,9

4,0

4,6

5. Опазване на околната среда

1,0

1,2

1,3

6. Жилищно строителство, благоустройство и комунално стопанство

0,5

1,3

1,8

60

Вж. напр.: България: Пътят към успешна интеграция в Европейския съюз – политическият дневен
ред. Световна банка, 2005, с. 104.
61
COFOG (Classification of the Functions of Government) – международна класификация на правителствените разходи по бюджетни функции, използвана от Евростат.
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7. Здравеопазване

4,6

4,3

3,9

8. Почивно дело, култура и религия

0,8

0,8

0,6

9. Образование

4,3

4,4

3,3

10. Социална защита

13,7

13,3

12,6

* Програма
Източник: По данни от Конвергентните програми на Република България за съответните години и консолидираната фискална програма 1998 –
2010 г. (национална методология) – http://www.minfin.bg/bg/statistics/13
Същевременно значително по-бавно нарастват разходите, които определят
качеството на човешкия фактор и които се считат решаващи за усвояване на новите източници на растежа. Бюджетните данни показват, че например разходите за
образование и здравеопазване са се увеличавали за целия период след 2000 г. с понисък темп от темпа на общите бюджетни разходи. Като резултат на тази тенденция, разходите за образование намаляват своята квота в БВП от 4,3% през 2004
год. на 3,3% за 2011 г. Подобно е и положението с разходите за здравеопазване,
които се свиват от 4,6% от БВП през 2004 г. на 3,9% през 2011. Разходите за социална защита даже в условията на кризата са на равнище 13,3% от БВП при средно
20,1% в ЕС и 20,6% в еврозоната. За периода 2000–2009 г. социалните плащания,
като дял от общите данъчни приходи, са намалели с 11,3 процентни пункта62. Трябва да се отбележи, че посочените тенденции контрастират с процесите в повечето
страни от ЕС, където след 2000 г. има ясно изразен тренд на нарастване на разходите за социална защита, образование и здравеопазване63.
Ако продължим сравнението с другите страни от ЕС, можем да констатираме
и редица други несъответствия между разходната структура по функции, която се
утвърждава в България през последните години и тази в европейските страни. Така
например разходите за отбрана и за вътрешен ред и сигурност, които през 2009 г. са
общо 7,8% от БВП в България са значително над средните за ЕС – около 3%. Те са
много по-високи и в сравнение с тези на повечето новоприети страни: Полша –
2,6%, Чехия – 3,5%, Унгария – 3,4%, Литва 3,4%, Естония – 3,9%. При това, макар
че България е на едно от челните места в ЕС по относителен брой на полицаите
(615 на 100 000 души население), резултатите по отношение на сигурността са
съмнителни, а разкриваемостта на престъпленията е ниска (52%) 64.
Макар че са съпоставими със средствата, отделяни за тази функция в повечето новоприети страни, разходите за образование, които през последните години
се движат в рамките на 4 – 4,2% от БВП в България, са по-ниски с около 1,2 процентни пункта от средните за ЕС. Разликата тук е не толкова в размера на средствата,
а в равнището на постигнатите резултати. Значително под средните за ЕС – повече
от 2 процентни пункта са и заделяните средства за финансиране на здравеопазва62

Taxation trends in the European Union – 2011 edition. European Commission, 2011, р. 307.
Eurostat – Statistics in focus, 11, 2006.
64
http://ime.bg/bg/articles/proektob-dvet-2009-otbrana-i-sigurnost/
63
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нето, като тук изоставането в резултатите е още по-голямо спрямо съпоставимите
ресурси в другите европейски страни. Приблизително колкото средните за ЕС са
разходите за опазване на околната среда – около 0,8%, но достигането на европейските стандарти ще изисква значително увеличаване на тези средства.
Най-големият компонент на общите бюджетни разходи по функции са разходите за социално осигуряване и грижи и те са сериозен ограничител за намаляване
на общото равнище на разходите, както и на възможностите за влагане на повече
средства за обновяване на инфраструктурата и повишаване на квалификацията на
работната сила. Както показва изследване на Световната банка, сега осем от общо
десет българи получават поне по един вид социално плащане (включително пенсия), но едва всеки трети е болен или стар65.
Размерът на социалните плащания и трансфери обаче не е неутрален по отношение на равнището на доход. Както показват данните, страните с по-високо равнище на доход отделят относително повече средства за социална защита (вж. таблица 10). Социалните разходи от бюджета в България имат почти два пъти пониска квота в БВП в сравнение със средната за развитите европейски страни, а в
абсолютно изражение разликата е много по-голяма.
Таблица 10
Разходи за социална защита в ЕС
(в % от БВП)
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2009

Белгия

17,0

17,3

17,7

18,0

18,0

17,9

17,6

19,5

България

13,2

13,5

12,8

12,4

13,7

11,0

10,9

13,3

Чехия

13,4

13,3

14,6

14,4

13,0

12,8

12,7

14,0

Дания

22,5

22,9

23,2

24,1

24,0

23,2

22,5

25,4

Германия

21,5

21,5

22,1

22,4

22,0

21,9

21,0

21,6

Естония

10,7

10,2

9,9

9,9

10,2

9,8

9,4

15,7

Ирландия

8,5

8,8

9,5

9,4

9,8

10,8

10,9

16,4

Гърция

17,0

17,1

17,4

15,6

15,2

15,8

16,0

19,5

Испания

13,0

12,8

13,0

12,9

13,0

12,9

12,9

16,1

Франция

20,7

20,6

21,0

21,5

21,7

21,9

21,9

23,7

Италия

17,5

17,4

17,7

18,0

18,0

18,1

18,1

20,4

Кипър

7,8

7,8

8,6

9,3

9,9

10,6

10,3

10,9

Латвия

13,1

11,9

11,4

10,8

10,4

9,8

9,5

14,0

Литва

12,6

11,7

10,8

10,3

10,2

9,9

9,9

16,7

Люксембург

15,7

16,5

17,2

17,7

17,7

17,4

16,4

17,9

Унгария

14,6

14,4

15,4

16,0

16,0

17,0

17,6

18,3

65
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Малта

12,7

13,7

13,9

14,2

14,2

14,0

14,1

14,8

Холандия

16,6

16,7

17,1

17,4

17,2

16,5

16,2

18,1

Австрия

21,1

21,0

21,2

21,4

21,0

20,7

20,3

21,8

-

-

18,3

18,8

17,6

17,0

16,9

16,5

Португалия

12,1

12,5

13,2

14,2

14,7

15,2

15,5

17,4

Румъния

10,9

11,1

10,1

10,0

10,3

10,4

10,4

14,2

Словения

17,2

17,1

17,0

17,0

16,9

16,9

16,4

18,0

Словакия

14,5

14,6

14,9

12,8

12,1

13,2

12,3

12,2

Финландия

20,3

19,9

20,6

21,2

21,1

21,0

20,5

23,6

Швеция

23,2

22,9

23,0

23,9

23,5

23,0

22,2

23,0

Великобритания

14,8

15,2

15,3

15,5

15,6

15,8

15,3

18,0

-

-

18,5

18,7

18,6

18,5

18,1

20,1

Полша

ЕС - 27

Източник: Eurostat – http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/setupModifyTable
Layout.do
Освен това ефектите на социалните разходи върху потреблението в бедните и
по-богатите страни са различни. Докато в по-богатите страни като цяло социалните
трансфери имат отрицателен ефект върху равнището на потребление, т.е. дават предимно т. нар. некейнсиански ефекти, то за страни като България, с по-ниско равнище
на доход, социалните трансфери корелират положително с потреблението и имат предимно кейнсиански ефекти66. Освен това, при ниско равнище на дохода в повечето
случаи публичното и частното потребление са не взаимно заместващи се, а допълващи се. Редица структурно определящи публични разходи, като тези за здравеопазване, образование, социална защита не само не изместват частните разходи, но напротив повишават тяхната полезност Отчитайки тези моменти, трябва доста предпазливо да се подходи към общата препоръка към източноевропейските страни, отправяна често и към България, като главен път за рационализиране на бюджетните разходи да се разглежда съкращаването на социалните разходи. Още повече, че въпреки
бързото им нарастване, общите социални разходи на бюджета, които се падат на
човек от населението у нас, по абсолютния си размер (оценяван по паритета на покупателната способност) са 1294 евро при 6 349 евро средно за ЕС и по този показател
България е на предпоследно място в съюза, изпреварвайки незначително само Румъния67.
Анализът дава основание за заключението, че структурата на бюджетните
разходи по функции остава нерационална и значително се отклонява от тази в повечето европейски страни. През последните години няма и никакви индикации за позитивни промени в тази структура. В нея се запазва висок делът и най-бързо нара66

Вж. Tondl G. Macroeconomic effects of fiscal policies in the acceding countries. // Vienna University of
Economics, April, 2004. mimeo.
67
Eurostat – Statistics in focus, 40/2009 –http://ep.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-09040/EN/KS-SF-09-040-EN.PDF. Op. cit., р. 2.
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стват редица непроизводителни компоненти на разходите, а на критично ниско равнище остават и значително по-бавно се увеличават разходите в сектори, които определят качеството на човешкия фактор и усвояването на новите източници на
растежа. Всичко това показва, че съществуват резерви за преструктуриране на
разходите в посока на тези сектори, което би повишило общата ефективност на
използването на публичните ресурси.
4. Данъчно облагане и растеж
4.1. Таксономия на данъчните влияния:
деформиращи и недеформиращи данъци
Ако ендогенните теории за растежа приемат наличието на значителни възможности за фискална политика да стимулира дългосрочния растеж чрез продуктивни
публични разходи и качествени публични услуги, тези теории също така отдават не
по-малко значение на потенциалните отрицателни ефекти на деформиращите данъци. Последните не само променят текущия обем на производството, но могат да
имат по-широки влияния върху темповете на растеж, обезкуражавайки натрупването на необходимите производствени фактори или забавяйки технологичното развитие. Даже там, където всички правителствени разходи са производителни, ако те
се финансират чрез високо равнище на деформиращи данъци, това може да има
отрицателно влияние върху растежа.
Значение за растежа има както общото равнище на данъчно облагане, така и
структурата на данъчната система.
Според теорията, общото равнище на данъчно облагане е свързано с растежа, доколкото чрез данъците се извършва трансфер на ресурси от частния към публичния сектор, а основното допускане в теорията е, че частният сектор осигурява поголяма ефективност при тяхното използване. Високото равнище на данъчно облагане,
при равни други условия, може да има задържащо въздействие и поради отрицателното си влияние върху стимулите за труд, спестявания и инвестиции, както и върху ефективното разпределение на ресурсите изобщо. Наред с това, в съвременните условия на
висока мобилност на труда и капитала, високите данъци могат да предизвикат значително изтичане на труд и капитал към страни с по-ниско равнище на облагане.
Но до забавяне на растежа може да доведе не само високото данъчно облагане, но и прекалено ниското, което не позволява да се осигурят достатъчно ресурси за производителни публични разходи.
Макар че според ортодоксалното разбиране намаляването на общото равнище на данъчно облагане е благоприятно за растежа, очевидно зависимостите тук
са по-сложни. Данъчните намаления, разбира се, подобряват стимулите за труд,
инвестиции и спестявания, но те също имат и ефекти на дохода, който намалява
потребността от икономическа активност и субсидира стария капитал като осигурява допълнителна печалба на неговите собственици без необходимост от обновяване и модернизация68.
68

Вж. Tobin, J. Fiscal Policy: Its Macroeconomics in Perspective. // Cowles Foundation Discussion Paper,
№ 1301, May 2001, р. 3 (http://cowles.econ.yale.edu/).
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От друга страна, намаляването на данъците оказва натиск за съкращаване на
правителствените разходи, което не винаги има позитивно влияние върху растежа.
Част от разходите са нееластични и политически чувствителни и затова данъчните
намаления могат да станат причина за съкращаване на разходи, които имат производителен характер и са важни за работата на икономиката. Ето защо намаляването на общото равнище на данъчно облагане може да бъде фактор за придвижване
към по-високи темпове на растеж само в случай че се съпровожда от съкращаване
на непроизводителни публични разходи69.
Ако резюмираме тези съображения, можем да заключим, че макар да няма
съмнение, че политиката на данъчно облагане може да влияе върху икономиката, в
никакъв случай не е очевидно, че намаляването на общото данъчно равнище ще
води във всички случаи (и в крайна сметка) към по-бърз растеж. Това, че ниските
данъци не са гаранция за просперитет, е очевидно и от фактическото съотношение
между равнището на данъчно облагане и нивото на просперитет, измерено с БВП
на човек от населението в отделните страни. В действителност по-скоро можем да
намерим потвърждение за обратното, защото развитите страни са тези, които имат
относително по-високи данъчни равнища. Очевидно тук не става дума за причинно-следствена зависимост, но този факт показва несъстоятелността на представата, че ниските данъци са ключ към просперитета.
В рамките на ендогенната теория най-важна характеристика на данъчната
система, която определя нейното влияние върху дългосрочния растеж, е структурата на тази система от гледна точка на съотношението между „деформиращите”
и „недеформиращите” данъци. Според ендогенните модели за растежа с включен
публичен сектор, деформиращи са данъците, които изменят решенията за инвестиране на капитал и предлагането на работна сила, докато данъците върху потреблението са недеформиращи. По такъв начин към деформиращите данъци се отнасят
данъците върху корпоративните доходи и печалби, данъците върху личните доходи,
имуществените данъци, социалноосигурителните плащания, а към недеформиращите – косвените данъци (вж. таблица 11).
На микроравнище данъците върху корпоративните доходи съкращават чистата възвръщаемост на капитала и влияят негативно върху стопанската и инвестиционната активност. Същевременно високото данъчно облагане на труда има деформиращо влияние върху стимулите за труд и натрупване на човешки капитал и
насърчава увеличаването на заетостта в неформалния сектор на икономиката. За
разлика от това се счита, че косвените данъци върху потреблението (ДДС, акцизи)
са по-благоприятни за икономическия растеж, доколкото те са относително неутрални, не влияят пряко на решенията на стопанските агенти относно спестяванията
и инвестициите и не деформират стимулите за стопанска и трудова активност.
Конкретните проучвания на данъчните влияния обаче не показват такава ясна
зависимост на растежа от различните данъчни структури, каквато се постулира в
теоретичния анализ. Макар пропорцията между преки и косвени данъци да се счи69

Вж. Tanzi, V., L. Schuknecht. Public Finances and Economic Growth In European Countries. // Paper
prepared for the Conference on „Fostering Economic Growth in Europe”, Vienna, June 12–13, 2003, рр.
179, 193. http://www.oenb.at/en/img/vowitag_2003_tcm16-8876.pdf
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Таблица 11
Класификация на данъците
ДАНЪЦИ
-

ДЕФОРМИРАЩИ ДАНЪЦИ
Данъци върху корпоративните доходи
Данъци върху личните доходи
Имуществени данъци
Социалноосигурителни плащания от работната
заплата

-

НЕДЕФОРМИРАЩИ ДАНЪЦИ
Данъци върху потреблението
Акцизи и други данъчни вземания върху местните
стоки и услуги

Източници: Gemmel, N., R. Kneller. Fiscal Policy, Growth and Convergence
in Europe.// EEG Working Paper No. 14, 2002, р. 6; Benos, N. Fiscal Policy and
Economic Growth: Empirical Evidence from OECD Countries. // Discussion Paper,
No. 1, 2005, р. 8.
та в теорията за важна детерминанта на растежа, практически измененията в данъчните структури не засягат растежа до икономически значима степен даже когато
имат известно влияние върху инвестициите.
Емпиричните изследвания на ефекта на различните данъчни структури върху
дългосрочния растеж не са много поради трудностите за осигуряване на детайлизирани и съпоставими данни за данъчните равнища в различните страни. Повечето
от тях обаче не потвърждават наличието на значително влияние на данъчната политика. Така в изследването на Е. Мендоза и др. (1997) се сочи, че резултатите поскоро подкрепят догадката на А. Харберджер70, че данъците имат неголям ефект
върху дългосрочния растеж71. С помощта на симулационно моделиране авторите
на това изследване получават, че при хипотетично едновременно снижаване на всички данъци с 10% темповете на растеж на икономиката могат да се увеличат с 0,25
процентни пункта. Използвайки три подхода, E. Eнген и Дж. Скинер правят сходни
заключения. На базата на анализ на панел от данни за САЩ и други страни те
получават, че ефектът от съкращаването на пределните данъчни ставки с 5% от
БВП (и респективно 2,5% намаляване на средните данъчни ставки) ще бъде около
70

През 1964 г. А. Харбержер (А. Harberger) изказва мнение, че на практика данъчната политика не е
особено ефективен инструмент за стимулиране на дългосрочния растеж и „че не можем да очакваме
големи изменения в темповете на растеж от вероятните изменения в съотношението на преките и
косвените данъци”. Главният аргумент на А. Харбержер е, че съотношението между преки и косвени
данъци има незначителен ефект върху предлагането на труд и, от гледна точка на растежа, това не
може да се компенсира от ефекта върху спестяванията и инвестициите. Според неговите оценки,
данъчните изменение не могат да увеличат растежа на БВП повече от 0,1 – 0, 2 процентни пункта,
даже когато повишават нормата на спестяване и инвестиции с 1 или 2 %. Вж. Harberger, A. Taxation,
Resource Allocation and Welfare, in The Role of Direct and Indirect Taxes in the Federal Revenue System,
NBER, 1964 (http://www.nber.org/books/unkn64-4) .
71
Вж. Mendoza, E., G. Milesi-Ferretti, P. Asea, On the Ineffectiveness of Tax Policy in Altering Long-Run
Growth: Harberger’s Superneutrality Hypothesis. // Journal of Public Economics, Vol. 66, 1997, pр. 99-126.
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0,2 – 0,3 процентни пункта допълнително увеличаване на годишния темп на растеж72. Въпреки че и този ефект би имал важно дългосрочно въздействие върху
жизненото равнище, той очевидно не съответства на налаганата представа за данъчните реформи като притежаващи потенциал да бъдат силен макроикономически
стимул за растежа.
Самото деление на данъците на деформиращи и недеформиращи е до голяма
степен условно, доколкото всички данъци са деформиращи и ключовият въпрос е
доколко деформациите са съществени и какви са техните дългосрочни ефекти върху
инвестициите и стопанската активност.
От тази гледна точка, проблематично е доколко данъците върху потреблението могат да се разглеждат като недеформиращи. Както изтъкват Е. Мендоза и др.,
данъците върху потреблението могат да имат негативен ефект върху възможностите за развитие на човешкия капитал – образование, квалификация, здравни грижи
и по такъв начин също да влияят отрицателно на растежа73. Несъмнено е и тяхното
проинфлационно въздействие.
За развитите страни от ЕС като цяло е характерно, че по-голямата част от
бюджетните приходи се събира чрез преки, т.е. деформиращи данъци – заедно с
осигурителните плащания те са средно около 27% от БВП74. Обратно – в новите
страни-членки на ЕС значително по-голям е делът на данъците, които се класифицират като недеформиращи и това може да се тълкува като по-голяма ефективност на
техните данъчни системи от гледна точка на влиянието им върху растежа. Редица
факти обаче трудно могат да се обяснят в рамките на концепцията за различното
влияние на деформиращите и недеформиращите данъци. Така например в сравнение
с европейските страни, за икономиката на САЩ е характерна много по-висока норма
на деформиращи данъци в приходната система, което очевидно не е пречка за повисоките дългосрочни темпове на растеж на американската икономика75.
Ако потърсим обяснение на тези противоречиви факти, то, според нас, се крие
в това, че влиянието на данъците зависи не само от техния размер и структура, а
повече от това, за какво се използват те и доколко продуктивни са разходите, финансирани с тях. По принцип, въпреки обичайният акцент върху ролята на данъчната политика, тя всъщност е производна и подчинена на потребностите от финансиране на необходимите публични услуги. Страните с ефективна данъчна структура,
които са в състояние да мобилизират значителни данъчни ресурси чрез широка
база на данъчното облагане и ефективна система на контрол и събиране на вземанията, вероятно могат да разчитат на повече продуктивни публични разходи и по72

Engen, E., J. Skinner. Taxation and Economic Growth. // National Tax Journal, Vol. 49, №4, December 1996,
рр. 618–620.
73
Mendoza E., G. Milesi-Ferretti and P. Asea, Ор. cit.
74
Government finance statistics. // Summary tables, 1/2011, Eurostat, 2011, р. 5.
75
В САЩ на федерално равнище приходите от косвени данъци са едва около 1% от БВП и под 3% от
общите данъчни приходи, но трябва да се отчита, че те са единствената развита икономика, в която
няма ДДС или някъкъв общ данък върху потребленето на национално ниво, като повечето косвени
данъци там са местни, а не федерални. Вж.: Shifting the balance - The evolution of indirect taxes. //
PricewaterhouseCoopers, June 2007, р. 80.
http://www.pwc.com/en_GX/gx/tax/assets/shifting_the_balance.pdf.
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високи темпове на растеж, в сравнение със страни с по-ниско равнище на данъчно
облагане, но и със слабо администриране на данъчната система и малък бюджетен потенциал76.
В принципно отношение съществува една широко разпространена, но едностранчива и повърхностна визия за данъците и данъчната политика. Вместо of being
regarded as a funding mechanism for development, taxes are treated as aда се разглеждат като механизъм за финансиране за развитието, данъците се третират само
като disincentive to private sector initiative and a reduction from household welfare. възпиращ фактор за инициативите на частния сектор и за намаляване на частното
потребление.The Акцентът се поставя emphasis has been on the loss of private income,
but not on the ensuing benefit ofвърху загубата на частни доходи, но не и на произтичащите от това ползи под формата на публични благаrevenue-financed public
expenditures and investment., финансирани от публичните разходи и инвестиции, ползи, които имат важно значение за факторите на икономическия растеж и социалната стабилност. Тази визия става почва за търсене на лесни данъчни решения на
макроикономическите проблеми на растежа и конкурентоспособността 77.
4.2. Данъчна политика и данъчни структури в България
Отпечатъкът на горната визия може да се види и в българската фискална
политика. През последните години тя беше силно фокусирана върху данъците и
данъчните влияния. Водеща стана тенденцията да се търсят възможности за стимулиране на икономическата активност и дългосрочния икономически растеж преди всичко чрез данъчните решения. Така до голяма степен на заден план останаха
ангажиментите за осигуряване достатъчно финансиране на сектори, от които зависи качеството на човешкия капитал, бизнес средата и подобряването на конкурентоспособността на националната икономика. Фискалните иновации бяха само в посока на данъчни намаления, на които основно се разчиташе за привличане на чуждестранни инвестиции и повишаване на икономическата активност. Този процес
доведе до съществено намаляване на данъчната тежест и несъмнено имаше и
положителни ефекти, но като цяло не постигна значими резултати, а вече изчерпи и
своя потенциал.
Сега с данъчни приходи 28,9% от БВП (2009 год.) България има с 6,9 процентни пункта по-ниско общо данъчно натоварване в сравнение със средния показател
за ЕС – 35,7%. Сравнявана с новите страни-членки на съюза, общата данъчна тежест в България през последните години е била с 1 – 3 процентни пункта по-висока
само от тази в Румъния, Латвия и Словакия. Всички те обаче поддържат по-ниско
равнище на данъчно облагане с цената на бюджетни дефицити. Тези данни показ-
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Вж. Engen, E., J. Skinner. Ор. cit., pр. 618–620.
Теоретична подкрепа това разбиране има в т.нар. „икономика на предлагането”, която П. Кругман
определя като „нecmaбuлнa дo8mpuнa, 8oяmo бu uмaлa cлaбo влuянue, a8o нe 8opecnoндupaшe c
npeдpacъдъцume нa бoгamume”. Кругман, П. Амбулантното благополучие. София: Д. Яков, 1999, с.
81.
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ват, че степента на данъчно натоварване в България далеч не може да се счита за
висока78 и няма сериозни възможности за по-нататъшно нетно намаление на данъците. Нещо повече – редица обективни фактори правят на този етап неприемливо
намаляването на дела на данъчното облагане в БВП. Някои от тях вече бяха подчертани по-напред и са свързани с нормализирането на финансирането на редица
ключови бюджетни сектори. Допълнителни бюджетни средства са нужни и за съфинансиране на европейските проекти, чрез които в икономиката ще се влеят значителни външни ресурси. Забавеното реформиране на социалноосигурителната система също налага мащабна бюджетна подкрепа, като ежегодно дефицитът на НОИ
е около 2 млрд. лв.79
Характерното за данъчната политика през последните години беше, че намаляването на данъчното облагане се осъществяваше само по отношение на преките
данъци при запазване в основни линии на общото равнище на облагане. Няколкократно бе намаляван корпоративният данък, намаления имаше и по отношение на
данъка върху доходите на физическите лица, като от 2008 г. се въведе 10% „плосък”
данък. С бюджета за 2008 г. бе направена нова отстъпка към бизнеса – данъкът
върху дивидентите беше намален от 7% на 5%. Същевременно всяка година се
увеличават акцизите заради изискванията на Европейския съюз, което осигурява и
нарастване на данъчната база за начисляване на ДДС.
При запазване на общото равнище на данъчно облагане, тези процеси водят до
увеличаване на дела на косвените данъци в общите данъчни приходи. В рамките на ЕС
България е страната, която в най-голяма степен залага на косвеното облагане. През
2009 г. 53,2% от всички данъчни приходи са от косвени данъци при около 35% средно за
ЕС. Увеличи се и тяхната квота в БВП. – докато през 2001 г. данъчните приходи от
косвени данъци са били 13,4% от БВП, през 2008 г. те достигат 17,8%, след което,
поради предизвикания от кризата рязък спад в приходите от данък добавена стойност,
от акцизи и мита намаляват до 15,4%, но пак остават относително най-високи в ЕС80.
За разлика от развитите страни от ЕС у нас преките данъци играят малка роля
при осигуряването на бюджетните приходи. Те съставляват само 5,8% от БВП и
20,2% от общото данъчно облагане, което е втората най-ниска стойност в ЕС. Ниският им дял се дължи главно на скромните приходи от данъка върху доходите на
78

Основателно Г. Минасян обръща внимание и на това, че при сравняване равнището на бюджетно
натоварване трябва да се отчита и развитата система на финансови инструменти и транзакции (напр.
използването на кредитни карти) в напредналите страни, което позволява значителни стопански
обороти да се реализират за сметка на бъдещи доходи, т.е. доходи, за които данъци ще се плащат в
бъдеще. Отчитането на този аспект при определяне делът на приходите в държавния бюджет би
показало относително по-ниско равнище на бюджетно натоварване за България в сравнение с формално регистрираното. Вж. Минасян, Г. Пътят към евро: Опитът на страните от Източна Европа с
паричен съвет. София, 2004, с. 95-96.
79
Според оценки на Европейската комисия, дефицитът на държавното обществено осигуряване може
да достигне през 2050 г. до 9% от БВП. (Joint Report on Social Protection and Social Inclusion 2006.
Social inclusion, pensions, healthcare and long term care, European Commission 2006. ) Това образува
един значителен имплицитен пенсионен дълг, който отразява поетите задължения на държавата за
осигуряване на бъдещите пенсии.
80
Taxation trends in the European Union – Data for the EU Member States, Iceland and Norway, 2011
edition. European Commission, 2011, р. 162 (http://ec.europa.eu/eurostat).
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физическите лица, които са на равнище около 2–3% от БВП и представляват само
37% от средния показател за ЕС.
Другата страна на тези процеси е поддържането на сравнително високо равнище на облагане на потреблението. Данъците върху потреблението в България
възлизат на 14,7% от БВП през 2009 г., и въпреки понижението с 2,5 процентни
пункта след 2008 г. остават третите най-високи в ЕС. Ефективното облагане на
потреблението, измерено с имплицитната данъчна ставка81, за България е 25,9%
през 2006 г. и 21,4% през 2009 г., при средно равнище от около 20% за ЕС.
Таблица 12
Имплицитни данъчни ставки по видове икономическа активност
ИМПЛИЦИТНА ДАНЪЧНА СТАВКА ВЪРХУ:
СТРАНА

81

потреблението

труда

капитала

1995

2005

2009

1995

2005

2009

1995

2005

2009

Белгия

20.6

22.2

20.9

43.8

43.9

41.5

25.3

32.1

30.9

Чехия

22.1

22.2

21.6

40.5

41.7

36.4

26.4

25.5

19.3

Дания

30.5

33.6

31.5

40.2

37.5

35.0

29.9

47.7

43.8

Германия

18.8

18.0

19.8

39.4

38.6

38.8

22.4

22.9

22.1

Естония

20.8

22.8

27.6

39.2

34.1

35.0

25.6

7.9

14.0

Ирландия

24.8

26.5

21.6

29.7

25.1

25.5

25.7

37.5

14.9

Гърция

17.6

17.0

14.0

34.1

37.8

29.7

11.8

15.5

Испания

14.2

16.3

12.3

29

30.6

31.8

20.2

36

27.2

Франция

21.5

20.1

18.5

41.2

41.7

41.1

31.5

40

35.6

Италия

17.4

16.8

16.3

37.8

42.8

42.6

27.6

30.4

39.1

Кипър

12.6

20.0

17.9

23.1

24.5

26.1

-

31

Латвия

19.3

20.2

16.9

39.2

33.2

28.7

-

9.6

10.3

Литва

17.7

16.5

16.5

34.5

34.9

33.1

15.1

11.5

10.9

Люксембург

21.1

25.5

27.3

29.3

30

31.7

-

-

Унгария

30.8

26.4

28.2

42.6

37.8

41.0

-

-

Малта

14.8

19.1

19.5

19.0

21.9

20.2

-

-

Нидерландия

23.3

25.3

26.2

34.4

30.5

35.5

21.2

20.7

15.4

Австрия

20.3

21.2

21.7

38.7

41.0

40.3

25.6

23.2

27.0

Полша

21.3

19.6

19.0

36.8

33.1

30.7

20.9

22.2

20.5

18.8

Имплицитните данъчни ставки се изчисляват като отношение на данъчните приходи по отделни категории (потребление, труд, капитал) към потенциалната данъчна основа, определена от националните сметки. Те показват ефективното средно данъчно бреме върху различните видове доходи или икономически
дейности. Това позволява да се получи по-точна информация за данъчното натоварване по отделни
икономически функции. Когато данъчното бреме се определя като пропорция на данъчните доходи към
БВП, това дава ограничена информация, тъй като не показва например дали високият дял на данъците
върху капитала в БВП е резултат на високи данъчни ставки, или на по-големия обем на капитала.
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Португалия

19.1

20.6

16.2

26.4

28.4

23.1

20.5

28.1

33.8

Румъния

-

18.0

16.9

-

29.1

24.3

-

-

-

Словения

25.2

24.2

24.2

38.9

37.5

34.9

-

-

21.0

Словакия

26.0

22.2

17.3

38.5

32.9

31.2

35.3

19.1

17.1

Финландия

27.6

27.6

25.7

44.3

41.5

40.4

28.5

27.5

29.9

Швеция

27.9

28.1

27.6

46.8

44.7

39.4

19.7

-

33.5

Великобритания

20.0

18.7

16.8

25.7

25.3

25.1

31.4

36.8

38.9

България

-

24.4

21.4

-

34.7

25.5

15.6

11.9*

11,7**

20.0

19.7

20.9

36.9

36.2

32.9

25.8

31.4

30.2***

*

ЕС за
- 272004

г.

** за 2006 г.
*** ЕС – 25
Източници: Taxation trends in the European Union – 2011 edition. European
Commission, 2011, р. 358-360. (http://ec.europa.eu/eurostat); Taxation trends in
the EU – 2008 edition, pр. 4, 26-28; Калоянчев, Пл. Ефективно данъчно облагане на труда, капитала и потреблението в България. БНБ, DP/42/2004.
Както бе отбелязано, съгласно теорията, преките данъци върху личните и корпоративните доходи имат по-силно деформиращо влияние върху икономическите
решения, а следователно и върху разпределението на ресурсите. Тези последствия
могат значително да се задълбочат, когато високите данъчни ставки обхващат трудовите доходи на сравнително широки групи от населението със средно равнище на
доходите. Заедно със социалноосигурителните плащания те повишават стойността
на работната сила и стимулират сивата икономика, укриването на доходи, задържат разкриването на нови работни места и инвестиционната активност.
Тези съображения дават основания за разбирането, че предвид критериите за
икономическата ефективност системата на облагане със сравнително по-нисък дял
на преките данъци има определени предимства82.
В същото време такава система на данъчно облагане има и редица минуси от
гледна точка на социалната справедливост и осигуряването на ценова стабилност.
Доколкото търсенето на повечето потребителски стоки има висока еластичност по
отношение на цените и дохода, повишаването на данъците върху потреблението
(ДДС, акцизи) води до повишаване на цените и се отразява различно върху реалното потребление на домакинствата с различно равнище на доходите. Подобна данъчна структура безспорно има непропорционално силно въздействие и засяга потреблението на домакинствата с ниски доходи. Освен това, повишавайки цените,
82

Емпиричните изследвания само частично потвърждават това положение. Например симулации с модела
QUEST на Европейската комисия показват, че за България намаляването на преките данъци върху труда
с 1% от БВП и повишаването на данъците върху потреблението със същата сума може да увеличи БВП на
страната само общо с 0,35% за 20 години. Вж. D’Auria, F., A. Pagano, M. Ratto and J. Varg, A comparison of
structural reform scenarios across the EU member states: Simulation-based analysis using the QUEST model
with endogenous growth model. // EUROPEAN ECONOMY, Economic Papers, № 392, December 2009.
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косвените данъци оказват свиващ ефект върху потребителското търсене, което води
до негативни последици за икономическия растеж най-малко в краткосрочен аспект. Колкото по-голяма е диференциацията в доходите, толкова по-силни са негативните социални и икономически последствия на такъв тип данъчна структура.
Този аспект на данъчните влияния бе предмет на разисквания на годишната
конференция на САСЕ83 във Вашингтон през 2004 г. Анализирайки проблема, Р.
Франк – професор от Калифорнийския университет, посочва, че въвеждането на
схеми на данъчно облагане, които задълбочават неравенството в доходите, е не
само несправедливо, но и създава социален дискомфорт и неудовлетвореност за
масата от населението, което въпреки растежа на БВП не чувства подобряване на
своето положение. Според него, при нарастване на разликите в доходите, психологическият и социален дискомфорт в групите, засегнати неблагоприятно от промените в облагането, нараства лавинообразно84.
Съществено е да се отчита и това, че политиката на увеличаване ролята на
косвените данъци поставя бюджетните приходи във все по-тясна зависимост от
динамиката на потреблението. Това е благоприятно, когато водеща роля имат вътрешното търсене и вносът. Промяната на факторите на растеж към износа и повишаването на нормата на спестявания обаче води след себе си риска от забавяне и намаляване на бюджетните приходи. Такава тенденция вече си пробива път и нейно
следствие е все по-голямо разтваряне на ножицата между растежа на БВП и растежа на данъчните приходи (фигура 6).
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Източник: Доклад към закона за държавния бюджет на Република
България за 2011 г., с. 24.
Фиг. 6. Динамика на БВП и бюджетните приходи
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САСЕ (SASE – Society for the Advancement of Socio-Economics) е международна научна организация,
която си поставя за цел да анализира икономическите процеси на основата на мултидисциплинарен подход.
84
Вж. Годишна конференция на САСЕ във Вашингтон, 8 – 11 юли 2004 г. (financebg.com/
index.php?more=3582&rid=1004&id=1004).
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Ефектът върху бюджета се изразява в загуба на приходи от порядъка на 2 –
3% от БВП. За периода 2008–2010 г. постъпленията от косвени данъци са намалели
с 18%, като само през 2009 г. свиването на вноса, заедно с по-ниските цени на
вносните суровини, доведоха до понижение на бюджетните приходи от данък върху
добавената стойност с 22,6%. По такъв начин, въпреки че няма промяна в данъчните ставки, делът на приходите спрямо БВП започна да намалява.
Това е една от причините за фискалните проблеми през последните години и
тя изисква структурни решения в областта на данъчното облагане. Моделът, в
който водеща роля има косвеното облагане създава все повече проблем при осигуряване на стабилна фискална позиция. И ако цикличните фактори са преходни, структурните фактори действат постоянно и определят трайни изменения в развитието
на приходната част на бюджета. От гледна точка на приходите, заедно с придвижване на икономиката към по-експортно ориентиран тип на растеж, България навлиза в период, през който капацитет на косвеното облагане да осигурява стабилни
бюджетни приходи ще намалява.
Изоставането на растежа на приходите от растежа на БВП е нежелателно,
тъй като синхронното нарастване на бюджетния потенциал заедно с растежа на
БВП е принципно важно за подобряване финансирането на публичните дейности и
качеството на публичните услуги. Би следвало резултатите от икономическия растеж да се почувстват и в публичния сектор, а нарастващият продукт да е свързан
не само с растящо лично потребление, но и с по-пълно задоволяване на обществените потребности. При това по-качествените публични услуги и нормалното функциониране на публичния сектор са не само резултат, но и фактор, стимулиращ растежа. За да може публичният сектор да играе позитивна роля за подобряване на
бизнес климата и насърчаване на стопанската активност, е нужно той да получава
полагаемия му се дял от резултатите на растежа.
Друга особеност на съществуващата сега в България данъчна структура е
поддържането на най-ниското в рамките на ЕС ефективно облагане на доходите от
капитал. Още преди намаляването на корпоративния данък от 15 на 10%, ефективната норма на корпоративно облагане в страната бе около три пъти по-ниска от
средната за европейските страни. Приходите от данъци върху капитала в размер на
4,3% от БВП през 2009 г. са сред най-ниските в ЕС, респективно – с 2.4 процентни
пункта под средните за ЕС85.
Налице е и значителен дисбаланс между облагането на доходите от труд и
доходите от капитал, свързан с равнището на осигурителните плащания. Осигурителната тежест остава най-значителното пряко данъчно бреме в България. Въпреки намаляването на осигуровките с 6 процентни пункта през 2006 г., с 3 процентни
пункта през 2007 г. и с нови 2,4 през 2009 г., общата осигурителна тежест се запазва
на нива от порядъка на 31,1% или около 1/3 от заработения доход. Така при данък
от 10% върху трудовите доходи и осигурителна тежест 31,1% (плащана в съотношение 65% от работодателя и 35% от работника), общата данъчна и осигурителна
тежест е 41,1%. В същото време, след данъчно облагане на печалбата и след
85
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облагане с данък върху дивидентите, общата данъчна тежест върху получения от
собственика на капитал доход е 15%. Това до голяма степен обезсмисля ролята на
плоския данък като стимул за трудовата активност, защото ниският данък е съпроводен със сравнително високи данъчно-осигурителни здравни и социални плащания.
Съмнителни са и ползите от системното намаляване на корпоративния данък
с цел стимулиране на инвестициите. През последните десет години този данък беше
няколкократно редуциран, като ставката му бе сведена от 34,3% върху корпоративната печалба през 1999 г. на 10% през 2007 г. – най ниското равнище в Европейския
съюз (вж. таблица 13). Надеждите за някакъв реален ефект от тези „данъчни
стимули” върху растежа на инвестициите поне досега не се оправдават и това до
голяма степен може да се счита за резултат, който можеше да се очаква в контекста на редица изследвания за ролята на данъчните влияния.
Таблица 13
Динамика на ставката на корпоративния данък (1999 – 2009 г.)

Ставка за облагане
на корпоративните
печалби (%)
Приходи от
корпоративен данък
(% от БВП)

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

34.3

32.5

28.0

23.5

23.5

19.5

15.0

15.0

10.0

10.0

10.0

3.1

2.8

3.9

3.0

3.1

2.5

2.5

2.7

2.8

3.2

2.5

Източник: По данни на Министерството на финасите и Taxation trends
in the European Union – 2011 edition. European Commission, 2011, р. 162.
Така например изследване на Г. Тондл на панел от данни за страните от Източна Европа, в т. число и за България, показва, че за тях са характерни предимно некейнсиански ефекти на промените в корпоративните данъци. С други думи, увеличаването на тази финансова променлива не влияе чувствително върху растежа на инвестициите. Това оставя възможности за увеличаване на сравнително ниските данъци върху
корпоративните доходи без рискове за инвестиционната активност и същевременно
поставя под съмнение твърденията, че намаляването на данъка е изиграло някаква
положителна роля като стимул за икономическата активност. Същевременно вноските за социално осигуряване, както показва и опитът на старите страни-членки с пониско равнище на доход (Испания, Португалия, Гърция), влияят отрицателно върху
инвестициите и могат рано или късно да задържат техния растеж86.
Следователно, ако се търси стимулиращ ефект на данъчните намаления върху
инвестициите, по-действен стимул е не намаляването на корпоративния данък, а
намаляването на социалните осигуровки.
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Опитът на редица развиващи се страни показва също, че използването на данъчните намаления в контекста на международната данъчна конкуренция за интензифициране на притока на капиталовите потоци и привличането на повече чуждестранни инвестиции не може да замени подобряването на по-фундаментални характеристики на бизнес средата и да бъде магистрална линия на фискалната стратегия за стимулиране на растежа. Фискалните стимули не са решаващ фактор за
подобряване на инвестиционната среда и в България. Има редица институционални
и инфраструктурни проблеми, чието решаване може да окаже много по-голямо влияние за повишаване на привлекателността на страната за чуждите инвеститори,
отколкото намаляването на корпоративния данък87.
При анализа на съществуващата данъчна система особено внимание заслужава равнището на пределните данъчни ставки. Ако общото данъчно бреме в България може да се счита за сравнително ниско в рамките на ЕС, пределните данъчни
ставки са едни от най-ниските в света. Именно това показва изчисляваният от сп.
„Форбс” световен „индекс на данъчното страдание” (Tax Misery Index) 88. Според
този индекс България е в дъното на таблицата (само пред четири други страни в
света) сред страните с най-малка сумарна величина от пределните данъчни ставки
на облагане на корпоративните доходи, личните доходи, осигурителните плащания и
косвените данъци. Това не означава непременно ниско данъчно бреме, а говори поскоро за превес на пропорционалното облагане, малка диференциация на данъчните
ставки и ниски пределни ставки, „щадящи” високите доходи.
Според класацията на „Форбс”, този твърде „десен модел” на данъчната система ни поставя в компанията на Пакистан, Казахстан, Тайланд, Македония, Кипър.
За 2009 г. България има общ данъчен индекс (сбор от пределните данъчни ставки
на основните видове данъци) 73,5 като за Казахстан този индекс е 79,0, за Пакистан – 77,0, за Кипър – 72,3, за Македония – 70,9. За сравнение ще посочим, че в
повечето европейските страни разглежданият индекс е много по-висок – например
за Франция – 167,9, за Белгия – 156,4, за Австрия – 144,5, за Унгария – 124,0, за
Полша – 116,0. Въпреки широко разпространените представи, че ниските пределни
данъчни ставки стимулират растежа, най-динамично растящата икономика в света
– Китай има втория най-висок данъчен индекс – 159,089.
В контекста на обсъжданите проблеми следва да се разглежда и ролята на
„плоския” данък от 10% върху доходите на физическите лица. Въпреки представянето на новия данък като важна фискална иновация, не е трудно да се посочат
редица негативи от неговото прилагане90. Действително, въвеждането на „плос87
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кия” данък доведе до нарастване на бюджетните приходи от този източник. Но за
разлика от мнението на неговите поддръжници, това не се обяснява толкова като
резултат на по-добрата събираемост на данъка (ефект на Лафер) или „изсветляването” на икономиката, а с промените в данъчната база. Само премахването на необлагаемия минимум осигурява ръст на приходите с над 100 млн. лв. Ако се вземат
предвид и увеличаването на осигурителните прагове, отмяната на някои нормативно
признатите разходи за свободните професии и отказът от семейното облагане, става
ясно, че на практика общата данъчна тежест върху доходите на част от физическите
лица е нараснала. Въвеждането на пропорционално облагане на личните доходи отслабва възможностите за автоматична фискална стабилизация и означава „демонтиране” на един силен вграден „амортисьор” срещу икономически шокове. Още поважно е това, че данъчната тежест се пренася към ниските и средните доходи, което
засилва подоходната диференциация в обществото. Вместо да намали социалният
контраст, данъчната система допълнително го увеличава.
Изложеното ни кара да считаме, че въпреки натрапчивото рекламиране на
идеите за плоско облагане, за „щадене” на високите доходи, за вредата от държавното преразпределение и други аргументи в духа на неоконсервативната и неолиберална риторика, основателно е становището, на специалистите, които изтъкват необходимостта от усъвършенстване на облагането на личните доходи при една достатъчно диференцирана скала за третиране на високите доходи91. Това ще позволи
да се засилят регулативните функции на подоходното облагане като антицикличен
стабилизатор и едновременно с това ще повиши справедливостта и равномерността при облагането на личните доходите и социално-регулативната роля на данъка.
Не трябва да се подценяват както чисто макроикономическите плюсове на укрепването на ролята на автоматичните стабилизатори, така и значението, което има
една такава мярка за социалната диференциация и социалния климат. Последните
също имат своите не само политически и морални, но и икономически измерения.
Както показват сравнителните изследвания, социо-икономическата среда и разслоението в българското общество са един от важните фактор, които обясняват
трудният пазарен преход и незадоволителните макроикономически резултати92.
Заключение
Фискалната политика може да бъде важен инструмент на макроуправлението
както в краткосрочен, така и дългосрочен план. В краткосрочен план тази политика
следва да се използва систематично като антицикличен инструмент за намаляване
на колебанията в производството и заетостта и за поддържане на икономическата
активност близо до потенциала. Заедно с това влиянието на фискалните агрегати
върху детерминантите на дългосрочния растеж прави разходните и данъчните решения важни инструменти на политиката за стимулиране на растежа.
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Нелинейният характер на фискалните влияния върху дългосрочния растеж
показва, че консолидирането на фискалната позиция и съкращаването на данъците
и на бюджетните разходи не означава непременно подобряване качеството на публичните финанси и създаване на предпоставка за преход към по-високи темпове на
растеж. Ефектите върху растежа зависят не просто от размера, а преди всичко от
състава на бюджетните приходи и разходи, от профила на данъчната и разходната
структура. Както прекомерно високото равнище на публичните разходи и данъчното облагане, така и тяхното съкращаване под определено равнище могат да оказват задържащо влияние върху икономическата активност и растежа.
Тезата, че данъчните намаления са ключовият фактор и най-простата рецепта
за стимулиране на растежа, не е нито теоретично, нито практически безспорна. Ако
това става за сметка на важни производителни елементи на разходите, на задълбочаване на социално-подоходното разслоение и загърбване на нерешените проблеми
на публичния сектор, резултатите могат да бъдат само негативни. Фискалната политика може да играе важна роля за стимулиране на растежа само ако макроикономическата настройка на фискалните регулатори отчита и се опира на цялата съвкупност
от механизми и канали на фискално влияние върху икономическото поведение на частния сектор и качеството на бизнес средата. Политиката, която експлоатира само
данъчните влияния, е непълноценна и не може да разчита на успех.
Анализът показва, че съставът и ефективността на публичните разходи имат
ключово значение за повишаване на ролята на фискалната политика в подкрепа на
растежа. При ниска ефективност на публичния сектор и бюджетното управление,
растежът е по-тясно свързан със структурата на разходите и тяхното насочване в
продуктивни направления, отколкото с равнището и структурата на данъците. За
България определено съществуват резерви за функционално преструктуриране на
разходите в посока на тези сектори, от които зависи качеството на човешкия фактор и които се считат решаващи за усвояване на новите източници на растежа –
образование, здравеопазване, наука. Насочването на повече бюджетни разходи в
тези сектори, за сметка редуциране на субсидии, административни и други непроизводителни бюджетни пера, може да окаже дълготрайно положително въздействие
върху факторите на икономическия растеж и трудовата заетост и представлява
една от най-ефективните форми на използване на публичните ресурси. Правителствените разходи в инфраструктурата са вторият важен приоритет. При това следва да се отчита, че макар и да има резерви за повишаване ефективността на инфраструктурните разходи, цялостното решаване на въпросите за развитието и модернизацията на публичната инфраструктура не е възможно без увеличаване на бюджетните ресурси, насочвани в тази сфера.
Определени дисбаланси има и в утвърдилите се през последните години данъчни структури в България. Прекомерно големият дял на косвеното облагане намалява еластичността на данъчните приходи към промените в БВП. Това оказва негативно отражение върху бюджетния потенциал, разпределението на доходите и
макроикономическите възможности на фискалната политика. Налице е и значителен дисбаланс между облагането на доходите от труд и доходите от капитал. Ниското облагане на корпоративните доходи, както и плоският данък върху доходите на
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физическите лица, поставят в привилегировано положение високодоходните групи
от населението и задълбочават социалната диференциация, без да оказват някакво
съществено позитивно въздействие върху инвестиционната и икономическата активност.
Много от натрупалите се проблеми във фискалната сфера на България са
резултат от линията на силно рестриктивна бюджетна политика, водена през последните години, политика, чиято основна, но твърде ограничена цел бе поддържането
на стабилността на бюджетния баланс. В резултат на това до голяма степен останаха загърбени и неоползотворени възможностите за по-активно използване на фискалните инструменти за подобряване на конкурентоспособността и растежа на икономиката. Анализът показва, че преходът към една по-гъвкава и адаптивна фискална политика, която си поставя по-амбициозни цели, би повишила нейната роля
както за макроикономическата (а не просто за бюджетната) стабилност, така и
като важен лост за стимулиране на инвестиционната активност и растежа.
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FISCAL EFFECTS OVER LONG- TERM ECONOMIC GROWTH
Prof. Dr Vladimir Vladimirov
Abstract
The object of analysis of the study are the long-term effects of fiscal policy and its role for the
increase in the potential for economic growth. These issues are discussed both in terms of general
theory and from the point of view of the trends in the fiscal sphere of Bulgaria in the past 10-15 years.
The first part of the paper presents a theoretical analysis of the channels and the mechanisms for
potential influences of the fiscal policy and in particular of the tax and expenditure aggregates on
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economic activity in the context of the theories of endogenous growth. On that basis the study
continues with an empirical and comparative analysis of the trends and the policy in the fiscal sphere
in Bulgaria and the countries of the EU. There are discussed the contemporary dimensions of the
correlation between the total amount of public spending and economic growth. There is emphasized
the non-linear nature of that correlation and also the fact, that the fiscal influences on growth rate are
not determined solely by the share of public spending in GDP, but rather are largely dependent on the
structure of the spending and the methods of its financing. Particular attention in the study is paid to
the tax effects on economic growth. There is argued the proposition that the role of these influences
should not be overstated and that taken as the grounds for the search for easy decisions concerning
tax incentives aimed at stimulating growth. Based on the analysis there are outlined possibilities for
changes in the fiscal policy of Bulgaria in view of raising the quality of public finance and its positive
effect on the business environment and the factors for economic growth.
EINFLUSS DER FISKALPOLITIK AUF DAS LANGFRISTIGE
WIRTSCHAFTSWACHSTUM
Prof. Dr. Vladimir Vladimirov
Zusammenfassung
Gegenstand der Studie sind langfristige Effekte der Fiskalpolitik und ihre Rolle für die Erhöhung
des Wirtschaftswachstumspotentials. Diese Fragen werden sowohl in allgemeiner theoretischer
Perspektive als auch in Hinsicht auf die fiskalen Tendenzen Bulgariens in den letzten 10-15 Jahren
betrachtet. Der erste Teil der Arbeit enthält eine theoretische Analyse der Wege und Mittel und der
Mechanismen der potenziellen Einwirkung der Fiskalpolitik und besonders der Geldmengenaggregate
auf Wirtschaftsaktivitäten im Kontext der Theorien über das endogene Wachstum. Auf dieser
Grundlage wird weiter eine empirische Vergleichsanalyse der Tendenzen und der Politik des Fiskus
in Bulgarien und in den anderen EU-Ländern. Außerdem wird die Abhängigkeit zwischen der Summe
der öffentlichen Ausgaben und des Wirtschaftswachstums heutzutage behandelt. Ein Schwerpunkt
liegt auf dem nicht-linearen Charakter dieser Abhängigkeit und auf der Tatsache, dass die fiskale
Einwirkung auf das Wachstum nicht eindeutig durch den Anteil der öffentlichen Ausgaben am BIP
determiniert werden, sondern in einem bedeutenden Ausmaß von der Zusammensetzung der
Ausgaben und deren Finanzierung abhängig sind. In der Studie werden insbesondere Wirkungen
der Steuerpolitik auf das Wirtschaftswachstum beleuchtet. Es wird der Standpunkt argumentiert,
dass die Rolle dieser Wirkungen nicht überbewertet werden darf, wenn auch dadurch einfache
Lösungen zur fiskalen Förderung des Wachstums ermöglicht werden. Aufgrund der Analyse werden
Möglichkeiten zu Reformen der Fiskalpolitik Bulgariens mit Hinsicht auf die Verbesserung der
Qualität der öffentlichen Finanzen und auf deren positive Wirkung auf das Wirtschaftsklima und
die Faktoren des Wirtschaftswachstums in Betracht gezogen.
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ФИСКАЛЬНЫЕ ВЛИЯНИЯ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
Проф. д-р Владимир Владимиров
Резюме
Предметом исследования настоящей работы является долгосрочный эффект фискальной политики и ее роль в увеличении потенциала экономического роста. Эти вопросы рассматриваются как в общетеоретическом плане, так и с учетом тенденций в фискальной сфере
Болгарии в последние 10 – 15 лет.
Первая часть работы содержит теоретический анализ каналов и механизмов потенциального влияния фискальной политики, в частности налоговых и расходных агрегатов на экономическую активность в контексте теорий эндогенного роста. На этой основе дальше в
исследовании идет эмпирический и сопоставительный анализ тенденций и политики в фискальной сфере Болгарии и стран ЕС. Рассматриваются современные измерения зависимости
между общим размером публичных разходов и экономическим ростом. Ставится акцент на
нелинейный характер этой зависимости и на то, что фискальное влияние на рост не определяется однозначно долей публичных расходов в ВВП, а в значительной мере зависит от состава
расходов и от способов их финансирования.
Особое внимание в разработке уделяется влиянию налогов на экономический рост.
Аргументируется мнение, что роль этого влияния не следует преувеличивать, чтобы не искать в этом основания к поиску легких решений фискального стимулирования роста. На основе анализа определяются возможности изменений в фискальной политике Болгарии с учетом
повышения качества публичных финансов и их положительного влияния на бизнес и на факторы экономического роста.
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