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За “подравяне” на стопанството - наказание 

През изминалата седмица доклад на Дирекцията на Национална 

служба Полиция направи публични своите сметки за щетите, 

причинени от т.нар. икономически престъпления. За първите шест 

месеца на годината икономическа полиция е била сигнализирана за 

7 420 престъпления, което в сравнение със същия период на 

миналата година е с 5,3 на сто повече. Щетите са оценени на 445 

милиона лева. Престъпленията против собствеността (по 

Наказателния кодекс) са нарастнали с 14,4 на сто, като нанесените 

щети се смятат за 78 милиона лева, на документните престъпления  

- с 13,6 на сто като щетите са за 9,3 милиона лева, на  

престъпленията против стопанството - с 8,6 на сто с щети за 212 

милиона лева щети. Според изготвените оценки тенденцията на 

увеличаване на престъпленията срещу финансовата и данъчната 

система и на намаляване на  общостопанските престъпления се 

запазва. 

За да се гарантира равенството пред законите, трябва не само 

правилата да важат за всички, но и да се прилагат спрямо всеки. 

Всяка санкция за нарушение на тези норми потвърждава, че за 

никой не трябва да се прави изключение. Всяко нарушение, което 

остане ненаказано, засилва убеждението, че правилата могат да 

бъдат нарушавани. Това осмисля и налагането на санкции. 

За да се защитят наравно правата, трябва интересите на всички 

стопански предприемачи да се приемат за еднакво значими за 

стопанския живот. Наказателните разпоредби, които трябва да 

гарантират това, обаче противопоставят интересите на 

стопанството на предприемаческите такива. На санкция подлежат 

предприемачи, които не се грижат добре за своите търговски дела 

и участват в рискови сделки. Подобни нарушения подлежат на 

преследване по разпоредби, свързани с престъпления против 

стопанството. Всякакви операции на пазара, където няма 

гарантиран успех (за разлика от преди) носят риск. Частният 

интерес е този, който оценява доколко този риск си заслужава: 

дали инвестираните усилия и средства ще покрият направените 

разходи и ще донесат очакваните ползи. Преследването на този 

интерес създава благосъстояние, което не може да не се отрази на 

“стопанството”. Явно обаче това не се оценява и все още всякакви 

стопански престъпления се смятат като частен интерес, който се е 

наложил над националното стопанство. Вероятно този интерес 

може да бъде осъден и за “вредителство” с три до пет години, тъй 

като “затруднява”, “разстройва” и “подравя” други стопански 

отрасли.  

Наказателните разпоредби налагат санкции и за стопански 

предприемачи, които не ръководят “добре” своите предприятия, 

които повредят “поверената” им собственост  и дори тези, които 

съзнателно сключат неизгодни сделки, като с това нанесат 

“значителни” (доколко “значителните” са значителни не става 

ясно) вреди на компанията. Тези разпоредби, които са 

ограничавали злоупотребата в държавните предприятия, а сега се 

прилагат и за частни  ръководители, предполагат, че държавата е 

тази, която по-добре може да се грижи (макар и вече да доказа, че 

не може да го прави). Подобно на риска, който се опитват да 

избегнат, законовите норми този път налагат етични принципи за 

управлението от частни предприемачи като добро и  

 

 

 

 

Външен дълг и частна 

задлъжнялост 

Миналата седмица БНБ изнесе 

информация за външния дълг на 

България за периода януари-май 2001 г. 

Статистиката показва, че за първите пет 

месеца на годината брутният външен 

дълг е намалял с 3.3 % спрямо края на 

м.г. и възлиза на 10017.6 млн.дол. Това 

се равнява на 74.2 % от БВП. В края на 

2000 г. това съотношение беше 85.7 %. 

При анализирането на статистиката 

могат да се очертаят следните 

тенденции:   

1/ Структурата на външния дълг се 

подобрява от гледна точка на 

матуритета. Делът на краткосрочния 

кредит продължава да  намалява  (от 17 

% през 1999 г. до  6.1 % в края на май 

2001 г.). В момента 93.9 % от дълга има 

дългосрочен характер.  

2/ Както вече неведнъж сме 

коментирали, определящ за стопанската 

политика на правителството е 

единствено публичният дълг на 

страната. Това е дългът, чието плащане 

в крайна сметка се поема от 

данъкоплатците. Неговият дял е  87.8 % 

от брутния външен дълг. Очерталата се 

от 1996 г. насам тенденцията към 

намаляване на външната задлъжнялост 

на държавата продължава и през 

първите пет месеца на 2001 г.  
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Намалението е с 4.9 % спрямо края на м.г.  

3/ Тенденцията към намаляване на публичния 

външен дълг е важна, макар че решаването на 

проблема с дълга е сложен и дълъг процес. Все пак, 

всяко едно намаляване на външния дълг дава 

“глътка въздух” на правителството, намалявайки 

бюджетните ограничения и фискалния риск.  Все 

още делът на обслужването му спрямо БВП е висок 

и в средносрочен аспект не може да се очаква 

значително подобряване на това съотношение 

(прогнозите са този коефициент да достигне 9.5 % 

през 2001, 7.0 % през 2002, 6.3 % през 2003 и 6.0 % 

през 2004 г.). Трябва да се има предвид, че 

разходната част на бюджета ще бъде допълнително 

затруднена и от започващите през 2001 г. плащания 

и по главниците. Статистиката показва, че за 

първите пет месеца на 2001 г. извършените 

плащания по обслужването на брутния външен дълг 

възлизат на 5.2 % от БВП, а 63.2 % от тези 

плащания са за главници. Плащанията са нараснали 

с 53.1 % в сравнение със същия период на м.г.    

4/ Тенденцията по отношение на частния дълг е 

обратна.  За периода януари-май 2001 г. външната 

задлъжнялост на частния сектор нараства с 9.5 % 

спрямо края на м.г. и за момента възлиза на 9.1 % 

от БВП (или 1224.2 млн.дол.). От общия размер на 

частния дълг 19.6 % са задължения на търговските 

банки. Ръстът на частния дълг се обяснява с 

увеличеното финансиране основно от два външни 

източника: чужди банки и компании-майки. 

Вероятно този ръст до голяма степен се дължи на 

по-изгодните лихвени условия по кредитите, 

предоставяни от външни финансови институции.   

5/ 17.3 % е ръстът на получените нови кредити и 

депозити през първите пет месеца на 2001 г. 

спрямо същия период на м.г. В условията на 

валутен съвет и ограничен достъп до местно 

финансиране финансовата стабилизация и 

развитието на бизнеса предполагат по-съществено 

външно финансиране. Трябва да отбележим обаче, 

че тегленето на нови заеми за изплащането на 

стари е порочен кръг, от който се излиза много 

трудно. Алтернативата е стабилен ръст на БВП, 

непрекъснато увеличаване на износа, приемането 

на адекватен и изпълним държавен бюджет. 

 

 

справедливо. Вероятно все още се приема, че 

частната инициатива е преотстъпена държавна. 

Затова и трябва да подлежи на контрол, като всяко 

нарушение трябва да се осъжда като престъпление 

срещу стопанството. 

Това обаче не означава, че държавните институции 

не трябва да гарантират защитата на 

индивидуалните права, изпълнението на 

договорите и правата над частната собственост. На 

практика, не стопанството страда от слабата 

защита на правата над търговската марка и 

индустриалния дизайн, както твърдят някои 

наказателни 

защита на правата над търговската марка и 

индустриалния дизайн, както се опитват да ни 

убедят някои наказателни разпоредби, а  

стопанските предприемачи, които не получават 

ползи от инвестиции за подобряване на 

продуктите, а чрез тях и всички ние като 

потребители на техните стоки и услуги. Тази 

защита обаче трябва да се заложи заради частните 

интереси, а не заради националното стопанство.  

 

 

 

 

За данъците и европейските мечти 

Сред някои от европейските държави се 

прокрадват идеи да се въведе общ европейски 

данък, за да се направи общността по-популярна. 

Това коментира и в последния си брой списание 

“Икономист” (www.economist.com/). Според 

наблюдатели за момента, идеята изглежда набира 

подкрепа. Зад идеята публично застанаха Романо 

Проди, председател на Европейската комисия, 

финансовите министри на Германия и Франция, 

както и министър-председателите на Белгия и 

Люксембург. Бюджетната комисия на Европейския 

парламент също подкрепя идеята и настоява за 

налагане на подобни задължения. Европейските 

институции, чиито разходи са 93 билиона евро (86 

билиона долара) за последната година, засега се 

финансират от митнически задължения, които 

съставляват 14% от бюджета на Европейския Съюз 

и от вноски от националните бюджети, 

изчислявани по зададена формула.  

Сред привържениците на подобни идеи са 

белгийците, за които подобни данъчни задължения 

ще подпомогнат работа на Европейските  

институции, като така ще повишат тяхната  

популярност. Предложенията за формата на този 

данък варира: от определен дял от националните 

приходи от данък добавена стойност, през данък 

върху електронните трансакции до приходи от 

данък върху продаваната електроенергия. За 

набиране на финансови средства чрез директен 

подоходен данък върху гражданите на Европейския 

съюз не става дума. Сред противниците на подобни 

идеи за общи европейски данъчни задължения са 

британците и холандците. По думите на Герит 

Залм, холандският финансов министър, резултатите 

от тези мерки могат да бъдат предвидени. Дукът на 

Алба, испански губернатор от 16 век, бил 

последният чужденец, който се опитал да наложи 

данъчни задължения на неговия народ и с това 

предизвикал 80-годишна война. Британците, на 

свой ред, напомнили за данъка върху чая, който 

довел до Американската революция.  

За да се утвърди подобно задължение на страните-

членки, трябва да се постигне съгласие и 

националните парламенти да потвърдят това. 

  

 

 

Продължение от стр.1 

Продължение от стр.1 
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Преглед на стопанската политика 

“Черен хумор”: За двете страни на монетата 

Едва ли когато държавните институции се 

опитват да регламентират участието на пазара, се 

съобразяват напълно с всички сметки. Това се 

опита да докаже през изминалата седмица 

цигареният гигант “Филип Морис”. Компанията 

представи на управниците в Чешката република 

изследване, което оценява цената на 

тютюнопушенето. Така тя отговори на 

правителствената намеса на рекламния пазар на 

тютюневи продукти и на кампанията срещу нея 

на пушачи, понесли вреди от цигарите. Според 

въпросното изследване, ако трябва да се гледат 

националните сметки, бюджетът може 

единствено да се радва на тютюневата индустрия. 

Тъй като заболяването на пушачите не им 

позволява да ползват услуги, които за момента се 

покриват от набраните държавни приходи като 

болнична помощ и да ползват помощи като 

пенсията, над 147 милиона долара са “спестени” 

за 1999 г. на чешкия бюджет.  

Това изследване на практика се опита да доведе 

до абсурд държавната намеса в индивидуалния 

избор, да покаже, чи всяка стопанска политика 

носи своята цена. Трудно може да се твърди, че 

компанията, макар и да има интерес да се 

увеличават продажбите на нейните цигарени 

продукти, ще си позволи да използва човешкия 

живот като залог на стопанските решения в 

държавните институции. Това, което вероятно се  

опитва да постигне с подобни сметки, е да постави 

на обсъждане личните решения, дори когато се 

отнасят до един живот. Не може да не се 

подчертае, че всякакви кампании против 

цигарените компании се отразяват не само на 

техните продажби и печалби, но и на всички 

пушачи като потребители на техните продукти. 

Така например, ограниченията върху рекламата на 

тютюневи продукти се оправдават с защитата на 

здравето. Тези законови мерки обаче предполагат, 

че пушачите ще ограничат цигарите и ще 

предпочетат по-“полезни” стоки и услуги (което 

трудно може да се потвърди). Освен това, 

рекламата влияе върху избора, и трудно може да 

промени навици. Затова и всички противници на  

забраната за реклама на тютюневи продукти 

смятат, че тя ограничава единствено по-добрия 

избор на пушачите. Компаниите произвеждат 

цигари, защото те се търсят и не те имат нужда от 

реклами. Освен това, от рекламата печелят не само 

пушачите, но и непушачите, които могат да 

плашат по-малко за концертни билети и да гледат 

по-добри фирми, които се покриват от приходи от 

реклама.  

Всички тези примери само могат да потвърдят 

нуждата от ограничена намеса на държавните 

институции в институциите на пазара и 

периодично преразглеждане на избраната 

стопанска политика и последствията от нея.  

 

 

 

 Представяне: Защо капитализмът 

триумфира в едни страни и се проваля в други 

Връзката между капиталът и правата на 

собственост изследва в своята книга 

“Мистерията на капитала” перуанският 

икономист  Ернандо Де Сото1. За написването 

на тази книга Де Сото и екипът му прекарват 

почти 5 години в изследване на формите на 

собственост в редица страни от Третия свят и 

бившия соцлагер. В нея авторът на “Другият 

път” (една от най-добрите книги, изследващи 

сенчестата икономика) прави много задълбочен 

анализ на въпроса защо бившите 

социалистически страни и страните от Третия 

свят не могат да постигнат просперитета на 

капитализма, с който се характеризират  

страните от Запада. Той произхожда от 

разбирането, че капиталът е основният фактор 

за увеличаване на продуктивността и 

създаването на богатството на нациите. Това, 

което пречи на част от страните да се 

възползват от предимствата на капитализма е 

тяхната неспособност да генерират капитал. 

Много от бедните страни притежават активите, 

необходими за успеха на капитализма. Тези 

активи обаче са “мъртъв капитал”. Поради 

неясните права на собственост те не могат 

лесно да бъдат превърнати в капитал, не 

могат да се търгуват и да се използват за 

обезпечение при ползване на кредити, не 

могат да се инвестират. Другият фактор, 

превръщащ съществена част от тези активи в 

“мъртъв капитал” са бюрократичните бариери.     

Според Де Сото, решението не е само в 

приемането на нови закони. Изграждането на 

система на собственост, която “създава” 

капитал е политическо предизвикателство, 

което отнема доста време.  

Първата глава на книгата можете да прочетете на адрес:   

(http://www.nytimes.com/books/first/d/desoto-capital) 
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За новите банки и подпомагането на българския бизнес 

Събитие: Две нови банки са на път да се появят 

на българския банков пазар. В началото на юни във 

Франкфурт беше учредена “ПроКредит банк”, 

акционери в която са пет международни финансови 

институции- Европейската банка за възстановяване 

и развитие,  Международната финансова 

корпорация, “Комерцбанк”, германската агенция 

DEG и инвестиционния фонд IMI. Всички те ще 

притежават по 20 % от капитала на новата 

институция. Този капитал е 12 млн. лв. и е изцяло 

внесен. Миналата седмица БНБ издаде сертификати 

на членовете на УС на банката. Очаква се тя да 

получи лиценз до септември.  

Междувременно, в началото на юли, беше 

разпространена информация за учредяването на 

още една нова банка- “Българска търговска банка”. 

Според разпространеното съобщение, нейни 

учредители са български физически и юридически 

лица (свързвани от медиите с кръговете около 

бившата Първа частна банка), а уставния й капитал 

е в размер на минимално изискуемите 10 млн. лв. 

Документи за лицензирането на БТБ все още не са 

подадени в БНБ. 

Коментар: 1/  Повече от четири години броят на 

участниците на българския банков пазар беше 

относително постоянен- 35. След банковите фалити 

от 1996 г. БНБ затегна лицензионния режим и след 

въвеждането на валутен съвет през 1997 г. лиценз 

са получили само 3 банки  и 2 клона. 

Консервативната лицензионна политика от страна 

на БНБ е пряко следствие от опита преди банковите 

фалити, когато режима за лицензиране беше 

изключително либерален, изисквания за начален 

капитал бяха ниски и липсваха специални 

изисквания по отношение произхода на средствата, 

използвани като начален капитал. 

От друга страна, предвид на конюнктурата в 

банковия сектор през последните 4 г. и липсата на 

значителни възможности за експанзия на банковия 

пазар, както и предвид на рестриктивната 

нормативна уредба, желаещи да създават нови 

банки почти нямаше. Чуждестранните инвеститори 

с интерес към банкираненето в България съвсем 

естествено заложиха на приватизиращите се 

държавни банки, които имат вече изградени 

сериозни пазарни позиции (почти монополни), 

добре развита клонова мрежа и добри перспективи  

 

за растеж при подходящ мениджмънт. От друга 

страна, местните финансови институции, търсещи 

растеж, заложиха на изкупуването на фалирали 

банки. Учредяването на две нови банки в рамките 

на малко повече от месец е изненадващо и дава 

основание да се очаква да “поразмърда” банковия 

пазар. Въпросът обаче е доколко тези нови 

институции ще намерят мястото си на пазара и ще 

успеят ли да открият пазарна ниша, която да им 

осигури стабилно присъствие.  

2/ Има ли място за повече банки на българския 

пазар? Около 50 % от общите активи на банковата 

система се контролират от 3 банки (Булбанк, ОББ 

и Банка ДСК). Концентрираната структура на 

банковата система явно е естествена при малка 

икономика като българската и при стеснен банков 

пазар. Доверието на вложителите по обективни 

причини е насочено към онези основни банки, 

които са в сравнително добро финансово 

състояние поради по-високата степен на 

сигурност, която предлагат. Пазарът на големи 

корпоративни клиенти отдавна е разпределен и не 

дава почти никакви шансове за пробив на 

новосъздадени банки. Явно затова и двете нови 

институции декларираха под една или друга форма 

ориентацията си към банкиране на дребно, 

прицелвайки се в нишата на малкия и средния 

бизнес. Проблемът е, че този вид банкиране е 

относително скъпо и изисква добре развита 

клонова мрежа. И докато за подкрепяната от 

международни финансови институции ПроКредит 

банк може и да има шанс да развие такава мрежа 

(макар и тази перспектива да е доста далечна), то 

шансовете на БТБ са малко съмнителни.  

3/ От изявленията на учредителите на БТБ пред в-

к “Капитал” стана ясно, че създаването на банката 

е породено от “необходимостта от изцяло 

българска финансова структура, която да обслужва 

българският бизнес”.  На практика обаче около 30 

% от съществуващите в момента банки са изцяло 

български. Те обслужват основно българския 

бизнес. Налице е обаче рискът при променената 

политическа конюнктура мотивът за подпомагане 

на родния бизнес да послужи като параван за 

поява на малки частни банки, тясно обвързани с 

фирмите на своите акционери. А този филм вече 

сме го гледали.  
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