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Продавачката от магазина за бира и други неща от първа необходимост зад ъгъла, пушейки за
почивка, казва на възрастна жена, очевидно баба й: „Никой в България не плаща данъци и
осигуровки”. Няколко дни по-рано началникът на НАП разказва на обществено събиране стария
виц, че неплащането на данъци било „национален спорт”.
Какво се е случило?
Мнението на данъчния инспектор е първично спрямо общественото мнение на продавачката. То
придава на работата му смисъл в дългосрочна перспектива. Поради тази причина същият виц се
разказва в различни варианти за множество юрисдикции.
Без уточнения и измервания последният поход на българските власти срещу „сивата” икономика
започна веднага щом бе назначен министърът на труда и социалните грижи. Лошите работодатели
експлоатират добрите работници и крият данъци и осигуровки, затова възниква дефицитът в НОИ
и затова регулирането на цените на пазара на труда трябва да се засили, тласкайки цените нагоре –
каза той.
Най-скорошният напън да се конструира плашилото на неформалната икономика идва обаче не от
данъчни инспектори и профсъюзни среди, а от работодатели.
През 2008 г. Асоциацията на индустриалния капитал в България, 12 години след учредяването си
през 1996 г. (когато впрочем неформалната икономика според всички обективни измерители е
между 35 и 40% от БВП), решава, че сивотата на стопанството е Обществен враг №1 и че тя ще се
бори за „ограничаване и превенция на неформалната икономика”. Четири и половина годишен
проект на Асоциацията с такова наименование е финансиран от ЕС (програма „Развитие на
човешките ресурси”, около 9 милиона лева) чрез Европейския социален фонд, върху който
членовете й имат известно неформално влияние по линия на участието си в Икономическия и
социален съвет и т.н. тристранно сътрудничество.
Целта на проекта е да се създаде ЦОПНИ – „център за ограничаване и превенция на неформалната
икономика”, който, разбира се, трябва да се нарече и е наречен всеобщ, „национален”. ЦОПНИ с
шестте си регионални центъра е призван да събира информация, да одитира и захранва със
„системни и стратегически документи борбата с неформалната икономика”.i Прекият резултат е
добър бюджет за Асоциацията, осигурен не от членски внос, а от чуждестранни данъкоплатци.
Непрекият резултат ще е ограничаване на свободата на навлизане в отраслите, където членовете на
асоциацията имат интереси.
За целта сивата икономика трябва да бъде описана като огромен дял от стопанската дейност на
страната. Поръчаното от Асоциацията изследване установява, че той е между 42% и 58%. За да се
получи такава оценка, трябваше да бъде приложен и съответният метод – измерване на усещането
за неформална икономика.
Причини и реалии
Не може да се докаже, че ЦОПНИ са подвели общественото мнение. В разрез със стандартната
практика, информация за изследването няма.
Най-надеждният количествен метод, наречен „договорно-интензивни пари“ (на английски „contract-intensive-money“, т.е. съотношението на парите, държани извън банките, към т. нар.
широки пари), показва, че през първото тримесечие на тази година неформалният сегмент в

икономиката на България е бил около 17% от БВП. От 2000 година НСИ прилага методиката на
ЕВРОСТАТ за измерване на т.нар. ненаблюдавана икономика.ii За 2008 г. делът тази икономика е
малко над 10% от БВП.iii Според тези методики сивият сектор в стопанството на България за
последните десет години се е свил с над 30 на сто. От 1997 г. до 2009 г. събираемостта на данъците
се е увеличила от 27-28% до 40% от БВП. Накъсо: проблемът със сивата икономика, ако изобщо го
е имало, губи острота и значение. И това твърдение може лесно да бъде проверено.
Все пак какви са причините (стимулите) за стопанска ненормалност? Широко известните
изследвания на феномена от ИПИ, АИАП и Харвардския университет през 1999-2000 г.,iv от ИПИ
от 2003 г.,v на НСИ през периода 2000-2008 г. и Световната банка и Прайсуотърхаускупърс от 2009
г. дават възможност за отговори и предположения по този повод.
-

Такава причина са високите данъци. Фискалната статистика доказва, че там, където тези
данъци бяха намалени, събираемостта се увеличава. Не такъв е случаят, обаче, с данъците
върху труда: те са относително високи спрямо печалбата на предприятията – 229%, т.е. 2,3
пъти по-високи.vi

-

Второ, българската данъчна система е изградена на представата за една селскобюрократична икономика. Комбинираната данъчна преференция за фермери и
селскостопански производители е средногодишно около 1 милиард лева, приблизително
1,6% от БВП за 2010.vii А държавните служители не плащат социални данъциviii. Освен това
в селските райони има бартер (според оценки от 2007 г. – 20-30% от сделките), икономика
на бурканите между града и селото и според НСИ – около 40% повече неформалност.

-

Трето, на около 1,7 милиона работещи в частния сектор се падат около 4 милиона
бенефициенти на бюджета – горните две групи от населението, през пенсионери и
безработни, до учащи се и деца. Вътрешно-семейното преразпределение е 1/5 до 1/4 от
дохода на работещите. За тях винаги възниква ситуация на избор – да дадат 1/5 дохода си
на НОИ, НЗОК и т.н. или на родителите, децата и близките си. На това отгоре тези хора,
според изследвания на министерството на финансите: а) плащат два пъти за образование и
здраве, през данъците и по частен път; б) знаят, че няма как да получат онова, което са дали
на НОИ за своя собствена пенсия; в) не знаят, че вноските им преди 1997 г. не са надлежно
отчетени в системата, но г) се досещат, че „солидарният сегмент” най-вероятно ще изхарчи
вноските им.

-

Четвърто, в икономиката има поне 10% от БВП държавни и общински поръчки; при
различни допускания това прави рушвет от порядъка на 0,5 до 1% от БВП, който няма как
да е в светлата част на икономиката. Интересно е, че криминализираният бизнес (черната
икономика) вероятно има по-малък от 1% от БВП дял в стопанството на България, колкото
и да се вдига шум по този повод.ix Може да се предполага с голяма доза вероятност, че и
регулирането на цените на пазара на труда (минималната работна заплата) също допринася
за около 1% от БВП сивота на икономиката.

-

Петата причина са квази-данъците и несигурността. Според редовните наблюдения на
Световната банка и ЕБВР през 2009 г. българските собственици и управители на фирми
посвещават почти 11% от времето си на работа с правителствотоx. По този показател
България е на последно място сред страните от нова Европа и бившия Съветски съюз.
Такова е положението с материалната сигурност на фирмите: в България е най-висок броят
на фирмите, които плащат за охранителни услуги (но за сметка на това данъкоплатците
издържат най-многобройната – като дял от населението - полиция в Европа).

-

Към казаното следва да се добави и политическата несигурност, и някои културни фактори.
В първата област не е ясно докога ще се задържи сегашната данъчна система и ще секне ли
някога традицията всяко ново правителство да преразпределя сфери на стопанско влияние.

Политически навик е и да се купуват избирателите с привилегии, финансирани от бюджета.
Към областта на културата е и обстоятелството, че много управители на фирми са
фактически марксисти по убеждение: те са научили, че при капитализма става дума за
грабеж от другите и за експлоатация на работниците; когато сега съдбата им е
предоставила възможността да станат капиталисти, те вършат онова, което смятат за
правилно.xi
Поне половината от споменатите феномени пораждат хем фундаментално чувство за
несправедливост, хем стремеж да чопнеш от другите през държавата. „Борбата” с неформалната
икономика предполага премахване на тези и други причини, както постепенно и се получава от
1997 г. насам. Но не това има предвид ЦОПНИ. Иска или не, ЦОПНИ ще изиграе вредна роля в
българската политика и ще ограничи стопанската свобода.
Допълнения и източници
По повод първата от посочените причини може още да се каже, че едно скорошно изследване на
този феномен в 85 страни, сред които и България,xii показва, че дадено 10% намаляване на
стойността на данъците върху заплатите (т. е. общественото осигуряване и данъка върху общия
доход) може да доведе до 3,5% увеличаване на заетостта. Въздействията зависят от еластичността
на предлагането и търсенето на труд. Има сериозно основание да се смята, че понастоящем
българските условия са двупосочно еластични, т. е. измененията на една променлива (в нашия
случай – данъците върху заплатите) водят до други въздействията с коефициент, по-голям от
единица.
Цитираното по-горе изследване на Дянков и съавтори установява (опирайки се на оценките за
размерите на неформалните дялове в БВП на изследваните страни от Докладите за глобална
конкурентност за 2003-2007 на Световния икономически форумxiii), че за страните със средни
доходи (групата, към която принадлежи България) приложимият процент на неофициалната
икономика в БВП е 27,3-32,3%.xiv
Пак по този повод препоръчваме и под-страницата на ИПИ в Интернет, посветена на реформата в
пенсионната система, а също и единственото засега подробно изследване на ефектите от
повишаването на осигурителните прагове.xv
Делът на неофициалната стопанска дейност варира в широк диапазон при различните опити за
оценка.
През 2001 г. международният екип на ИПИ изчисли, че той възлиза на 40,8%, но следва да се
отчитат ефектите от кризата от 1996 г. - началото на 1997 г. върху статистиката и стопанското
поведение на фирми и граждани.
По-късно, известният авторитет по темата Фридрих Георг Шнайдер през 2005 г. изчисли, че
общият размер на сенчестата икономика в България през 2003 г. е бил 38,3% от официалния
БВП.xvi През месец май 2008 г. Центърът за изследване на демокрацията (ЦИД) (на основата на
изследване на Витоша Рисърч по повод Индекса на скритата икономика в България) обяви, че
размерът на неофициалната икономика е между 20 и 35% от БВП.xvii В края на 2009 г. ЦИД
констатира, че разходите за труд се укриват в най-голяма степен в услугите и търговията на
дребно. Пак там се стига до извода, че около 6% от всички заети нямат никакъв договор и че близо
½ от работещите на второ работно място нямат трудов договор. Посочено е също, че около 28,4%
от общия брой на заетите лица твърдят, че получават по-високо възнаграждение от посоченото в
договора. Почти половината от тях (или общо 12,9%) твърдят, че официалната им заплата е равна
на задължителния по закон минимум, установен за целите на осигуряването, като остатъка от
заплатата получават в брой.

Минималният дял на неформалния сегмент в българската икономика може да бъде пресметнат чрез
най-надеждния количествен метод, наречен „договорно-интензивни пари“ (ДИП, „contractintensive-money“), въведен от Кристофър Клейг, Филип Кийфър, Стивън Нак и Мансър Олсън през
1997 г.xviii
* Съкратен вариант на тази статия бе публикуван във в-к Дневник на 12 септември 2010 г.
** Авторът е управител на КС2 ЕООД и председател на Съвета на ИПИ.
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