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ВЪВЕДЕНИЕ
Корупцията се превърна в заплаха за икономическата сигурност
на страната, която поразява всички сфери на обществения живот. С
ускоряването на процесите на глобализация и с разширяването
диапазона на сътрудничеството между държавите, този феномен
започна да се разглежда не само като пречка пред националното
развитие на отделните страни, но и като сериозна заплаха за
националната и международната сигурност.
За България противодействието на корупцията е част от
усилията за изграждане публичните институции на демокрацията и
утвърждаване ролята на гражданското общество. Постигнатите
резултати (или липсата на такива) в предотвратяването на
корупционните практики се превръщат във важно мерило за успеха
на прехода и за въвеждането на съвременни стандарти за прозрачност
и демократичен контрол.
Противодействието на корупцията залегна в дневния ред на
редица международни организации и финансови институции като
ООН 1 , Световната банка, Организацията за икономическо
сътрудничество и развитие, Съвета на Европа, Европейския съюз и
др. Антикорупцията се наложи като основно поле на дейност за
множество национални и международни правителствени и
неправителствени организации, в рамките на коeто гражданското
общество отстоява съвременните стандарти за прозрачност и
публичност на държавните институции и допринася за превенцията
на корупцията във всички обществени сектори. Същевременно
редица държави в света приеха комплексни програми и мерки за
ограничаване на корупционните рискове в контекста на реформите в
Конвенция на ООН срещу корупцията, приета с резолюция 58/4 на Генералната асамбея от
31 октомври 2003 г. Ратифицирана със закон, приет от 40-то Народно събрание на 03.08.2006
г., ДВ, бр. 66 от 15.11.2006 г. Издадена от Министерството на правосъдието, обн., ДВ, бр. 89
от 3.11.2006 г., в сила за Република България от 20.10.2006 г.
1
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публичната сфера и утвърждаването на стандартите на почтеност в
международните икономически отношения.
Особено опасна е корупцията за страните в преход 2, в които за
кратък исторически период се осъществи масирано раздържавяване
на общественото богатство при липсата на необходимите гаранции за
законността на този процес. Наследената от тоталитарния период
липса на отчетливо разграничение между частната и публичната
сфера обуслови въвличането на голяма част от населението в незаконни и често криминални транзакции от корупционно естество в
ущърб на държавата и на мнозинството от гражданите. Липсата на
ясни правила в новия тип пазарна икономика, както и
неефективността на правоприлагащите и контролните органи са в основата и на т.нар. сива икономика, и на контрабандните вносноизносни операции, в рамките на които недобросъвестни или криминални стопански субекти взаимодействат с корумпирани държавни
служители. Една от най-опасните форми на корупция е обвързването
на представители на държавни институции с интересите на
организираната престъпност, което е сериозна заплаха и за
националната сигурност.
Корупцията и необходимостта от противодействие на нейните
прояви все повече се тълкуват като ключови критерии за утвърждаването на демократичните институции и за въвеждането на
съвременните стандарти на прозрачност и демократичен контрол в
управлението на обществото. Антикорупционното законодателство и
практика придобиват особено голямо значение в контекста на
интеграционните процеси на България в европейското и
евроатлантическото пространство.
Трудности и неясноти съществуват при определяне на обхвата,
приоритетите и действащите лица в борбата срещу корупцията.
Понятието "антикорупция" е в много отношения по-широко и
обхватно
от
действията
на
правоохранителните
и
правораздавателните органи за пресичане и санкциониране на
корупцията. То включва противодействие като на криминализираните
Едно от прозренията на Фридрих Хайек в „Пътят към робството” е, че разликата между
комунистическата икономическа система на Източна Европа и западните системи е не
разлика в същността, а разлика в степента. Бившите социалистически системи изцяло
подменят пазарната икономика с политика, докато в западните системи промяната е
частична и се осъществява постепенно.
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форми на подкупност, така и практики, които се определят като
"меки форми на корупция". Съответно ангажираните с
антикорупционна
дейност
субекти
включват
не
само
специализираните държавни институции от сектора за сигурност, но
и вътрешнорегулативните звена и механизми. Усилията на всички
организации, участващи в сектора за сигурност, имат особено важно
място в дефинирането на приоритетите и ефективното
противодействие на корупцията, включващо превенцията в найширокия смисъл на тази дума. Превенцията и противодействието на
административната и на политическата корупция изискват по-тясно
взаимодействие и координация между публичните институции и
изграждане на ефективни антикорупционни звена. Същевременно
антикорупцията би трябвало да обединява усилията на трите сектора
– държавна власт, гражданско общество и бизнес, които могат и
следва да си взаимодействат в рамките на публично-частното
антикорупционно партньорство. Отварянето на изпълнителната,
законодателната и съдебната власт към системно и трайно
сътрудничество и координация с гражданското общество е основен
критерий за прозрачност и публичност. Налага се прилагането и
използването на редица популярни и непопулярни антикорупционни
практики, с цел намаляване и свеждане до минимум на корупцията и
опитите за корупция на някои недобросъвестни служители.
Корупцията, заедно с организираната престъпност и
въвеждането на повече ред и сигурност в държавата, бе един от трите
съществени проблема, които бяха посочени като възможна основна
пречка за присъединяването на България към Европейския съюз (ЕС)
на 1 януари 2007 г. 3 Ето защо осем години след присъединяването
борбата с корупцията, особено в правоохранителните и
правоприлагащите институции като основен стълб на сектора за
сигурност, продължава да има първостепенно значение.
Особеното в нашия подход е, че причините и последиците от
корупцията, отчитащи не само количествените, но и качествените
измерения на този феномен, са изведени и дефинирани през призмата
на икономическата сигурност на страната. Необходимостта от анализ
на корупцията по отношение на качествените ѝ измерения е
Високото равнище на корупция в България продължава да бъде причина част от държавите,
включени в Шенгенското пространство, да се противопоставят на идеята страната ни да бъде
приета в него.

3
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обоснована от разбирането, че тя се проявява твърде нееднородно в
отделните страни, като в зависимост от ценностите, нормите и
особеностите в разпределението на властта в обществото различните
практики могат да бъдат окачествени като корупционни или не.
Водещата идея на изследването в настоящата монография е
корупцията да се представи като основна заплаха за икономическата
сигурност, възпрепятстваща обществено-икономическото развитие на
много страни по света в началото на ХХІ век 4 . Многобройните
изследвания показват, че тя може да има редица негативни
последици: да пречи на икономическия растеж, да засилва социалноикономическото неравенство, да води до неефективно разпределение
на разполагаемите ресурси, да съдейства за развитието на сенчеста
икономика, да подкопава политическата стабилност и доверието към
държавата, да ерозира равнището на икономическата и националната
сигурност и т.н. Особена актуалност тези проблеми придобиват в
страните с преходна икономика, към които се отнася България 5 , в
които се регистрира относително високо равнище на корупция,
заплашващо устоите на демократичното развитие и функционирането
на ефективно пазарно стопанство.
Въздействието на корупцията върху обществото е толкова
негативно, разрушително и мащабно, че необходимостта от
предприемането на мерки за нейното ограничаване не подлежи на
съмнение. По тези причини се опитахме да дадем отговор на въпроса
кои са механизмите за противодействие на корупцията, насочени не
просто към ликвидиране на последиците, а към разкриване на
причините и зоните с най-висок корупционен риск, с цел
предотвратяване на всевъзможни корупционни прояви. Като
отчетохме натрупания дългогодишен международен опит, стигнахме
до извода, че ефективната антикорупционна политика се основава на
две съществени предпоставки, чието незачитане прави изпълнението
на всякакви инициативи напълно безсмислено, а именно – наличието
на силна политическа воля и недвусмисленото и безпрекословно
„По данни на Световната банка около 1 трилион долара всяка година са загубени заради
корупционни практики”. Станчева, В. По-малко държава, повече гражданско общество за
борба с корупцията.// News,bg, 16.06.2015. [cited 20.07.2015]. Available from:
http://news.ibox.bg/news/id_394890502
5
В международните рейтинги, разработени от Световната банка, Прозрачност без граници и
др., нашата страна традиционно регистрира едни от най-високите показатели не само в
Балканския регион, но и сред страните членки на ЕС.
4
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върховенство на закона за всеки. Наличието на политическа воля се
разглежда като един от базовите инструменти на антикорупционната
политика и заедно с върховенството на закона прави възможно
прилагането на всички останали антикорупционни механизми.
Тъй като корупцията у нас е поразила със своята зараза целия
обществен организъм, вече не говорим за корупция в държавата, а за
държава на корупцията. Единствената възможност според нас за
справянето с тази значима за икономическата сигурност заплаха е
въвеждането на качествено и морално управление в интерес на
хората. Управлението на държавата, основано на принципите на
доброто управление, трябва да бъде поставено в основата на борбата
с корупцията. Едновременно с това то може да бъде предпоставка за
качеството на общественото развитие, като усилва държавния
капацитет, подкрепя стопанството и създава условия за икономически
растеж, по-висока заетост и прозрачност в работата на публичните
институции.
Защо корупцията в България е заплаха за икономическата
сигурност на страната, а управлението на държавата е фактор, който с
качеството на вземаните решения може да елиминира тази заплаха, е
въпрос, към който има отношение цялото общество и всеки един от нас.
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ПЪРВА ГЛАВА
КОРУПЦИЯТА КАТО ФЕНОМЕН
НА СЪВРЕМЕННОТО ОБЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ
Теоретични аспекти на изследването на корупцията
Разрастването на корупцията е един от най-съществените
деструктивни фактори, оказващи влияние върху икономическата и
националната сигурност на всяка страна. Корупцията сериозно
затруднява нормалното функциониране на всички обществени
механизми, възпрепятства провеждането на социални реформи и
модернизация на националните икономики, поражда недоверие към
държавните институции от страна на обществото и правомерно се
разглежда като една от заплахите за икономическата и националната
сигурност на държавата в съвременни условия. Това предпоставя
необходимостта от изследването на същността и съдържанието на
корупцията и изработването и прилагането на мерки за
противодействие в интерес на държавата и хората. Неопределеността
при възприемането на корупцията като разрушително явление,
подкопаващо основите на държавността, предполага произволно
тълкуване и съответно приемане на неефективни мерки за
противодействие. В тази връзка се актуализира необходимостта от
уточняване на понятието „корупция”, разкриване на неговата
същност като явление, както и определянето на неговата специфика
на сегашния етап от развитие на страната.
Днес е направена голяма крачка напред при изучаване на
корупцията. Това стана възможно, тъй като теорията успя да
преодолее гледната точка, според която корупцията се възприемаше
най-вече като даване и вземане на подкуп, и я превърна в синтетична
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категория с определено правно, социално, политическо, институционално и икономическо значение. Смисълът на всичко това се
свежда до необходимостта от провеждането на ефективна борба с
корупцията, което предполага цял комплекс от мероприятия, насочени
към намаляване на равнището на корупцията в различните сфери на
обществения живот и ограничаване на корупционните прояви.
Един от главните въпроси, определящи възможността за
противодействие на корупцията, е свързан с необходимостта от
еднозначно формулирано определение на понятието „корупция”, при
това най-точно отразяващо нейната същност.
Както по отношение на всяко значимо социално-икономическо
явление, за корупцията не съществува едно канонично определение,
което предполага многообразието на използваните подходи и
трактовки. Като сложно комплексно понятие, чиито корени
пронизват както административните, така и политическите
институции, корупцията е не само икономическа, но и правна
категория, която оказва нееднозначно въздействие върху социалноикономическата система на обществото.
От институционално гледище корупцията може да бъде
представена като сливане на икономическите интереси на органите на
държавната власт с икономическите интереси на представители на
организирани престъпни кръгове и дори като срастване на
икономическата с обикновената (криминалната) престъпност.
Потвърждение на това явление е създаването и развитието на
контролирани от организираната престъпност икономически
структури – банки, съвместни предприятия и различни търговски
организации, използвани като прикритие за дейността и легализация
на силово и незаконно придобития капитал. Неговото инвестиране в
икономиката задълбочава криминализацията на самото стопанство, а
оттам и на политическите и социалните сфери на живота на
държавата и обществото. Счита се, че до 80% от приходите си
престъпните групи инвестират в бизнеса (всеки трети организатор на
разобличени престъпни групировки е ръководил предприятие), което
катализира процеса на превръщане на организираната престъпност в
мощна разгърната система, претендираща за лидерство в
икономиката и политиката. Установените проблеми в теоретичен
план могат да се коментират и от гледището на промяната на
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приоритетите в господстващите интереси, която се свежда до загуба
на национален интерес за сметка нарастването на дела на
индивидуалния интерес. Но личният интерес не се фокусира върху
отделната личност, това е интересът на образуващите се монополно
бюрократични организации, които го прилагат в ключови области –
във финансовите, банковите и външноикономическите отношения,
както и в материалното производство. Изследването на корупцията от
позициите на институционалната икономическа теория изисква
използването на такива ключови понятия като договори, права на
собственост и транзакционни издръжки. В този смисъл на корупцията
може да се гледа като на договорно взаимодействие между
икономическите агенти с цел получаване на лична изгода,
съпроводена
от
злоупотреба
с
длъжностно
положение.
Корупционните сделки се съпътстват от появата на ex ante
(предварителни) и ex post (последващи) транзакционни издръжки.
Предварителните транзакционни издръжки определят разходите на
участниците в корупционната сделка – вид, размер на подкупа,
правила и норми за нейното осъществяване. Последващите
транзакционни издръжки възникват при необходимост от спазване на
договора, създаване на доверие и регулиране на спорните моменти.
Смята се, че корупцията е резултат от опортюнистичното поведение
на държавните длъжностни лица, произтичащо от сложността на
контрола върху тяхната дейност от страна на гражданите или по
причина на високите транзакционни разходи, или поради липсата на
съответни пълномощия. В по-широк смисъл, корупцията е резултат
от „институционална болест”, която се проявява в условията на
недостиг на ресурси, неправилна политика или методи за нейното
провеждане. Има още един подход към изследването на корупцията в
рамките на институционалната икономическа теория – от позициите
на „моралния риск”. Тогава корупционната дейност е частен случай
на опортюнистичното поведение на принципала, тъй като това е
рискът от недобросъвестното или небрежно поведение на агента,
вследствие на което възниква щета.
Прилагането на институционален подход към тези проблеми
ясно определя мястото на сивата икономика и корупцията в общата
икономическа среда. Най-често това място се локализира в зоната на
пресичане на противоречията между частните и публичните интереси
в областта на създаване на конфликтното поле, където като
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доминанти могат да се изявяват различни, от гледна точка на
обществото като цяло, видове ирационално поведение (вж. Фигура 1).
Фигура 1
КОНФЛИКТНО ПОЛЕ НА КОРУПЦИЯТА И СИВАТА ИКОНОМИКА

П

ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС

П

Р

Р

О

О

Т

Т

И
В
О
Р

КОНФЛИКТНО ПОЛЕ
(МЯСТО НА ЗАРАЖДАНЕ
НА КРИМИНАЛИЗИРАНА ИКОНОМИКА
И КОРУПЦИЯ)

И
В
О
Р

Е

Е

Ч

Ч

И
Я

ЧАСТЕН ИНТЕРЕС

И
Я

Корупцията може да се разглежда и като разновидност на
престъпната дейност. Основоположник на този възглед е
американският икономист Г. Бекер 6. Според теорията „Икономика на
престъплението и наказанието”, престъпниците, а при корупцията –
корумпираните, са рационални агенти, които реагират предсказуемо
спрямо наличните възможности и ограничения. Те се стремят да
максимизират очакваната полезност и от тази гледна точка
поведението им не се различава от това на другите хора. Равнището
на престъпност зависи от съотношението на съпровождащите я ползи
6

Becker, G.S. Crime and punishment: an economic approach.// The Journal of Political Economy,
76, 2, 1968.
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и разходи от всякакъв характер. Тъй като корумпираните
представители на държавата са лица, поемащи определен риск, то
вероятността да бъдат разкрити и наказани ще има върху тях посилно възпиращо въздействие, отколкото тежестта на наказанието.
Ако по силата на някакви обстоятелства изгодата от корупционните
сделки се увеличава (напр. ако сумата на възнаграждението, което
може да се реализира, е по-висока), това води до нарастване на
техния брой. Подобни последици има и намаляването на разходите
при сключването на този вид сделки – по-малка вероятност от
разкриване и осъждане, облекчаване на санкциите, отслабване на
моралните норми, които осъждат нарушаването на закона и т.н.
Според Г. Бекер очакваната полезност от извършване на корупционна
сделка има следния вид:
EUj = pj·Uj (Y - fj) + (1 - pj) Uj (Yj), където:
Yj – е доходът или печалбата (както парична, така и статусна,
психологическа и т.н.) на нарушителя от извършеното престъпление;
Uj – е неговата функция на полезност;
fj – е наказанието за всяко престъпление
еквивалент);

(в паричен

pj – е вероятността от залавяне във връзка с извършването на
всяко отделно престъпление.
Ако Yj > pj fj, то рационалният индивид, при други равни
условия, ще извърши корупционна сделка.
Доколкото на наказание подлежат само заловените
престъпници, тук по същество имат място „ценовата дискриминация”
и неопределеността, т.е. ако човекът е заловен, той ще трябва да
плати fj за своето престъпление; ако не е заловен – той няма да
заплати нищо. Следователно увеличението както на pj, така и на fj,
намаляват очакваната полезност от извършване на престъплението и
по този начин създават тенденция за намаляване на броя на
извършените престъпления, тъй като се увеличава вероятността от
наказание, както и самото наказание.
Корупцията може да се разглежда и като форма на
рентоориентирано поведение. Икономическата рента се разглежда
като доход от ресурсите, превишаващ алтернативните издръжки от
тяхното използване при конкурентна алтернатива. С други думи,
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рентоориентираното поведение може да се сведе до използването на
широк спектър от инструменти за реализиране на държавна намеса в
пазарните механизми по повод на достъпа и употребата на ресурси.
Целта на това поведение е присвояването на създадения доход
(рента). В този случай корупцията се явява форма на нелегално
рентоориентирано поведение. Такъв подход към изследването на
корупцията се прилага от американските икономисти А. О. Крюгер 7 и
Роуз-Акерман 8.
Корупцията може да се разглежда като своеобразен „провал на
пазара”. Възможно е този подход да се окачестви като разновидност
на институционализма. Той предполага разглеждането на корупцията
като обществено ”антиблаго”, притежаващо отрицателен външен
ефект, който се отнася към пазарните провали. Пазарните провали не
са симетрични на неуспехите на държавата, тъй като те се намират на
различни равнища на икономическо регулиране, възможно е
корупцията да се разглежда и като „провал на пазара”, и като „провал
на държавата”. Корупционните отношения не могат да бъдат
неутрализирани само с пазарни или само с държавни методи.
Възможен изход от тази ситуация се съдържа в изводите на теоремата
на Коуз 9 по отношение на тезата, че най-ефективните закони и
социални институти са тези, които пренасят тежестта от регулирането
на външните въздействия върху субектите, които са способни да
направят това при най-ниски разходи. Ако проектираме това
твърдение спрямо корупцията, можем да направим извод, че борбата
7

Krueger, A.O. The Political Economy of the Rent Seeking Society.// The American Economic
Review.
64/3,
1974,
Рр:
291-303.
[cited
20.07.2015].
Available
from:
https://www.aeaweb.org/aer/top20/64.3.291-303.pdf
8
Rose-Ackerman, S. High-Level Rent-Seeking and Corruption in African Regimes: Theory and
Cases.
World
Bank
1995-6.
[cited
20.07.2015].
Available
from:
http://siteresources.worldbank.org/INTWBIGOVANTCOR/Resources/wps1780.pdf
9
Роналд Хари Коуз (Ronald Harry Coase) е британски икономист. Върхът на неговата
професионална кариера е получаването на Нобелова награда по икономика през 1991 г. за
сериозен принос в откриването и обясняването на взаимовръзката между микроикономикса и
макроикономикса в частта, която обяснява как разходите, които се правят по време на една
търговска сделка, и третирането на свързаните с тази търговска сделка имуществени права
оказват влияние върху институционалното структуриране и функциониране на икономиката.
Теоремата на Коуз гласи, че ако няма разходи при сключването на една сделка, то
икономическите агенти ще се договарят за най-ефективното решение от правна гледна точка.
Ако обаче при сключването на дадена сделка се извършват определени разходи (разходи за
провеждане на срещи, разходи за договаряне на сделката и др. под.) или пък има риск
сделката да не се сключи, то това несъмнено ще окаже влияние върху избора на правно
решение за извършване на икономическата сделка.
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с корупцията трябва да се води от всички институции (както
държавни, така и частни), способни да реализират поставените задачи
максимално ефективно.
Корупцията може да се окачестви и като „провал на
държавата”. Това е още един много известен подход към
дефинирането на корупцията, застъпван от последователите на
австрийската школа в икономическата теория. Според тях намесата
на държавата в икономиката води до деформация на пазарните
механизми, вследствие на което неизбежно се стига до „провал на
държавата”. Доколкото подложените на корупция чиновници са
представители на държавната власт, дотолкова в крайна сметка
държавата е причина за корупцията. Този подход при разглеждането
на корупцията е приложен от Л. Мизес, който застъпва становището,
че корупцията е спътник на интервенционализма 10.
Корупцията като „монопол”. В рамките на този подход е
възприето да се разглежда пазарът на услуги, предлагани на
склонните към корумпиране. Монополната власт, която те
притежават и от която могат да се възползват, е тяхната възможност
за ограничаване на предоставяните услуги. Тук се сравняват три
варианта на ценообразуване: първи, при който корумпираният
определя цена над официалната, като присвоява надбавката; втори,
при който корумпираният определя цена над официалната, като
присвоява цялата сума (заедно с надбавката); трети, при който
корумпираният определя цена под официалната, като присвоява
цялата сума. При разглеждането на всеки от вариантите се анализират
предимствата за всяка от страните: на потребителите, на
корумпираните и условно за държавата. Очевидно е, че найпредпочитан от гледна точка на потребителя е третият вариант, който
може да бъде определен като „обществено ефективен”. Именно върху
схващането за наличието на такива краткосрочни изгоди се основава
широко разпространеното мнение за ползата от корупцията,
независимо от качеството и ефективността на институтите. Безспорно
в дадения случай не можа да става дума да каквато и да било
ефективност, тъй като хазната, където би трябвало да постъпят
средствата за изпълнението на държавната услуга и откъдето вече са
Мизес, Л. Свободният пазар и неговите врагове: псевдонауката, социализма и инфлацията.
Институт за радикален капитализъм „Атлас”, С., 2010. [cited 20.07.2015]. Available from:
https://www.overgas.bg/documents/10157/111315/mises-sv.pazar.pdf
10
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били заделени средства, покриващи издръжките по нейното
предоставяне, няма да получи доход. Това, което в този случай не се
отчита, е, че в следващия период като резултат от ниската
събираемост е възможно да се увеличи данъчното бреме и така
обществото като цяло още един път ще плати за корупционната
услуга. Ето как предпочитаният от обществото привидно най-евтин
вариант всъщност му струва най-скъпо.
Проблемът за разкриване същността на корупцията се усложнява и
от отсъствието на категорична правна дефиниция на това понятие, макар
че то се използва като официален и законов термин. В него обаче се
влага различно съдържание в различен институционален и правен
контекст. Неяснотата се допълва от широката и нееднозначна употреба
на понятието "корупция" в областта на правото, икономиката,
политологията, етиката и особено в журналистическата практика. В тази
ситуация е необходимо по-прецизно очертаване на възможните
интерпретации (всекидневни, законови, международноправни,
аналитични) и внасянето на определено единство в разбирането на
термина "корупция".
Терминът „корупция” за първи път се среща в римското право и с
него се определя дейността на лица, насочена към нарушаване на
нормалния ход на съдебния процес или реда на управлението. Считаме,
че са налице всички основания да споделяме мнението на Николо
Макиавели относно факта, че именно в римското право терминът
корупция придобива собствена юридическа форма. По този начин,
макар и с известна условност, можем да отстояваме разбирането, че
формирането на съвременното разбиране на понятието корупция
съвпада с периода на възникване и развитие на римското право.
Едновременно с това значението на този факт не бива да се
абсолютизира и в нормативно-правното наследство на Древния Рим
да се търси решение на съвременните проблеми, свързани с
практиката в борбата с корупцията. Древните римски законодатели,
доколкото това е известно, не са правили опити да конструират
универсален състав на корупционното правонарушение, още повече
да дават нормативно определение на понятието корупция, така че
тези конструкции биха били безсмислени, тъй като те не могат да
бъдат полезни на съвременните органи и структури за борба с
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корупцията 11 . Значението на понятието "корупция" е етимологично
свързано с латинската дума "соrruptio”, която буквално означава
"разваленост", "изхабеност", "лошо състояние". Второто значение на
думата е "лъжливост", "подкупност". Има и трета трактовка на
значението на термина, която се опира на произхода на самата дума
"соrruptio” посредством сливането на думите "соr” (от лат. дух, разсъдък)
и "ruptum” (от лат. развалям, разрушавам). Според привържениците на
това разбиране същността на корупцията не се свежда до
подкупничеството и продажността на държавните служители, а до
разрушаване на системните интегриращи връзки на едни или други
обекти на въздействие, към които могат да бъдат отнесени и органите на
публичната власт.
Новият етап във формирането на съвременния смисъл на
понятието корупция съвпада с появата на централизираните
държави в Европа и съществуващите и днес правни системи.
Борбата за власт превръща корупцията не само във важен фактор за
сигурността на държавата, но и в един от най-ефективните
инструменти за завземането на властта. През този период понятието
корупция придобива преимуществено значение на социално
заболяване 12 , което засяга предимно олигархията и държавния
апарат на висшите органи на властта, която в съвременни условия
наричаме „голяма корупция” или „корупция на върховете”.
Извънредната заплаха от корупцията в този смисъл е буквално
очевидна и именно това обстоятелство по-късно допринася за
Разпространението и придобиването на масов характер на явлението корупция в пределите
на Европа започва още в периода на ранното Средновековие. Очевидно основните причини
са бързото развитие на паричните отношения, нарастването на държавния апарат и
преплитането на интересите на държавната власт с частните интереси в противоречие с
принципите на римското право. В тази връзка не е изненадващо, че концепцията за
корупцията повече от всякога придобива теологичен смисъл за грях или дяволска съблазън.
В този период корупцията се разглежда като проявление на корумпираната същност на
обществото (Тома Аквински). По този начин в Средните векове се формира принципно ново
разбиране за корупцията като антисоциално явление не просто като „съвременник на
човечеството”, но като явление, което прониква цялото общество от горе до долу. Именно в
този период понятието корупция достига най-широк обхват и корупцията започва да се
разглежда като основен принцип на всички отклонения от закона. В същото време, разбира
се, тесният смисъл на понятието не е напълно забравен.
12
Известният италиански философ, държавник и историк от времето на Ренесанса, Николо
Макиавели, считан за родоначалник на идеята за модерната държава, сравнява корупцията с
болест, която в началото трудно се разпознава и лесно се лекува, а по-късно лесно се
разпознава, но е почти невъзможно да бъде излекувана. Според Макиавели развратеният от
корупция народ много трудно остава свободен.
11
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изместването на акцента в разбирането на корупцията към
криминологичните и наказателно-правните характеристики на
явлението. По този начин се създават предпоставки за
окончателното демаркиране на съществено различаващите се
значения на корупцията – корупцията като всяко незачитане на
обществения интерес заради лична изгода; и корупцията като
престъпна злоупотреба с пълномощия от страна на държавните
служители за лично облагодетелстване.
Съвременното значение на понятието корупция окончателно
се формира, когато тя става неразделна част от обществения живот
в повечето европейски държави. Именно от този период корупцията
е вече широко разбирана като подкупност и продажност на
чиновници или на държавни длъжности лица, както и на
обществено-политически дейци. Тълковният речник на българския
език влага подобен смисъл в термина "корупция": "поквареност на
длъжностно лице; продажност". Тази интерпретация е най-близко до
всекидневното разбиране на корупцията, но тя е твърде обща и не може
да послужи нито за целите на научните изследвания, нито като правно
определение на това понятие.
Последният етап от формирането на понятието корупция се
характеризира, от една страна, със стремеж на законодателя към дълбока
диференциация на неговото значение на основата на националните
ценности и посредством националните законови средства, а от друга – с
нарастване на унифициращото влияние на международното право върху
формирането на смисъла на това понятие. Последното обаче, както сочи
анализът, не води до еднозначно разбиране на корупцията.
Сред изследователите, изучаващи явлението корупция, са
разпространени две гледища, според които корупцията се разглежда в
тесен и в широк смисъл. При определянето на корупцията в тесния
смисъл, акцентът се поставя върху съвкупността от нормативно
установени състави на правонарушения, предвидени в националните (и
международни)
законодателства,
различаващи
се
от
други
правонарушения.
В българското законодателство няма правна дефиниция на
понятието "корупция", което е валидно и за международното
пространство. Тъй като от втората половина на ХХ век корупцията се
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превърна в транснационално явление с глобално въздействие13 в редица
международни документи срещаме различни възгледи и схващания за
корупцията. В Преамбюла на Конвенцията на ООН срещу корупцията
тя най-общо се определя като заплаха за стабилността и сигурността
на обществото и държавата, която подкопава демократичните
институции и ценности и е свързана с другите форми на
престъпност 14 . В член 8 на Конвенцията на ООН срещу
транснационалната организирана престъпност 15 , известна като
Конвенцията от Палермо, корупцията се разглежда като „умишлени
престъпни деяния, които включват: а) обещаване, предлагане или
предоставяне на публично длъжностно лице, пряко или чрез
посредник, на недължима изгода за него или за друго физическо или
юридическо лице, с цел длъжностното лице да извърши или да се
въздържи от извършване на действия в изпълнение на служебните си
задължения; б) искането или приемането от длъжностно лице, лично
или чрез посредник, на недължима изгода за това лице или за друго
физическо лице или юридическо лице с цел длъжностното лице да
извърши или да се въздържи от извършване на действия при
изпълнение на служебните си задължения.” Така в Конвенцията
терминът корупция е ограничен до: престъпление (т.е. не са
включени
закононарушението,
дисциплинарните
и
административните нарушения); активен и пасивен подкуп (не се
включват разхищението и кражбата); подкуп на свои служители или
еквивалентни категории лица, предоставящи публични услуги (не са
включени гражданите и юридическите лица като субекти на подкуп).
Използването в този случай на толкова тесен смисъл на понятието
корупция според нас се дължи на две обстоятелства. Първо,
посочената
Конвенция
е посветена
на
борбата срещу
транснационалната организирана престъпност, а не срещу всякакви
видове престъпления. Второ, всеки опит за установяване на
международни
стандарти
в
борбата
срещу
граждански,
дисциплинарни и административни корупционни престъпления
създава трудно разрешим проблем за съвместяване в един документ
Международният ден за борба с корупцията е 9-ти декември.
Конвенция на ООН срещу корупцията, приета с резолюция 58/4 на Генералната асамбея от
31 октомври 2003 г.
15
Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной
преступности.
[cited
20.07.2015].
Available
from:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orgcrime.shtml
13
14
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на положения, чието установяване е в компетенциите не само на
държавата, но и на общинските власти, различните организации и
дори на отделните граждани.
Друг подход за решаване на проблема с нормативното
определяне на понятието корупция се среща в изготвената от Съвета
на Европа Гражданска конвенция за корупцията, открита за
подписване през 1999 г., ратифицирана от Република България със
закон, приет от 38-ото Народно събрание на 10 май 2000 г., в сила от
1 ноември 2003 г. като част от действащото българското
законодателство. Според него корупция е „искането, предлагането,
даването или приемането, пряко или косвено, на подкуп или всяка
друга неследваща се облага или обещаването на такава, което засяга
надлежното изпълнение на някое задължение или поведението, което
се изисква от приемащия подкупа, неполагащата се облага или
обещаването на такава.” 16
В приетата от Съвета на Европа Конвенция за борба с
корупцията, ратифицирана със закон, приет от 40-ото Народно
събрание на 14 февруари 2007 г., са посочени и различни категории
лица, които тази конвенция визира като субекти на потенциални
корупционни действия (служители на Европейските общности или
служители на държавите, членки на Европейския съюз) 17. Липсата в
тези документи на стандарти за извеждането на компактна дефиниция
на корупцията се компенсира от детайлното изброяване на формите
на корупционно поведение. Изучаването на тези конвенции ни
позволява да направим извод, че и в този случай извън съдържанието
на
понятието
корупция
остават
дисциплинарните
и
административните нарушения, длъжностното присвояване и
купуване на избиратели.
Много по-голям кръг значения на понятието корупция се
използва в националните законодателства, но и при тях изключително
рядко се срещат примери за пряко нормативно дефиниране на
корупцията. В тази връзка няма нищо учудващо в това, че научната
дискусия за същността и формите на корупция, в която са въвлечени
философи, икономисти, социолози, психолози и юристи, продължава
Корупция, Министерство на външните работи. [cited 20.07.2015] Available from:
http://www.mfa.bg/bg/pages/190/index.html
17
Пак там.
16
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и понастоящем. Анализът на съвременните научни дефиниции на
корупцията показва, че една част от специалистите приема тезата, че
корупцията е социално-правно явление, обхващащо както
неморалното, така и незаконното поведение (вкл. престъпност).
Друга част се основава на факта, че корупцията винаги е обществено
опасно явление, включващо само престъпленията и всичко останало
може да се разглежда като нещо, което я съпътства или я обуславя.
Трета група специалисти ограничава корупцията до подкуп, като
други обществено опасни или вредни деяния според тях следва да се
считат само за престъпления, свързани с корупцията. Четвърти са на
мнение, че корупцията не се ограничава единствено до подкуп и
включва длъжностни злоупотреби. Друга част от специалистите на
свой ред считат за погрешен стремежа на законодателите към
нормиране на понятието корупция наравно с нейните конкретни
проявления (напр. даването на подкуп) и аргументират позицията си с
това, че всички опити понятието да се вкара в определена рамка ще
доведат до това, че част от корупционните действия ще останат извън
закона. Корупцията действително не е само юридическа категория,
макар да има правно определение, което означава, че извън предмета
на юрисдикцията ще остане една голяма група от лошо
идентифицирани и като правило неподлежащи на изява и
установяване с обичайните правни средства аморални корупционни
прояви. Изследването на еволюцията на модерната концепция за
корупцията служи не само за по-доброто разбиране на етиологията на
корупцията и усъвършенстване на правната дефиниция на това
понятие както в национален, така и в международен план, но ни
позволява да уловим новите тенденции в социалната оценка на
явлението. С малки изключения, последното обстоятелство
обикновено се подценява в съвременните изследвания, посветени на
борбата с корупцията. Въпреки това сега е невъзможно да се
игнорира фактът, че човечеството е достигнало определена критична
точка при избора на най-ефективен модел за борба с корупцията. В
крайна сметка, това е избор между борбата с корупцията в много
широк и много тесен смисъл. Среден път в това търсене очевидно
скоро няма да бъде намерен.
В широкия смисъл понятието корупция се разбира като явление,
което разрушава държавния апарат и води до деградация на
механизма на функциониране на публичните институти. При
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провеждането на теоретични и емпирични изследвания корупцията се
разглежда като сложно и многопластово социално, икономическо и
политическо явление. В този контекст правните трактовки не са
достатъчни и се предлагат по-широко обхватни социологически
интерпретации на корупцията. Едно от възприетите схващания с такъв
характер обозначава с понятието "корупция" злоупотребата с
икономическа, политическа, административна и съдебна власт, която
води до лично или групово облагодетелстване за сметка на правото и
законните интереси на личността, на конкретната общност или на
цялото общество. Този широк обхват на термина корупция се базира
на разбирането, че противодействието срещу корупцията не само в
национален, но и в глобален мащаб изисква координирани усилия,
които да ангажират както държавата, така и гражданите, без да се
изключва нито един сектор на обществения живот.
От позицията на икономическата теория, корупцията
представлява специфичен вид икономически отношения, които
възникват в резултат на подмяната на пазарните отношения с такива
обществени отношения, които по своята природа нямат
икономически произход. От гледна точка на институционалната
теория корупцията като неформална икономическа институция се
свежда до продажбата на длъжностни правомощия, както в
публичния, така и в частния 18 сектор на стопанството, и се определя
като договорно взаимодействие между различните икономически
агенти с цел злоупотреба със служебно положение за лична облага.
Несъвършенството на стопанската бизнес среда (икономическите
условия) създава търсенето на стоки от този род, а несъвършенството
на правните и морално-етични норми на обществото създава
предлагането им.
Както не един път подчертахме съществен проблем при
изследването на корупцията е, че понятието няма еднозначно
Според Т. Ялъмов „ ... корупцията в частния сектор е по-малко разпространена от
корупцията в обществения сектор, но е също толкова системна и проблемна”, а „наличието
на корупция в частния сектор в България (и във всяка друга страна) демонстрира наличието
на множество неефективности във функционирането на икономическите институции”. Виж
Ялъмов, Т. Бизнес коалиции, корпоративно управление и антикорупция, в Учебно помагало
„Антикорупция”, Център за изследване на демокрацията. С. [cited 20.07.2015]. Available
from: http://www.anticorruption.bg/artShow.php?id=1279
18

Корупцията - заплаха за икономическата сигурност

25

съдържание. В различните страни и времена хората формират
различно разбиране за корупцията. Причината за това са различията в
ценностите, социалните норми, както и особеностите на
разпределението на властта.
Например в бившите колониални държави ценностите, свързани
с добросъвестното изпълнение на държавната служба и с
обществения интерес, са твърде размити, което е резултат от
формираното в миналото негативно отношение към властта като
нещо, наложено насилствено и чуждо на местното население. В
допълнение, разграничаването на публичния от частния сектор, което
представителите на западните страни приемат за даденост, е резултат
от дълъг процес на развитие. Докато в много от развиващите се
страни тези процеси не са завършени и хората, заемащи държавни
постове в тези общества, често не виждат нищо осъдително в
използването на служебното си положение за лична изгода и не
възприемат много от действията си като корупция. Нещо повече, в
много развиващи се страни (и не само) правителствените служители
се чувстват отговорни не единствено пред своя обществен дълг, но и
пред своите по-малко успели родственици и близки, като за да им
помогнат, често ги назначават на държавна служба. Много
корупционни практики успешно се вписват в традиционната размяна
на подаръци и по този начин, като поддържат съществуващите
семейни ценности, правят много трудно разграничението на
традицията от корупцията.
Много от тези практики, които в развиващите се страни не се
смятат за корупция, в развитите страни еднозначно ще бъдат
отнесени към нея. Освен това развиващите се страни се различават
помежду си по утвърдените в обществото ценности и следователно
по възприемането на корупцията. Като се основава на това
обстоятелство, Арнолд Хайденхаймер 19 по подобие на
класификацията на икономиката на „бяла”, „сива” и „черна”
подразделя корупцията на „бяла”, „сива” и „черна”. В термина
„черна” корупция се включват действия, които заслужават наказание
както от гледище на елита, така и според общественото мнение.
„Сивата” корупция включва в своя обсег постъпки, за вредата от
19

Heidenheimer, A. J. The Context of Analysis. In Arnold J. Heidenheimer, ed., Political Corruption:
Readings in Comparative Analysis.- New Brunswick, NJ: Transaction Books, 1970.
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които съществуват различни мнения и оценки както сред елита, така
и сред хората. „Бяла” корупция авторът нарича практики, към които
мнозинството от представителите на различните социални групи се
отнасят с търпимост. В своето изследване Хайденхаймер показва, че в
традиционните общества, основани на патронажни отношения, и в
съвременните модерни общества едни и същи действия се отнасят
към различен тип корупция.
Според Джеймс Скот 20 включването на едни или други
практики в обсега на корупцията е свързано и със спецификата на
различните законодателства. Едни и същи практики могат да се
приемат като легални в дадени страни, а в други – като корупционни.
По този начин равнището на корупцията е отражение на особеностите
в господстващите законодателни правила, а това, което се включва в
съдържанието на корупцията, може да бъде свързано с
разпределението на властта в дадено общество. В този случай
доминиращите социални групи налагат на останалите членове на
обществото собствената си трактовка за това какво следва да се
отнася към корупцията и следователно какво трябва да бъде
подложено на социално осъждане и законово преследване. Подобна
възможност за манипулиране на съдържанието на това понятие
позволява на влиятелните групи да укрепват властовите си позиции в
обществото.
Наличието на различни трактовки на корупцията е поставено в
центъра на социологическия подход при изучаване на неформалните
взаимоотношения. При всички достойнства на този подход, е
необходимо да отбележим, че акцентът, който социолозите поставят
върху „гъвкавостта” на корупцията, в действителност не позволява да
се провеждат сравнителни международни изследвания, тъй като
всяко общество има собствено разбиране за корупцията, причините и
последиците от това явление, както и конкретните начини за справяне
с него.
Като пропускат обстоятелството, че в това понятие може да бъде
вложен различен смисъл, в своите разработки икономистите са посклонни да прилагат унифициран подход към корупцията, което води
до редица предимства: първо, позволява да се изработят
20

Scott, C. J. The Analysis of Corruption in Developing Nations.// Comparative Studies in Societies and
History, Vol. 11. №. 3, 1969. Pp: 315–341.
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унифицирани показатели за измерване на корупцията, осигуряващи
възможност за сравнение на мащаба на нейното проявление в
различните страни; това, на свой ред позволява да се изведат
универсални причини и последици от корупцията, а също така
способства за създаването на универсални рецепти за борба с това
явление. Недостатък на унифицирания подход към корупцията е, че в
различните страни е възможно да се измерват различни явления, като
по този начин получените резултати ще се окажат универсални, но
малко достоверни. Освен това унифицираният подход по никакъв
начин не отчита качествените характеристики на корупцията. При
това, както е показано в редица изследвания, именно качествените, а
не количествените разлики в типовете корупция често предопределят
нейните икономически последици. Както отбелязва Фред Блок 21 , в
сложните съвременни общества количествените вариации в степента
на държавната намеса в стопанството не са толкова важни. Авторът
се основава на предпоставката, че в нашата съвременност държавата
винаги има ключова роля в регулирането на икономическите процеси,
затова следва да се съсредоточим върху качествените разлики в тази
дейност. Основният изследователски въпрос трябва да се сведе до
това – какви действия на управляващите водят до формирането на
т.нар. хищническа държава и какви действия са в основата за
постигането на баланс между икономическата ефективност и
равенството, демокрацията и правата на личността, като в този случай
се имат предвид формалните правила за регулиране на стопанството
от страна на държавата. Същото обаче може да се прилага и спрямо
неформалните правила, посредством които държавата се намесва в
икономиката. Тъй като корупцията не е нищо друго освен начин за
регулиране на стопанството по неформален път, става дума за това,
че конкретни чиновници, заради подкуп или по силата на приятелски
обещания, променят формалните правила в полза на различни
участници в пазарната игра. По тази логика често не е толкова важно
какво е равнището на корупция, т.е. колко голяма е държавната
намеса в работата на пазара с помощта на неформални инструменти.
Много по-важни са качествените характеристики на неформалните
действия на държавата, а именно конкретните форми на проявление
на корупцията.
Блок, Ф. Роли государства в хозяйстве.// Экономическая социология., т. 5. №. 2, 2004, с .37.
[cited 20.07.2015]. Available from: http://ecsoc.hse.ru/data/2011/12/08/1208204953/ecsoc_t5_n2.pdf
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Тъй като и двата подхода за изследване на корупцията имат
своите предимства, ние ще се постараем да съвместим унифицирания
и диверсифицирания подход и по възможност да минимизираме
техните недостатъци. По този начин ние се отклоняваме от често
прилагания при изследването на корупцията подход, според който
към корупцията могат да бъдат отнесени всички практики,
възприемани от респондентите като корупционни. Отчитайки
социологическата традиция при изучаването на този феномен,
подобен подход ни се струва не особено ефективен (и за
международни сравнения), тъй като както вече отбелязахме, в
различните общества има различно разбиране за корупцията. По този
начин, още на етапа на дизайна на изследването посредством анализа
на различните схващания за корупцията, ние формулираме найподходящата за целите на нашата работа дефиниция и очертаваме
конкретните видове корупционни практики 22.
Едно от основните методологични предизвикателства при
изследването на корупцията е да се изведе и структурира
определение, което би позволило в пълна степен да се разкрие
съдържанието на това сложно и противоречиво обществено явление.
Основните определения на корупцията, използвани и днес, са
синтезирани още през 60-те и 70-те години на ХХ век.
Джеймс Скот предлага корупцията да се дефинира на основата
на общественото мнение 23 . На тази основа за корупция се смятат
всички практики, които се възприемат от хората като такива. Голям
недостатък на това определение за корупцията е, че общественото
мнение е твърде нееднородно, дори в рамките на едно общество, а
какво остава за различните страни и различните исторически
периоди. Този подход затруднява сравнителния анализ между
страните, тъй като под корупция могат да се разбират съвършено
различни постановки.
Разновидност на този подход е дефиницията на корупцията от
позицията на обществения интерес, според която корупцията
съществува навсякъде, където хората, облечени във власт като
държавни служители или отговорни длъжностни лица, бидейки
По-нататък към корупцията ще отнасяме всички практики, които се вписват в тази
дефиниция и могат да бъдат класифицирани според откроените от нас видове корупция,
независимо от това дали те се осъзнават като корупционни от самите участници в процеса.
23
Scott, J. С. Comparative Political Corruption, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1972.
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мотивирани от парични и друг род неформални възнаграждения,
извършват действия в полза на лицата, предоставящи тези
възнаграждения, като при това накърняват обществените интереси.
Това определение обаче предполага общо разбиране на това до какво
се свеждат обществените интереси. Като отчитаме многообразието на
различните общества и наличието на различни групи интереси в
рамките на едно общество, понятието „накърняване на обществените
интереси” се оказва лишено от конкретно съдържание и в този
смисъл не е особено приложимо като основа за дефиниране на
корупцията.
По-нов подход към определянето на корупцията е предложен от
Rose-Ackerman 24 , в чиято основа също е заложен общественият
интерес, реализиран посредством веригата „принципал – агент –
клиент”. Този подход, известен с абревиатурата ПАК, сполучливо
описва взаимодействието на всички страни на корупционния обмен в
определен институционален и политически контекст. Принципалът,
облечен с обществено доверие, е изразител на интересите на
обществото. Агентът, действащ от името на възложителя изпълнява
специфична функция, възложена му от принципала. Клиентът е
частно лице, което е в пряко и непосредствено взаимодействие с
агента. Корупцията се проявява, когато агентът нарушава интересите
на принципала в полза на собствените си интереси. С други думи,
корупцията се свежда до незачитане от страна агента на интересите
на възложителя в полза на клиента срещу определено
възнаграждение. ПАК подходът наследява недостатъците на подхода,
основан на обществения интерес, тъй като един от ключовите
аналитични инструменти в него са интересите на обществото, които е
сложно да бъдат определени. Освен това той не дава добри резултати
в политически системи, където няма ясно разграничение между
частното и общественото и където съществува срастване в
разклоненията и равнищата на властта в рамките на една
управляваща партия. В такава ситуация е неясно кой се явява
принципал, на кого е подотчетен агентът, кой е изразител на

24

Rose-Ackerman, S. The political economy of corruption, The World Bank, Viewpoint, 74. 1996.
[cited
20.07.2015].
Available
from:
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/11629/multi_page.pdf?sequence=1
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обществения интерес и до какво се свежда този интерес 25. Подходът,
основан на обществения интерес, и подходът ПАК имат още една
обща характеристика – според тях корупцията се свежда до
накърняване на обществения интерес, затова тя винаги се
квалифицира като негативно явление. Тъй като една от задачите на
нашата работа е да изведем потенциалните положителни и
отрицателни аспекти от корупцията, стремежът ни е да предложим
оригинална и максимално неутрална дефиниция, която да не
предполага задължително единствено негативни оценки.
Друг широко известен подход за дефиниране на корупцията е
т.нар. пазарно-ориентиран подход, който най-добре се илюстрира с
твърдението, че корумпираният чиновник гледа на своята длъжност
като на бизнес, доходът от който той се старае да максимизира.
Следователно, обществената длъжност се превръща в единица за
максимизиране. Размерът на доходите на чиновника зависи от
пазарната ситуация и от неговата способност да намери върху
траекторията на общественото търсене точката на максималната
изгода. Това разбиране за корупцията изключва мрежовата корупция,
тъй като тя има гранично място между пазарната размяна и
приятелските или роднинските отношения. Чиновник, който оказва
услуга на свой познат, в даден момент може да се откаже от своята
изгода поради очакването за реципрочност в бъдеще, т.е разчита в
перспектива също да получи полза, като нейният вид и размер не се
уговарят предварително. Ето защо в подобна неопределена ситуация
чиновникът не е в състояние да максимизира собствения си доход.
Подходът, който в най-голяма степен елиминира недостатъците,
посочени по-горе, е ориентиран към регулиране на дейността на
чиновниците. В този случай корупцията се проявява като отклонение
на служителя от правилата, регламентиращи държавната служба.
Според него корупцията може да се разглежда като поведение, което
се отклонява от формалните задължения, свързани с държавната
служба, по силата на лични (семейни и приятелски), финансови и
статусни мотиви. Според Джоузеф Най 26 корупцията предполага
25

Johnston, M. The political consequences of corruption: a reassessment.// Comparative politics,
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26
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такова поведение като вземането на подкуп (използване на стимули,
за да се промени решението на длъжностно лице, чийто статус се
основава на доверието на обществото), непотизъм (осигуряване на
покровителство на лица въз основа на роднинство и близост),
присвояване (на обществени средства за лични цели). Това
определение има редица неоспорими предимства: първо, то не се
основава на общественото мнение, което е много сложно да
определим, а на обективни критерии, като формалните правила,
регулиращи действията на чиновниците. Безусловно тези правила са
различни за отделните страни, но за разлика от обществените нагласи
тези отличия лесно могат да се установят; второ, предложеното
определение за корупцията не е етично натоварено, поради което то
допуска както положителни, така и отрицателни последици от
корупцията; трето, дефиницията предложена от Дж. Най предполага
не само финансово, но и друг тип възнаграждение за служителите,
което го прави приложимо за анализа на мрежовата корупция.
Разбира се, този подход има и недостатъци, един от най-важните от
които е, че той не отчита онези случаи, при които действията на
служителите са продиктувани не от писаните правила, а от
ценностите и нормите на поведение. Например, под това определение
не попадат цяла поредица от практики, свързани с корупцията при
създаването на законите, при които поради естеството на творческия
процес на представителите на държавата не могат да бъдат дадени
ясни инструкции 27. В случая корупцията на равнище законодателство
не е от интерес за нашето изследване, но сме длъжни да представим
този недостатък на възприетата дефиниция, тъй като очевидно могат
да бъдат пропуснати цяла поредица корупционни практики,
разрушаващи ценностните принципи на държавната служба. През
последните години подходът, основан върху правилата на регулиране
на държавната служба, се трансформира в едно от най-неутралните и
затова най-често прилагани определения на корупцията –
„използването на служебното положение за лични цели”. Тази
дефиниция акцентира върху факта, че е налице възможност за
използване на правомощията, произтичащи от заемането на държавна
служба, за лични интереси, като не уточнява дали действията на
27
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чиновника са отклонение от формалните правила и ценности,
регулиращи неговата работа 28.
Един от определящите фактори за квалифицирането на едно
нерегламентирано плащане като корупционно действие например е
моментът, в който се осъществява това плащане – преди или след
получаването на определена услуга. Очертава се схващането, че
корупционна проява е всяко нерегламентирано плащане под формата
на пари, подарък или услуга, извършено преди получаването на
желаната услуга. Нерегламентирано плащане, осъществено
доброволно от страна на гражданина след изпълнение на преките
служебни задължения на служителя, се възприема като жест на
благодарност и не влиза в рамките на корупционното поведение.
Предложеното за целите на нашето изследване пределно общо и
неутрално определение съвсем не е съвършено. В частност то не
позволява да се разграничат случаите на мрежова корупция от
другите видове приятелски отношения между длъжностните лица и
представителите на обществото, тъй като са възможни случаи, при
които предоставянето на информация или спестяването на време не
водят до реализиране на сравнителни предимства. В този смисъл
важна отличителна характеристика на корупционните от
некорупционните практики е обстоятелството, дали частното лице в
резултат на конкретната услуга, получена от държавния служител,
придобива привилегировано положение спрямо останалите
претенденти. Необходимо е да отбележим, че ние съзнателно се
Еволюцията на категорията собственост, като главна икономическа категория, в
съвременни условия намира израз в появата и разпространението на т.нар държавномонополистична форма на собственост. Обективните изисквания на високоразвитото
производство и неговите тенденции към все по-голямо обобществяване на капитала, особено
на банковия и акционерния капитал, едновременно с неговата концентрация и
специализация, се проявяват в общата за високоразвития капиталистически свят тенденция
на преминаване от индивидуална към групово-кооперативна форма на собственост.
Функционалните форми, в които намира израз тази тенденция, са акционерните компании,
дружествените фирми, корпорациите, както и държавните предприятия. Това предполага
тази високоразвита частна капиталистическа собственост, по подобие на обществената
(публичната, държавната) форма на собственост, да има опосредстван от гл.т. на
присвояването на резултатите от нейното функциониране характер. По този начин
дефинирането на корупцията като „използването на служебното положение за лични цели” е
приложимо и по отношение на съвременните форми на развитата частна собственост,
доколкото използването на правомощията, произтичащи от заемането на определена служба
в частните структури, също предполага възможността за реализация на личен интерес, т.е.
корупция.
28
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въздържаме от каквито и да било нормативни оценки на това дали в
резултат на корупционния обмен се нарушават принципите на
справедливостта, правилата на лоялната конкуренция, или в по-общ
план обществените интереси, тъй като фактът на плащане на подкуп
или достъпът до познат чиновник, осигуряващи по-добри
конкурентни позиции на дадено частно лице, не е непременно в
противоречие с посочените по-горе принципи. Ако самите формални
правила са несправедливи и дискриминират определени групи от
населението, то понякога е възможно корупционните действия да
могат да се разглеждат като стъпка за възстановяване на
справедливостта и защита на обществения интерес. Ако формалните
правили са адекватни на икономическото развитие и зрелостта на
обществото, то корупционните практики нарушават лоялната
конкуренция и имат отрицателен ефект.
Въз основа на направения анализ, ние ще използваме следната
дефиниция на корупцията, която по наше мнение най-добре отговаря
на задачите, които сме си поставили в настоящата разработка:
корупцията е използването на служебно положение за лични цели29
(свързани с получаването на материални придобивки, поддържането
на връзки и зависимости с роднини, приятели и познати, с
повишаването на личния социален статус), в резултат на което
лицето, отправило искане към служителя (служителите) в публичния
сектор, реализира предимства в сравнение с други претенденти.
От така формулираната дефиниция става ясно, че корупцията е
винаги свързана с държавната служба, публичния сектор, държавното
управление и по силата на тази пряка връзка тя неизбежно оказва в
една или друга степен влияние върху същността, характера и
авторитета на властта в обществото.
Като отчитаме, че субекти на корупционно поведения са
държавните чиновници, длъжностните лица в сферата на
управлението, обществените и политическите дейци, корупцията
може да се разглежда като подкупност и продажност на тази
категория лица, което по мнението на специалистите рефлектира във
факта, че държавата и нейните функции стават предмет на пазарни
Като правило под „лични цели” на корумпирания чиновник се разбира лично обогатяване,
възнаграждение под формата на пари, ценности, услуги от имуществен или неимуществен
характер, водещи до определени материални придобивки или възлови позиции, възникването
на имуществени права и т.н.
29
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отношения, т.е. те са обект на покупко-продажба. В резултат на това
се създава възможност длъжностното лице да предприеме
противоправни или други морално неприемливи за обществото
решения, от които извлича изгода някаква втора страна, а самото
длъжностно лице да получи незаконно възнаграждение. Характерна
особеност на тази ситуация е, че предприетите действия нарушават
закона или неписаните обществени норми, като двете страни действат
по взаимно съгласие, за да получат неполагащата им се облага, като
се стремят да прикрият осъществените действия и реализираната
полза, което потвърждава извода, че от практическо гледище
корупцията е реализация на користните интереси на корумпирания
държавен апарат под формата на незаконно присвоявана от
обществото рента. За разлика от законните данъци и такси, тези
„сборове” не се използват в интерес на обществото, което ги
превръща в основа за формирането на псевдодържавни и
квазиграждански отношения в сферата на държавната служба и пряка
заплаха за икономическата и националната сигурност на държавата,
свързана с регулирането на процесите на общественото развитие.
Това позволява да се твърди, че корупцията като допълнение
към криминалния придобива и политически характер. Това
определение извежда корупцията извън границите на подкупа,
включвайки в себе си непотизма 30 и незаконното присвояване на
публични средства за лично, групово или корпоративно използване,
което предполага, че корупцията като злоупотреба с власт може да се
реализира за получаване на изгода не само в личен, но и в кланов и
корпоративен интерес. Това не винаги е пряко свързано с
придобиване на материални ценности, тъй като корпоративният
интерес преследва и политически цели, насочени към създаване на
такива политически условия, осигуряващи възможност за „легално”,
„законно” присвояване на материални и финансови средства в
бъдеще. Тъй като в преобладаващия случай корупцията нанася пряка
икономическа вреда на личността, обществото и държавата, тази

Непотизъм (от латински: nepos, род. п. nepotis - внук, племенник). Покровителство,
протекция на роднини и близки. В разговорен смисъл - шуробаджанащина. В съвременния
политически живот продължават да се наблюдават явления на непотизъм, когато близки
роднини и приятели на управляващите заемат високи длъжности (и в икономиката), които не
отговарят на техните качества, опит и способности.
30
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дефиниция извежда на преден план и нейната ярко изразена
антисоциална същност.
Ако пренесем това определение в практическата сфера, можем
да направим констатацията, че в основата на корупцията лежи
незаконна двустранна сделка (в корупционното отношение винаги са
въвлечени две страни – този, който търси нерегламентиран достъп, и
този, който го разрешава в разрез със своите служебни задължения
срещу някаква изгода), в резултат на което лицето на държавна
служба нелегално „продава” на физически и/или юридически лица
своите служебни правомощия или услуги, основаващи се на
авторитета на позицията във властта и свързаните с нея възможности,
а купувачът придобива способност да използва държавните
структури за свои цели – за лично обогатяване, за законодателно
оформяне на привилегии, избягване на законова отговорност,
обществен контрол и т.н.
Даваме си сметка, че предложеното определение на корупцията
е значително по-общо от аналогични дефиниции, приети в
публичното пространство, както в икономически, така и в
юридически дискурс, но то има своите предимства, тъй като е
приложимо за преобладаващия брой случаи и не свежда корупцията
единствено до търсенето на икономическа рента, а дава възможност
корупцията да се разглежда и като елемент на груповата етика,
демонстрация на лоялност от страна на длъжностното лице по
отношение на социалното му обкръжение, метод за включване в
„мрежата”, предоставящ нови ресурсни и статусни възможности.
Типология на корупцията
Има много критерии за разграничаване на различните форми на
корупция, но тъй като тя се проявява преди всичко в зоната на
взаимодействие на публичния сектор с гражданите и частния бизнес,
най-често срещани са класификациите (вж. Таблица 1), които вземат
предвид:
броя и характеристиките на контрагентите, които влизат в
корупционни отношения, в частност се откроява т.нар. транзакционна
корупция, при която в обмена участват две и повече страни, и
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автогенна корупция, в която има само един участник, който
присвоява или разхищава обществени фондове;
институционалното местоположение на участниците в
корупционния обмен. Тази характеристика позволява да се
разграничат политическата корупция, в която са въвлечени висши
представители на държавата и обществото, и корупцията, която
намира място вътре в самото общество и към която могат да бъдат
отнесени корупционните отношения в бизнеса. По този критерии
могат да бъдат изведени и по-детайлизирани форми на политическа
корупция, като корупция в изпълнителната власт, в местните органи
на властта, в съдебната система, в сектора за сигурност и т.н. Две
често отделяни форми на корупцията според институционалното
положение на контрагентите е т.нар. „корупция във висшите етажи на
властта” и „корупция в нисшите етажи на властта”. В първия случай
става дума за корупционни отношения, в които са въвлечени висши
държавни служители, политици и бизнесмени, които вземат решения
за разпределение на значителни ресурси. Вторият тип корупция
обикновено се осъществява от служители с по-нисък ранг, които
непосредствено контактуват с гражданите и с представители на
малкия и средния бизнес. Тя има по-масов и всекидневен характер и е
свързана с по-малки мащаби на плащания, подаръци и услуги. Тази
класификация тясно се преплита с разграничаването на корупцията на
политическа и административна, като в случая в политическата
корупция се влага по-тесен смисъл за корупционни отношения в
процеса на вземане на политически решения, докато под
административна се разбира корупция, реализирана на определен
етап от изпълнение на закона;
характерът на корупционните действия е признак, според
който корупцията се дели на „голяма” и „малка”, като голямата
корупция предполага плащане в големи размери, докато при малката
корупция се имат предвид плащания, които са с ниска стойност;
степента на систематичност на даденото явление е друг
важен критерий, който стои в основата на три форми на
корупционните отношения – случайна корупция, когато има
отклонение от нормите на конкретно лице (това е рядко срещано
проявление), институционална корупция, която се наблюдава вътре в
отделните институции и е следствие от занижен контрол, и системна
корупция, когато корупционните отношения пронизват цялото
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общество и сами по себе си са система, работеща по определени
правила;
централизирането на корупцията е друг признак, по който
много автори подразделят корупцията на централизирана и
децентрализирана. Под централизирана корупция се разбира
ситуация, при която е налице неформална йерархия на властта.
Корупционните плащания постъпват на върха, а след това могат да се
преразпределят по веригата. Децентрализираната корупция
предполага ситуация, при която всяко ведомство действа като
самостоятелен агент, изземвайки своя корупционен доход от
обществото;
целите на корупционното действие, тъй като хората влизат
в корупционни отношения с цел лично облагодетелстване,
политическо влияние, социален статус, растеж в кариерата и др.
Корупцията също се подразделя на такава, която е обусловена от
лични интереси и такава, насочена към интереса на групата;
особеностите на разпределение на властта между
държавата и обществото стоят в основата на делението на корупцията
на доброволна и изнудване, когато човек плаща подкуп под натиск от
страна на контрагента, притежаващ власт;
социално-икономическия контекст често се отразява във
формите на корупция, които в различните страни са комбинация от
качеството на институциите и гражданската активност на
обществото, както и от съчетанието в степента на консолидация на
държавата и бизнеса;
поведението на субекта в корупционното отношение, което
обикновено поражда "активна" и "пасивна" корупция. "Активната"
корупция се свързва с обещаването, предлагането или даването,
пряко или косвено, на каквато и да е неследваща се облага на
длъжностно лице, за него или за някой друг, за да извърши или да не
извърши действие по служба. "Пасивната" корупция се отнася до
приемането, от което и да е длъжностно лице, пряко или косвено, на
каквато и да е неследваща се облага за него или за някой друг, или на
приемането на предложение или обещаване на такава облага, за да
извърши или да не извърши действие по служба. В този смисъл е
необходимо да направим уточнението, че границите между активна и
пасивна страна се размиват, когато става дума за "голямата
корупция", тъй като тя е свързана със задвижването на по-сложни и
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по-фини механизми, в които посредниците играят ключова роля. Тъй
като тук както злоупотребите, така и облагите, и най-вече социалноикономическите последици, са в много по-значими размери, то
процесът се движи при минимална прозрачност по линията на
договаряне на взаимните изгоди.
последиците от корупцията са основание за това тя да се
класифицира като интегративна и дезинтегративна. Интегративната
корупция води или до сплотяване на елита, или до интеграция на
елита с обществото, докато дезинтегративната обратно – разрушава
тези връзки и може да провокира конфликти както вътре в елита, така
и между елита и обществото.
Тъй като възможностите за злоупотреба със служебно
положение са многообразни, можем да представим и други
разпространени типове корупция според различни критерии като: кой
злоупотребява със служебно положение, каква е формата на изгодата,
каква е регулярността на корупционните сделки и т.н. За нас обаче
особен интерес представлява типологизирането на корупцията
В нашия случай основният критерий за разграничаването на
различните форми на корупцията е степента на публичен достъп до
корупционните услуги, предоставяни от длъжностни лица. Това
разграничение ни позволява да класифицираме корупционните
практики по качествен признак в две основни групи – пазарна
корупция и мрежова корупция.
Пазарната и мрежовата корупция имат принципно различна
природа. Мрежовата корупция се корени в сферата на социалноикономическите отношения. В този случай в корупционни
взаимоотношения влизат хора, които се познават директно или
осъществяват връзка посредством общи познати, което предполага
сравнително високо равнище на взаимно доверие още преди да се
реализира неформалният обмен. По тази причина е възможно
основната мотивация да не е свързана единствено с паричното
възнаграждение на лицето, предоставящо услугата. Често служители
в публичния сектор оказват съдействие на свои родственици или
близки от желание да помогнат или пък като ответен жест за оказана
им по-рано услуга. На свой ред, пазарната корупция предполага порискови и в същото време безлични отношения, чийто главен стимул
е свързан с парично възмездяване.
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Класификацията на корупцията като мрежова и пазарна не е
нова и тя присъства в литературните източници и публикации още от
60-те години на ХХ век 31 , като различните автори използват
разнообразни наименования на тези две форми. Това е особено видно
по отношение на мрежовата корупция, при която като синоними са
използват
термините
„клановост”,
„фаворизиране”,
„покровителство”, „ракетоносител” и т.н., а самият термин „мрежова
корупция” за пръв път е употребен в работите на Марк Грановетер 32
през 2007 г. Въпреки сравнително дългия живот на термина
„корупция” и досега неговата употреба има доста фрагментарен
характер, а преобладаващата част от изследванията се фокусират
само върху една от двете посочени по-горе основни форми, без да се
прави какъвто и да е сравнителен анализ между тях. Това е сериозен
пропуск и в съществуващата литература, тъй като пазарната и
мрежовата корупция имат не само различна природа, но и тяхното
проявление води до различни последствия.
На пръв поглед пазарната корупция може да ни се стори помалко деструктивна от мрежовата, тъй като привидно тя не нарушава
„логиката на пазара”, т.е. при нея резултатът е следствие от състоял
се процес на „покупко-продажба”, в който предимство получават
ефективните фирми, тъй като могат да направят по-голямо
неформално плащане. В случаите на мрежова корупция
преимущество получават субектите (индивиди, фирми), свързани с
представители на държавата, които нямат потребност да повишават
своята ефективност. От друга страна, обаче разпространението на
пазарната корупция е сигнал за слабост на държавата и формалните
институти на властта, докато при мрежовата корупция
представителите на държавата образуват силна коалиция с бизнеса,
което при определени обстоятелства може да има някакво
благотворно влияние върху общото социално-икономическо развитие
на страната.
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Ето защо сравнителният анализ на пазарната и мрежовата
корупция би могъл да бъде полезен относно разбирането коя от двете
форми може да бъде окачествена като „по-малкото зло”, което ще
позволи да се направи принос в продължаващата дискусия, свързана с
отговора на въпроса възможно ли е корупцията да има каквито и да
било позитивни ефекти.
Друг недостатък на съществуващите международни изследвания
на корупцията е, че те са ориентирани, главно към изследване на
даването и вземането на подкуп, тъй като този процес относително
по-лесно се наблюдава и измерва. В същото време изследванията на
мрежовата корупция обикновено имат чисто теоретичен характер и
анализират отделни примери в различни страни и в различни периоди
от време. Освен това разглеждането на мрежовата корупция при
провеждане на сравнителни международни проучвания потенциално
би могло да доведе до съществена промяна на корупционните
рейтинги на страните и като следствие до преразглеждане на
резултатите от много разработки по тези въпроси.
Сами по себе си пазарната и мрежовата форми на корупция
представляват „идеалните типове”, които макар в действителността
рядко могат да се срещнат в чист вид, на практика задават
корупционния континуум. Ако на единия полюс на този континуум
поставим мрежовата, а на другия – пазарната корупция, то
корупционният профил в някой от секторите на икономиката или на
страната като цяло може да се разположи вътре в този континуум, т.е.
да се представи като определено съотношение между двете форми на
корупция. Изучаването на това съотношение и неговата динамика във
времето има голямо значение, включително за изработването на
адекватни мерки на антикорупционната политика на всяка страна.
Това може да бъде полезно в нашия, български случай, тъй като е
очевидно, че и двете форми на корупция са широко разпространени,
но съотношението между тях се променя в зависимост от това в какъв
период от развитието си е страната.
Към пазарната корупция ще отнесем транзакциите между
представителите на обществото и представителите на държавата,
свързани с използването на служебно положение за лична изгода, при
които всеки човек, който плаща подкуп, получава достъп до
публични услуги или ресурси. Частен случай на пазарна корупция
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има и когато държавата разпределя оскъдни блага, за които има
много претенденти. Тогава отношенията между служителите и
представителите на обществото приемат формата на търг, на който
действа правилото, че този, който плаща повече, получава достъп до
ресурсите.
Под мрежова корупция ще разбираме сделките между
представителите на обществото и представителите на държавата,
предполагащи използване на служебното положение за лична облага,
при които достъп до публични услуги и ресурси могат да получат
само тези, които са в роднински, приятелски или делови отношения с
длъжностни лица. Мрежовата корупция за разлика от пазарната,
задължително предполага съществуването на лични отношения
между служителите и представители на обществото и в този смисъл
има по-дълбоки социални корени.
Пазарната и мрежовата корупция не са взаимно изключващи се
и съществуват едновременно в различни пропорции в много страни.
Също така смятаме за целесъобразно да изведем и смесен тип
корупция, в която респондентите, в зависимост от ситуацията,
участват и в пазарната, и в мрежовата корупция. Необходимостта от
обособяването на този тип корупция е обусловено от редица причини,
най-важната от които е, че ние се стремим да откроим разликите
между пазарната и мрежовата корупция, които са видни при
сравнението на „крайните” типове корупция. Ако допуснем тяхното
припокриване, резултатите от сравнението до голяма степен ще се
обезсмислят. Например, разпространението на смесен тип може да
бъде причинено както от фактори, свързани с пазарната корупция,
така и от фактори, които се асоциират с мрежовата корупция. Ако
включим дела на участниците в пазарната корупция и дела на
участниците в мрежовата корупция в смесената корупция, няма да
сме в състояние да идентифицираме и сравним факторите, влияещи
поотделно на всяка от формите на корупция. Допълнителен аргумент
в полза на обособяването на корупция от смесен тип е
обстоятелството, че представителите на тази група могат да имат
специални характеристики, които не позволяват те да се
идентифицират нито с участниците в мрежовата, нито с участниците
в пазарната корупция.
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Пазарната и мрежовата корупция се преплитат с понятията
монетаризирана (парична) и немонетаризирана (непарична) корупция.
Пазарната корупция винаги се основава на подкупи, тъй като в този
случай възможността да се предложи неформалното плащане е
„пропускателният билет” до неформалните услуги и преференции.
Обратно, мрежовата корупция изобщо може да не предполага парична
компенсация. Формата на изразяване на благодарност може да има
характер на ответна услуга, нематериална полза, като например
приятелска добронамереност и отношение или гаранция за подкрепа и
лоялност. Проявлението на мрежовата корупция предполага и
възможността предоставянето на определена услуга и отплатата за нея
да бъдат значително отдалечени във времето.
Ето защо за нуждите на нашия анализ ще използваме и други
комбинации от посочените вече два основни типа корупция. В
частност ще използваме понятията: парична корупция, която включва
всички форми на корупция, основани на неформални плащания –
пазарната и смесения тип корупция (това понятие ни е необходимо, за
да осигурим съпоставимост на резултатите от изследванията на
корупцията в различните страни, които се изработват на основата на
индикатори, отразяващи най-вече равнището на вземане на подкупи
от държавните служители); и обща корупция, в която включваме
пазарната, мрежовата и смесената форма.
В кръга на дефиницията на пазарната и мрежовата корупция
попадат редица различни неформални практики. Практиките,
свързани с пазарната корупция, са по-хомогенни. Те включват
неформалните плащания в ситуации, при които членовете на
обществото и представителите на държавата са непознати или бегло
се познават помежду си. Практиките, отнасящи се към мрежовата
корупция, са по-разнообразни в своята структура и включват найразлични явления, обозначавани с различни термини, но с еднаква
същност: всички те предполагат решаване на собствените проблеми и
получаването на преференции с помощта на лични връзки.
Необходимо е да се отбележи, че във всички страни корупцията
е тясно свързана с института посредничество, затова смятаме, че
трябва да го отчетем при разграничаването на пазарната и мрежовата
корупция. Наличието на посредници, на първо място, показва
наличието на някои пречки за достъп до корупционни услуги и
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следователно за отклонение от идеалния тип пазарна корупция. Ето
защо принципно важният въпрос е как е уредено самото
посредничество. Ако решаването на проблема с чиновниците с
помощта на трети лица е достъпно на практика за всеки желаещ
(напр. посреднически фирми в митниците, адвокатски кантори,
осигуряващи посредничество за
неформални плащания от
бизнесмени за служители и др.), ситуацията е по-близка до пазарната
корупцията. Ако посредническите услуги са достъпни само за
членове на тяхното непосредствено обкръжение, ситуацията е поблизо до другия полюс, т.е. до мрежовата корупция. Във всички
случаи посредничеството в известна степен разширява достъпа до
корупционни услуги.
Независимо от многообразието на своите разновидности,
мрежовата корупция се развива при сложни социално-икономически
и политически условия. Пазарната корупция – обратно, при вътрешна
хомогенност на практика може да доминира в различен контекст. Ето
защо в зависимост от социално-икономическите характеристики на
страните, в които се наблюдава, пазарната корупция може да бъде
подразделена на три подвида – „егалитарна контролирана корупция”,
„хищническа държава”, „свободна конкуренция” (вж. Таблица 1).
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Таблица 1
ТИПОЛОГИЯ НА КОРУПЦИОННИТЕ ОТНОШЕНИЯ

Критерии за типология
на корупцията

Брой и характеристики на
контрагентите

Институционално местоположение
на участниците в корупционния
обмен

Характер на корупционните
действия
Степен на систематичност
на корупционните действия
Степен на централизиране на
корупцията
Цели на корупционното действие
Особености на разпределение на
властта между държавата и
обществото
Последици от корупцията
Степен на публичен достъп
до корупционни услуги,
предоставяни от длъжностни лица

Видове корупция
Транзакционна корупция
Автогенна корупция
Между държавата и обществото
Вътре в обществото
Корупция във висшите етажи на властта
Корупция в нисшите етажи на властта
Политическа корупция
Административна корупция
Голяма корупция
Малка корупция
Парична корупция
Непарична корупция
Случайна корупция
Институционална корупция
Системна корупция
Централизирана корупция
Децентрализира корупция
Корупция обусловена от лични
интереси
Корупция обусловена от интереса на
групата
Низходяща корупция
Възходяща корупция
Доброволна корупция
Принудителна корупция
Интегративна корупция
Дезинтегративна корупция
Пазарна корупция
• хищническа държава
• свободна конкуренция
• егалитарна контролирана
Мрежова корупция

Първият подвид пазарна корупция, който присъства в страните,
които са постигнали значим напредък в своето развитие и за които са
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характерни стабилни икономически и политически институции, ще
обозначим като „егалитарна контролирана корупция”. В случая става
въпрос за ситуации, при които всеки има равни възможности за
достъп до корупционни услуги, но правителството контролира тези
процеси. Списъкът на услугите, които могат да бъдат получени срещу
подкуп, е твърде ограничен. Властта сама установява безлични
правила, в съответствие с които се осъществява разпределението на
корупционната рента 33 . Към проявите на пазарната корупция в
относително по-развитите и стабилни общества се отнасят такива
безлични практики като създаване на неформални фондове за помощ
към държавните органи и структури, където всеки предприемач може
да прехвърля пари или фиксирани неформални плащания за
определени услуги, които са достъпни за всички желаещи.
Безличните правила за предоставяне на корупционни услуги
възникват в резултат на диверсификацията на икономическите и
политическите процеси към момента, когато тези процеси не могат да
се регулират с помощта на личните отношения. Свободният достъп
до корупцията в дадения случай се осигурява за сметка на стремежа
на относително силната държава да регламентира неформалните
отношения, да ги направи максимално прозрачни и максимално
близки до формалните правила. По този начин пазарната корупция,
регулирана от държавата, предполага относително ниско равнище на
корупционните плащания.
Теоретично основание за отделянето на другите два подвида на
пазарната корупция – „хищническата държава” и „свободната
конкуренция”, е свързано с особеностите в разпределението на
властта между обществото и държавата. Тези две разновидности на
пазарната корупция са породени от властови дисбаланси. Те създават
условия за участието на голям брой хора в корупционните процеси и
нанасят сериозни вреди на икономиката.
В ситуациите на проявление на корупцията „хищническа
държава”, властта е в ръцете на ограничен кръг от хора, свързани
помежду си предимно с лични или родствени връзки, които
доминират над бизнеса и извличат от това максимална рента.
Свободният достъп до корупционните сделки е гарантиран от
Например в Южна Корея през 60-те и 70-те години на ХХ век лицензите за внос и
преференциалните лихвени проценти по кредитите са разпределяни между фирмите въз
основа на успеха им в износа.
33
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обстоятелството, че властта е заинтересована да извлече максимален
доход от този нерегламентиран обмен. В „хищническата държава”
всеки има правото да решава своите проблеми по корупционен начин,
но достъпът до реализиране на корупционна рента от населението и
нейното преразпределение е само за ограничен брой лица.
При проявлението на т.нар. „свободна конкуренция”, като
разновидност на пазарната корупция, на практика надмощие
придобива най-силната страна. Това могат да бъдат или конкуриращи
се помежду си предприемачи, или представители на властта. В този
случай съществува открит достъп както до получаването на
корупционни услуги, така и до тяхното предоставяне и
преразпределение. Често срещана ситуация в тези държави е
нецентрализираната корупция, при която различни държавни органи
действат като самостоятелни агенти, извличайки рентен доход от
бизнеса. Именно тогава натоварването на бизнеса е най-голямо.
Свободната конкуренция между предприемачите за достъп до
корупционни услуги често води до пълна парализа на държавата,
която се оказва неспособна да провежда независима политика и
обслужва само интересите на отделни фирми. В този случай
свободният достъп до корупция се осигурява от обстоятелството, че
държава е твърде слаба, за да регулира и ограничава този достъп.
Подразделянето на пазарната корупция на „хищническа
държава” и „свободна конкуренция” се основава на представените
вече класификации на корупцията, без да се припокрива напълно с
тях. Преди да изведем тези разлики, е необходимо да
характеризираме другите форми на корупция, които са
класифицирани
от
различни
изследователи
по
признака
„разпределението на влиянието между властта и обществото”.
Дейвид Канг дава графичен израз на съществуващите според
него четири типа корупция (вж. Фигура 2), като в тези четири
разновидности предлага пазарната корупция да се подраздели на
„взаимна зависимост” (mutual hostages), „търсене на рента” (rent
seeking), „хищническа държава” (predatory state) и „свободна
конкуренция” (laissez-faire), като в различните прояви на корупцията
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степента, в която властта използва бизнеса за лични цели и обратно –
бизнесът използва държавата за своите интереси, е различна 34.
Фигура 2
ЧЕТИРИ ТИПА КОРУПЦИЯ 35
ДЪРЖАВА
СЪГЛАСУВАНА

МАЛКО НИВО
концентрирано

БИЗНЕС

ФРАГМЕНТИРАН А

І. Взаимна зависимост

ІІ. Търсене на рента

Тип: съглашателски

Тип: отдолу - нагоре

Размер: среден

Размер: голям

ІІІ. Хищническа
държава

VІ. Свободна
конкуренция
(laissez-fair|

ГОЛЯМО НИВО
разпръснато

Тип: отгоре - надолу

Тип: остатъчен

Размер: голям

Размер: малък

Подробно и задълбочено разграничение на корупцията (на
„хищническа държава” и „търсене на рента”) срещаме и в книгата на
проф. Майкъл Джонстън „Синдроми на корупцията: богатство, власт
и демокрация” 36 . Корупционната ситуация „хищническа държава”
34

Kang, D. Crony Capitalism: Corruption and Development in South Korea and the Philippines,
Cambridge University Press, 2002. [cited 20.07.2015]. Available from:
http://catdir.loc.gov/catdir/samples/cam031/2001025806.pdf
35
Пак там.
36
Johnston, M. Syndromes of Corruption: Wealth, Power, and Democracy, Cambridge University
Press, 2005. [cited 20.07.2015]. Available from:
http://assets.cambridge.org/97805218/53347/frontmatter/9780521853347_frontmatter.pdf
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той определя като „формални магнати” (Official Moguls), а „търсенето
на рента” като разновидност на пазарната корупция той
идентифицира като „олигарси и кланове” (Oligarchs and Clans).
Корупционният синдром „формални магнати” е присъщ на
страните с недемократични режими, при които политическите
институти са контролирани от малка група хора, които ги използват
за собствени облаги. Управляващите елити не са подотчетни на
никого, тъй като гражданското общество и формалните държавни
институти са извънредно слаби. По мнението на автора, като примери
за тази форма на корупция могат да бъдат използвани Китай,
Индонезия, африканските държави, а така също близкоизточните
страни като Йордания и Обединените арабски емирства.
Синдромът на корупцията „олигарси и кланове” е характерен за
страните, които преминават през съществени промени в
икономическата и политическата сфера. Те като правило имат слаби
държавни институти и влиятелен бизнес сектор. Олигарсите налагат
своята воля над властта, ръководени от своите частни (често пъти
краткосрочни и противоречиви) интереси. Силата на отделните
олигарси не е безгранична, тъй като те са в непрекъсната
конкуренция помежду си, и поради тази причина те са принудени да
изграждат и поддържат собствени клиентски мрежи (кланове).
Примери за тази форма на корупция могат да бъдат намерени в Русия
(най-вече през 90-те години на миналия век), в Мексико, Филипините
и т.н. Общото за всички тези страни е, че те се намират в процес на
реформиране – в Русия протича преход от централно управлявана,
планова икономика към пазарно стопанство и от тоталитаризъм към
демокрация, в Мексико още от 80-те години на ХХ век ролята на
държавата в стопанството започва да намалява, а през 2000 г. на власт
идват либерални режими, които минимизират държавната намеса в
икономиката на страната. На Филипините политическата
либерализация настъпва през 1986 г. по време на т.нар. „Жълта
революция”, а интензивното икономическо реформиране по време на
голямата либерализация протича през 90-те години.
Описаните форми на корупция в днешно време често се
обозначават с термини като низходяща (top-down) корупция
(хищническа държава) и възходяща (bottom-up) корупция (търсене на

Корупцията - заплаха за икономическата сигурност

49

рента). Като отчитаме краткостта и яснотата на тези термини, и ние
ще ги използваме за нашите цели.
В използваната от нас класификация ситуацията „хищническа
държава” напълно съвпада с определяната от други автори като
низходяща корупция (в която освен „хищническата държава” се
включват „формалните магнати”). При тази ситуация свободната
конкуренция малко се различава от възходящата корупция (в която се
включват „търсенето на рента” и „олигарси и кланове”), тъй като тя
включва по-широк диапазон от корупционни практики. Под
възходяща корупция е прието да се разбира ситуация, при която
държава не взема самостоятелни решения в съответствие със
собствените си интереси, а удовлетворява исканията на отделни
компании, които си плащат за това. Тук е възможно да се реализира и
друг вариант – при отсъствието на силен играч в управлението,
какъвто е авторитарният ръководител и неговото обкръжение, в
разпределението на облагите могат да се намесват не само
предприемачите, но и отделните представители на властта. Възможни
са случаи, когато олигарсите надделяват над слабата държава във
високите етажи на властта, а в същото време на низшето или
местното равнище определени служители успяват да извлекат
корупционен доход от малките и средни фирми. В частност именно
такава ситуация се наблюдаваше в редица страни от Източна Европа
в началото на 90-те години. Ето защо, по наше мнение, моделът на
свободната конкуренция между елитите отразява по-добре формата
на корупция, възникваща при наличието на много влиятелни играчи и
липсата на силна ръка.
Доказателство за това, че низходящата и възходящата корупция
имат общ генезис и трябва да бъдат отнесени към една група –
групата на пазарната корупция, е възможността те бързо да се
трансформират една в друга. По-специално на Филипините например
корупцията в продължение на десетилетия действа на принципа на
махалото, преминавайки от възходяща към низходяща корупция и
обратно. Бизнесът и управляващите, знаейки, че скоро махалото ще
се върне в обратна посока, се отказват от проекти за развитие в
дългосрочен план и по ред си пълнят джобовете, в резултат на което
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забавят своето икономическо развитие 37 . Подобна ситуация се
наблюдава и в Мексико. След либерализацията на икономическия
живот и демократизацията на политическата система, корупционните
отношения претърпяват значителни промени и корупцията
„еволюира” от низходяща към възходяща форма 38.
По-нататък ние подробно ще анализираме причините и
последиците само на два от подвидовете пазарна корупция –
„хищническата държава” и „свободната конкуренция”. Тъй като
първият подвид „егалитарната контролирана корупция” е лишена от
недостатъците, характерни за мрежовата и за другите два вида
пазарна корупция, тя е присъща на високоразвитите държави и затова
от наше гледище буди по-малък интерес. От една страна, тя
осигурява равен достъп до корупционни услуги, а от друга – не
предизвиква пълна парализа на държавата и не води до непосилна
финансова тежест за бизнеса и обществото. Въпреки че „егалитарната
контролирана корупция” е неотменим елемент в типологията на
корупцията, считаме, че е по-коректно да сравняваме мрежовата
корупция с пазарната, представена в другите две форми „хищническа
държава” и „свободна конкуренция”.
Предложената класификация на корупцията на пазарна и
мрежова има редица предимства, които могат да се откроят само при
сравнение с използваните досега класификации. Тъй като между тях
могат да се открият много общи характеристики, ние искаме да
концентрираме вниманието само върху онези признаци, по които те
се различават.
Например пазарната корупция и в трите ѝ разновидности може
да се окачестви като малка – основана на дребни по размер плащания,
и като голяма, при която неформалните плащания са големи.
В същото време концепцията за малката и голямата корупция е
неприложима спрямо мрежовата корупция, тъй като заплащането на
чиновниците за оказаната от тях услуга може да има нематериален
характер.
37

Kang, D. Crony Capitalism: Corruption and Development in South Korea and the Philippines,
Cambridge University Press, 2002. [cited 20.07.2015]. Available from:
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Morris, S. Corruption and the Mexican Political System: Continuity and Change.// Third World
Quarterly, Vol. 20, №. 3, 1999, Pp: 623-643.
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Пазарната корупция винаги се изразява в парична форма, докато
мрежовата корупция може да се реализира както под формата на
неформално плащане, така и единствено върху обмен на услуги.
Пазарната корупция във формите „хищническа държава” и
„свободна конкуренция” предполага високо равнище на
неформалните плащания, защото властите или не са в състояние да
възпрепятстват ръста на подкупите, или не са заинтересовани да го
ограничават. В този случай е налице комбинация от свободен достъп
до корупцията и неограничен брой корупционни услуги. Именно
поради това егалитарната контролирана пазарна корупция не поражда
високо равнище на подкупите, тъй като властите контролират
корупционните процеси. При нея обществените услуги са ясно
разделени на две групи. В по-малката група влизат услуги, които
могат да бъдат получени посредством корупционна дейност, но
достъпът до тях или не е ограничен, или могат да се осъществят на
основата на общоизвестни прозрачни принципи и процедури. Докато
голямата група включва услуги, корупционният достъп до които е
закрит за всички.
По тези причини пазарната корупция в разновидностите
„хищническа държава” и „свободна конкуренция” се съчетава със
системния характер на това явление, докато при егалитарната
контролирана пазарна корупция корупционните практики с висока
степен на вероятност биха били случайни или институционални. На
свой ред мрежовата корупция може да се проявява и като
институционално, и като системно явление.
Пазарната корупция може да бъде както централизирана, така и
децентрализирана. За корупцията от типа на „хищническа държава”,
при която определена група контролира достъпа до получаването на
корупционната рента, много по-вероятна е централизираната
корупция. В ситуацията „свободна конкуренция”, при която всяко
държавно ведомство има потенциална възможност да реализира свой
корупционен доход, много по-вероятна е децентрализираната
корупция. На свой ред „егалитарната контролирана корупция” не се
съвместява с децентрализираната корупция. В случай на
децентрализация на корупционните отношения властта не може да
удържи ситуацията под контрол.
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При мрежовата корупция елитите са свързани помежду си с
дългосрочни взаимни ангажименти и активно използват практиката
на преразпределение на облагите. Следователно мрежовата корупция
има централизиран характер.
На свой ред разделението на низходяща и възходяща корупция
не може да бъде приложено към егалитарната контролирана пазарна
корупция, както и към мрежовата форма, тъй като и двете за разлика
от „свободната конкуренция” и „хищническата държава” не
предполагат дисбаланс на властта.
Корупцията се отличава и по степен на принуда, което дава
основание корупционните действия да се делят на доброволно и на
принудително участие в тях. В първия случай инициатор на
корупционния обмен е даващият подкупа, а във втория – вземащият
подкуп държавен служител. Това деление на корупцията обаче е
приложимо само за пазарната корупция. При това в ситуацията на
„хищническата държава” по-разпространена е принудителната,
насилствената корупция, докато при „свободната конкуренция” и
егалитарната контролирана корупция участниците често влизат в
корупционни отношения доброволно, преследвайки своя собствен
интерес. Посочените разлики не са безусловни, тъй като в
преобладаващия брой от случаите принудителната корупция
съществува едновременно с доброволната.
Участниците в мрежовата корупция са склонни да прикриват
наличието на утилитарни мотиви в своите действия, затова
откровеното искане на конкретен „подарък” в отговор на предложена
облага е малко вероятно. Хората, встъпващи в този вид неформални
отношения, до такава степен са свързани с взаимни задължения, че е
сложно да се определи дали някаква услуга е в отговор на преди това
оказана „помощ”, или тя се проявява като аналог на подкуп и служи
като стимул за оказване на нова услуга. Именно това прави много
сложно определянето на инициатора на корупционното действие.
Така класифицираните форми на корупция се различават и по
своите последици. Според Стивън Морис 39 „хищническата държава”
има интегративна роля за елита. В дадения случай елитите играят в
39
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екип като свързана система за преразпределение на корупционните
потоци, която завършва с личността на най-големия играч. По този
начин „хищническата държава” стимулира отчуждението между
властта и обществото. „Свободната конкуренция” води до
дезинтеграция, тъй като поражда ситуации, при които отделни частни
лица „купуват държавата”, което разрушава единството във
властващия отбор и повишава конкуренцията в обществото за достъп
до корупционния пай 40 . Мрежовата корупция има интеграционни
последици в рамките на кръга от инсайдери (вътрешни лица), към
които се отнасят чиновници, роднини, приятели и познати. В същото
време тази форма на корупция води до дезинтеграция на обществото
по оста инсайдери – аутсайдери (външни лица). Най-благоприятна в
този смисъл е ситуацията, породена от егалитарната контролирана
корупция, защото тя не води до разкол в управляващата коалиция, не
разделя населението на инсайдери и аутсайдери и при това увеличава
броя на регламентираните контакти на населението с държавата.
Можем да обобщим, че като сложно обществено явление,
включващо значим брой елементи, които са свързани помежду си,
корупцията последователно разширява зоните на своето влияние,
като прониква в нови, защитени преди това сфери на въздействие. За
да разберем как тя се проявява на практика, е необходимо да
анализираме социалния механизъм на корупцията, да изследваме
социално-икономическите фактори, които ѝ въздействат, и какви са
последиците за обществото и държавата.

40

Пак там.
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ВТОРА ГЛАВА
ПРИЧИНИ И ПОСЛЕДИЦИ
ОТ ПАЗАРНАТА И МРЕЖОВАТА КОРУПЦИЯ
Общи причини за разпространението на корупцията
Корупцията процъфтява, когато институциите са слаби, а
действието на пазарните принципи в икономиката е ограничено. Тя се
проявява там, където користният интерес намира благоприятни
възможности и предпоставки за реализация.
Според много автори корупцията може да бъде повлияна от
равнището на социално-икономическото развитие на страната или
региона, в който тя се намира. Преди всичко в по-развитите страни
формалните институции са по-ефективни, по-високо е качеството на
публичната администрация 41 и съответно е по-развита политическата
система, което намира отражение в относително по-ниското равнище
на корупция. Освен това в по-развитите страни са по-високи нивата
на грамотност и образование, което създава условия за формиране на
култура с ясно разграничение между обществени блага и частни
интереси както в съзнанието на обществеността, така и на елита.
Следователно в по-развитите страни има предпоставки, които
действат в посока на снижаване равнището на корупцията 42.
Най-простият модел 43 , описващ факторите, влияещи върху
размера на корупцията, е:
41
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К = М + В – О,
К (корупция)
М (монополни права)
В (възможност за вземане на решение по усмотрение)
О (отговорност)
Ето защо колкото по-голяма е монополната власт, вкл.
контролът върху определени ресурси, заедно с възможността за
вземане на решения по усмотрение от овластените лица, и колкото
по-ниска е степента на тяхната отговорност за взетите решения и
извършените действия, толкова мащабите на корупцията в дадена
сфера са по-големи.
Корупцията обикновено е свързана с такива сфери на дейност, в
които държавата или други големи икономически субекти имат
монополни права или съществува възможност за упражняване на
изключителни
правомощия
върху
определени
ресурси
(законодателство, изпълнителна власт на национално и местно
равнище, поддържане на обществен ред, съдебна система, контрол
върху естествени монополи и др.). „Там, където има власт и
възможност за свободно упражняване на произтичащите от нея
влияния и правомощия, съществуват предпоставки за възникване на
корупция. По силата на това допускане корупционните практики
намират най-силен разцвет в онези сфери на обществения живот, в
които определен обществен ресурс се намира под контрола на един
или няколко служители. Упражняващият власт в този контекст е
ценен в качеството си на фактор, който може да задоволи някакъв
частен интерес или да осигури доход”44.
Както вече отбелязахме, като обществено отношение
корупцията се проявява като форма на нерегламентирана социална
размяна. От икономическа гледна точка разпространението на
корупцията се подчинява на класическите пазарни принципи. Поголямото търсене (изразено чрез броя на даващите подкуп и размера
на предлаганите суми) и ограниченото предлагане (наличието на
оперативна самостоятелност на служители в обществения сектор за
вземане на решение) индуцират и по-голяма корупция.
"Корупционната цена" (големината на подкупите) естествено се
44
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намира и в пряка връзка със стойността на очакваната изгода.
Механизмите на корупционно поведение се различават и в
зависимост от служебния статус на овластените лица, който по
правило е тясно свързан с притежаваните от тях правомощия и власт.
Принципът тук е: "колкото по-висок етаж от йерархията обитава един
служител, толкова по-голям е мащабът на извършваната корупционна
сделка". Еквивалентът за исканата услуга може да бъде пари,
материални ценности, услуги с особена стойност и др. В този смисъл
корупционните действия може да се разглеждат като специфични
икономически взаимоотношения, от които в повечето случаи и двете
страни имат интерес. Те са алтернативни на легалните пазарни
механизми, ерозират нормалните икономически отношения и
деформират критериите за ефективност на икономическите решения
и действия.
Значим фактор, който влияе на корупцията, е политическа
стабилност.
В
ситуация
на
политическа
нестабилност
представителите на властта имат нестабилен статут, тяхното
положение е несигурно, а бъдещето им е неопределено, което
обуславя тяхната склонност за извличане на корупционна рента в
максимален размер 45.
Ефективността на антикорупционния контрол е друг съществен
фактор, който се проектира върху размера и проявлението на
корупционните отношения. Борбата с корупцията не само води до
ограничаване на нейните размери, но пряко повлиява и нейния
публичен обхват. Въпреки че в условия на неефективни публични
институти, като следствие на антикорупционните мерки е възможна
трансформация на пазарната корупция в мрежова, адекватното и
успешно прилагано антикорупционно законодателство е важен
инструмент в борбата за намаляване на нейното равнище.
Корупцията положително е в корелация с размера на сивата
икономика. Участниците в сивата икономика са принудени да плащат
подкупи, когато бъдат уличени в неспазване на законовите

45

Olson, M. Dictatorship, Democracy, and Development.// American Political Science Review.
Vol. 87, № 3, 1993, Pp: 567-576. [cited 20.07.2015]. Available from:
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изисквания при осъществяването на икономическа дейност 46 . По
аналогичен начин предприемачите от неформалния сектор могат да
използват своите връзки, за да избегнат отговорност за
осъществяването на сенчест бизнес.
Според литературните източници, описващи това явление,
корупцията е по-разпространена в страните с йерархични религии и е
в обратна връзка с протестантското религиозно наследство 47 . На
първо място, това може да се обясни с факта, че в страните, където
религиозната традиция е основана на социалната йерархия, доверието
към непознати е по-ниско, така както и вертикалните връзки
изначално са относително по-силни от хоризонталните. Доверието
извън групата се формира въз основа на многобройни контакти
между хора, равни по социален статус, без да са близки приятели или
роднини 48. Според изследователите високото равнище на доверие в
непознати улеснява колективните действия и е основополагащо за
формирането на ценностите по отношение на обществените блага,
които са необходими за ефективната държава и намаляването на
корупцията.
На второ място, причината за по-слабото разпространение на
корупцията в протестантските страни, отколкото в страните с
"йерархични" религии е, че протестантската църква става
основоположник на принципа за разделение на властите, което
осигурява по-ефективен контрол върху действията на длъжностните
лица. Протестантството, както е известно, възниква като опозиционна
религия на католическата църква (слята с държавата). Затова
протестантската църква изпълнява функциите на мониторинг на
качеството на държавното управление и поведението на
представителите на властта. В страните с "йерархични" религии
църквата е тясно обвързана с държавата, а разделението на властите
се появява много по-късно.
46
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Очевидно е, че доколкото корупцията се характеризира с
широко въздействие както върху икономическата, така и върху
обществената сфера, можем да допуснем, че и условията, при които
се проявява корупцията, са разнообразни. Професорът от Йейлския
университет Сюзан Роуз-Акерман 49 извежда три основни групи
причини за появата на корупцията – икономически, социокултурни и
институционално-политически (виж Таблица 2).
Таблица 2
ПРИЧИНИ ЗА КОРУПЦИЯТА
Причини
за корупцията

Характеристики

Ниски работни заплати на държавните служители
Икономически

Високи данъци, мита и разходи по прилагане на
нормативните (регулиращи) документи
Прекомерни бюрократични процедури

Ниска информираност на гражданите
Социокултурни

Деморализация на обществото
Слабо гражданско общество

Институционалнополитически

Клептокрация
Административен монопол
Власт на бюрократите

Роуз-Аккерман, С. Коррупция и государство. Причины, следствия, реформы, ЛогОс, М.,
2003.
с.
78.
[cited
20.07.2015].
Available
from:
http://www.google.bg/url?url=http://www.milpol.ru/data/2_02_08/korrupsia.doc&rct=j&frm=1&q=
&esrc=s&sa=U&ved=0CCUQFjADahUKEwj8rvjDuOzGAhVBnHIKHbUqBKE&usg=AFQjCNE
TWu-_i7cVagaAk4SQDhg-Uufikg
49

Лидия Велкова

60

Професорът от Харвардския университет А. Шлайфер,
съвместно с проф. Р. Вишни от университета в Чикаго извеждат шест
общи причини, които подтикват към корупционна дейност. Нещо
повече, в съответствие с всяка ситуация се извежда „функцията”
корупция (виж Таблица 3 50).
Таблица 3
ПРИЧИНИ И ФУНКЦИИ НА КОРУПЦИЯТА
Причини за корупцията
Разпределяйки дефицитната рента,
правителството се ръководи от формални
критерии, а не от искрено желание тя да бъде
получена от фирмите

Функции на корупцията

Очистваща

Ниска работна заплата на държавните
служители

Премиална

Частни лица и фирми се стремят да
минимизират разходите/издръжките
(данъци, формални правила)

Снижаване на издръжките

Създаване на концесии и сключване от страна
на държавата на договори с частни фирми

Разпределение на пазара

Подкупване на политици и подкупване на
избиратели

Подмяна на легитимните
форми на политическо
влияние

Завладяване от правораздавателните органи на
властта за преразпределение на ресурсите и
налагане на разходи

Припокриване
на законовите норми
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Като вземем под внимание разгледаните подходи за изучаване
на причините за проявлението на корупцията, условно можем да
изведем шест групи причини, влияещи върху този процес,
представени в Таблица 4.

Таблица 4

ОБЩИ ПРИЧИНИ ЗА КОРУПЦИЯТА
Причини

Характеристики

Фундаментални

Дефекти в работата на икономическите институти,
монополизация на икономиката, извънредно
голямо държавно регулиране, недостатъци в
работата на съдебната система, слаборазвито
гражданско общество, неефективност на
политическите решения.

Правови

Липса на адекватни правила, често изменение на
законите, несъвършенство на нормативната база и
нееднозначност и неточност при трактовката на
закона.

Организационноикономически

Неефективност и липса на контрол върху работата
на чиновниците, тежък и сложен бюрократичен
апарат, излишни бариери от страна на държавата
(вкл. разрешителни режими), ниска работна
заплата на служителите в държавния сектор.

Информационни

Асиметрия на информацията, твърд контрол над
средствата за масова информация, липса на
„свобода на словото”, непрозрачност на
държавната политика.

Социални

Непотизъм, клановост и традиция за изразяване на
благодарност посредством подаръци.

Културно-исторически

Дълготрайно формирано отношение към
корупцията като нормално явление, морално
разложение на обществото.
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Можем да обобщим, че от съществена важност при изследване
на причините за съществуването и разпространението на корупцията
е степента на оптималност на държавното регулиране, което зависи
от конкретната ситуация в дадената страна. Изучавайки причините за
корупцията не бива да изпускаме от внимание състоянието на
обществото като цяло.
Фактори за проявлението на пазарната и мрежовата
корупция
Фактори за пазарната корупция
Както вече стана дума, низходящата и възходящата корупция се
развиват при дисбаланс на властта между държавата и обществото. За
пазарната корупция е характерен естественият икономически подбор,
при който силната страна взема надмощие над слабата, а това на свой
ред е признак за липсата на формирана институционална среда. При
изградена институционална структура институтите ограничават
властта както на бизнеса, така и на държавата, поради което не може
да има един всевластен и всемогъщ победител, който отнема всичко.
В този смисъл можем да твърдим, че пазарната корупция до голяма
степен измества институциите и действа на тяхно място.
При корупцията, проявяваща се в условията на „свободна
конкуренция”, слабото развитие на институтите е обусловено
предимно от бързите икономически и политически промени,
протичащи в страните с преходна икономика. Според Марк
Робинсън 51 в „хищническата държава” слабостта на институтите не е
следствие от бурните политически процеси, а резултат от рационално
планирана политика на държавния лидер. Това е характерно на найвече за държавите, които в една или друга степен са авторитарни,
където на управляващите режими липсва легитимност, често се
проявяват етнически конфликти и обществото проявява сравнително
висока степен на политическа активност. В подобна ситуация
51

Robinson, M. Corruption and Development: An Introduction, In M. Robinson ed., Corruption and
Development. Frank Cass, London, 1998, Pp: 1–14. [cited 20.07.2015]. Available from:
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управляващите елити се чувстват крайно неуверени. Те се боят да
стимулират икономиката, да инвестират в общественото образование
и да създават транспортна инфраструктура, която обединява страната,
тъй като това може да доведе до възникването на богата, образована и
сплотена средна класа, способна да се противопостави на начина на
управление и да създаде ефективна опозиция. Затова авторитарните
политически лидери предпочитат тактиката на „хищническата
държава”, насочена към присвояване на корупционната рента и
отслабване на обществото и неговите граждански структури. Подобна
стратегия предотвратява появата и развитието на публични
институти, способни да ограничат властта на управляващите елити и
да ограничат корупцията. Според Питър Евънс 52 ярък пример за
подобна хищническа авторитарна държава е Заир по времето на
президента Мобуто. Той описва ситуация, при която самият лидер на
страната и петдесетина човека от неговото най-близко обкръжение
извличат корупционен доход практически от цялото останало
население. В такава обстановка държавата не е в състояние да
отстоява собствения си интерес, тъй като всички държавни решения
са пуснати в продажба за бизнес. Един от основните изводи, които
авторът прави, е, че в конкретния случай причина за корупцията не е
прекомерната бюрокрация, а по-скоро почти пълната липса на
бюрократични институции (както са изведени от М. Вебер), при това
държавният лидер по всякакъв начин е затруднявал модернизацията
на обществото, и по-специално инвестициите в инфраструктурни
проекти, тъй като ги е смятал за крайно опасни от гледна точка на
възможността да доведат до обединение на населението и появата на
опозиционни центрове. Представеното от П. Евънс е типичен пример
за страна с низходяща корупция, при която „хищническата държава”
не представлява бюрократична система, характеризираща се с
излишен регулативизъм, а персонален режим с непоследователна
политика и некомпетентна бюрокрация.
За най-голямо увеличение на пазарната корупция допринасят
икономическите и политическите промени в условията на неразвита
институционална среда. В развиващите се страни почти всяка
модернизационна мярка до известна степен провокира ръста на
52
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пазарната корупция. Според статистиката приватизацията в страните
от Африка, извършена под натиска на Запада, се изражда в рязко
увеличение на размера на подкупите. Същото се случва, когато по
нареждане на западните донори, африканските икономики стават пооткрити. Местните власти получават допълнителен корупционен
доход от западните компании за осигуряване на достъп до пазара и за
ускоряване на бюрократичните процеси 53.
Отделните модернизационни мерки, като демократизацията и
либерализацията, в началния етап могат за станат причина за
развитие на пазарната корупция. Демократизацията предполага поактивно участие на гражданите в социално-икономическия и
политическия живот на страната, както и по-честа ротация на елита.
Тези фактори в съвкупност създават допълнителни стимули
представителите на обществото да участват в корупционния обмен. В
условията на преход към демокрация политиците са заинтересовани
да отворят достъпа до корупционни услуги за колкото може повече
хора, тъй като това им позволява да гарантират финансирането на
избирателната си кампания 54.
Проблемът на младите демокрации се свежда до това, че при тях
едни демократични черти, като обществена активност и конкуренция
за власт, се развиват по-бързо от други – като законност и
отчетност 55. С помощта на количествени данни учените доказват, че
връзката между корупцията и демокрацията не е линейна 56, а има Uобразна форма. Пазарната корупция може да се развива като
следствие от
икономическата либерализация.
Либералната
икономическа политика води до нарастване на поляризацията в
обществото и увеличаване на имущественото неравенство, а според
всепризнатият класик на икономическата теория и идеен баща на
либерализма във всичките му форми Адам Смит: “Никое общество не
може да процъфтява и да бъде щастливо, ако по-голяма част от
53
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членовете му са бедни и мизерстват” 57 . В резултат се появява нов
социален слой, притежаващ огромни финансови ресурси, които по
корупционен път могат да бъдат използвани за влияние върху
правителствените решения и за получаване на допълнителни
привилегии. С други думи, създават се условия, при които новите
елити се опитват да получат достъп до политическата система с
помощта на такова универсално средство като парите, което е
напълно в духа на пазарната корупция.
Самюел Хънтингтън 58 застъпва тезата, че смяната на елита често
предизвиква нарастването на пазарната корупция, тъй като
внедряването на нови играчи в политическата и икономическата
система е една от основните функции на неформалните плащания. В
страните с преходна икономика, за които са типични проявленията на
„свободната конкуренция”, смяната на елита представлява мащабен
процес, обхващащ както икономическата, така и политическата
сфера. В авторитарните „хищнически държави” е възможно смяната
на елита да има само локален характер и да се изразява в нова бизнес
активност например. В такива страни реалният обем на брутния
вътрешен продукт (БВП) превишава дори и до три пъти официалния,
което е резултат на бързото развитие на неформалното
предприемачество. Дребният незаконен бизнес се радва на големи
предимства, особено в сравнение с фирмите от формалния сектор,
чиято печалба постоянно е обект на легални и нелегални претенции
на управляващия елит. Това, че дребната буржоазия процъфтява във
време на диктатура, според много автори е естествен процес, тъй
както сенчестата икономика се разраства поради слабостта на
държавата. Ако държавните чиновници не бяха толкова корумпирани,
те не биха позволили на контрабандните фирми да действат
безконтролно, нещо повече – в много страни е често срещано явление
нисшите държавни чиновници лесно да нарушават професионалните
си задължения, при това срещу дребно възнаграждение. Ето как
всепроникващата корупция допринася за появата на нов
предприемачески слой, свързан в по-малка степен с държавата, който
Цит. по Колектив под ръководството на проф. д. ик. н. Ив. Ангелов, Икономиката на
България до 2000 година, БАН, С., 1998, с. 4.
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като използва предимствата на черния пазар, може да стане
локомотив на икономическото развитие.
Силните авторитарни режими, способни да потушават всякаква
неконтролируема дейност от низините, като правило се
характеризират с ниска степен на корупция, което намира отражение
в U-образната форма на зависимост между демокрацията и
корупцията 59.
Страните с пазарна корупция, за които са характерни слабите
неразвити институти и бързите социално-икономически промени,
също така се характеризират с по-високо равнище на насилие.
Насилствените действия са провокирани от появата на нови
участници в нерегламентираните отношения, както и от изострянето
на междуетнически и национални конфликти поради слабостта на
държавата. Като резултат сред населението в страните с високо
равнище на пазарна корупция расте усещането за незащитеност,
което на свой ред още повече провокира разрастването на рекета.
Подобна ситуация се наблюдава през 90-те години на ХХ век в Русия,
Украйна и други източноевропейски държави, когато хората масова
плащат рекет, за да се защитят от престъпността, от набезите на
криминални структури, от натиска на корумпирани чиновници, както
и от престъпления, поръчани от конкурентите.
Важна роля за формирането и разрастването на пазарната
корупция имат и културните фактори. Често споделяна теза е, че тази
форма на корупционни отношения е по-разпространена в страните, в
които чиновниците имат нисък социален статус 60. Тя се основава на
наблюденията на антрополозите, които считат, че да се вземе подкуп,
означава да се признае нисък социален статус. Това действие е
подобно на вземането на бакшиш. Този, който предлага подкуп на
друг човек, едновременно с това му дава да разбере, че го смята за подолен по статус. Това е причината пазарната корупция да се развива в
страни, в които статусът на тези, които вземат подкуп, е по-нисък от
статуса на тези, които го дават.
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Така пазарната корупция се формира от съвкупност от фактори,
които, въпреки че могат да варират в различните страни, притежават
своя специфика, произтичаща от относително бързите обществени
промени, които като правило са предизвикани от икономическа или
политическа либерализация в условията на неразвити институции и
слаба държава.
Фактори за мрежовата корупция
За да изясним особеностите на социалнополитическия контекст,
допринасящ за разпространението на мрежовата корупция, ние
решихме да се съсредоточим главно върху условията за възникването
на т.нар. патронажни отношения. Този избор е обусловен от факта, че
патронажните взаимоотношения се срещат в много общества и
условията за тяхната поява е широко отразена в литературата.
Патронажните взаимоотношения включват сравнително голям брой
практики, свързани с такива понятия като "приятелски кръгове",
„връзки”, „Guanxi” 61 , които са свързани с мрежовата корупция и
включват обмена между хора с различен социален статус. В
допълнение връзките патрон – клиент формират понятия като
фаворизиране, връзкарство и непотизъм, тъй като всички те се
основават на преместването на ценни ресурси от покровителя към
протежето.
Основната предпоставка за развитието на отношенията патрон –
клиент (покровител – протеже) е наличието на отчетливо неравенство
между членовете на обществото в разпределението на властта,
статусните позиции и контрола над ресурсите, което се възприема от
обществото като легитимно 62 . В страните, в които връзката между
обществото и държавата е основана на патрон-клиентски мрежи,
основните ресурси са концентрирани в управляващите елити.
Представителите на обществото възприемат властта като
дистанцирана, безлична, дори враждебна сила, вземаща решения,
които засягат тяхното собствено благополучие и благосъстоянието на
Guanxi (от китайски) в разговорен смисъл – система на подкупи. Концепцията „guanxi“ се
прилага към взаимоотношенията между хора, което често включва идеята за искане на
услуги и връщане на услуги – принцип, подобен на западното общуване в мрежа от контакти
т. нар. „networking“. [cited 20.07.2015]. Available from: http://www.evs-translations.bg/blogbg/tag/kakvo-e-guanxi/
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техните семейства63. Те използват патронажните мрежи, за да оказват
влияние върху властта (правителството). Все пак, въпреки
доминиращата си позиция, властта (правителството) не разполага с
достатъчно ресурси, за да контролира обществото изцяло.
Предпоставка за това е обстоятелството, че властта в една страна не
може да бъде достатъчно силна, за да осигури чисто командни
отношения, точно това е необходимото условие за формиране на
патрон-клиентските отношения. В противен случай, патронът просто
няма да има стимул да хаби усилия, за да поддържа патронажни
мрежи. Съществуването на механизми, уравновесяващи влиянието на
властта (правителството) и на обществото, за да се предотврати ясно
изразено превъзходство на един от играчите, е важно условие за
възникването на патронажните отношения.
Патронажните мрежи могат да се развият във феодалното
общество, в протекционистичните бюрократични режими, както и в
индустриални системи. Понастоящем класическите феодални
отношения, които са доминирали в Западна Европа през
Средновековието, са се превърнали в част от историята.
Съществуващите днес развиващи се общества не могат да се смятат
за феодални, тъй като те не разполагат с такава системно важни
елементи като едрото частно земевладение, крепостното право и др.64
В индустриалните системи, макар да присъстват, патронажните
мрежи не са основният начин за регулиране на отношенията между
властта (правителството) и бизнеса. По този начин, патримониалните
държави, основани на патронажните мрежи, понастоящем са найтипичният пример за страни, в които преобладава мрежовата
корупция. Поради тази причина ние решихме подробно да се спрем
на описанието на протекционистичната държавата.
Концепцията за патримониалната държава за пръв път е
разработена в детайли от Макс Вебер 65. Според неговото определение
патримонализмът е особена форма на властване, когато
управляващият осъществява управлението на държавата като своя
частна собственост. Патримонализмът може да съществува в рамките
Boissevain, J. Patronage in Sicily.// Man, New Series, Vol. 1, №. 1. 1966, Pp: 18-33.
Блок, М. Феодальное общество, Издательство имени Сабашниковых, М., 2003.
65
Вж. Weber, M. Economy and society: An outline of interpretive sociology, University of
California Press, 1978. и Вебер, М. Генезис на западния рационализъм (антология), Изд.
Критика и хуманизъм, С., 2001.
63
64

Корупцията - заплаха за икономическата сигурност

69

на различни икономически и политически системи. В този смисъл
патримонализмът не трябва да се бърка с авторитаризма, който
представлява определен политически режим, противоположен на
плуралистичната
демокрация.
Патримониалните
черти
на
управлението могат да присъстват във всяка точка в континуума от
авторитаризма до демокрацията, което означава, че те са съвместими
с всякакви режими. Казаното се потвърждава и от проф. Франсис
Фукуяма. Според него „Всички държави започват от това, което Макс
Вебер нарича "патримониална държава", т.е. система за управление,
формираща се от средите на приятелите и членовете на семейството
на владетеля или пък от представителите на елитите, доминиращи в
обществото. Подобни форми на управление осигуряват достъп както
до политическата власт, така и до икономическите възможности само
на онези, които се ползват с благоволението на владетеля. По онова
време не се правят опити за "безлично" отношение към гражданите,
въз основа на универсално приложими правила. Съвременната
държавна власт, т.е. държавната бюрокрация, която е "безлична" и
универсална, се формира в течение на продължителен период от
време, а в много случаи тя въобще не се развива” 66. Като привежда за
пример много съвременни държави като Германия, Япония, Италия,
Гърция, САЩ и Великобритания, проф. Фукуяма застъпва тезата, че
патримониално устроените държави са много стабилни, тъй като в
тяхната основа е заложена биологичната склонност на хората да
фаворизират своите близки и приятели. По този начин елитите
изграждат системата на управление, като използват патронажните
звена, с чиято помощ клиентите следват своя патрон в търсенето на
индивидуална изгода. Всичко това, подкрепяно от съответните
ритуали, религия и идеи, придава легитимност на конкретната форма
на управление на елита. Той стига до извода, че такива елитарни
групи са много по-добре организирани в сравнение с другите групи в
обществото, вкл. и по отношение на употребата на насилие. „С
разширяването на мащабите на обществото, неформалните
патронажни мрежи се трансформират в по-формално организирани
клиентелистки йерархии. Но основният организационен принцип на
политиката – взаимният алтруизъм, си остава същият. Веднага след
Фукуяма, Фр. За доброто и лошото управление, сп. Геополитика, 29.03.2015. [cited
20.07.2015]. Available from: http://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika-broi-1-2015/1736-zadobroto-i-loshoto-upravlenie
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като елитите, управляващи определен тип система, получават
политическата власт, те могат да бъдат заменени от други, по-добре
организирани елитни групи, но много рядко от неелитни групи,
разположени под тях в обществената йерархия. Подобни типове
предсъвременни държави успешно се съхраняват в течение на векове,
като продължават да съществуват и днес в различни части на света” 67.
А. Фисун
управление:

68

извежда характерните черти на този стил на

1. Политическият център е самостоятелен и независим от
периферията. Той концентрира политическите, икономическите и
символните ресурси на властта, като едновременно с това блокира
достъпа на всички други групи и слоеве на обществото до тях, без да
им позволява да осъществяват контрол над тези ресурси.
2. Държавата се управлява като частна собственост
(патримониум 69) на управляващите елити – носители на държавната
власт, които приватизират различни обществени функции и
институции, за да ги превърнат в източник на собствени доходи и
придобивки.
3. Етническите, клановите, семейните и родствените връзки не
изчезват, а се възпроизвеждат в съвременни политически и
икономически отношения, определяйки методите и принципите на
тяхното функциониране.
Днес формите на патримонализма, основани на традиционната
легитимност и наследственост на властта, преминават в миналото.
Все по-голямо разпространение получават съвременните форми на
патримонализма, предполагащи "персонално управление въз основа
на лоялност, която не изисква вяра в уникалната личност на
управляващия, а е вътрешно свързана с финансови стимули и
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награди" 70 . Неопатримониални черти на управление присъстват в
много от бившите колониални страни от Азия и Африка, както и в
постсоциалистическите държави, включително и в България.
В основата на всички патримониални държави стоят
патронажните взаимоотношения. Те имат свои особености в
сравнение с аналогични отношения в развитите индустриални
общества. Те се свеждат не само до мащабите на разпространение на
този феномен, но и до обстоятелството, че в индустриалните държави
дисбалансът на властта между патрона и клиента е изключително
малък, така че разликата между тях понякога е трудно да се установи.
Също толкова важна е разликата, че в традиционните
протекционистични общества патронът (владетелят) като правило е
един. Неговата власт се разпростира върху по-ниските равнища с
помощта на така наречените "брокери" – хора, които са клиенти по
отношение на патрона и патрони по отношение на други клиенти. В
модернизиращите се протекционистични общества и в развитите
индустриализирани страни патроните могат да бъдат много и те не са
непременно представители на властта. Това могат да бъдат например
успешни бизнесмени или влиятелни лидери на организации с
нестопанска цел.
Освен това могат да бъдат установени различия между
отношенията патрон-клиент при патримонализма и феодализма. Една
от тях е, че протекционистичните системи, за разлика от феодалните,
се управляват от длъжностни лица, назначени от властимащия и
отчитащи се пред него. Поради тази причина в патримониалната
държавата статусът не се наследява, както е при феодализма, а само
назначаването на длъжност е предпоставка за установяването на
патронажните отношения. Един добър пример за патронажни
отношения в протекционистичната бюрократичната държава са
клиентелистките практики у нас и в другите държави от
постсъветското пространство до 1989 г. Главната причина за
създаването на патронажни отношения по това време е позицията,
която човек заема в бюрократичната йерархия, която определя
неговия статус и възнаграждение в патронажната мрежа. В същото
време предпоставка за това би могло да бъде общото родно място,
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обучението в едно училище, вкл. висше, принадлежността към един
род или към една религия, а дори и към футболен клуб. На тази
основа позицията на всеки човек в бюрократичната йерархия се
определя от неговия статус и възнаграждение в патронажната мрежа.
По такъв начин примерът на съвременните индустриални
бюрокрации, както и на патримониалните държави, сочи, че
мрежовата корупция за разлика от пазарната може да съществува
едновременно с бюрократичните институти. Патронажните мрежи
придават гъвкавост на съществуващата система и позволяват
работата на административния апарат да се адаптира към нуждите на
обикновените хора, които нямат други възможности за влияние върху
правителствените решения.
По тези причини практиките на мрежовата корупция получават
най-голямо разпространение в такива патримониални бюрокрации,
каквито са постсоциалистическите държави, и в частност България,
чието социалистическо минало безусловно допълнително стимулира
разпространението на корупцията. Едновременно с монополизацията
на ресурсите от страна на държавата, присъщо на много от
патримониалните режими, за социалистическата система са
характерни неефективността на преразпределителната система и
обезценяването на паричните отношения. Развитието на
патронажните отношения именно в държави с протекционистични
управленски характеристики не е случайно, тъй като е постулат, че
патронажните мрежи са задължително, макар и недостатъчно условие
за възникването на централизирана йерархична държава. Както пише
Люси Мейр: „клиентелизмът е този зародиш, от който после израства
държавната власт” 71. Тя прави този извод на основата на анализ на
социалните отношения в традиционното общество, разделено на
семейства и кланове, като застъпва идеята, че в подобни условия
лидерът, който иска да обедини страната, е принуден да търси
подкрепа от хора, които първо биха били лоялни към него, а не към
семейството или клана. Именно затова на него са му необходими
патронажни мрежи, които да обединят обществото над
съществуващите традиционни връзки. Други автори оспорват това
мнение, като отстояват разбирането, че развитието на клиентелизма
не е причина, а следствие от появата на централизираните държавни
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структури. Според тях, след като в резултат на поредица от социалноикономически промени една доминантна група е успяла да спечели
изключителен контрол върху излишъците от потребителски стоки, тя
е започнала да развива патронажни мрежи, с цел още повече да
засили своята власт. Могат да се посочат много примери за това, че
патронажните мрежи са универсален инструмент на патримониалните
режими и служат за поддържане на централизираната власт. В този
случай патронът управлява с посредничеството на политическите
брокери по места, с които той поддържа лични доверени отношения и
в чиято лоялност той е убеден. Този метод често е прилаган от
европейските чиновници, за да поддържат своята власт в
африканските колонии 72.
Държавите с централизирана власт и силни бюрократични
институти могат да осъществяват по-ефективен антикорупционен
контрол. Той обаче засяга най-вече пазарната корупция, която се
разкрива много по-лесно. Ако обаче институционалните условия не
се променят към по-добро, широко разпространение може да получи
мрежовата корупция. Ако пазарната корупция често е следствие от
социалните промени и изпълнява функция за интеграция на новите
елити в съществуващата система, то мрежовата корупцията не
предполага бърза смяна на елитите и често е знак за стабилност.
Затова дори да отразява някаква социална мобилизация, то е само в
латентна форма. Патронажните отношения изпълняват функцията за
социална мобилност в рамките на съществуващите мрежи и
осигуряват постепенно и непрекъснато „захранване” на системата с
нови хора, като при това те не са приспособени за бърза ротация на
елита. Масовото прииждане на нови играчи, обратно – разрушава
клиентелистките мрежи. В практиката смяната на елита често е
предизвикана от поредица значими политически и икономически
промени, в резултат на които патронажните отношения все повече се
„монетаризират”, съотношението „разходи – ползи” се проявява все
Създаването на патронажни мрежи е била основната стратегия за консолидация на властта
от страна на генералните секретари на комунистическите партии в социалистическите
страни. От момента на своето встъпване в длъжност в продължение на целия срок на своето
управление, те лично назначавали лоялните към тях хора на ключови държавни длъжности,
както в сферата на изработването, така и в областта на прилагането на държавната политика.
По-нататък посредством разгръщане на партийната мрежа патронажните отношения са се
разпространявали върху периферията.
72
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по-открито, а възвращаемостта от отношенията става по-важна от
запазването на самите отношения 73.
Необходимо е да отбележим, че корупцията във всяко свое
проявление е отражение на някаква социална мобилизация и не може
да се развива в общества, в които хората или напълно са
удовлетворени от своето положение, или пък са крайно пасивни.
Мрежовата корупция в този случай не прави изключение, но в страни
с мрежова корупция, за разлика от страни с широко разпространена
пазарна корупция, социалната мобилизация достига много по-малък
мащаб и носи неявен, скрит характер. Освен това, докато пазарната
корупция се придружава от някои пазарни промени, то мрежовата
корупция спомага за поддържане на стария ред. Идеята, че от
функционална гледна точка мрежовата корупция запазва
съществуващата система, е застъпена в много публикации, в които е
показано, че възможността патронажните мрежи да осигуряват
икономическа и социална мобилност на членовете на обществото,
позволява да се съхрани съществуващата политическа система,
независимо от наличието на социални противоречия.
Ето защо разпространението на мрежовата корупция не само
осигурява стабилност на режима, но в определена степен
предварително предопределя политическото и икономическото
развитие на страната според сценария на централизираната
патримониална държава, като едновременно с това възпрепятства
появата и развитието на диференцирани институти на властта и
разпространението на принципа на равноправието. С голяма
увереност можем да приемем, че нивото на насилие в едно поуправляемо и стабилно общество с мрежова корупция е по-ниско,
отколкото в страните с пазарна корупция. Оттук произлиза и покомфортното усещане на гражданите, предоставящо възможност за
разпространението на реципрочни обмени, тъй като приятелски
кръгове и връзки не могат да съществуват в атмосфера на недоверие,
като резултат от политическа и икономическа нестабилност.
Ако се опитаме накратко да формулираме изводите от
направения обзор, можем да подчертаем, че пазарната корупция до
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голяма степен подменя формалните институти, докато мрежовата
корупция съществува едновременно с бюрократичните правила и
помага те да се адаптират към реалността. Пазарната корупция се
основава на значително нарушаване в баланса на властта между
държавата и обществото (възможно е балансът да бъде нарушен както
в полза на държавата, така и в полза на обществото), докато при
мрежовата корупция нито една от страните не може да вземе
еднозначно господстващо положение. Пазарната корупция
предполага мащабна или локална активност, която не може да се
контролира от държавата и често съпътства промени и смяна на
елита. Обратно, мрежовата корупция се развива в условията на
стабилност и е несъвместима с навлизането на нови играчи. Една от
най-важните й функции е поддържането на съществуващия ред.
Що се отнася до културния контекст, то за развитието на
мрежовата корупция е характерен високият статус на държавния
служител в обществото 74 . Идеята се основа на изследвания, които
сочат, че ако социалният статус на приемащата подкупа страна е повисок от социалния статус на страната, даваща подкуп, то тези
отношения често приемат реципрочен или регулярен характер по
отношение на взаимния обмен на услуги. В този случай пазарната
корупция е по-малко приемлива, тъй като предлагането на подкуп на
лице с по-висок социален статус може да се възприеме като обида. По
този начин в общества, в които държавните чиновници са високо
уважавани, по-разпространени са реципрочните обмени, които
попадат в обхвата на мрежовата корупция.
Можем да обобщим, че пазарната и мрежовата корупция, макар
да са проявление на някои социални дисфункции, са предизвикани от
различни причини и фактори и затова имат различни последици за
развитието на икономиката (виж Таблица 5).
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Таблица 5
СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ И КУЛТУРЕН КОНТЕКСТ
ЗА РАЗВИТИЕТО НА КОРУПЦИЯТА
Индикатори

Пазарна корупция
Хищническа
държава

Пазарна
конкуренция

Баланс на
властта

Значими нарушения в баланса на
властта между държавата и
обществото или в полза на
държавата или в полза на
обществото

Институти

Институционален вакуум

Държавно
устройство

Диктаторски
режим

Антикорупционен
Слаб
контрол
Политически и
Локални
икономически
промени
Относително
Поява на нови
мащабна, но
играчи
локална
Степен на
Средновисока
насилие
Социално
Незащитеност
усещане
Статус на
Нисък
държавните
служители

Мрежова
корупция

Балансът на властта
между държавата и
обществото е
изместен в посока
на държавата, но
нито едно от
страните няма
надмощие
Силно
бюрократизирани
институти

Слаба
децентрализирана Патримониална
държава, млада
бюрокрация
демокрация

Относително твърд
Мащабни

Стабилност

Масова, мащабна

Постепенно
попълване с нови
хора

Висока

Ниска
Относителна
защитеност
Висок
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Още през 60-те години на миналия век се очертават два основни
подхода към изследването на проблема за икономическите последици
от корупцията – културологичен и ревизионистки. Представителите
на културологичния подход застъпват идеята, че корупцията
изначално е дисфункционална, тъй като тя е свързана с традициите за
размяна на подаръци и лоялност към клана или семейството, които
влизат в противоречие с изискванията на правовата държава.
Представителите на ревизионисткия подход на свой ред
застъпват мнението, че на определени етапи от развитието на дадена
страна корупцията може да оказва положително въздействие, тъй
като способства за натрупването на капитал и помага да се
заобиколят неефективните формални институти.
На основата на тези дебати понастоящем са налице две
съвременни конкуриращи се хипотези за влиянието на корупцията
върху икономическото развитие. Първата хипотеза е, че „корупцията
смазва колелата на икономиката” (corruption grease the wheels of
economy), и се основава на идеята, че разпространението на
корупцията дава възможност да се намалят негативните последици от
неефективното
държавно
регулиране
на
икономиката.
Противоположната хипотеза, че "корупцията блокира колелата на
икономиката" (corruption sand the wheels of economy), не изключва
възможността корупцията да има някакъв положителен ефект при
ниско качество на държавното управление, но в същото време
предполага, че корупцията често води до допълнителни, може би
дори по-големи разходи за икономиката.
Макар и в по-различен контекст, илюстрацията на тази идея
може да се види на Фигура 3.

Виж Велкова, Л. Предпоставки и последици от мрежовата корупция.// IT4Sec Reports, №
130, Институт по информационни и комуникационни технологии, С., 2015. [cited 20.07.2015].
Available from: http://dx.doi.org/10.11610/it4sec.0130
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Фигура 3
ИКОНОМИЧЕСКИ ЕФЕКТИ ОТ КОРУПЦИЯТА

76

ПОДКУПИ
(първи ефект: повишаващ
стойността, понякога неутрален)

СОЦИАЛНИ
УЧАСТНИЦИ

ДЪРЖАВНИ
СЛУЖИТЕЛИ

ПРАВИЛА ЗА ТРАНСФЕР
(втори ефект: повишаващ стойността
или намаляващ стойността)

В условията на неефективни формални институции, корупцията
може да се улесни дейността на предприемачите, което е валидно и за
двете форми на корупция. Редица учени твърдят, че корупцията
помага в борбата с бавната работа на публичната администрация.
Според С. Хънтингтън 77 напр., корупцията помага на бизнеса да
избегне сложните и тромави бюрократични процедури и така да
По Robinson, M. Corruption and Development: An Introduction, In M. Robinson ed., Corruption
and Development. Frank Cass, London, 1998, Pp: 1–14. [cited 20.07.2015]. Available from:
http://www.google.bg/books?hl=bg&lr=&id=AqpsDX5tu4EC&oi=fnd&pg=PP5&dq=Robinson,+
M.+Corruption+and+Development:+An+Introduction.&ots=rr1v3WM119&sig=TdeCVAjtf4nFOP
CKSbP06IZannM&redir_esc=y#v=onepage&q=Robinson%2C%20M.%20Corruption%20and%20
Development%3A%20An%20Introduction.&f=false
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съдейства за икономическото развитие, а Лиу 78 с помощта на
икономически модели показва, че корупцията съкращава времето за
получаване на държавни услуги.
Корупцията смазва колелата на икономиката
В много публикации се застъпва тезата, че корупцията помага на
предприемачите да заобиколят излишни и ненужни законодателни
ограничения, тъй като при равни други условия, осигурявайки поголяма свобода за реализиране на операции в частния сектор,
корупцията съдейства за икономическия растеж. Именно поради това
държавите, в които доминира частният сектор, са по-развити от
страните с голям дял държавна икономика, а управляващите често
влизат в неформални коалиции с икономическите субекти, тъй като
са заинтересовани да запазят статуквото. Затова компаниите,
внедряващи икономически иновации, често се срещат с много
административни ограничения, а корупцията им помага да ги
преодолеят.
Често формалните правила, регулиращи икономиката, са
продиктувани не от пазарни, а от идеологически съображения, което
в значителна степен затруднява предприемаческата дейност. Според
Дж. Най 79, като помага да се заобиколят неефективните институти,
затрудняващи
предприемаческата
дейност,
корупцията
в
някогашните социалистически страни осигурява по-голяма
ефективност и придава гъвкавост на системата на държавното
планиране.
Корупцията също спомага за неутрализиране на различните
рискове за инвеститорите, като тези, свързани с насилие или
експроприация, в резултат на което обемът на инвестициите започва
да нараства. Необходимо е да се отбележи, че във всички изброени
по-горе примери съвкупната полезност е по-висока в случаите на
пазарната корупция, тъй като тя гарантира по-ниска летва за влизане
в кръга на предприемачите, които имат достъп до държавни
привилегии. Ако плащането на подкуп е във възможностите на
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достатъчно голям брой предприемачи, то не всеки има влиятелни
познати и роднини сред държавните служители.
В редица разработки се посочва положителният ефект именно
на паричната форма на корупцията. Във всички тези случаи пазарната
корупция, основана най-вече на подкупи и насочена към увеличение
на корупционните потоци, има предимство пред мрежовата, която
може да се реализира и в непарична форма и налага ограничения за
достъп до корупционните услуги. Освен това възможността за
допълнителни корупционни доходи може да привлече на държавни
постове по-квалифицирани служители, които иначе биха се насочили
към частния сектор.
Дж. Най 80 отстоява разбирането, че корупцията стимулира
първоначалното натрупване на капитали в страни, където
собственият капитал е твърде недостатъчен, а държавата има крайно
ограничени възможности официално да събира високи данъци от
населението. Той привежда като пример натрупаните по корупционен
път 500 млн. долара от доминиканския диктатор Рафаел Трухильо,
като подчертава, че необходимо условие за това е тези пари да се
вложат в икономиката, а не да отлежават в чуждестранни банки. В
публикациите се разглеждат и други примери, когато натрупаният по
корупционен път капитал може да донесе полза на стопанството:
корупцията може да доведе до по-високо качество на инвестициите в
страни, където подкупите са алтернатива на данъците и въпреки че
по-голямата част от доходите се акумулират не в държавната хазна, а
в частни ръце, като цяло качеството на инвестициите расте, тъй като
частните инвестиции като правило са по-ефективни от държавните.
В други изследвания се отбелязват положителните аспекти на
корупцията, които могат да се проявят само при пазарната форма.
Някои автори допускат, че корупцията може да повиши качеството и
на държавните инвестиции. Като правило държавните чиновници не
разполагат с достатъчно информация, за да вземат правилни решения
за сключване на държавни контракти. В тези случаи корупцията може
да допринесе за провеждането на конкурентен търг, а размерът на
подкупите може да стане показател за ефективността на фирмите,
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участващи в него. Такава идея се споделя и по повод на издаването на
лицензи – който може да даде по-голям подкуп, е по-успешен и
ефективен, затова чиновниците правят по-добър избор, като издават
лиценз на този, който плаща повече.
До извода, че размерът на подкупа е подходящ критерий при
избор на фирми с цел предоставяне на публични поръчки, достига и
проф. М. Кан 81 , като поставя интересен въпрос – защо в някои
азиатски страни корупционните трансфери водят до бърз растеж на
икономиката, а в други – обратно, повлияват крайно негативно върху
икономическото развитие. В Южна Корея например държавата заделя
крупни субсидии за привилегировани фирми, за което те плащат
подкупи на длъжностните лица, които ги разпределят. Чиновниците,
желаейки да увеличат своя личен доход, предоставят паричните
субсидии на по-ефективните фирми, които впоследствие биха
заплатили по-високи подкупи, което в крайна сметка води до бърз
икономически растеж. В страните от Южна Азия като Индия,
Пакистан, Бангладеш се формира съвършено различна обстановка. За
разлика от Южна Корея, в тези страни се откроява наличието на
средна класа, която осигурява силна политическа опозиция. В
подобни условия политиците са принудени да предоставят държавни
субсидии не на тези представители на бизнеса, от които биха могли
да получат по-голям корупционен доход, а на съществуващата средна
класа, която би могла да формира силна политическа опозиция. В
резултат на това паричните трансфери отново се разпределят по
корупционен път с единствената разлика, че рушветите са форма на
политическа подкрепа. В случая утежняващ фактор е, че
властническите елити в Южна Азия са силно дезинтегрирани. Всеки
клан се опитва да привлече подкрепа за себе си сред опозиционно
настроената средна класа, в резултат на което броят на неефективните
компании, получаващи държавна подкрепа, расте. По тези причини
корупцията в Южна Азия влияе отрицателно върху икономическата
ситуация.
Разбира се, съществуват и противоположни мнения относно
ефективността на критерия „размер на подкупа” при избора на
претенденти за държавни привилегии, тъй като фирмите, заплатили
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най-големия подкуп за получаването на лиценз, често разчитат
впоследствие да „икономисат” от качеството на произведените стоки.
Освен това излизането на пазара може да е изгодно на отделна фирма,
която е готова да плати голям рушвет, но като цяло това може да
окаже отрицателно влияние върху развитието на този пазарен дял.
Мрежовата корупция също може да има редица предимства пред
пазарната. Първо, при мрежовата корупция финансовото натоварване
за бизнеса е по-малко. Второ, в сравнение с пазарната мрежовата
корупция по определение е корупция за избрани, в резултат на което
тя в по-малка степен подкопава върховенството на закона. Трето, в
обстановка на мрежова корупция работят неформални институти за
контрол върху спазването на пазарните договорености, основани
върху трайни отношения на доверие между контрагентите. Това
осигурява
по-равноправен
обмен
между
чиновниците
и
представителите на обществото и намалява риска от опортюнистично
поведение. Разпространението на мрежовата корупция също може да
доведе до опосредстван положителен ефект на макроикономическо
равнище. По наше мнение нито в страните, в които формалните
правила действат ефективно, нито в страните, в които е
разпространена пазарната корупция, личните връзки, формиращи
социалния капитал на хората, не играят такава роля както в
обществата, където преобладава мрежовата форма на корупцията. В
тези страни личният бележник на бизнесмените се превръща в
неизменен атрибут на техните делови успехи, затова предприемачите
губят много време и сили, за да поддържат регулярно стари
познанства и да придобиват нови контакти от средите на
чиновниците и политиците. По този начин се формират по-плътни
социални мрежи, което може да има и редица положителни
последици, една от които са формираните на тяхна основа поустойчиви икономически институти 82 в страните, в които формалните
институти са все още твърде слаби. По този начин например
благодарение на усилията на двама души – Томас Едисон и Самюел
Инсъл, се развива електроенергетичната индустрия в Съединените
щати в периода 1880 – 1930 г. и се поставят основите на цял
82

Granovetter, M. The social construction of corruption, Department of Sociology, Stanford
University,
2004.
[cited
20.07.2015].
Available
from:
http://cddrl.fsi.stanford.edu/sites/default/files/evnts/media/The_Social_Construction_of_Corruption
_Oct04.pdf

Корупцията - заплаха за икономическата сигурност

83

промишлен отрасъл в общественото производство. При това, както
отбелязва Грановетер, техният успех се обяснява не с технологични и
организационни иновации, а с наличието на лични познанства и
връзки с местните политически лидери, както и с британски и
американски изобретатели. В заключителния етап отрасълът
включвал мрежа от фирми, холдингови компании и регулативни
органи, които могат да функционират самостоятелно, без да се опират
на лични взаимоотношения. На свой ред Ю. Пенг 83 въз основа на
примера на Китай защитава тезата, че плътните мрежи от лични
връзки между представителите на държавата и обществото могат да
гарантират защита на правата на собственост и да съдействат за
развитието на предприемачеството в страните, където все още няма
ефективно законодателство в тази област.
Обобщение на хипотезата, че „корупцията смазва колелата на
икономиката”, отнесено към пазарната и мрежовата корупция, е
представено в Таблица 6.
Както вече уточнихме има и втора, защитима с аргументи,
трактовка за икономическите последици от корупцията, а именно:
Корупцията блокира колелата на икономиката
Въпреки големия брой на теоретичните източници,
обосноваващи разбирането, че корупцията може да има положително
въздействие върху икономиката, повечето от авторите на мащабни
представителни изследвания се обединяват около становището, че
корупцията влияе отрицателно върху икономическия растеж. Това
може да става посредством негативното влияние на корупцията върху
намаляване равнището на инвестиционната активност, съкращаване
на обема на международната търговия или нарастване на
политическата нестабилност.
Обзорът на литературата, посветена на механизмите на
корупцията, влияещи отрицателно върху икономиката, показва, че
рушветите и фаворитивизмът могат не само да подпомагат
предприемачите в правенето на бизнес, но и понякога да им създават
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Таблица 6
КОРУПЦИЯТА СМАЗВА КОЛЕЛАТА НА ИКОНОМИКАТА
Ефекти от корупцията

Пазарна
корупция

Осигурява по-бърза работа на
бюрокрацията

Съвкупната
полезност е
Позволява да се заобиколят
по-висока, тъй
неефективните формални правила
като по-голям
Позволява да се насърчават иновациите, брой
които могат да бъдат блокирани поради предприемачи
големия брой административни бариери имат достъп до
корупционни
Неутрализира рисковете, свързани с
услуги
експроприация
Създава допълнителна мотивация за
работа в публичния сектор

Съдейства за първоначалното
натрупване на капитал

Съвкупната
полезност е
по-висока, тъй
като повече
хора получават
неформални
доходи

Мрежова
корупция
Съвкупната
полезност е
по-ниска, тъй
като достъпът до
корупционни
услуги е
ограничен
Съвкупната
полезност е
по-ниска, тъй
като по-малко
хора получават
неформални
доходи

Лобиране за интересите на бизнеса на
етапа на приемане на законите

+

+

Води до относително ефективен
механизъм при разпределение на
държавните субсидии и сключването на
договори с държавата

+

+

Осигурява неформални лостове за
контрол при спазването на договорните
задължения

-

+

Стимулира формирането на плътни
социални мрежи, които съдействат за
изграждане на устойчиви икономически
институти и гарантират правата на
собственост в условията на неефективна
работа на съдебната система

-

+
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допълнителни проблеми. Това означава, че по отношение на много от
отбелязаните по-горе положителни ефекти от корупцията има и
противоположни възгледи, в частност корупцията не само може да
ускори работата на чиновниците, но и значително да я забави. Това се
обяснява с обстоятелството, че самото съществуване на корупцията
води до създаването на допълнителни излишни правила, които в още
по-голяма степен затрудняват ефективната работа на бюрокрацията.
По този начин увеличеният брой на транзакции между чиновниците и
населението като резултат от корупционния обмен може да
неутрализира положителното влияние на корупцията върху скоростта
на протичане на делата.
Възможностите на чиновниците да ускоряват бюрократичните
процедури са силно ограничени в случаите, когато има няколко
центъра за вземане на решения. Тогава на всеки стадий те имат
възможност да ползват своето право на вето и да забавят
бюрократичната процедура – често пъти висши чиновници споделят,
че не могат да гарантират дали са в състояние да ускорят нейното
протичане, но същевременно са сигурни, че могат да я забавят или
блокират. В редица публикации, основани на анализ на агрегирано
равнище, се оспорва твърдението, че допълнителният корупционен
доход стимулира чиновниците към по-добросъвестно изпълнение на
техните задължения. Напротив, корумпираните чиновници често
подхождат избирателно към хората, които се обръщат към тях за
държавни услуги, като осигуряват по-високо качество на услугата за
тези клиенти, които могат да им донесат по-голяма полза.
Корумпираните чиновници също така възпрепятстват израстването на
компетентни сътрудници на ключови позиции в административните
ведомства, за да се предпазят от опасна конкуренция.
Посочените последици могат да се отнесат и към двете форми
на корупция (пазарната и мрежовата), тъй като стимул за създаването
на неефективни бюрократични правила и за недобросъвестно
отношение към формалните задължения може да бъде не само
паричната корупционна рента, асоциираща се с пазарната корупция,
но и поддържането на социални отношения, статусни мотиви и други,
свързани с мрежовата форма.
Освен това и двете форми на корупция могат да резултират в
неефективно разпределение на ресурсите. Тъй като пазарната
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корупция може да бъде по-лесно разкрита, ефективното
разпределение на ресурсите е обусловено от желанието на двете
страни да спазват определено равнище на секретност. В този случай
ресурсните потоци се насочват в такива сфери на стопанството, в
които чиновниците могат безнаказано да получават корупционен
доход. В резултат често срещано явление е държавните служители да
поддържат вноса на онези стоки, които им позволяват лесно да
събират подкупи, и да възпрепятстват импорта на всички останали
продукти. Това е причината неразвитите и бедните държави често да
закупуват върхови световни технологии по извънредно високи цени,
въпреки че икономиката няма реална потребност от тях и местните
компании не могат да ги експлоатират ефективно.
Мрежовата корупция също може да доведе до неравномерно
развитие на икономиката. Например държавните чиновници могат да
оказват подкрепа на тези сектори на бизнеса, с които по различни
причини те поддържат непрекъснат контакт, или пък държавата може
да създава по-благоприятни условия за големите фирми, които в поголяма степен са въвлечени в лични отношения с чиновниците.
Отрицателните последици от корупцията за икономиката могат
да са различни в зависимост от това каква форма на корупция е поразпространена – пазарна или мрежова. Един от главните
недостатъци на пазарната корупция е увеличението на финансовата
тежест за бизнеса. Това е особено актуално за страните с
децентрализирана корупция, където много държавни структури имат
възможност едновременно да облагат предприемачите с корупционен
данък. В тези страни корупционните издръжки на компаниите стигат
до големи висоти, а невъзможността да се предвиди броят на
държавните инстанции, претендиращи за корупционна рента, създава
атмосфера на несигурност и се отразява негативно на
инвестиционната активност на бизнеса. Освен това пазарната
корупция разяжда атмосферата на законност и на практика напълно
парализира държавното регулиране на икономическите отношения.
Тя поражда неспособност на държавата за самостоятелно вземане на
решения, тъй като всеки желаещ може да обърне политиката в своя
полза, като предложи подкуп. Неформалните отношения в подобни
случаи са основани най-вече на лични връзки между отделни
предприемачи и конкретни представители на държавата. Подобна
ситуация се определя от някои автори като „несвързана абсолютна
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доминация”, която в най-голяма степен затруднява икономическото
развитие. Мнение в същата посока изразява и Д. Канг 84 , като
привежда за пример ситуацията във Филипините, където
отношенията между властта и бизнеса се подчиняват на правилата на
свободния пазар. Това обстоятелство в голяма степен способства за
икономическото изоставане на Филипините, което е видно при
сравнение с други азиатски държави като Южна Корея, която се
характеризира със сплотена неформална коалиция между властта и
бизнеса. И други автори споделят аналогични идеи. Според М.
Джонстън 85 синдромите на корупция „олигарси и кланове” и
„официални магнати”, които могат да бъдат отнесени към пазарната
корупция, пречат на развитието на обществото по отношение на
отчетността, законността, ефективните правила на държавното
регулиране и мерките на антикорупционния контрол. В обществата, в
които преобладава пазарната корупция, държавата не изпълнява
своите функции, превръщайки се или в изпълнителен инструмент на
олигархията, или в оръдие на властта за извличане на корупционна
рента от населението, а понякога и в едното, и в другото.
При проявлението на пазарната корупция извънредно слаби са
не само формалните, но и неформалните механизми за контрол над
пазарните транзакции, тъй като участващите в тях не са свързани
помежду си с лични доверителни отношения и взаимни задължения.
По този начин високата степен на несигурност, предизвикана от
възможното неспазване на договорните задължения, надвишава
всички потенциални ползи от корупцията, т.е. рискът от
опортюнизъм, свързан с корупцията, рефлектира в намаляване на
инвестиционната активност.
Основният недостатък на мрежовата корупция се свежда до
това, че тя води до неравен достъп до държавните ресурси,
разделяйки предприемачите на инсайдери и аутсайдери. Както вече
отбелязахме, инсайдерите се ползват с много привилегии, които
осигуряват по-ефективен вътрешен обмен вътре в общността. По
84
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такъв начин социалният капитал, основан на доверие и вътрешно
групова солидарност, се превръща в двигател за икономическото
развитие на общността. Проблемът е, че социалният капитал има и
обратна страна – изключените от този кръг аутсайдери. Това води до
накърняване на пазарната конкуренция, което на свой ред намалява
броя на участниците в пазарната игра, съкращава работните места,
стимулира повишаването на цените на стоките и услугите и
въздейства негативно на тяхното качество. Освен това пазарите
започват да функционират на принципа на затворените общества, а
социалните мрежи, обединяващи чиновниците и предприемачите,
предопределят структурата на икономиката, в резултат на което
много перспективни пазарни ниши, които не са обхванати от тези
мрежи, остават незаети. Същевременно вътре в затворените
общества, плътно покрити от социални мрежи, е възможно
конкуренцията да се засили.
Макар и частично, към подобна ситуация може да бъде
приложен моделът на етническото предприемачество, описан от
Хауард Олдрих и Роджър Уолдингер 86, който показва, че фирмите,
които не могат да излязат извън предела на ограничения пазар, се
конкурират жестоко помежду си и имат нисък потенциал за растеж. В
страните с господстваща мрежова корупция и силни роднински и
приятелски връзки предприемачите често са подложени на натиск от
своите роднини и познати да ги подкрепят, да ги вземат на работа при
себе си, да им повишат заплатата и т.н. В много от тези случаи
взетите решения произтичат от господстващите социални норми, а не
от принципите за бизнес ефективност, което прави развитието на
бизнеса невъзможно. Могат да се посочат редица примери, в които
предприятия с обещаващ старт са се превърнали в организации за
социална подкрепа. Интересно е да отбележим, че подобна
проблематика разглежда още Макс Вебер87, който пише, че основната
причина за успеха на пуританското предприемачество е принципът на
универсализма, който стои в основата на мнозинството икономически
транзакции. Напротив, в дълбоко сплотените общества бизнесът
неизбежно се сблъсква с огромния проблем на фрирайдърството (free86
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raiders 88 ), когато по-неуспешните членове на групата се чувстват в
правото си да решават своите проблеми за сметка на другите, поуспешни членове.
Същевременно е необходимо да обърнем внимание на факта, че
тесните лични връзки осигуряват строг социален контрол и пресичат
автономността на индивидите. Подобни условия очевидно не
благоприятстват развитието на бизнеса, който изисква креативност и
лична свобода. Наличието на неформални отношения на доверие
между предприемачите и представителите на властта дава на
последните още един допълнителен лост, с който да ограничават и
контролират действията на бизнесмените. Обобщение на хипотезата,
че „корупцията блокира колелата на икономиката”, отнесено към
пазарната и мрежовата корупция, е представено в Таблица 7.
Като отчетем плюсовете и минусите на разглежданите от нас две
форми на корупция, можем да направим следните изводи.
Пазарната корупция има крайно негативни последици за
реализирането на икономическото регулиране, както формалното
(държавното), така и неформалното. Освен това тя води до голямо
финансово натоварване на фирмите. От друга страна, при пазарната
корупция бариерите за достъп до държавни ресурси са по-ниски,
отколкото при мрежовата. Това позволява на по-голям брой
предприемачи да се борят успешно с бавната работа на
бюрокрацията, с неефективните законодателни ограничения, както и
с рисковете, свързани с експроприация и възможно насилие.
Участието на повече хора в корупционните отношения засилва
потенциалният положителен ефект на корупцията върху
първоначалното натрупване на капитала и повишава качеството на
работа на чиновниците за сметка на допълнителната добавка към
работната им заплата, свързана с неформалните плащания. Накрая,
предоставянето на държавни привилегии на тези от претендентите,
които могат да дадат по-голям подкуп, а не на тези, които са в
приятелски и роднински отношения с чиновниците, се признава от
много автори като по-ефективен принцип на подбора.
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Таблица 7
КОРУПЦИЯТА БЛОКИРА КОЛЕЛАТА НА ИКОНОМИКАТА
Пазарна
Мрежова
Ефекти от корупцията
корупция
корупция
В по-малка
степен, тъй като
Възпрепятства държавното
+
е корупция за
регулиране на икономиката
избрани
В голяма степен,
поради високия
риск,
опортюнистичното
поведение на
Създава несигурност и води
участниците и
В ниска степен
до намаление на инвестициите
невъзможността
предварително да
се пресметна
корупционните
издръжки
+
В ниска степен
Финансово натоварване на бизнеса
+
+
Спад на икономическия растеж
Възпроизводство на неефективни
+
+
формални правила
Намалява ефективността на работа
+
+
на държавния апарат; избирателен
подход към потребителите
Неефективно разпределение на
+
+
ресурсите
Деформирана пазарна конкуренция,
резултираща в намаляване на
+
+
работните места, повишаване на
цените и влошаване на качеството на
стоките
Неефективност на фирмите, поради
непрекъснат натиск върху
+
+
предприемачите от страна на
държавните служители и от страна
на населението
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Мрежовата корупция е по-малко пагубна за публичните
институти и регулирането ѝ предоставя неформални лостове за
контрол върху спазването на договорните задължения. Финансовата
тежест върху бизнеса е по-ниска при мрежовата, отколкото при
пазарната корупция. Освен това мрежовата корупция подкрепя
социалните връзки и отношения, които стимулират създаването на
ефективни формални организации и осигуряват защита на правата на
собственост. От друга страна, за мрежовата корупция е характерен
неравният достъп до държавни ресурси и разделянето на
предприемачите на инсайдери и аутсайдери. Това ограничава
пазарната конкуренция, което на свой ред съкращава броя на
пазарните участници, намалява работните места и води до
увеличение на цените и намаляване качеството на стоките и услугите.
В страните с широко разпространена мрежова корупция твърдият
социален контрол и многобройните задължения на предприемачите
пред роднини и приятели се проявяват като сериозен ограничител в
дейността на бизнеса.
В реалния живот пазарната и мрежовата корупция винаги
съществуват заедно, макар пропорцията между тях да варира, като
активно взаимодействат помежду си.
Има ситуации, когато пазарната корупция смекчава негативния
ефект от мрежовата корупция. Също така в страните, в които има
налице етнически, религиозни, ярко изявени политически или други
пристрастия, много предприемачи, представители на малцинствената
група, нямат достъп до държавни ресурси, тъй като те се контролират
от представителите на мнозинството. Проблемът, свързан с
фаворизирането на определени общности, е актуален и днес и в тези
случаи. Според Дж. Най 89 именно корупцията, и по-точно пазарната
корупция, помага на представителите на малцинствата, каквито и да
са те, да преодолеят дискриминационното отношение и съдейства за
подобряване на бизнес средата като цяло 90.
Възможен е и обратният случай, когато мрежовата корупция
способства да се преодолее отрицателният ефект от пазарната
корупция. В частност наличието на лични връзки между чиновниците
89
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позволява на предприемачите да снижават своите корупционни
издръжки.
От направения анализ можем да формулираме извода, че
пазарната и мрежовата корупция възникват при различни условия и
могат да имат както негативни, така и положителни последици. Ето
защо е необходимо да се прави оценка на конкретната среда, за да се
изведат факторите, повишаващи вероятността за проявление на
едната или другата форма на корупция, както и да се изследват
икономическите последици от корупцията и в пазарната и в
мрежовата ѝ форма.
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ТРЕТА ГЛАВА
КОРУПЦИЯТА КАТО ЗАРАЗА
Разпространение на корупцията на микро- и макроравнище
Като сложно и всеобхватно обществено явление корупцията има
различни механизми и сфери на разпространение, посредством които
произвежда обширно множество от ефекти и последици. Тези
явления въздействат активно върху социалната сфера и намират израз
в появата на общ „разлагащ” ефект, което поражда деформация в
регулаторите на социалното поведение. По този начин корупцията
обуславя деградацията на човешкия капитал, оказва разрушително
влияние върху морала и в крайна сметка рефлектира в ръст на
корупционните прояви и равнодушие към възможните негативни
последствия.
Голяма част от изследванията са посветени на процеса на
разпространение на корупцията в обществото, като обикновено се
извеждат два типа – т.нар. „вертикално разпространение на
корупцията”, т.е. от държавата към гражданите и „хоризонтално
разпространение на корупцията”, т.е. предаване на корупцията между
членовете на обществото. Традиционно темата за разпространението
на корупцията се изследва в контекста на причините и последиците
от нея. Като причина за корупционно поведение, както вече
посочихме, най-общо се приема дейността на държавния управленски
апарат, последствията, от която се „стоварват” върху главите на
индивидите. Най-честата представа относно механизма на
разпространение на корупцията на микроравнище, т.е. в условията на
закрита система (напр. в една държава), е, че корупционното
взаимодействие се осъществява в посока от държавните структури
към другите субекти на обществената среда. Това означава, че се
получава своеобразен "вертикален канал" за прехвърлянето на
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корупцията в опростена форма от държавата към населението.
Следователно по своята същност корупцията се генерира или
провокира от държавните служители и посредством съответстващ
модел на взаимоотношенията се налага на населението, участващо в
корупционни сделки. Способът за „вертикално разпространение на
корупцията” всъщност е класическата представа, върху която a-priori
се основават преобладаващата част от изследванията.
Този механизъм на разпространение на корупцията е изследван
обстойно, докато възможността за "хоризонталния пренос" на
корупцията, т.е. между членовете на обществото, не е проучена в
достатъчна степен.
Хоризонтално разпространение на корупцията
Съществуването на такъв механизъм за разпространение на
корупционни практики е доказано, макар и от по-малък кръг от
изследователи, които при проучване на предаването на корупцията в
обществения организъм по хоризонтален път се опират на
принципите на поведенческата икономика и на социалните
взаимодействия. Личната готовност на индивидите да се включат в
корупционно взаимодействие е в пряка зависимост от степента на
корумпираност на други граждани (близко обкръжение, колеги или
обществото като цяло), като мащабът на разпространение на
корупцията в текущия период зависи от нейното равнище в
предишния период.
Изучаването на корупцията като икономически проблем,
обособяването на "пазар на корупцията", прилагането на инструменти
на икономическата теория за анализ на процеса – всичко това от
дълго време се използва в процеса на изучаване на явлението
корупция, като се акцентира на особеното значение на резултатите от
социалните взаимодействия в процеса на икономическия анализ. При
изследването на явлението корупция от тези позиции е възможно да
се използва теорията на просоциално поведение, в която акцентът се
поставя върху зависимостта на поведението и предпочитанията на
един индивид от други лица. С други думи, това може да се окачестви
като "заразен ефект" 91 по примера на каквито и да било действия
(водещи до облаги), съпроводени от нарушение на закона. Идеята, че
В англоезичните публикации се употребява терминът „сorruption сontagion”, т.е.
корупционна зараза.
91

Корупцията - заплаха за икономическата сигурност

95

корупцията може да се предава и разпространява от един член на
обществото към друг като "заразно заболяване", се основава на
„теорията за счупения прозорец" 92 . Опитът от практическо
приложение на тази теория принадлежи на правоприлагащите органи,
които са били изправени пред задачата да се справят с ширещите се
престъпления в някои от големите градове на Съединените щати през
80-те години на ХХ век при разработването на стратегии за
поддържане на обществения ред. В преобладаващия брой от случаите
решенията за извършване на корупционно престъпление се вземат
напълно съзнателно, с пълното разбиране, че подобни действия са
незаконни, като основание за това са резултатите от поведението на
други хора в подобни ситуации. Емпиричните проучвания показват,
че склонността на индивида към проява на корупционно поведение е
в пряка зависимост от възприемането на корупционната дейност на
колеги или други лица от близкото обкръжение. Необходимо е да се
отбележи, че при вземането на решение за индивида е важно
наличието както на точна информация, така и на лични, макар и
косвени подозрения за осъществяването на подобна дейност.
Анализаторите са на мнение, че склонността към такива прояви
зависи от миналия опит или знания. В случая от значение е както
личният опит, така и информацията за мащабите (сегашни и минали)
на корупцията, което формира очакване у индивида, най-малкото за
запазване на досегашното корупционно равнище. Изследванията, въз
основа на емпиричните данни, сочат същите резултати – индивидите
не действат изолирано, тяхното корупционно поведение се формира
на основата на предшестващ опит или знания, придобити в резултат
на социално взаимодействие. Следователно очакванията на
индивидите играят важна роля за разпространението на корупцията.
Така например корупцията на равнище подаръци за каквато и да е
услуга води до промяна в поведението на хората. Ако „подарък” се
поднася на лице, вземащо определено решение (длъжностно лице), то
Криминалистите Джеймс Уилсън и Джордж Келинг през 1982 г. формулират теорията за
счупените прозорци. Тя се състои в това, че ако в къщата се счупи едно стъкло и не се
постави ново, след това много скоро всички прозорци ще бъдат разбити, ще
настъпи всеобща разруха и ще процъфтят грабежите. Това означава, че когато една
определена група от хора игнорира традиционните норми на поведение и допринася за
продължаване на безпорядъка, околните бързо забравят за съществуващите правила и
правят същото. Верижна реакция с разруха започва първо в къщата, след това в района, а
след това и в града. Тази теория е популярна в Съединените щати, Европа, Южна Африка и
Индонезия и се използва широко в практиката.
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е много вероятно решението да бъде взето в полза на дарителя.
Такива факти изкривяват очакванията на длъжностното лице, тъй
като следващият път в процеса на вземане на решение липсата на
подарък от същия индивид ще предизвика умишлена дискриминация
от страна на длъжностното лице. Тези констатации са
представителни, тъй като първоначално на дарителя не са вменени
никакви задължения. Дори ако поднасянето на подарък 93 има
символичен характер, а неговият размер (като ценност и полезност) е
малък, резултатът на въздействието му върху очакванията на
длъжностното лице може да се окаже неизмеримо по-голям. Липсата
на допълнителна изгода впоследствие ще доведе до възникване на
гореописаната дискриминация или до някакви нейни вариации.
Перманентно разпространение на корупцията
Някои учени често сочат като един от източниците за
разпространение на корупция самото съществуване на корупцията.
Нещо повече, формулираните по-горе изводи могат да означават, че
едно корупционно престъпление, прогресирайки по силата на
"верижната реакция", в дългосрочен план може да доведе до безброй
такива актове, които да рефлектират в неудържим ръст на
корупцията. Поради това е необходимо перманентната корупция да се
разглежда като явление, което обяснява постоянното или
незначително колебание в равнището на корупцията през
наблюдавания времеви период.
Тъй като за появата на корупцията трябва да има причини
(икономически, политически, институционални, социокултурни и
т.н.), важен момент е разграничаването на сферите, в които
корупцията потенциално може да възникне. Единствено наличието на
причини води до възникването на корупция в дадена сфера, а
механизмите на хоризонтално разпределение съдействат за ръст в броя
на
корупционните
престъпления
посредством
социалните
взаимодействия и формираните очаквания. Този процес ще
продължава, докато подложената на корупция сфера не бъде напълно
поразена. При липсата на конкретни причини се наблюдава

Под „подарък” в случая можем да разбираме всяка допълнителна, както материална, така и
нематериална (естетическа, морална и т.н.) изгода, което длъжностното лице е способно да
реализира в резултат на вземането на едно или друго решение.
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перманентна корупция, т.е. корупция, чието равнище е или постоянно,
или се колебае незначително в рамките на разглеждания период.
Посочените по-горе механизми на разпространение на
корупцията (вертикално и хоризонтално разпространение на
корупцията) са валидни на микроравнище и се отнасят до
предаването на корупцията между индивидите вътре в страната. Щом
корупцията е способна подобно на епидемия да прогресира и да се
разпространява сред членовете на обществото, то има основания да
предполагаме, че по аналогичен начин е възможно тя да се прехвърля
между отделните страни, т.е. на макроравнище. Ефектът,
характеризиращ се с разпространението на корупцията подобно на
болест и изразяващ се в нейната всеобща мултипликация
посредством нарастване на корупционните сделки и на лицата,
въвлечени в тях, се нарича контагиозност (заразност).
Необходимо е да се направи уточнение, че макар това да е
сравнително ново направление в научните търсения по отношение на
корупцията, вече е възможно да се разграничат две насоки на нейното
разпространение: между отделните страни и между субектите вътре в
страните.
Контагиозността
на
макроравнище
се
изразява
в
разпространение на корупцията през регионалните граници и се
нарича междурегионална контагиозност. Тази тематика представлява
голям интерес за изследване, тъй като само по региони има
възможност за събиране, систематизация и обработка на
статистически данни, което създава почва за анализ и получаване на
представителни резултати. Изучаването на междурегионалната
контагиозност се характеризира с два вектора – изследване на
контагиозността между страните и изследване на междусубектната
контагиозност вътре в страните.
В първия случай се изучават взаимозависимостите между
страните или между групите страни, т.е. изучава се
разпространението на корупцията през граница. Във втория
изследователите проявяват интерес към териториалните субекти
вътре в страните. Преди да разгледаме всеки един поотделно, за да се
избегнат ситуации, свързани с объркване на терминологията, както за
страните, така и за техните субекти ще използваме термина „регион”.
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Голям брой учени, изучаващи явлението корупция, използват
панелни данни за широк спектър от области, за да идентифицират
основните характеристики на въздействие на това явление върху
социалните и икономическите индикатори. Колкото и парадоксално
да е обаче, те в много по-малка степен се интересуват от разкриване
на зависимостта между колебанията в равнището на корупция в даден
регион (или група) и промяната в показателите за корупция в друг
(други). С други думи, как динамиката в равнището на корупция в
изследвания регион се отразява на съответните стойности в
съседния 94. Необходимо е да се отбележи, че такъв ефект е присъщ не
само на регионите, разположени в географска близост един с друг, но
и на тези, които притежават общи характеристики, сред които могат
да се изведат икономически, политически, социални, демографски,
културни, исторически и т.н. Също така може да се предполага
наличието на такова явление и сред страните, членуващи в различни
политически, икономически и други съюзи, както и между регионите,
обединени по общи признаци, напр. според равнище на развитие
(„развити” и „развиващи се”). Въпреки това според редица
изследователи териториалната близост е най-важната особеност
измежду всички останали признаци. В теорията 95 се застъпва тезата,
че междурегионалното разпространение на корупцията се проявява
по три причини: първо, процесите на глобализация и повсеместното
повишаване на икономическата активност водят до високо равнище
на интеграция, в резултат на което съществува голяма вероятност от
разпространение на корупционното поведение на индивидите между
регионите с интензивни делови контакти; второ, разпространението
на корупцията е възможно посредством трансграничната
организирана престъпност; трето, формираното у гражданите мнение
за фактическите мащаби на корупцията в даден регион генерира
техните очаквания за бъдещия растеж, при което вследствие на
социалните междурегионални връзки възприемането на корупцията
се предава и на гражданите на други държави.
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Като цяло теоретичният подход при изследване на процеса на
разпространение на корупцията на междурегионално равнище се
базира на три основни фундаментални предположения. Първо,
ендогенни взаимодействия – равнището на корупция в един регион
зависи от равнището на корупция в съседните региони. Второ,
контекстуални взаимодействия – равнището на корупция в един
регион зависи от екзогенните характеристики на околните региони.
Трето, корелационни ефекти – показателите за корупция в съседните
региони като правило имат близки значения поради наличието на
сложни индивидуални особености или аналогична институционална
среда.
При проучването на междурегионалната „заразност” на
корупцията е необходимо да се идентифицират каналите, през които
протича процесът на разпространение. Особено ясно се осъществява
предаването на корупционната зараза посредством взаимодействието
между индивидите. Могат да се откроят такива важни фактори като
общ език, култура, традиции, исторически връзки и икономически
отношения. Доколкото корупцията представлява обширно, мащабно
явление, достоверността на тези хипотези следва да се потвърди или
отхвърли, най-вече с помощта на емпирични изследвания. Към
настоящия момент категорията „контагиозност на корупцията” не е
изяснена напълно.
Разпространение на междусубектната корупция в страните
Темата за предаването на корупцията вътре в страните от един
териториален субект към друг е слабо изследвана. Една от малкото
работи, в които е направен опит за емпирично изследване на ефекта,
свързан с разпространението на корупцията между отделните щати на
Америка, е публикувана през 2007 г. (Rajeev, K.G., Nelson, M.A., Are
corrupt acts contagious?: Evidence from the United States, Journal of
Policy Modeling 29/6, 2007). Използваните за анализа данни обхващат
деветгодишен период, като изследваните субекти нарочно са
разделени на щати с високо равнище на корупция (Окръг Колумбия,
Северна Дакота, Мисисипи, Луизиана и Аляска) и на щати с ниско
равнище на корупция (Орегон, Небраска, Айова, Ню-Хемпшир и
Аризона). Резултатите потвърдили съществуването на ефекта на
контагиозност от един щат към друг. Освен това е идентифицира и
степента на въздействие – нарастването на равнището на корупция в
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околностите на щата с 10% води до пропорционално нарастване
вътре в щата с около 4%, като при това е необходимо да се отчете, че
изчисленията не са направени изолирано от ефекта, привнесен отвън.
Т.е. изследователите на са отчели мащаба на корупцията, която би
могла да бъде „внесена” отвън от страните, граничещи със САЩ –
Мексико и Канада.
За жалост е невъзможно тези резултати да имат практическо
приложение в нашите условия. Ако се помисли за промяна в
параметрите на модела, за да се установи зависимостта между
равнището на корупция на национално и регионално ниво, е
възможно да се получат резултати, които да се използват при
създаването на пакет от мерки за борба с корупцията в България, тъй
като корупцията на национално равнище неизбежно се проектира и
на регионално. Самата форма на държавно устройство не е нито
генератор, нито катализатор на корупцията, но според резултатите от
изследването, тя може да бъде причина за запазване и поддържане на
нейното ниво. Така резултатите подкрепят заразността на корупцията
в страната и разкриват нейния явен ендогенен характер в национални
рамки.
Към сегашния момент са налице всички основания да
предполагаме пряк ефект от разпространението на корупцията между
субектите вътре в страната, като определящ фактор за това са
характеристиките на институционалната среда и достигнатото
равнище на политическа култура и икономическо развитие, което до
голяма степен определя и сферите на разпространение на корупцията.
Разпространение на корупцията между страните
За да се откроят фактите, свързани с предаването на корупцията
между страните, е необходимо да се построят сложни модели, в които
да се внесат както пространствени, така и икономически, и
политически връзки. В работата на Gbewopo Attila 96 , публикувана
през 2008 г., са използвани данни за 120 страни, като
иконометричният модел е насочен към разкриване на
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пространствените връзки. Анализът на емпиричните данни
потвърждава хипотезата, че ръстът в равнището на корупция в една
страна непосредствено влияе на съответния ръст в съседната. Освен
това като резултат в региона се установява някакво средно равнище
на корупция. В допълнение към предаването ѝ чрез социума, тя се
разпространява посредством търговските отношения както на
държавно, така и на бизнес равнище.
Практическият извод е признаване на необходимостта от
координиране на политиките за борба с корупцията в отделните
страни, които са близо разположени една до друга или са тясно
свързани икономически. Той има смисъл за разработване, приемане и
последващо спазване на регионалните и международните
споразумения в областта на борбата срещу корупцията, в рамките на
които следва да се определят санкции и възможността за
международно наказателно преследване, което е извън зоната, където
е извършено престъплението.
Определящ фактор при разпространението на корупцията между
съседни страни е близостта в характеристиките на институционалната
среда или общността в достигнатата политическа култура. По този
начин контагиозността на корупцията между страните се проявява в
по-голяма степен и с по-голяма вероятност при наличието на
допълнителни обединяващи институционални, политически или
икономически характеристики.
В този случай териториалната близост не може да се приема
като единствено необходимо условие за появата на корупционна
контагиозност между страните. Напълно възможно е върху този
процес по-съществено да влияят и други детерминанти, сред които
освен социалните взаимодействия можем да изведем и
икономическото сътрудничество.
През 2003 г. е публикувано изследването на Wayne Sandholtz и
Mark M. Gray 97 , чиято цел е да се изведе взаимовръзката между
степента на международната икономическа и обществена интеграция
и равнището на корупция. Икономическата интеграция включва
97

Sandholtz, W., M. M. Gray. International Integration and National Corruption.// International
Organization,
57,
4,
2003.
[cited
20.07.2015].
Available
from:
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=183068&fileId=S0020
818303574045
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следните параметри: откритост на търговията (общ обем на
търговията спрямо брутния вътрешен продукт); обем на преките
чуждестранни инвестиции на човек от населението; брой на
международните товарни превози на глава от населението; брой на
международните товарни пътници на глава от населението;
продължителност на международните телефонни разговори на глава
от населението. Обществената интеграция се състои от следните
параметри: брой на международните организации, в които страната
членува; брой години, през които страната е член на МВФ; брой
години, през които страната е член на ООН; брой години, през които
страната е член на ГАТТ и СТО. Резултатите от изследването сочат,
че колкото по-голяма е степента на международна интеграция,
толкова по-ниско е равнището на корупция в страната. Неясен обаче
остава въпросът за това кой от двата процеса започва по-рано –
намаляването на равнището на корупция във всяка страна или
стартирането на интеграционния процес. В действителност анализът
на статистическите данни за размера на корупцията в световен мащаб
сочи, че като правило за развитите страни е присъщо относително
ниско равнище на корупция. При това не може да не отбележим
факта, че за тези страни е характерна и високата степен на
международна
интеграция.
Независимост
от
липсата
на
„оригиналност” на получените резултати, идеята на тази работа е
своеобразна основа за реализация на по-нататъшни стъпки при
изследването на междурегионалната контагиозност. Още повече, че
самата идея е претърпяла значителна трансформация, тъй като
практическата значимост, която се очаква, може да бъде получена не
при изследване на степента на международна интегрираност (както е
в посочената публикация), а при отчитане на различните стадии на
икономическата интеграция, което ще позволи вземането на поадекватни и ефективни политически и икономически решения при
борбата с корупцията.
Можем да обобщим, че явлението контагиозност на корупцията
е сравнително ново направление в областта на изучаването на
основните прояви на корупцията. Понастоящем има всички
основания да се предположи съществуването на пряк ефект от
разпространението на корупцията както между териториалните
субекти вътре в страната, така и между съседните страни.
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Сфери на разпространение на корупцията
Корупцията в България се е превърнала в основен източник на
доходи за част от висшия политически и административен елит на
национално и общинско ниво – лидери на политически партии,
депутати, министри, висши администратори, председатели на
общински съвети, кметове. Извличането на корупционна „рента”
постепенно се превръща в основен, водещ техен мотив при вземането
на управленски решения, които играят стратегическа роля за
социално-икономическото, научно-техническото и културното
развитие на страната, за формирането на политическата
инфраструктура, за поддържането на отбранителната способност и
дееспособността на системите за контрол, обществен ред и
национална сигурност.
Пораженията, които корупцията нанася върху властовите
структури, неизбежно водят до намаляване на ролята на държавата
като регулатор на икономическите и социалните процеси, стимулира
паразитирането на малка част от обществото върху проблемите и
трудностите на мнозинството, превръща нормалната система на
взаимоотношения между субектите в публичната среда в сенчеста,
често престъпна сфера. Нейното широко разпространение и системен
характер пораждат абсурдни от гледна точка на държавността прояви
– националната политика често се диктува от частни интереси на
хора, непосредствено заети във високите етажи на властта. Именно
корупцията се превърна в основен източник на доход за
управляващите на национално и местно ниво, за представителите на
законодателните органи и за политическите партии, за магистратите в
съдебната система. Тя дори е главен подбудителен мотив при
вземането на управленски решения от стратегически характер за
социално-икономическото, научно-техническото и културното
развитие на държавата, за формирането на нейната политическа
инфраструктура и за поддържането на високо равнище на
националната сигурност.
Корупцията в органите на публичната власт не е изолиран
проблем. Тя прониква във всички сфери на управлението, като
взаимните услуги укрепват алианса между престъпния бизнес и
продажните държавни чиновници. Много корупционни отношения са
източник и дори стимул за престъпления, като по този начин
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непрекъснато провокират нови още по-разрушителни явления в
обществото. Особено опасна е корупцията в сферата на
изработването, вземането и прилагането на управленските решения.
Най-тежки и широко разпространени са нейните проявления в
апарата на държавната власт и местното самоуправление, в
структурите на съдебната система и нейната администрация, в
законодателните органи и в самия процес на законотворчество с цел,
като се прилагат принципите на правовата държава, да се създава
адекватен на съвременните изисквания нормативен механизъм, като
основа за ефективна работа на гражданите, фирмите и публичните
структури в рамките на цялостния държавен организъм.
Това се потвърждава и от данните, публикувани в Световния
корупционен барометър 98 на Асоциация „Прозрачност без граници”
(Transparency International). За 2013 г. водещите пет места за
разпространението на корупцията в световен мащаб принадлежат на
институтите на публичната власт – политически партии, полиция,
администрация, парламент и съдебна власт, като за България към тях
на второ място в класацията се добавя здравеопазването 99.
Според А. Нончев „Проявите на корупционно поведение имат
своя специфика в зависимост от конкретната област, в която се
реализират. От тази гледна точка най-често се разграничават няколко
основни сфери на проява на корупционни практики:
• Възлагането на държавни поръчки.
• Прилагането на разрешителни и лицензионни режими.
• Приватизацията.
Световен
барометър,
[cited
20.07.2015].
Available
from:
http://www.transparency.bg/bg/researches/svetoven-barometr/
99
„Най-силно засегнат сектор от корупция в България е съдебната система. Стойността на
нейния индекс е 4,4. Сравнението с предишни издания на Барометъра показва негативна
тенденция в оценката – в последното изследване на Световния корупционен барометър
стойността на оценката на съдебната система е 4,3 (при максимална стойност от 5, която е
показател за изключително сериозен проблем с корупцията в този сектор, и минимална
стойност от 0 – показател за липса на корупция). Водещи места в изследването за България
имат също здравеопазване (4,2) и политически партии (също с оценка 4,2). Докато
политическите партии „традиционно” се намират в челните позиции на класацията, то
секторът на здравеопазването е включен за първи път и получава силно негативна оценка.
Най-добра оценка получават образованието (3,4), неправителствените организации (3,2) и
въоръжените сили (2,9).” Вж.
http://www.transparency.bg/bg/researches/svetovenbarometr/barometr-2013/
98
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• Събирането на данъци, мита и такси.
• Местната администрация.
• Назначаването на държавни служители и др.” 100
Според други класификации сред най-застрашените от корупция
зони в публичната сфера обикновено се посочват:
•
Корупция в сферата на държавната администрация
(правителство, държавни ведомства, местни органи на властта и др.).
•
Корупция в политическата сфера (парламент, политически
партии).
•
Корупция в икономическата сфера (приватизация,
обществени поръчки, разрешителни и лицензионни режими).
•
Корупция в съдебната система и правоохранителните
институции (съд, прокуратура, следствени служби, полиция).
•
Корупция
в
сферата
на
обществените
(здравеопазване, образование, социално подпомагане и др.).

услуги

•
Корупция в частния сектор (транснационални компании,
местни бизнес организации, медии и др.).
•
Корупция в "третия сектор" (граждански сдружения,
неправителствени организации и др.).
Тъй като много от посочените сфери на проявление на
корупцията се припокриват в различните класификации или просто са
наречени по друг начин, ние предлагаме една по-обща
систематизация на сферите на проявление на корупцията, в която
могат да намерят място всички посочени по-горе разновидности.
Интегрираният сектор за сигурност в България включва три основни
сфери, в които е възможно без усилие да се установи наличието на
корупционни прояви – законодателната сфера, изпълнителната власт
и съдебната система, със съответните институции, министерства и
служби, вкл. държавната администрация. Проявите на корупционно
поведение имат своя специфика в зависимост от конкретната сфера, в
която се реализират.
Нончев, А. Дефиниции, сфери и форми на корупцията, в Учебно помагало
„Антикорупция”, Център за изследване на демокрацията. С. [cited 20.07.2015]. Available
from: http://www.anticorruption.bg/artShow.php?id=1279
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Корупцията в Законодателната сфера
Корупцията в органите на законодателната власт може да се
определи като социално опасно деяние, проявяващо са под формата
на политическа корупция (такса за политически цели и избори,
непотизъм и др.), лобизъм, политически и бюрократичен
протекционизъм. Нейна главна особеност е, че корупционните връзки
между социалните групи се изграждат в самия процес на
законотворчеството. Едновременно с това корупцията като правило
се проявява посредством злоупотреба с публичния статус на лицата,
упълномощени от обществото и държавата да реализират
законотворчески функции. По този начин създаването или
променянето на правните норми се превръща в средство за постигане
на користни корпоративни и лични интереси. Пример за това е
корупцията в законодателния процес, при който парламентът приема
закони, които или са пряк резултат от корупционни интереси –
получава се облага, или създават възможности за корупционни
практики посредством монополизиране на статута на фирми,
организации, групировки и отделни лица. Друг корупционен
потенциал може да бъде открит в практиката, когато с чести промени
в законодателството или пък с нарочно бездействие се създават
периоди, в които законите на практика не действат (например
промените в сега действащия Закон за обществените поръчки влязоха
в сила от 01.07.2014 г., а Правилникът за неговото приложение бе
обнародван в Държавен вестник на 16.12.2014 г., което осигури на
заинтересованите дружества 5-месечен „гратисен период”). Подобна
ситуация се създава, когато приет нормативен акт може да бъде
заобиколен или поради несъвършенство на законодателството, или
поради противоречие между закони, правилници, инструкции,
уреждащи една и съща материя. Освен че създават затруднения за
служителите при тяхното прилагане и лишават гражданите от
възможността да се ориентират в нормативната уредба, тези
разпоредби често съдържат двусмислени формулировки и позволяват
на служителите да ги тълкуват в свой интерес. Това превръща
законите във фикция, овластяваща чиновниците, което на свой ред
също създава възможности за злоупотреби.
Корупцията в законодателната власт по същество представлява
консумиран конфликт на интереси или търговия с влияние по
отношение възложеното на депутатите обществено представителство
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от страна на техните избиратели. Тя може да се прояви в приемането
на законови промени, обслужващи частни интереси от всякакъв
характер; в утвърждаването на държавен бюджет, обслужващ
корпоративни интереси в разрез с обществените и създаващ условия
за корупционни практики; в прокарването на закони в интерес на
чужди икономически субекти, които са заплаха за развитието на
националното стопанство като цяло и на предприемачеството,
производството, търговията и услугите в частност; във вземането на
решения, застрашаващи суверенитета и териториалната цялост на
страната; в установяването на норми, застрашаващи природните
богатства,
здравето
на
населението
или
други
противоконституционни действия. Високи равнища на корупционен
риск в законодателната сфера се съдържат във формите на
политическа борба за власт от страна на управляващите или
опозиционните елити, които имат за цел овладяването на възлови
позиции в изпълнителната власт, възможности за лобистко
представителство в публични органи, включването и заемане на
престижни позиции в наднационални организации и обединения.
Значим корупционен потенциал може да бъде открит и при формите
на международно сътрудничество и парламентарно приятелство,
особено при наличието на дефицит на политически и социален морал
сред законодателите.
Ако приемем, че корупцията е нерегламентирана намеса срещу
свободната реализация на публичните интереси, която трябва да бъде
упражнявана от членовете на законодателните органи, то самата
позиция, която парламентаристите заемат, става обект на
корупционна търговска сделка. Тя се възприема като възможност за
създаване на нерегламентирани бизнес контакти, мощно средство за
трансформиране на политическата власт в икономическа, свързана е с
придобиването и окрупняване на капитали както от отделни лица,
представители на бизнеса (легален или сенчест), така и от самите
политически формации. Често представителите на народа всъщност
са представители на бизнеса и не рядко на криминалния контингент,
които излъчват на позиции в законодателната власт свои доверени
лица и по този начин осигуряват и гарантират реализация на преките
си интереси в процеса на приемане на закони и вземането на
законодателни решения.
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Друга потенциална възможност за реализиране на корупционни
схеми в законодателната власт се открива при формирането на
държавни органи от различен ранг – избора на структурата и състава
на Министерския съвет (да припомним времето на т.нар. Тройна
коалиция, при която, за да се удовлетворят всички интереси на
участващите във властта партии имаше министерства с петима
заместник-министри); определяне на състава на Конституционния
съд, избора на членове на Висшия съдебен съвет от квотата на
парламента, избора на управител на БНБ, председател на Сметната
палата, председатели на Комисията за енергийно и водно регулиране,
Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за финансов
надзор и т.н.
Корупционен риск съществува и при реализиране на
правомощията на законодателната власт да приема решения и други
актове, свързани с изпълнението на вътрешните и външните функции
на държавата, по повод ратифициране и денонсиране на
международни договори и други споразумения; провеждане на
референдуми; налагането на мораториуми; строителство или отказ от
изграждане на големи инфраструктурни проекти и др., както и при
упражняване на парламентарния контрол. Последното е особено
любопитно, тъй като очевидно практиката депутатите да инициират
питания и да задават депутатски въпроси срещу възнаграждение или
в интерес на определени структури е често срещана. Доун Оливър,
автор на статията „Регулиране поведението на членовете на
Британския парламент. Опитът в борбата срещу корупцията в
Обединеното кралство” пише: „В началото на 90-те години стана
известно, че членовете на Парламента приемат възнаграждения
срещу задължението да отправят въпроси към министри в
Парламента. Разбра се, че тарифата за задаване на въпрос е 1000
паунда. ... Много депутати получават възнаграждения или заплати от
индивидуални клиенти или лобиращи организации, за да защитават
техните интереси. В задълженията им се включват организирането на
делегации за срещи с министри, предложения за изменения към
проектозаконите, разглеждани от Парламента, произнасянето на речи
в Парламента, както и оползотворяването на всякакви други
възможности за прокарване на интересите на клиентите им или най-
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общо на техните собствени интереси.” 101. Това потвърждава тезата, че
основна корупционна форма в дейността на законодателната власт е
нерегламентираният, користен лобизъм, който цели включването в
приеманите закони на прокорупционни текстове, за реализация на
корупционни схеми, без да се носи отговорност за това.
В хуманитарните дисциплини като икономика, политология,
право, социология и т.н., изучаващи през различна призма лобизма
като обществено явление, се води дискусия за съотношението между
лобизма и корупцията, в която можем да изведем две ключови
направления.
Първото от тях свързва пряко двете категории, като застъпва
тезата, че реалното влияние на лобистите върху т.нар. политически
стейкхолдери 102 се осъществява извън рамките на закона, а т.нар.
„цивилизован лобизъм” по същността си е прикритие на
корупционните действия на различни групи. Дори ако влиянието
върху властта е в рамките на закона, това е само върха на айсберга.
Другата група учени, отчитайки съществуването на легални
форми на въздействие върху властта, акцентира върху значителния
размер на „сенчесто” влияние с аргумента, че правните форми на
въздействие са характерни за развиващите се страни, докато за
развитите страни е присъщ т.нар „сенчест” или „нецивилизован
лобизъм”. Очевидно въпросът за съотношението между лобизма и
Оливър, Д. Регулиране поведението на членовете на Британския парламент. Опитът в
борбата срещу корупцията в Обединеното кралство, в сборник „Корупцията в
парламентарната практика и в законодателния процес”, Център за изследване на
демокрацията,
С.
1999.
[cited
20.07.2015].
Available
from:
http://www.csd.bg/artShow.php?id=12880
102
От англ. Stakeholder (заинтересована страна, съпричастна страна, букв. участващ в облога)
са група хора или организация, които са свързани пряко или непряко с дадена организация и
могат да повлияят или да бъдат засегнати от действията, целите и политиките на тази
организация. Ключовите стейкхолдери в една бизнес организация включват кредитори,
клиенти, директори, служители, правителството (и неговите агенции), собственици
(акционери), доставчици, синдикатите и обществото, от които бизнесът черпи ресурси.
Понятието е използвано за първи път през 1963 г. във вътрешен меморандум на
Станфордския изследователски институт (Stanford Research institute). Стейкхолдерите са
определени като „тези групи, без чиято подкрепа организацията ще престане да съществува”.
През 1980 г. Р. Едуард Фриймън разработва и подкрепя теорията за стейкхолдерите.
Оттогава тя е широко приета в бизнес практиката и в теориите, свързани със стратегическото
управление, корпоративното управление и корпоративната социална отговорност.
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корупцията, както и за границата на законодателното осигуряване на
лобистката дейност (у нас) все още не е решен. Тъй като корупцията е
застрашаващ общественият живот фактор, влияещ деструктивно
върху икономическата и националната сигурност, както на равнище
на отделната личност, така и на държавно ниво, от съществено
значение е да направим разграничение между лобизма и корупцията.
В официалните документи лобизмът обикновено се разглежда
като средство за противодействие на корупцията. Изследователите,
които не разграничават лобизма от корупцията, се отнасят твърде
предпазливо към лобирането в обществено-политическата система.
Те споделят мнението, че лобизмът подкопава устоите на
обществото, превръщайки демократичните институти в инструмент
за влияние върху властта от страна на отделни заинтересовани групи.
По тези причини трябва да се противодейства на лобизма като
явление, което не отговаря на идеята за представителност на народа в
законодателния орган, тъй като изначално противоречи на неговата
природа. Другото гледище отстоява разликата между корупцията и
лобизма и макар да признава някои негативни черти на лобизма,
оценява положително същността на този процес. Именно законността
на защитавания интерес, по мнението на тази група изследователи,
отличава лобизмът от корупцията.
Освен това лобизмът може да се разглежда като правомерен
(светъл) и неправомерен (тъмен). Под неправомерен, тъмен лобизъм
се разбира неформални начини за въздействие върху вземането на
решения. Правомерният лобизъм поставя като своя цел максимално
ефективно съгласуване и постигане на баланс между различните
интереси с помощта на законно установени методи и средства. В
процеса на приемане на законите винаги има конфликт на интереси и
единствено законодателното регламентиране на лобистката дейност
би позволило да се определи позитивният или негативният аспект на
отстояваните в закона интереси. Ето защо въвеждането в обръщение
на термина „корупционен лобизъм”, на свой ред ще позволи да се
придаде позитивен смисъл на лобизма. Така става ясно, че
едновременно с „корупционния лобизъм”, разбиран като използване
на престъпни и административно наказуеми методи за натиск върху
властовите органи с цел реализация на незаконни интереси, трябва да
се говори и за лобизма без корупционна компонента. В този случай
терминът „лобиране” трябва да се възприема в общественото
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съзнание единствено като легитимна правна институция. В сравнение
с „негативния лобизъм” и други подобни понятия, използването на
термина „корупционен лобизъм” позволява да се направи
разграничение между корупцията и лобизма като инструмент на
демократичните промени. Според степента на формиране на
правовата държава у нас постепенно се формират условия за
осигуряване на лобистка дейност, като едновременно с това се
наблюдава тенденция за противодействие на корупционния лобизъм.
Причините за корупционния лобизъм трябва да се търсят в
социално-икономическите, политическите и правните условия на
живот и работа на обществото. Един от факторите за наличието на
корупционен лобизъм е бездействието на представителите на
изпълнителната и законодателната власт, които не са в състояние да
разрешат възникналите социално-икономическите проблеми с
легитимни средства. Като споделяме необходимостта от правно
въздействие върху корупционния лобизъм, трябва да отчетем, че
неправомерна дейност от такъв характер понякога е отговор на
бездействието на властта. Затова борбата с корупционния лобизъм е
ефективна
само
при
едновременна
оптимизация
във
функционирането на органите на държавната власт.
Можем да посочим следните видове корупционен лобизъм –
икономически, политически и правен. Икономическият корупционен
лобизъм е насочен към вземането на решения, икономически изгодни
за определени групи. Той има негативен характер, ако е насочен към
дискриминация на различните форми на собственост в полза на една;
унифициране на методите на управление на стопанството; отказ от
държавно регулиране в икономическата сфера; ограничаване на
конкуренцията в предприемаческата дейност. Политическият
лобизъм е насочен към вземането на политически решения и
налагането на кадрови решения. Той може да доведе до
дестабилизация на политическата система и държавните структури. В
рамките на правния корупционен лобизъм се включва приемането на
нормативни актове под натиск на лобиращите структури в полза на
определени корпоративни интереси, които са в разрез с
обществените.
В практиката посочените разновидности на лобизма се пресичат
и се обуславят взаимно. Лобирането е признато средство за защита на
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законните интереси и едновременно с това канал за реализация на
тази обществена дейност, която трудно може да се елиминира
напълно и пред която не бива да се поставят регулаторни бариери,
препятстващи диалога на гражданите с властта. Целесъобразно е
посредством лобистката дейност да се изразяват интереси, които не
могат да бъдат отчетени в публичните властови решения по друг
начин. Лобизмът предполага диалог между властта и гражданското
общество, затова се разглежда като инструмент за защита интересите
на гражданите.
Тъй като винаги ще съществуват „сенчести” механизми на
лобиране, които представляват отклонение на реалната практика от
нормативния и етичен модел на поведение, напълно закономерно е да
разглеждаме корупционния лобизъм като заплаха за икономическата
и националната сигурност. Противодействието на корупционния
лобизъм, съпътствано от разширяване на възможностите на лобизма,
влияе позитивно върху развитието на демократичните процеси и
ограничава разпространението на корупцията в интерес на цялото
общество.
Други основни сфери за проявлението на политическата
корупция също така са изборите в законодателните и
представителните органи на властта на всички равнища, дейността на
политическите партии, както и политическият лобизъм, налагащ на
органите на държавната власт и местното самоуправление едни или
други решения или внедряващ в техните ръководни органи
представители на определени групи за влияние. Поради факта, че
такава дейност води до формирането на властови структури, под
чийто контрол е една значителна част от българското общество,
щетите от корупцията са най-опасни, тъй като последиците от нея са
много трудно преодолими и тя допринася за развитието не само на
политическата, но и на много други форми на корупция.
Корумпирани управляващи, които идват на власт по подобен начин в
различните държавни структури, могат след това с години да запазят
и увеличат властта си, използвайки различните видове корупционни
механизми и попадналите в техни ръце административни ресурси,
включително и при провеждане на следващите избори. Подобни
факти получават съответстваща правна реакция и придобиват
публичност и обществен резонанс единствено след ясна индикация
"отгоре" или ако корупционният скандал е бил особено голям,
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свидетели на което гражданите на България през последните години
са били многократно.
Неразвитостта на партийнополитическата система в България,
отсъствието по същество на пълноценни политически партии, реално
изразяващи интересите на различните социални групи, провокира
движението на партиите в две посоки: или да представляват
интересите на изпълнителната вертикала, или да се превърнат в
своеобразни бизнес проекти за печелене на пари от даването на
подкрепа или в замяна на гласове при разглеждането на важни за
правителството въпроси в законодателния орган.
Предвид тези обстоятелства, корупционният компонент на
политическия процес започна да се изразява в лобиране за едни
законопроекти и създаване на спънки за други в интерес на конкретни
корпоративни групи, които финансират партиите и икономически
стимулират активността на депутатите, които на свой ред биха могли
да повлияят върху решенията на законодателната власт. И тъй като
престъпната общност имат значителни ресурси за влияние в
стопанската среда, отделни политици и партийни функционери по
същество стават изразители не само на икономически, но и на
престъпни групови интереси.
В условията на действащото изборно законодателство
депутатите в много по-малка степен са зависими от гражданите,
които са ги избрали в Народното събрание, и в много по-голяма
степен от партийните функционери, които са препоръчали тяхното
включване в партийните листи и са ги издигнали на съответния пост.
Тази зависимост често води до внедряването им в различни
корупционни схеми, които осигуряват техните гласове при вземането
на решения в полза на определени икономически структури или
групи за влияние. Освен това по време на самите избори има случаи
на подкупване на гласоподаватели и прилагане на различни
нарушаващи правилата избирателни технологии, които служат като
помощни инструменти за гарантиране на желания резултат. В крайна
сметка формираните за последните две десетилетия ефективни
избирателни механизми и задълбочена регламентация на изборните
процедури не гарантират на обществото свобода на волеизявлението
в изборите и реалното влияние на българските граждани при
формиране на институтите на представителната власт.
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Политическата корупция дава възможност законите и
нормативните разпоредби, които изпълняват ролята на универсален
стандарт и регулатор, да бъдат корупционно манипулирани, т.е.
приемането и/или прилагането им да обслужва определени групови
или индивидуални интереси и корупционни практики. „През
последните години за описване на това състояние на публичната
сфера се използва терминът „завладяване на държавата” (state
capture). Концепцията за „завладяване на държавата” е лансирана от
група изследователи от Института на Световната банка, които се
опитват да открият интегриран измерител на неразчленеността на
публичната и частната сфера. „Завладяването на държавата” се
дефинира като „действия на отделни личности, групи или фирми
както в обществения, така и в частния сектор, насочени към
изготвянето на законодателството, регламентите, правителствените
решения и политиките в собствена изгода чрез незаконно и
непрозрачно облагодетелстване на публични лица.” 103 . Според тази
конструкция корупцията в законодателната власт може да бъде
окачествена като политическа корупция в чист вид, тъй като се
осъществява от представители на политическите партии, получили
депутатски мандат в изборите за парламент, преследващи
получаването
икономически
придобивки
в
рамките
на
законодателния процес.
Очевидно корупциогенността на законодателната власт се
корени във възможността користно да бъдат използвани вменените на
Народното
събрание
държавни
властови
функции
–
законотворчество, формиране на органите на публичната власт,
контрол и регулиране на стопанския и обществения живот. Така
уязвими на корупционен натиск в Народното събрание са както
парламентарните представителства на политическите партии и
формации като цяло, така и самите законотворци като отделни
личности или групи.

Цит. по „Престъпление без наказание. Противодействие на корупцията и организираната
престъпност в България, Център за изследване на демокрацията, С., 2009. [cited 20.07.2015].
Available
from:
http://www.google.bg/url?url=http://www.csd.bg/fileSrc.php%3Fid%3D2648&rct=j&frm=1&q=&e
src=s&sa=U&ved=0CBMQFjAAahUKEwi72dCAlPTGAhXKjiwKHdf8CPw&usg=AFQjCNFXG
QugheIqMEtPmw3LLKXJ2AsHew
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Деструктивно следствие от корупцията в законодателната сфера
е негативното влияние върху всички страни на обществения живот и
възпрепятстването на нормалното функциониране на социума. При
тези условия корупцията се разпространява повсеместно, бързо
набира сила и все повече се превръща в независим и значим социален
и политически фактор, който влияе разрушително върху понататъшното развитие на обществото. По този начин негативното
влияние на корупцията, освен че се проявява в деформация на
обществените структури, води до ерозия на основите на
изпълнителната власт.
Корупция в изпълнителната власт
Пораженията, които корупцията в изпълнителната власт нанася,
може би най-силно се усещат от гражданите в процеса на тяхното
непосредствено взаимодействие с представителите на органите на
държавната власт и местното самоуправление. Размахът на
корупционните процеси в тази сфера е толкова мащабен, че в масовото
съзнание се е вкоренило мнението, че ако „надменната чиновническа
каста”, приемаща държавната служба като разновидност на бизнеса, не
бъде подходящо стимулирана, е невъзможно да се реши какъвто и да
било проблем, а липсата на ясна регламентация при реализацията на
публични услуги в различните сфери на обществената дейност води до
огромни злоупотреби за сметка на обществото в процеса на прилагане
на изпълнителната власт.
Самата изпълнителна власт най-общо се характеризира с
осъществяваната от нея дейност по прилагане на Конституцията и
законите. Тя ръководи и осъществява заложените в тях и в другите
актове на Народното събрание решения относно реализирането на
публичната власт на територията на страната. Функциите на
държавата по осъществяването на изпълнителната власт се извършват
от органите на държавната и местната администрация, които имат
изпълнителни функции – Министерският съвет, министрите,
министерствата и другите ведомства, областните управители и
областната
администрация,
кметовете
и
специализираните
изпълнителни органи на общините и др. Изпълнителната или
административната
власт
се
осъществява
посредством
административната дейност.
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Работата на изпълнителната власт може да се квалифицира като
подзаконова дейност, защото се осъществява на основата на
действащите закони и в техните рамки. Административната дейност
има подчинен изпълнителен характер по отношение на
законодателната дейност на държавната власт. Основната част в
дейността на администрацията в системата на изпълнителната власт
се свежда до изпълнението и прилагането на волята на закона в
конкретната практика на държавното управление. За разлика от
законодателната тя има подзаконов характер не само поради своето
място в йерархията, а поради основното си предназначение – да
реализира и приложи разпоредбите на закона в управлението на
конкретните обществени отношения.
Административните органи на изпълнителната власт са
призвани да осъществяват изпълнителна дейност, която се развива за
приложение на закона. Тъй като законите изискват ефективен
механизъм за своето реализиране в практиката, този механизъм се
осигурява от административната дейност. Чрез актовете и действията
на администрацията се осъществяват разпоредбите на законите и се
реализира държавната политика. Административната дейност има и
разпоредителен характер. Това дава основание административната
дейност често да се нарича изпълнително-разпоредителна дейност.
Изпълнението и прилагането на закона в практиката водят до този
следващ елемент от характеристиката на административната дейност
– разпоредителния й характер. Най-важната проява на
разпоредителния характер е издаването на подзаконови нормативни
актове от администрацията, с които се създават допълнителни
правила относно приложението на съдържащите се в закона правни
норми. Чрез издаването на различни административни актове с
властнически характер административните органи участват активно в
процеса на формиране и реализиране на държавната политика.
Формата, в която тези задължителни правила намират израз, са
постановления, наредби, инструкции, заповеди.
Устройството и организацията на публичната изпълнителна власт
са правно регламентирани в рамки, гарантиращи устойчивостта и
ефикасността на равнището на професионалната експертиза в
администрацията, при наличие на гаранция за нейния суверенитет.
Това означава, първо, служителите в изпълнителната власт да
притежават необходимото образование, квалификация, компетентност
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и личностни качества за заемане на длъжността, а професионалната им
кариера да се основава на постигнати резултати и доказан
професионализъм. Второ, служителите в администрацията на
изпълнителната власт трябва да са защитени от опити за политически
или друг служебен натиск, а доходите и целият социален пакет, който
те получават като заплащане за своя труд, до голяма степен трябва да
гарантират неподатливостта им на корупционна уязвимост.
Органите на изпълнителната власт и техните администрации
като субект на власт и като отделни изпълнители се характеризират с
най-голяма степен на опасност за обществото от гледна точка на
присъствието и мащабите на корупцията в тяхната дейност. Тази
корупция е особено контагиозна, защото прониква в целия обществен
организъм посредством реализацията на най-важните политически,
икономически и социални решения за страната.
Сферата на публичната власт е най-силно поразена от
корупцията в лицето на държавните органи и техните администрации
– министерства, ведомства, агенции, както и местните органи на
властта и тяхната администрация. Тъй като отдавна е постулат, че
колкото по-силно бюрократизирана е дейността на тези органи,
толкова по-силен е корупционният натиск върху гражданите, найчесто наблюдаваните форми на корупционна дейност в
изпълнителната власт са в процедурите по разпределяне и насочване
на публичните ресурси, възлагане на обществени поръчки, сключване
на договори с големи фирми, получаване на кредити, регистрация на
права на собственост, издаване на различни видове разрешителни, за
избягване налагането на административни санкции, митнически
нарушения, в здравеопазването, образованието и др.
В условията на силно корумпирана администрация в
изпълнителната власт повечето публични ресурси съзнателно се
насочват в канали, където е най-лесно да се присвоят или където полесно могат да се вземат подкупи. Определена част от служителите в
държавните и местни органи на изпълнителната власт е засегната от
корупцията в нейната най-разпространена форма – подкупите. В чл.
8, ал. 2 от Кодекса за поведение на служителите в държавната
администрация 104 е записано, че „Служителят не допуска да бъде
Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация, Обн. ДВ, бр. 53 от 22
Юни 2004 г.
104
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поставен във финансова зависимост или друга обвързаност от
външни лица или организации, както и да иска и да приема подаръци,
услуги, пари, облаги или други ползи, които могат да повлияят на
служебните му задължения, на неговите решения или да нарушат
професионалния му подход по определени въпроси“, а в допълнение
ал. 3 указва, че „Служителят не може да приема подаръци и облаги,
които могат да бъдат възприети като награда за извършване на
работа, която влиза в служебните му задължения”. В тази връзка в
различни нормативни актове – правилници, наредби, кодекси и др. –
се определят горни граници на парична равностойност на
подаръците, които могат да получават различните представители на
публичната власт.
Тези допълнителни „сенчести” доходи понякога превишават
официалните възнаграждения и дори съставят основната част от
дохода на чиновниците, често свързани един с друг в здрави
корупционни взаимоотношения и зависимости, без значение от
различните йерархични равнища, които заемат в администрацията на
изпълнителната власт. Все по-често корупционните връзки се оказват
толкова плътни и непробиваеми, че добросъвестният и безкористен
служител в най-добрия случай няма перспективи за служебно
израстване, а в най-лошия бива притискан, унижаван и
компрометиран с разнообразни средства.
Корупционното
поведение
на
администраторите
в
изпълнителната власт се превърна в неразделна част, дори в норма на
икономическата или друга дейност, свързана с управлението на
големи финансови потоци. Срещу подкупи се издават квоти и
лицензи за различни икономически дейности, организират се търгове
и поръчки с предрешен резултат, осигурява се достъп до вътрешна
информация, която се използва от корумпирани лица, договорите за
извършване на различни дейности се предоставят на конкретни
фирми.
Привличането на „свои” фирми за изпълнение на едни или
други дейности в резултат на различни корупционни конструкции
има за последица не само огромни рушвети в полза на държавните
служители, но също така избор на видимо неефективни от гледна
точка на обществения интерес решения, които им позволяват да си
осигурят
стабилен
допълнителен
доход,
за
сметка
на
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„възпроизводство” на все по-нови видове дейност, вкл. ремонт и
поддръжка.
Широко разпространена е практиката за извличане на лична
изгода, свързана с отдаването на държавна или общинска собственост
под наем на занижена цена срещу съответен подкуп, придобиване от
чиновниците и техни близки на държавно и общинско имущество
срещу символично заплащане или пък прякото му присвояване и
злоупотреба.
Могат да се отбележат многобройни факти от корупционен
характер в сферата на държавното и общинското управление: участие
на служители в непозволена от закона (нерегламентирана) търговска
дейност; участие, пряко или чрез посредници, вкл. членове на своите
семейства, в управлението на различни по вид бизнес структури;
оказване на помощ на „подопечните фирми” за получаване на
незаконни облаги и привилегии, придобиването на недвижима и
друга собственост на символични цени, облекчен или извънреден
режим за регулаторните и нормативно установени процедури, за
оформянето на документи и за получаване на разрешителни и квоти;
неприлагане на мерки срещу фактически нарушения на
законодателството в т.ч. и на данъчното, бездействие на
антимонополните и регулаторните органи спрямо картелните
споразумения за цените на горивата, електричеството, водата, цените
на стоките за масова употреба, строителни и други материали;
завоалирани форми на търговия с поверена държавна и общинска
собственост или с важна информация.
С прякото участие на представителите на властта се извършва
преразпределение и подялба на държавната и общинска собственост
посредством
договорени
фалити,
сливания,
поглъщания,
подклаждане на всевъзможни корпоративни конфликти за
присвояване на чужд бизнес, в т.ч. разпространеното в последно
време рейдърско 105 заграбване на собственост. Като правило в такова
превземане на собствеността се оказват замесени практически всички
институти на властта – законодателната, чиито представители
Рейдър (от англ.) – в класическото си значение думата означава пиратски курс, нападение,
нападател. Понятие, с което се обозначава корпоративно превземане/завземане в съвременни
условия. Наричат рейдърите "Пиратите на XXI век". Това са бизнесмени, които успяват със
законни средства, но и с измами, да завземат една компания въпреки съпротивата на
основния акционер.
105
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инициират различни дейности и механизми в интерес на конкретни
бизнес структури; изпълнителната, която прилага цялата мощ на
административните средства и ресурси; съдебната, която осигурява
приемането на необходимите за противозаконното преразпределение
на собствеността неправомерни съдебни решения. Съпричастните
съм подобни злоупотреби длъжностни лица изключително рядко
стават обект на наказателно преследване, но ако все пак бъдат
заловени в нарушение, то невинаги получават съответстващо на
извършеното корупционно престъпление или друго правонарушение
наказание.
Данъчната система също е подложена на корупционен риск. В
преобладаващата си част данъчната корупция е сделка между две
заинтересовани страни с цел реализация на взаимна изгода, при която
заинтересованото лице (обикновено предприемач) предлага подкуп
на данъчния служител за сметка на останалите данъкоплатци. В този
контекст К Пашев прави разграничение между данъчен клиентелизъм
и конвенционална данъчна корупция. Според него данъчният
клиентелизъм е свързан с промяна в нормативната уредба в интерес
на определени бизнес интереси, докато конвенционалната данъчна
корупция е злоупотреба със служебното положение при прилагане на
нормативната уредба, като фирмите най-общо плащат за два вида
услуги – укриване на данъци и получаване на преференциално
обслужване 106. Въпреки че през последните години преките данъци у
нас бяха намалени значително, което прави тяхното укриване
икономически неизгодно, това не доведе до съществено намаляване
на данъчните престъпления и укриването на данъци 107 .
Специалистите сочат причините най-вече в непроменената тежест на
задължителните осигуровки. За да не се допусне укриване на данъци,
нараства ролята на низовите звена на данъчната администрация за
увеличаване събираемостта и за определяне на размера. Това обаче
Пашев, К. Корупцията при данъчното облагане. Предизвикателства пред данъчната
политика и администрация, Център за изследване на демокрацията, С., 2005. [cited
20.07.2015]. Available from: http://www.csd.bg/artShowbg.php?id=6512
107
Според данни от социологическо проучване за отношението на обществото към нивата на
корупция, корупционните скандали в общините, както и доверието към партиите и
политиците на местно ниво, поръчано от фондация „Европа” и проведено от социологическа
агенция "Барометър" в столицата най-високо е нивото на корупция в данъчната
администрация. [cited 20.07.2015]. Available from: http://bnr.bg/post/100580506/nai-visoka-ekorupciata-v-danachnata-administracia-sochi-sociologichesko-prouchvane
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често намира израз в самоволно интерпретиране на фискални
проблеми по преценка на конкретния данъчен инспектор. От друга
страна, процедурата на обжалване на облагателни актове е бавна и
скъпа. Оттук фискалният натиск води до корупция във формата на
компромисно споразумение между стопанския субект и данъчния
инспектор.
Местните власти често се стремят да монополизират всеки
бизнес на своята територия, като оказват съдействие на
интегрираните с тях бизнесмени, което на свой ред напълно блокира
конкуренцията, води до по-високи цени, стеснява асортимента и
намалява качеството на стоките и услугите. С бизнесмените, които се
съпротивляват на този процес, местните власти „постигат
разбирателство” при участието на правораздавателните органи, които
стоварват цялата тежест на закона с т.нар. „поръчкови проверки” или
пък като обременяват бизнеса с многобройни разрешителни и
съгласувателни процедури до преустановяване или пълен срив на
дейността.
В сферата на бюджетното финансиране се наблюдава
практиката на „заделяне” на финансови средства по различни
програми за конкретни, точно определени проекти. За включването
на такива проекти за държавно финансиране получават подкупи
както служителите от съответните министерства и ведомства, така и
представители от средите на народните избраници. Тази система е
така вкоренена в управлението на стопанската сфера, че много
компании в завоалирана форма залагат в своя бюджет средствата,
необходими за „стимулиране” на решенията, свързани с получаването
на финансови средства.
В областта на кадровата политика са постигнати невиждани
досега мащаби за назначаване на длъжност срещу заплащане и
корупционна рента. Липсата на реален механизъм при формиране на
кадровия потенциал на властта, неефективността на формите за
подготовка и преподготовка на персонала за държавните и
общинските администрации, пълната липса на система за ротация на
управленските кадри във висшестоящите структури в съвкупност
доведе до системна криза в управлението, до неговата професионална
деградация, пренасищане на управленските структури с хора, които
имат съмнителен опит в бизнеса, неустойчиво професионално
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развитие и гражданска позиция. Личната преданост на един или друг
ръководител като основна характеристика в кадровото развитие,
търговията с длъжности като източник на корупционен доход,
безразборната реорганизация на управленски структури в резултат на
перманентни смени на ръководители, всичко способства за
възпроизводството на корупционния процес в органите на
държавната власт и местното самоуправление.
Корупцията в изпълнителната власт не е отделен, самостоятелен
проблем. Посредством структурите на публичната администрация тя
прониква във всички сфери и равнища на държавната власт и играе
ролята на свързващ елемент между продажните чиновници и
престъпния бизнес. По този начин веднъж възникнало, това
взаимодействие подхранва корупционното отношение и създава
предпоставките за непрекъснатост на корупционния процес.
Най-ярък израз този процес намира при управлението и
разходването на държавни средства в няколко особено важни
области.
На първо място, това са процесите на приватизация, в които се
преплитат в един възел политически и икономически, частни и
публични интереси, което ги прави особено благодатна област за
избуяване на корупция. Приватизацията е процес, при който
предприятия и авоари се прехвърлят от държавата към собственици и
управители от частния сектор. В най-широкия и популярен смисъл на
думата това е дейността по преобразуването на държавни стопански и
нестопански дейности в частни. Приватизацията обаче не се свежда
само до поредица от механични действия, които водят към
преобразуване на предприятията. Напротив, това е преди всичко
политически процес с икономически последици. Пренебрегването на
тези зависимости е една от най-важните причини за провала на
приватизацията у нас и превръщането ѝ в огромно и необятно поле за
корупционна дейност.
Макар с приватизацията да се преследват преди всичко
икономически цели, тя е повлияна и от политически тенденции. Ето
защо, за да се осигури честна и лоялна приватизация, според
американския професор Ричард Ран е необходимо да бъдат изпълнени
три условия: първо, да се дава пълна гласност на всички
мероприятия, свързани с приватизацията; второ, да се приемат такива
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процедури, които да предотвратяват конфликт на интересите; трето,
да е налице отделна и независима от правителството агенция по
приватизацията, която да се управлява от независим управителен
съвет с цел постигането на пълна и обективна приватизационна
оценка.
На практика всичко това не беше осъществено, нещо повече, в
резултат на начина, по който приватизацията беше извършена,
развитието бе забавено, а не ускорено. Разпределението на доходите
и богатството се промени, но това пък разруши стимулите за работа,
за спестовност, за поемане на риск. Доведе до политическа намеса в
работата на предприятията и техните ръководители пожертваха
икономическите за сметка на политическите и социалните
съображения. Стопанските ръководители се назначаваха според
политическите им връзки и лоялност, а не по професионални
качества. На ръководни постове бяха издигани хора без
професионална подготовка, лоялни не към фирмата, а към
политическите партии, което ги лишаваше от реална оперативна
свобода. Инвестициите се правеха не в зависимост от действителните
потребности на предприятията, а въз основа на политическите
решения за обема, отрасловото и регионалното разпределение на
обществените инвестиции и възможността за реализиране на лична
корупционна рента. Това доведе до увеличаване на производствените
разходи и на цените, до ръст на бюджетните дефицити и
задлъжнялост пред банките.
Приватизацията бе необходима, но не на всяка цена и не
изкуствено форсирана. Този тип приватизация създаде условия за
гигантска настояща и бъдеща корупция и разпродажба на
държавното имущество на безценица в разрез с интересите на
обществото. Този тип приватизация създаде и предприемаческа класа
от хора, натрупали богатство посредством полулегални деяния в
периода на първоначалното натрупване на капитали през 90-те
години на миналото столетие. Социалните и нравствените последици
от това както за настоящето, така и за бъдещото общество са
изключително тежки.
Вариант на груба реализация на корупционен интерес е т.нар.
“входно-изходна” икономика. Това също е типична за страната ни
корупционна схема, при която печелившите дейности на държавните
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предприятия (доставка на суровини и машини, реализация на готовия
продукт и др.) се обсебват от частни фирми, докато пасивите остават
за сметка на държавния бюджет. На практика това означава
източване на бюджета в частни ръце в нарушение на съществуващите
закони. Обикновено “входно-изходната” икономика води до пълното
обезкървяване на държавното предприятие, умишлени фалити и
впоследствие до приватизиране на съответните предприятия на
минимална цена.
Целенасоченото изоставяне на държавните предприятия на
произвола на престъпността и корупцията не е доказателство за
неефективността на всички държавни предприятия и за
необходимостта от форсираната им приватизация. Опитът на
западните държави доказва, че не винаги “държавно” е синоним на
неефективно, особено като се имат предвид икономическите,
социалните, екологичните и други измерения на това понятие. На
тази невярна презумпция почива и кампанията за тотална
приватизация на някои традиционни бюджетни сектори като
образованието, здравеопазването, науката, културата и т.н.
Преструктурирането като ключов елемент на трансформацията се
опростява и се свежда единствено до приватизация. За същинските и
дори по-актуални за момента форми на преструктуриране
(подобряване
управлението
на
перспективните
държавни
предприятия,
ликвидация
на
безнадеждните,
подобряване
структурата на БВП по елементи на крайното използване и по
елементи на добавената стойност, развитие на перспективни
производства с ниска енергоемкост и високо съдържание на добавена
стойност, подобряване структурните характеристики на заетостта,
доходите и потреблението и т.н.) държавните институции правят
твърде малко. Изкуствено ускорената приватизация съдържа
възможност за неблагоприятно влияние върху хода на
икономическото развитие. Това изисква промяната на собствеността
да бъде добре премерена по обхват и по скорост. Еднакво
нежелателни са както прекалено бавният, така и прекомерно бързият
преход. Всяка промяна от този род има свое технологично време и се
нуждае не само от икономически, но и от политически,
институционални, законодателни и други предпоставки.
Ето как при трансформацията на държавната собственост в
частна бяха създадени благоприятни предпоставки за системна
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корупция В условията на неравнопоставеност между участниците в
приватизацията, преобладаване на непрозрачни методи на
раздържавяване и отсъствието на следприватизационен контрол
групировките на организираната престъпност съумяха да овладеят
огромна държавна собственост на занижени цени. Типичен пример в
края на 90-те години бяха сделките с РМД, както и преговорите с
потенциален купувач, които позволяват корупционно договаряне и
разпределяне на подкупи на различните бюрократични равнища,
ангажирани със сделката. В резултат на подобна приватизация
държавата понесе съществени загуби.
Втората особено податлива на корупционно въздействие област
е системата на обществените поръчки. Обществените поръчки
фокусират в себе си обществения интерес поради обстоятелството, че
те са пресечна точка на много и значими интереси, а освен това те са
израз на необходимостта от прилагане на съвременни управленски
подходи, насочени към ефективното и икономично изразходване на
обществените ресурси с цел предоставяне на повече и по-качествени
публични услуги на гражданите. Обществената поръчка представлява
по своята същност процес, при който държавни институции
"закупуват" стоки или услуги от частния сектор, като целта е да се
постигнат равни състезателни условия, прозрачност и липса на
корупция. Обществените поръчки се възлагат в съответствие със
свободната и лоялна конкуренция, равнопоставеността и недопускане
на дискриминация.
За България обществените поръчки са инструмент за ефективно
изразходване на националните и европейските фондове в контекста
на правилата на Европейския съюз. Интересът и на обществото, и на
медиите към тази проблематика у нас е продиктуван от нарастващото
значение на обществените поръчки за икономиката на страната.
Изразходването на този огромен за мащабите на страната ресурс е
задължително да се извършва прозрачно и ефективно. Прозрачността
е един от необходимите атрибути на управленския механизъм на
всяка демократична държава, а изключителната иновационност на
този феномен е значимо условие за модернизацията на страната. В
контекста на казаното, формирането на представа за това сравнително
ново за нашето обществено пространство, но изключително важно
явление, съпътстващо обществените системи от открит тип, е от
голямо значение. Актуалността на тази проблематика се обуславя
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още и от факта, че практическото въплъщение на принципите на
прозрачността в сферата на обществените поръчки детерминира
укрепването на позитивните управленски форми в жизнената дейност
на социума. Още повече, че според редица национални и
международни изследвания системата на обществени поръчки
понастоящем в България е сферата с най-висок корупционен риск, а
„данък корупция” възлиза между 10% и 20% от общата стойност на
сключените договори.
Освен това процесът на управление на обществените поръчки
придобива все по-голяма значимост, тъй като чрез него, според
националната статистика се преразпределят между 10 и 12% от БВП
на страната, а годишният ръст на средствата за обществени поръчки
непрекъснато нараства. Естествено е една подобна дейност да бъде
подложена на корупционен натиск и да фокусира общественото
внимание върху случаите, при които възниква съмнение за
нечестност при възлагане на обществените поръчки. Ето защо,
институциите, в правомощията на които са включени функции,
целящи осигуряване на законосъобразност при провеждането на
обществени поръчки, са отговорни пред обществото относно
ефективното противодействие на практиките, които обобщаваме в
понятието корупция. А осигуряването на равнопоставен достъп и
конкурентна среда в сферата на обществените поръчки е определящ
фактор при формирането на бизнес климата, нарастването на
доверието към страната, увеличаването на чуждестранните и местни
инвестиции, стабилизирането на българските фирми и постигането на
устойчив икономически растеж.
Въпреки това системата на обществени поръчки е един от найкорупционноемките сектори в държавата. Обществените поръчки
следва да гарантират преди всичко справедлив, прозрачен и
ефективен процес на разходване на обществените средства при найдобра цена и при необходимото качество на закупуваните продукти и
услуги в условията на пазарната конкуренция, но често
организаторите са заинтересовани да осигурят сключването на
договор с кандидата, който предлага най-голяма комисионна, а не
най-добри условия по сделката. За тази цел се въвеждат всевъзможни
изисквания и ограничения за участието в конкурса, неговите правила
не сe обявяват изцяло и напълно, споделя се конфиденциална
информация с „подходящите кандидати” и т.н. В резултат на това
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сделките се извършват на по-високи цени, при по-ниско качество в
интерес на корупционни кръгове за сметка на данъкоплатците.
Затова от първостепенно значение е осъзнаването на факта, че
публичният интерес при реализацията на обществените поръчки
може да бъде защитен посредством прилагането на цялостни и
координирани мерки, което не е по възможностите на една отделна
институция. За постигане на приемливо равнище на етичност при
възлагането на обществени поръчки е необходимо реализирането на
комплексни и обвързани мерки от страна на различни институции и
лица.
Не е без значение и общественият климат – и най-добрите
закони са безполезни в общество, което не е осмислило, не е приело
определени ценности и не е развило непоносимост към дадени форми
на поведение. В свободното гражданско общество, това може да се
постигне със съвместните усилия на медиите, обществените
организации, изпълнителната власт и законодателния орган 108 . Ето
защо за добре работеща система, ефективно противодействаща на
В този аспект особено полезен е проектът "Повишаване на почтеността чрез прозрачност:
противодействие на корупцията при обществените поръчки", който е инициатива на
асоциация „Прозрачност без граници”. Този проект е насочен към противодействие на
корупцията в сферата на обществените поръчки в България и се осъществява с финансовата
подкрепа на Инициативата за почтеност на Сименс и Световната банка, като основната цел
на е да повиши стандартите за почтеност и прозрачност при изпълнението на договори от
значим обществен интерес чрез промяна на политиката в страната. Работата по проекта
обхваща пет основни дейности, между които анализиране на правната рамка и адаптиране на
концепцията за Пактовете за почтеност в България. Прилагането на Пактовете за почтеност
се тества с пилотни проекти, които включват обучение на държавни служители в
използването на пактовете в тръжните процеси, тестване на този инструмент в избрани
търгове, проследяване и оценка на ефекта от него върху процесите и формулиране на
предложения за неговото усъвършенстване. Предвижда се също и разработването на
индикатори за прозрачност и почтеност при обществените поръчки, както и издаването на
наръчник за тяхното прилагане. В рамките на проекта тези индикатори ще бъдат
популяризирани и използвани при обучението на представители на частния сектор,
гражданското общество и медиите.
Конкретните задачи по инициативата включват: създаване на условия за изграждането на
една последователна антикорупционна политика на българското правителство; повишаване
на възможността за достъп на компании от частния сектор в антикорупционни инициативи;
изработване на планове за мониторинг от страна на гражданското общество върху
въвеждането на антикорупционните мерки; фокусиране на общественото внимание към
проблема и консолидиране на обща обществена подкрепа за инициативата. Проект
"Повишаване на почтеността чрез прозрачност: противодействие на корупцията при
обществените поръчки", Прозрачност без граници. [cited 20.07.2015]. Available from:
http://www.transparency.bg/bg/projects/national-program/obshestveni-porchki/proekt-povishavanena-pochtenostta-chrez-prozrachnost-protivodej/
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корупцията, е необходимо провеждането на всеобхватни мерки,
реализирани в съвместно сътрудничество между органите, които
имат ангажимент към осигуряването на законосъобразност в сферата
на обществените поръчки. Това са Агенцията по обществени
поръчки, Сметната палата, Комисията за защита на конкуренцията и
Агенцията за държавна финансова инспекция, чрез които се
реализират законово предвидените мерки за контрол и обжалване на
процедурите за обществени поръчки. До голяма степен това
осигурява прилагането на принципите за свободна и лоялна
конкуренция, публичност, прозрачност и недопускане на
дискриминация при реализирането на обществените поръчки.
На трето място според корупционния риск можем да поставим
т.нар. инвестиционните проекти, които до голяма степен се
определят от решенията, които висшите политици и управляващи
вземат по собствено усмотрение и при отчитане на редица други
интереси. Големите инвестиционни проекти (особено с участието на
чуждестранни корпорации) освен, че потребяват огромни обществени
средства при своята реализация, често предполагат предоставянето на
монополни права за победителя в конкурса, което е предпоставка за
особено големи злоупотреби. Някои проекти са създадени и приети за
специално определени групи фирми с цел да се получи подкуп
(„рента”, „държавна рента”) от тези, които са избрани като
изпълнители на проекта.
Според доклада „Борба с корупцията и злоупотребите в
публичната администрация” 109 най-рисковите аспекти на един
мащабен проект обикновено са: „1. концепция и политическо
одобрение (включително даване на съгласие за планиране на
строителство), свързани с натиск върху политици; 2. тръжни
процедури; 3. удостоверяване за завършена работа или промени; 4.
удостоверяване на некачествено изпълнение.”.
Очевидно са необходими целенасочени мерки за справяне с този
проблем, тъй като по думите на Нийл Буне, постоянен представител в
България на Програмата на ООН за развитие /ПРООН/, по повод
Борба с корупцията и злоупотребите в публичната администрация [cited 20.07.2015].
Available
from:
http://www.google.bg/url?url=http://www.csd.bg/~igardev/typo3/fileSrc.php%3Fid%3D261&rct=j
&fr1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBwQFjACahUKEwiPlPOp_fbGAhVBGywKHdZiD6w&usg=A
FQjCNEVhVZk0PL1-d_TZgj0aniUAt0SVQ
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първия Международен ден за борба срещу корупцията: „Когато
инвеститорите искат да влагат пари в държава с развита корупция,
проектите ще им струват с 20% по-скъпо. Ако държавата пък успее да
се изчисти от този проблеми, това би довело до 400-процентно
увеличаване на нейния национален доход”110.
На четвърто място като източник на корупция можем да
поставим „търговията с влияние”. По мнението на експерти под
търговия с влияние се разбира ситуация, в която дадено лице
злоупотребява с влиянието, с което разполага върху процес за
вземане на решения в полза на трето лице (организация или
институция) в замяна на лоялност, пари или друга материална или
нематериална облага.
Основният европейски международноправен документ, в който
този термин намира място, е Наказателната конвенция за корупцията
на Съвета на Европа от 1999 г., където понятието „търговия с
влияние“ е дефинирано по следния начин: „обещаването, даването
или предлагането, пряко или косвено, на каквато и да е неследваща се
облага на всеки, който твърди или потвърждава, че може да упражни
влияние при вземането на решение, от което и да е лице, посочено в
чл. 2, 4 и 9 до 11, като възнаграждение за това влияние, независимо от
това, дали неследващата се облага е за него или за някой друг, както и
на поискването, получаването или приемането на предложението или
обещаването на такава облага, като възнаграждение за това влияние,
независимо от това, дали влиянието е упражнено, или независимо от
това, дали предполагаемото влияние води до желания резултат” 111.
Характерна черта на търговията с влияние е, че субектът на това
корупционно действие обикновено се характеризира с висок
обществен статус и големи финансови възможности. Всички, станали
широко известни в публичното пространство случаи потвърждават
тези белези 112 . Затрудненията при дефинирането и разкриването на
търговия с влияние идват от невъзможността да бъде отличена от
Корупцията оскъпява инвестиционните проекти с 20%. [cited 20.07.2015]. Available from:
http://econ.bg/Новини/Корупцията-оскъпява-инвестиционните-проекти-с-20_l.a_i.72889_at.1.html
111
Международни актове за противодействие на корупцията, Информационен център на
Съвета на Европа, С., 1999, с.20.
112
Един от случаите, които илюстрират сложността на явлението "търговия с влияние", е
този с холандската Dirk Scheringa Bank (DSB). Друг симптоматичен случай е обвинението за
незаконно финансиране на кампанията на бившия френски президент Никола Саркози.
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регламентирания лобизъм. Затова тя по-често се използва, за да се
опетни политическият опонент, отколкото за да се провокира съдебно
дирене срещу него.
Освен посочените по-горе интерес представляват и такива
прояви на корупцията в изпълнителната власт като посредничество,
конфликт на интереси и др. Без да ги анализираме изчерпателно,
може да се направи обосновано заключение, че формите на проява на
корупция в публичната администрация са много и разнообразни, а
корупцията в различните направления на дейност на органите и
администрациите на публичната изпълнителна (държавна и
общинска) власт придобива системен характер. Користното
манипулиране на обществени поръчки, данъчни облекчения,
заобикалянето на наложени правила и закони, създаването на
конкурентни или монополни предимства за „благодарни” кръгове
(обръчи) от фирми, повлияването на решенията по съдебни и
административни дела са само част от следствията на корупционните
практики.
Корупция в съдебната система
Изключително опасност за обществото са корупционните
процеси в сферата на правораздавателната система и нейните
разследващи, правоприлагащи и регулаторни органи – полицията,
следствието, прокуратурата и съда, както и сътрудничеството между
тях, чиито представители по презумпция са длъжни да се
противопоставят срещу проявите на престъпност и корупция. Това не
просто деморализира обществото, тъй като корупцията в тази сфера
създава усещане за песимизъм и безизходност и срива общественото
доверие в способността на държавата да защити правата и свободите
на своите граждани, но подкопава конституционните основи на
държавата.
Правораздавателната система в България е в основата на много
критики от страна на гражданите и на европейските институции,
според които, за да получи България някаква оценка за напредък,
трябва да осъществи съдебна реформа. Нейната (не)работа от 25
години създава чувството за липса на каквато и да е справедливост в
българското общество. Това създава обществена нетърпимост към
дейността на системата, което се потвърждава от многобройни
изследвания в тази област. Общественото доверие към
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правораздавателната система в България остава под критичния
минимум. Според Световния барометър на корупцията на
„Прозрачност без граници” най-силно засегнатият сектор в България
е съдебната система, като резултатите от изследването за 2013 г.
показват, че 86 процента от българите считат съдебната система в
страната за зависима от корупцията113.
Корупцията и оказвания политически натиск се открояват като
двата основни проблема пред всички институции в системата.
Същевременно налице са отчетливи разлики по отношение на
констатираните проблеми в работата на разследващите и
правораздавателните органи – докато ключов проблем пред съда са
тромавите и бюрократични процедури, то за прокуратурата това е
ниската степен на прозрачност, а за полицията – некомпетентността и
слабата професионална експертиза.
Въпреки полаганите усилия за подобряването на публичния
образ на съда и множеството инициативи за повишаване на неговата
ефективност и безпристрастност, според различните социологически
анкети под 10% от гражданите са на мнение, че през последните пет
години се наблюдава подобрение по тези показатели,
преобладаващата част – между 65 и 70% – считат, че няма промяна в
това отношение, а около 25% споделят, че развитието на процесите е
в негативна посока. Тази оценка се формира на основата на няколко
важни критерия:
На първо място е необходимо да се отбележи ниската
ефективност на правораздавателната система като съвкупност от
ефективността на отделните институции, работещи в нея. В
сравнителен план обществената оценка за ефективността на съда е
най-негативна, макар оценката за работата на прокуратурата,
следствието и полицията да не се различава съществено. Създава се
усещането, че институциите предимно отчитат дейност, без да има
реален и видим резултат от тяхната работа. Ниската ефективност е
следствие от сериозното разминаване между обществените очаквания
и крайния продукт на правораздавателната система. В този смисъл
установената в системата практика на предаване и прехвърляне на
отговорност между различните институции е сред основните причини
Барометър
2013,
[cited
20.07.2015].
Available
http://www.transparency.bg/bg/researches/svetoven-barometr/barometr-2013
113

from:
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за констатираната ниска ефективност. В тази връзка общественото
желание е за сътрудничество, фокусирано не върху формалността и
процедурите, а върху защита на обществения интерес.
На второ място доминира мнението, че е налице тотален
неуспех по т.нар. „обществено значими дела“, тъй като през
последните години те се свеждат преди всичко до медиен шум без
реален резултат. Тази нагласа подкопава сериозно доверието на
гражданите в разследващите и правосъдни институции. Основната
причина за неуспеха е корупцията вътре в системата на правосъдието
и дефицитите на законодателството, които дават възможност за
разнопосочни и необективни тълкувания и решения на българския
съд. Ясно се откроява и мнението, че полицията също разчита на
ефекта от действията си, а не на ефективността и пълнотата на
събраните доказателства по тези дела. Това на свой ред възпрепятства
прокуратурата да повдигне обосновани и необорими обвинения.
Трето, съдът се възприема като институция, която се поддава
лесно на икономически и политически натиск. Това, заедно с
усещането за липса на сътрудничество между полиция, ДАНС,
следствие, прокуратура и съд 114 , уронва сериозно авторитета на
правораздавателната система. Създава се усещането, че се работи поскоро „на парче“ и по конкретни „политически поръчки“, отколкото
целенасочено и в интерес на обществото. От друга страна, на лице е
изключително ниско обществено доверие към равноправното
отношение към гражданите с различен социален, етнически или
икономически статус. Това е еднакво валидно както за съда, така и за
полицията и прокуратурата.
Четвърто, негативното отношение към системата се засилва при
гражданите, които имат пряк досег с институциите в качеството си на
страни по дела. Като основни фактори за тази негативна тенденция,
освен корупцията и политическия натиск на всички нива, се
открояват ниската степен на прозрачност, слабата професионална
подготовка, тромавите и бюрократични процедури, както и дългите
срокове и високите разходи при водене на дело. Не на последно

„Да заровим томахавките и да вземем писалките”, тази фраза на главния прокурор на
Република България г-н Цацаров стана широко известна в публичното пространство, по
повод споровете по детайлите на съдебната реформа.
114
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място, сериозните дефицити в законодателството са често сочени
като основен проблем пред ефективната работа на институциите.
Пето, съдебната власт остава в сянка и с нарушена обществена
легитимност. Гражданите не разпознават нейните представители като
активна страна по пряко засягащи я обществено значими въпроси.
Изпълнителната власт говори вместо съдебната и така оказва
съществено влияние върху оформянето на нейния обществен образ.
По този начин съдът събира негативи не само от дефицитите на
собствената си работа, но и такива, дължащи се на неефективността
на разследващите и обвинителни органи. Липсата на активни и
ползващи се с обществено доверие „говорители” на съдебната власт
създават усещането, че нейните представители не носят отговорност
за действията си.
Всички посочени фактори създават негативен образ на
правосъдната система и тя се възприема не като институция, където
всеки човек може да се обърне и да получи бърза и справедлива
защита на правата си, а като място, където противоборстват силни
задкулисни интереси и механизми на влияние. Гражданите се
отказват да търсят справедливост „за себе си”, което е както резултат,
така и предпоставка за устойчиво недоверие към съда. Така
правосъдната система все повече се възприема като нещо чуждо и
далечно на редовия гражданин, като територия на сблъсък на
„големите”, на хората с пари и властови позиции, които могат да
наклонят везните на Темида в желаната от тях посока. Този обобщен
образ на клиентите и механизмите на съда поражда силни
наказателни очаквания, които често не съответстват на заложените от
закона възможности. Базовото разбиране е, че дефицитът на
обществена справедливост трябва да бъде решен в съда и когато това
не става, съдебната система генерира все по-високо равнище на
недоверие.
Трайната тенденция за проникването и нарастването на
корупцията в съдебната система има отрицателно въздействие не
само върху общественото мнение за легитимността и
справедливостта на съдебната власт, но също така и върху качеството
и ефективността на протичащите в страната социално-икономически
процеси. Предпоставките за корупция в съдебната власт могат да се
търсят в степента на откритост, достъпност и прозрачност на
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правосъдието, в ефективността и качеството на досъдебното и
съдебното производство, както и в дейността на съдебната
администрация. Известни са случаи, когато съдиите вземат решения
не от позицията на правото, а от позицията на своя личен интерес,
като отсъждат в полза на материално осигурените лица. Има факти за
умишлено бавене на делата в интерес на губещата страна,
неправомерно назначаване на синдици или издаването на присъди в
разрез с изискванията на закона. Във връзка с това, че съдебната
система твърде рядко реагира на злоупотребата със съдебни
пълномощия, а оценката на фактите за неетично и незаконно
използване на съдебния статус от страна на съдиите е оставена на
мнението на квалифицираните съдийски колегии, които често се
ръководят от корпоративни интереси, процесът на прочистване на
съдебната система от корумпирани служители е изключително бавен
и тежък.
В интерес на обективността трябва да отбележим, че проблемите
в съдебната система до голяма степен са предопределени от
корупциогенните дефекти на самото правно регулиране.
Системата на правораздаването е така създадена, че
изискванията за регистрирането на едно нарушение или престъпление
са толкова сложни и невъзможни, че те предварително предопределят
невъзможността съдията да вземе решение. Така прокуратурата и
следствието събират доказателства и когато ги изпратят в съда,
съдията няма друг избор освен да прекрати делото или да го върне за
доразследване. Високата натовареност на отделните съдилища и
липсата на свободни места в затворите и пробационните служби също
са утежняващи работата на съда обстоятелства.
Към тези фактори се добавят и констатираните дефицити на
законодателната рамка. Наличието на недостатъци и пропуски в
законите и в подзаконовите нормативни актове създават
предпоставки за различни корупционни злоупотреби, т.е.
съществуването на т.нар. „корупционни ниши” е едно от условията за
устойчивост и по-нататъшно разпространение на корупцията. Именно
липсата на регулация на преките искове в законодателните актове
позволява на чиновниците да тълкуват закона в своя полза на
основата на вътрешноведомствени разпоредителни актове или да
вземат произволни решения, без да се позовават на съответен
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нормативен акт. Налице са и голям брой признаци за
корупциогенност на законите и подзаконовите нормативни актове,
като множественост на вариантите за диспозиция на правните норми;
широки възможности за ведомствено и локално нормотворчество;
липса на конкурсни и аукционни процедури; липса на детайлизирани
забрани и ограничения за държавните и общинските служители при
реализацията на техните пълномощия и осъществяването на контрол,
вкл. на обществен контрол, върху дейността на властовите органи.
Значими корупционни ниши има във всички законодателни
актове, по отношение на разрешителните процедури 115 и
разпределението на ресурсите, като често отделни нормативни
предписания са въведени в законодателството с помощта на лобистка
дейност
от
съответните
заинтересовани
групи.
Масово
разпространение получи практиката за привличане на частни фирми
при изготвянето на документи за участие в проекти с национално или
европейско финансиране с цел гарантирано одобрение.
Възможности за корупционни прояви и схеми се съдържат в
дейността на Висшия съдебен съвет и другите органи на съда,
прокуратурата и следствието 116 при реализирането на техните
кадрови, организаторски и контролни функции, както и в степента на
откритост, достъпност и прозрачност на правосъдието, в
ефективността и качеството на досъдебното и съдебното
производство и накрая в начина на дейност на съдебната
администрация. Неадекватните, остарели организационни принципи
на изграждане, неподходящите, понякога примитивни условия на
труд, липсата на единна, детайлна подзаконова уредба за работата на
администрацията на съда, прокуратурата и следствието, дефицитът на
унифицирани стандарти и практики, както и на морално-етични
норми на поведение влияят върху цялостните резултати от работата
на съдебната система. Корупциогенен потенциал има и при
администрирането на документите в съдебната система – подаването
и получаването на книжа; достъпът до информация; сигурността на
документооборота; движението на съдебните досиета; липсата на
Реалната практика по прилагането на законите и ведомствените норми по отношение на
разрешителните режими, често се използва за изграждането на изкуствени административни
бариери за гражданите и бизнеса, което позволява да се увеличи корупционният доход.
116
Сериозен проблем за съдебните органи е, че техните представители или не са чуваеми,
или се ползват с недоверие от страна на обществото.
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ясни правила за достъп до документите и архива на съда, следствието
и прокуратурата; ползването на преписките по делата; липсата на
отговорност за изчезване на документи, части от преписките по
делата или веществени доказателства; протакането на делата и
манипулирането развитието на процеса чрез механизма за връчване
на призовки и т. н.
Доколкото ефективността и резултативността от дейността на
съда, прокуратурата и следствието е пряко свързана с работата на
полицията, е необходимо да отбележим, че въпреки прекия контакт
на гражданите с тази институция обществената нагласа към
ефективността на полицията е по-различна в сравнение с тази към
съда и прокуратурата. Преди всичко това е свързано с превантивната
роля на полицията спрямо престъпността. Подобна превантивна роля
не изпълнява нито една от другите институции в системата, което
повишава усещането за нейната ефективност. Полицаят е този, който
е „най-близо“ до гражданите във всекидневната си работа и повидимото присъствие също засилва усещането за ефективност.
Негативното отношение към работата на полицията се формира
основно около схващането, че служителите не са достатъчно
подготвени, че техният щат е крайно раздут, както и че полицията
упражнява власт отвъд делегираните ѝ правомощия с ярко изразен
корупционен потенциал 117, при това не само на битово равнище, но и
по отношение осигуряване на дейността на престъпни групировки и
дори при прякото включване на полицейски служители в техните
редове. Тъй като работата на полицията не е само превантивна, но и
„Аморалността на някои полицаи, които принизяват обществения интерес за сметка на
своя собствен води до прояви на корупция, извършвани под влияние на индивидуалните
интереси, и се нарича теория за “гнилите ябълки”. Корупцията се разглежда като резултат от
девиантното поведение на отделната личност. В своята основа тази теория гласи, че
системата на полицията е в ред, само някои нейни представители не могат да се справят с
корупционните стимули под формата на предлагани подкупи и корупционни печалби. Тази
концепция допуска влиянието на външната среда върху формирането на корупционно
поведение. Предполага се, че предразположението към корупционно поведение на индивида
предизвиква напрежение, в резултат от лоши материални условия. Всъщност склонността
към корумпираност на “здравите ябълки” според тази теория се проявява тогава, когато
организацията не създава достатъчно материални условия за своите служители, т.е. те
получават малки заплати, разполагат с лоша материална база и не са добре социално
осигурени.” Виж Баръмски, И., Г. Немски, Ст. Стоименов, Корупционни прояви при
осъществяване на пътния контрол, предпоставки и възможности за ограничаването им, С.,
2007 [cited 20.07.2015]. Available from: http://www.nikk.mvr.bg/NR/rdonlyres/6D174D7D-46994FA9-850E-7D7F92DFC505/0/26_2007CORUPZIA_PP.pdf
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разследваща, тук се наблюдава най-сериозният дефицит на
резултатност, защото тук е пресечната точка в дейността на
полицията и работата на правосъдната система. Именно
представителите на полицията работят по горещи следи и събират
доказателства, тъй като в досъдебната фаза МВР е едноличен
разследващ орган. Неграмотно събраните, негодни доказателства
рефлектират върху резултатите в съдебна фаза, когато става
невъзможно въпреки ресурсите, които е осигурило, обществото да
бъде възмездено с постановяване на адекватна наказателна мярка.
Липсата на увереност в справедливостта на системата
предопределя и действията на гражданите спрямо самата система.
Така например корупцията често се разбира като коригиращ
механизъм на дефицита на справедливост, а търсенето на
всевъзможни „вратички“ допълнително ерозира доверието в
системата. Поради това основният проблем на съдебната система е не
просто липсата на обвинения, съдебни процеси и присъди, а липсата
на справедливо, обективно и безпристрастно издаване на такива.
Тъй като обществената увереност в справедливостта на
съдебната система е силно уронена поради съществени проблеми,
свързани
с
ефективността
и
безпристрастността
на
правораздавателните и разследващи органи, съдебната реформа в
България няма алтернатива. Напредъкът в сферата на съдебната
реформа обаче не е само поставено отвън условие и не бива да се
разглежда само в контекста на изискванията на ЕС.
Последователното провеждане на съдебната реформа е и сериозно
вътрешнополитическо предизвикателство пред утвърждаването на
правовата държава и пазарната икономика. Слабата ефективност и
бавните темпове на правораздаването и разследването, липсата на
прозрачност и отговорност оказват отрицателно въздействие върху
икономическите и бизнес отношенията, защитеността на правата на
гражданите, общественото доверие в достъпността, обективността и
справедливостта на институциите. Наказателното преследване и
правосъдие по отношение на тежката престъпност – преди всичко по
отношение на организираната престъпност, икономическата
престъпност и корупцията, особено политическата, не е ефективно.
Необходимостта от решаването на тези проблеми налага
установяването на действаща, стабилна и некорумпирана система от
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органи

като

Тъй като корупционните процеси са сложни и многообразни, те
оказват негативно въздействия върху всички страни на нашия живот:
върху икономическата среда, където корупцията играе ролята на
ограничител на пазарната конкуренция, води до намаляване на
качеството и повишаване на цената и рефлектира в неравномерно
разпределение на ресурсите; върху социалната среда, където нейните
прояви снижават ефективността на законите и подкопават
общественото доверие, съдействат за повишаване на социалното
разслоение на населението за сметка на преразпределението на
общественото богатство в полза на властовите групи, предполагат
наличието на значими разлики между декларираните и
действителните ценности и формират двоен стандарт в поведението
на членовете на обществото; върху политическата среда, където
корупцията допринася за подкопаване на доверието на населението в
политическия елит, измества политическите цели и осигурява
властване на отделни групи и кланове и предизвиква разочарование
от демократичните ценности.
Ето защо осъществяването и
прилагането на съдебната реформа в нашата действителност е
необходимо условие за успеха на реформите във всички останали
сфери.
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ЧЕТВЪРТА ГЛАВА
ИКОНОМИЧЕСКА СИГУРНОСТ И КОРУПЦИЯ
Отрицателните ефекти от корупционните процеси, проявяващи
се в незаконно присвояване на капитали, неефективно разходване на
бюджетни средства, потискането на предприемаческата активност,
възпрепятстването на развитието на лоялната конкуренция,
намаляването на инвестиционната привлекателност на стопанството,
нарастването на социалната диференциация на населението, пречките
пред ефективното функциониране на публичната администрация,
подкопаването на авторитета на държавата, отслабването на
управленския капацитет на нейния апарат и т.н., в съвкупност влияят
неблагоприятно върху състоянието на обществено-политическата и
икономическата система, отразяващи степента на държавно и
икономическо развитие на страната. Най-опасните корупционни
прояви в икономическата сфера придобиха системен характер и така
се превърнаха в пряка и непосредствена заплаха за икономическата и
националната сигурност на страната.
Проблемът за икономическата сигурност никога не е
съществувал сам за себе си. Той винаги е произтичал от
необходимостта за икономически растеж на всяка степен от
развитието на обществото. В този смисъл гарантирането на
икономическата сигурност винаги е било една от най-главните
функции на държавата, но въпросът за въздействието на корупцията
върху икономическата и националната сигурност в съвременни
условия е сравнително нов и непълно изследван проблем.
Разбирането за икономическата сигурност
Гарантирането на икономическата сигурност на Република
България като необходимо условие за развитието и просперитета на
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нашата страна все повече концентрира общественото внимание, тъй
като мащабът на корупционните заплахи и реалните щети, които те
нанасят на националното стопанство безспорно извеждат тези
въпроси сред най-значимите национални приоритети.
Актуалността на връзката между икономическата сигурност и
корупцията рязко нарасна в условията на кризисен преход и
необходимостта от търсенето на пътища за икономическа
стабилизация, основани на определена стратегия за развитие на
стопанството в областта на структурната, индустриалната,
финансовата и външнотърговската политика на страната при
категоричното прилагане на мерки за противодействие на обхвата и
размера на корупцията у нас.
Икономическата сигурност има свое особено място в цялата
конструкция на националната сигурност. Опитът показва, че само
високото равнище на икономическа сигурност може да служи като
гарант на суверенитета и независимостта на всяка страна, като гарант
за нейното стабилно и устойчиво социално-икономическо развитие. В
този смисъл икономическата сигурност на националното стопанство е
важен съставен компонент на комплексната сигурност и заедно с
политическата и военната сигурност тя създава основата, върху която
се изграждат и останалите пластове на сигурността (виж Фигура 4).
Тезата, която ние защитаваме, е, че икономическата сигурност е
основа не само на националната сигурност, а и на останалите
елементи, които изграждат нейната структура. В защита на тази
позиция са обективните факти от световното развитие, както и
открояващите се икономически акценти в новата Стратегия за
национална сигурност на САЩ от февруари 2015 г 118.

„Укрепването на икономическата мощ на Америка е в основата на нашата национална
сигурност и е важен източник на нашето влияние в чужбина.” National security strategy [cited
20.07.2015].
Available
from:
https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/2015_national_security_strategy.pdf
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Фигура 4
ИКОНОМИЧЕСКАТА ОСНОВА НА СИГУРНОСТТА

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

ВОЕННА

ПОЛИТИЧЕСКА

СОЦИАЛНА

ИНФОРМАЦИОННА

СИГУРНОСТ

СИГУРНОСТ

СИГУРНОСТ

СИГУРНОСТ

ИКОНОМИЧЕСКА СИГУРНОСТ

В съвременния глобализиран свят връзката на националната
икономика с националната и международната сигурност и
способността на икономическата система да дестабилизира в една
или друга форма детайлно изгражданата в продължение на много
години инфраструктура за сигурност са очевидни – подобни сложни и
многокомпонентни системи винаги имат точка на уязвимост. Но
поставянето на въпроса за националната сигурност на всяка една
държава като следствие от нейното икономическото състояние с
такава категоричност, при това на най-високо държавно равнище,
показва,
че
САЩ
действително
критично
преосмислят
господстващите парадигми за развитието на страната и поставят с
цялата му значимост въпроса за перспективите пред националната
стопанска система в основата на своята система за национална
сигурност.
Понастоящем интензивно протича процес, при който целият
обществен живот се поставя на икономическа основа и има
икономически измерения, известен като “икономизация на
политиката”. Във вътрешен план това означава: постигане на целите
и решаване на политическите задачи с икономически методи;
преместване на вектора на стратегическото развитие от
политическите,
идеологическите
и
други
средства
към

142

Лидия Велкова

икономическите. Администрацията на САЩ придава на
икономическата сигурност особено значение. Шестдесет години след
началото на "новия курс" на Франклин Делано Рузвелт, Бил Клинтън
създаде Национален икономически съвет, чиято главна функция се
свежда до разработване и провеждане на система от мерки за
поддържане
на
националната
икономическа
сигурност.
Гарантирането на икономическата сигурност на страната се откроява
като червена нишка във всеки ежегоден икономически доклад на
президента на САЩ. И не е случайно, че именно американският
президент Клинтън “определи икономическата сигурност на САЩ
като приоритетна стратегическа задача” 119 . По отношение на
външната среда икономизацията на политиката се изразява в
приоритет на геоикономическите интереси над геополитическите и
геостратегическите, т.е. икономическата власт диктува свои правила
на играта, геополитиката ги оправдава, а военната компонента ги
защитава.
Ето защо гарантирането на икономическата сигурност в
международен план е проблем, който стои за разрешаване и пред
Япония, и в европейските страни, и в новите индустриални държави
от Югоизточна Азия, и в Китай, и в бившите републики на СССР,
както и в Америка. Макар идеологическите разногласия да
съществуват, пазарните основи на стопанството стават повсеместни.
Икономическите интереси на държавите постепенно излизат на
преден план в международните отношения. Именно икономическите
фактори все по-често в съвременни условия предопределят
политиката на държавите, тяхното поведение и взаимоотношения. На
световния пазар престижът на всяка държава до голяма степен се
определя от нейната конкурентоспособност, която е пряко свързана с
националната икономическа сигурност.
В книгата си "Войни за ресурси" Майкъл Клер пише:
"Съединените щати не са единствената държава, която след края на
Студената война придава такова голямо стратегическо значение на
въпросите, свързани с икономиката. След 1990 г. правителствата на
почти всички по-силни държави възприеха подобна политика. Макар
че тя е различна за отделните държави, може да се каже, че крайният
Слатински, Н. Сигурността на България – регионални и европейски измерения (Доклад
пред Комисията по отбрана и сигурност на Северноатлантическата асамблея, Осло, май
1994).// Военен журнал, № 4, 1994, с. 13.
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резултат от техните усилия е една икономизация на международната
политика за сигурността." 120 . Следователно съвременният свят е
предразположен към господството на икономическото пространство
и по всички признаци може да се съди, че тенденцията е силна,
устойчива и за дълго време ще се превърне в основна парадигма на
развитието през ХХІ век.
Терминът “икономическа сигурност” e въведен в политическата
лексика през годините на Великата депресия от президента на САЩ
Франклин Делано Рузвелт, но широко разпространение той получава
в годините след Втората световна война. Понятието икономическа
сигурност като важен съставен компонент в комплексната сигурност
е използвано за пръв път през 1971 г. от Министерството на външната
търговия и промишлеността на Япония, като израз на зависимостта на
вътрешноикономическия растеж от международните отношения. Пошироко разпространение този термин получи през 80-те години на
ХХ век в контекста на глобализацията и международната сигурност.
Днес не съществува общоприето определение на понятието
икономическа сигурност. До неотдавна доминираше разбирането,
произтичащо от традиционното схващане за същността на
националната сигурност, според което икономическата сигурност се
разглеждаше като една от характеристиките на глобалното
военностратегическо противопоставяне между двете световни
системи. По тази причина икономическата сигурност се определяше
като способност за осигуряване на жизненост на стопанството на
страната в условията на военни действия.
Разновидност на традиционния подход (прилаган за мирно
време) беше разбирането на икономическата сигурност като
съвкупност от възможности за издръжливост на стопанството на
страната срещу природни бедствия или екологични катастрофи. На
Запад широко бе разпространено виждането, според което
икономическата сигурност е обезпечаване на жизнеспособността на
националната икономика в условията на икономическа (отраслова,
национална, световна, регионална) криза. През последното
десетилетие, характеризиращо се като период на дълбоки структурни
промени в стопанствата на развитите държави, понятието
икономическа сигурност беше допълнено с такъв признак като
120

Клер, М. Т. Войни за ресурси, Издателство "Захарий Стоянов", С., 2003, с. 15.
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гарантиране на конкурентоспособност на националната икономика
или на нейни водещи отрасли в световното икономическо
пространство. Това се налага от факта, че все повече изследователи
стигат до извода, че именно конкурентоспособността е найобективният и интегрален критерий за жизнеспособност на пазарната
икономика в условията на мир. Най-спорното в това разбиране е до
каква степен конкурентоспособността може да се използва като
специфично измерение на сигурността, а не като обект на интерес на
конкретни компании и групи, които биха могли да оказват натиск за
промяна на правителствената политика. Освен това, ако понятието
конкурентоспособност за фирмите и отраслите предизвиква чисто
технически разногласия, то понятието конкурентоспособност на
равнище национално стопанство е свързано с изясняването на
сериозни концептуални проблеми. Като цяло можем да констатираме,
че този подход се ползва с по-голяма популярност сред
специалистите в областта на международните отношения, отколкото
в професионалните икономически среди.
Особеност на посочените по-горе определения за икономическа
сигурност е, че те могат да се реализират с помощта на различни, а в
някои случаи на съвършено противоположни подходи. Във връзка с
това изследователите и привържениците на пазарния модел допускат,
че използването на понятието икономическа сигурност в условията на
нормално, а не на екстремално развитие (в случай на война) на
обществото е лишено от смисъл 121, доколкото наличието на всякакъв
род “заплахи” (най-важната от които е конкуренцията като иманентен
източник на напредъка на системата) е едно от необходимите
условия за развитието на пазарното стопанство. По мнението на друга
част от икономистите пазарното стопанство по определение генерира
несигурност:
“Свободата,
която
се
осъществява
чрез
децентрализираната пазарна икономика, е свързана с известна
икономическа несигурност. Това се дължи на факта, че
икономическата система не е детерминирана система. Присъщата й
несигурност е нещо, от което обществото не може да се освободи

Още Ксенофонт е казал: "Най-проспериращи са страните, които остават в мир за найдълги периоди, и тези, които са най-добре приспособени да процъфтяват по време на мир.".
Гълбрайт, Дж. К. Икономическата наука в перспектива, ИК “Христо Ботев”, С., 1996, с. 26.
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напълно.” 122 . Следователно иманентно присъщата на пазарната
организация на обществото икономическа несигурност трябва да бъде
непрекъснато преодолявана, като по този начин служи като стимул за
развитието.
В този аспект за изясняване на същността на икономическата
сигурност е необходимо да се изследва и нейната връзка с понятията
“развитие” и “устойчивост”.
Развитието може да се определи като един от компонентите на
икономическата сигурност. Според проф. Цветан Семерджиев "По
своята същност сигурността и развитието на държавата са две
взаимосвързани сфери на дейност на обществото" 123 . Ако
икономиката не се развива, то рязко се ограничават възможностите за
нейното “оцеляване”, а така също и за отпор, съпротива и
приспособимост към външните и вътрешните заплахи. Следователно
стопанство, което не се развива, не е в състояние да генерира
икономическа сигурност и не може да се определи като
икономически безопасно. Развитието е важен атрибут на
икономическата сигурност, тъй като чрез него стопанската система
може да се променя в съответствие с промените в заобикалящата
среда и да отговаря на предизвикателствата на външната среда.
Развитието и устойчивостта са значими характеристики на
икономиката като единна система. Те не бива да се противопоставят,
тъй като всяко от двете понятия по своему характеризира състоянието
на стопанството. Още повече въпросът за устойчивостта в развитието
не може да се реши без ясни национални приоритети в икономиката
(да си припомним мисълта на Конфуций: "Ако не знаеш къде отиваш,
всички пътища са добри").
Устойчивостта на икономиката отразява трайността и
надеждността на нейните елементи, на хоризонталните и
вертикалните връзки вътре в стопанската система, както и
способността да издържа на вътрешни и външни напрежения и
натоварвания. Сигурността е състояние на обекта в системата на
неговите връзки от гл.т. на неговата способност към
Исаксен, А. Й., К. Б. Хамилтън, Т. Гилфасон. Как да разбираме пазарната икономика,
Издателство БАН, С., 1994, с. 145.
123
Семерджиев, Ц. Стратегическо ръководство (лидерство), Софттрейд, С., 2000, с. 166.
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самовъзпроизводство и развитие в условията на вътрешни и външни
заплахи, непредсказуеми действия и трудно прогнозируеми фактори.
“Устойчивостта в тесен смисъл може да бъде характеризирана с
границата на производствената възможност на страната и създавания
максимален продукт при пълна заетост. … В по-широк смисъл,
устойчивостта се определя от приетия начин на разпределяне на
създадения продукт за постигане на равновесие между
благосъстояние и сигурност.” 124
Колкото по-устойчива е икономическата система (напр.
междуотрасловата структура, съотношението между производствения
и финансово-банковия капитал и т.н.), толкова по-жизнеспособна е
икономиката, а значи и оценката на нейната сигурност ще бъде
достатъчно висока. Нарушението на пропорциите и връзките между
отделните компоненти на системата води към дестабилизация, носи в
себе си мощни заряди от вътрешни и външни заплахи за отделния
човек, за държавата и за обществото и е сигнал за преход от
състояние на сигурност към състояние на несигурност.
В своите прочути "Есета по икономика" Нобеловият лауреат
Василий Леонтиев извежда следния постулат: "Икономиката на една
съвременна промишлена нация ... трябва да се разглежда като една
сложна система от взаимно свързани процеси." 125 . В този смисъл
естествено е самата икономическа сигурност традиционно да се
разглежда като главна качествена характеристика на икономическата
система, която определя нейната способност да поддържа нормални
условия за живот и работа на населението, устойчиво да осигурява
ресурси за развитие на стопанството, а така също последователно да
реализира националните икономически интереси.
И досега при изследването и анализа на проблема за
икономическата сигурност, независимо от отделни методологични и
практически
постижения,
продължават
да
господстват
безсистемността и избирателният подход. Тази ситуация до голяма
степен се дължи на липсата на системен поглед върху икономиката на
страната, както и на склонността за конюнктурно решаване на редица
значими икономически въпроси. А главното системно изискване на
Иванов, Т., Г. Кендеров. Икономическа подготовка на страната за отбрана, УИ
“Стопанство” С., 1998, с. 42-43.
125
Леонтиев, В. Есета по икономика, ИК "Христо Ботев", С., 1994, с. 203.
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икономическата сигурност се свежда до гарантиране на стопанското
развитие на държавата в дългосрочен план.
Съществуването и поддържането на стопанската система като
минимум предполага запазването на главните й структурни елементи
и обезпечаване на взаимодействието между тях, както и спазване на
определени икономически и технологични пропорции. В съвременни
условия обаче все по-често става дума не само за нарушаване на
икономическите пропорции, а за разрив в технологичните връзки на
равнище основни производствени звена и процеси. Все понарастващата откритост на стопанството към икономиките на
развитите държави не осигурява компенсаторни ефекти за
възникналите икономически диспропорции, а точно обратното съдържа заплахи за тяхното задълбочаване. Развитието на
икономическата система обикновено се свързва с растежа на
структуроопределящите показатели, а темповете на този растеж са
индикатори за неговото качество. При намаляването на тези
показатели като че ли е по-правилно да говорим не за отрицателен
растеж, а за деградация на системата. Запазването на системата в този
случай е възможно с цената на мобилизация (изразходване) на
нейните вътрешни ресурси, в т.ч. и тези, предназначени за бъдещо
развитие. Такова състояние е свидетелство за деградация на
стопанството и на обществото като цяло, но не води до пълно
разрушаване на системата и запазва определени шансове за
възстановяването й.
Не е изключено и още по-неблагоприятно развитие (дори като
резултат от въздействието на относително неголеми заплахи в т.ч. и
от вътрешен характер), при което се регистрира скоротечно
влошаване на всички показатели, характеризиращи системата –
катастрофални процеси, необратими промени и разрушаване на
системата. Развитието на такива процеси в деградационната система е
възможно, ако тя е загубила своята устойчивост (изчерпала е своите
ресурси и резерви или в нея липсват механизми за противодействие
на заплахите). Несъмнено е, че сигурността на всяка система се
определя от надеждността на най-слабото звено в нея. Затова от
методологична гледна точка е особено важно да имаме ясна и точна
представа за самата система, както и за инструментариума, който би
ни позволил да определим състоянието на нейните съставни елементи
и звена и да открием най-слабите и уязвимите сред тях.
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На национално равнище икономическата сигурност все повече
се превръща в главен компонент за стабилността на държавата. Тя
има сложна вътрешна структура, в която можем да откроим три
главни елемента.
Първо, това е икономическата независимост. В днешно време
икономическата независимост няма и не може да има абсолютен
характер, тъй като международното разделение на труда прави
националните икономики силно взаимно зависими. Следователно
икономическата независимост най-общо трябва да се квалифицира
като възможност за контрол над националните ресурси, постигане на
производство, ефективност и качество на продукцията, което да
осигурява нейната конкурентоспособност и да позволява равноправно
участие в международната търговия, в интеграционните връзки и във
връзките по кооперирането и обмена на научно-технически
постижения.
Второ, стабилност и устойчивост на стопанската система, което
поражда необходимостта параметрите на стопанството да се
поддържат в рамките на определени стабилни граници. Тук
задължително трябва да се има предвид гарантирането на
равнопоставеност на всички форми на собственост, създаване на
благоприятни и трайни условия и тенденции за предприемаческа
активност и контрол върху факторите, способни да дестабилизират
икономическата среда – недопускане на сериозен разрив при
разпределението на доходите, които могат да предизвикат социални
сътресения, борба с криминалните структури в икономиката,
намаляване на дела на сенчестата икономика и т.н.
Трето, способност за саморазвитие и прогрес. Този елемент на
икономическата сигурност е особено важен в съвременния
динамично развиващ се свят. Създаването на благоприятен климат за
инвестиции, иновации, модернизация на производството, повишаване
на образователното, културното и професионалното равнище на
работната сила и на заетите са необходимо задължително условие за
съхраняване и възпроизводство на националната икономика на повисоко равнище.
По този начин икономическата сигурност може да се сведе до
съвкупност от условия и фактори, гарантиращи независимост,
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устойчивост и стабилност на националната икономика, както и
способност към постоянно обновяване и самоусъвършенстване.
Посочените по-горе схващания за понятието икономическа
сигурност най-общо могат да се сведат до следните две конструкции:
Първо, според една част от специалистите 126 икономическата
сигурност в крайна сметка трябва да отговаря на две условия: първо,
това е запазване на икономическата самостоятелност на страната и
нейната способност да взема решения в съответствие със собствените
си интереси; и второ, това е възможността да се запази постигнатото
вече жизнено равнище на населението и впоследствие то да се
повиши.
Второ, мнението на другата група икономисти се обединява
около следното обобщение: икономическата сигурност трябва да се
определя като състояние на икономическата система, запазващо се до
този момент, когато икономическото благополучие на нацията и
стабилността на вътрешния пазар на дадена страна не зависят от
дейността на външните фактори, т.е. негативното влияние отвън се
компенсира с резервите на стопанството на страната.
За да построим единна концепция за икономическата сигурност,
трябва да имаме предвид, че първата конструкция, т.е. определянето
на икономическата сигурност посредством интересите, от самото
начало отрича възможността за постигане на приемлив консенсус
между икономистите, представящи регулативното и либералното
направление в икономическата наука. В това няма нищо странно,
доколкото първите приемат концепцията за колективните интереси
(национални, държавни, обществени), а вторите отстояват тезата, че
носители на интересите могат да бъдат само индивидите. По наше
мнение дефинирането на икономическата сигурност като сигурност
на национално равнище и впоследствие необходимостта от
изработване на стратегия (модел, концепция) за икономическа
сигурност непременно се нуждаят от идентифицирането и
формулирането на националните икономически интереси.

Виж: DeSouza, Ed., P.J. Boulder. Economic Strategy and National Security, 2000; Goodwin,
Ed., C.D. Durnham. Economics and National Security. A History of Their Interaction, 1991;
Westing, A.H. Global Resources and International Conflikt: Environmental Factors in Strategic
Polisy and Action, Oxford, 1986.
126
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Дефинирането на икономическата сигурност чрез устойчивостта
не носи толкова конфликтен характер. Затова пък поставя въпроса
възможно ли е да разкрием същността на икономическата сигурност
посредством категорията устойчивост, без при това да загубим
съдържателните
елементи,
които
обикновено
съпътстват
разкриването на икономическата сигурност посредством интересите.
Определянето на икономическата сигурност е значим
методологичен въпрос, затова по наше мнение икономическата
сигурност трябва да бъде представена като състояние на
националното стопанство, което позволява да се удовлетвори цялата
съвкупност от реалните икономически потребности на обществото, да
гарантира неговото стабилно и устойчиво развитие и прогрес и
равнопоставено участие в световното стопанство, както и защитеност
от вътрешни и външни заплахи и влияния на трудно прогнозируеми и
непредсказуеми фактори. По такъв начин, когато говорим за
икономическата сигурност на държавата, най-общо можем да кажем,
че тя се състои в способността на националното стопанство да се
развива устойчиво в разширен мащаб, да удовлетворява реалните
икономически потребности на обществото на равнище, не по-ниско
от критичния предел, и да гарантира икономическата независимост на
страната, като генерира способност за отразяване на съществуващи и
внезапно възникващи опасности и заплахи. При това е много важно
да отбележим, че в основата й винаги са вградени като главни
компоненти признаването на особените национални икономически
цели и интереси на всяка държава.
От казаното дотук може да се твърди, че влиянието на
вътрешните и външните фактори върху равнището на
икономическата сигурност е значимо и заедно с чисто
икономическите аспекти то често има и политическо измерение. Ето
защо в съвременни условия всяка от държавите се стреми с
икономически средства, на основата на сравнителните икономически
предимства, които притежава, да реализира своите политически,
икономически и военни интереси. Резултатите са в пряка зависимост
от равнището на икономическа сигурност, а то на свой ред е
следствие от състоянието и възможностите на народното стопанство
и неговите структурни елементи. Следователно най-общо
икономическата сигурност трябва да се разглежда като състояние на
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националното стопанство, при което са защитени и гарантирани
икономическите основи на развитието.
Това изисква от икономическа гледна точка да се определят
общите ориентири на икономическото развитие на страната, да се
формулират дългосрочните (стратегически) икономически цели и
интереси на нацията, както и да се осигурят определени (като
количество и качество) ресурси, които на основата на рационалното
им използване да произведат желания ефект на национално равнище.
Архитектурата на икономическата сигурност
Конструирането на икономическата сигурност е достатъчно
сложен проблем, затова в процеса на формулирането на концепцията
за икономическата сигурност ние трябва да изведем нейните найсъществени страни и аспекти на проявление, а самата икономическа
сигурност трябва да бъде представена като цялостна, единна и
целенасочена система. Такъв подход би позволил не само ясно да се
опише икономическата сигурност на страната, но и да послужи като
методологична основа за анализиране на останалите равнища на
проявление на икономическата сигурност.
За осигуряването на икономическата сигурност в нейната
система трябва да бъдат включени обектите и субектите на
икономическа сигурност, механизмите за нейната защита, както и
практическите действия по нейното реализиране.
В икономическата литература няма единство в разбирането и
еднозначност на трактовката за обектите на икономическата
сигурност. Най-често те се свеждат до личността, обществото и
държавата (тази класификация ще използваме и ние за нуждите на
настоящия труд), но в името на коректността и добросъвестността е
необходимо да поясним, че те се допълват с елементи на
икономическата система, включващи институционалните отношения
при държавното регулиране на икономическата дейност. Реално,
когато не говорим за икономическа сигурност на държавата,
обществото и личността, ние имаме предвид тази материална основа,
която се проявява в качеството си на база за удовлетворяване на
икономическите потребности. Ето защо обекти на сигурност на
различните йерархични равнища могат да бъдат: икономическата
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система на държавата, народностопанските отрасли, фирмата или
предприятието, както и всяка организационно-правна форма, която е
стопански субект, обществото и личността. Елементите на
икономическата система на държавата като обекти на икономическа
сигурност могат да бъдат представени по различни квалификационни
признаци. Така например, като имаме за отправна точка
съдържанието и характера на възникващите в нея отношения,
икономическата система може да бъде представена като единство от
три взаимосвързани елемента: производителни сили, производствени
отношения и икономическа надстройка, функциониращи с цел
създаване на икономически блага, необходими за възпроизводството
на обществото и за удовлетворяване на неговите потребности.
Субектите на икономическата сигурност включват държавата,
обществото и личността, но и тук можем да разширим кръга с
организациите, институтите и службите на държавата, които
осигуряват сигурността на обекта посредством своите практически
действия, при въвеждането на механизъм за гарантиране на
сигурността.
Следователно икономическата сигурност изявява своята
същност и се реализира в действителността посредством система от
икономически субекти и обекти на различни равнища и в различни
сфери. Особеното тук е, че за да се постигне икономическа сигурност
като цяло, преди това тя трябва да се изгради на различните равнища,
в различните области и спрямо различните обекти, които са в
определена зависимост и субординация помежду си, тъй като
икономическата сигурност в една област или на едно равнище не
може да компенсира останалите нито поотделно, нито заедно. При
това в никакъв случай не бива да се допуска икономическата
сигурност да бъде ерозирана на базисното си ниво.
Личността като обект на икономическата сигурност
Обект на икономическата сигурност на най-ниското равнище е
отделната личност. Проблемът за икономическата сигурност на
отделните граждани (както и на обществото) се свежда до
гарантираност и защитеност на техните икономически ценности и
интереси. В зависимост от степента на развитието на държавата,
нейните материални възможности, социална структура и политика
икономическата сигурност на отделния член на обществото може да е
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съизмерима с гарантирането на определен жизнен стандарт 127 . По
тези причини ниският жизнен стандарт на отделната личност има
непосредствено влияние върху икономическата сигурност на
всичките й равнища и се превръща в заплаха за икономическата
сигурност на отделната личност. Жизненият стандарт на населението
е главният фактор за възпроизводството на трудовите ресурси и като
количество и като качество. Жизненото равнище е в основата на
формирането на такива показатели като равнище на здравето,
образованието и квалификацията, които са решаващи за
конкурентоспособността на националното производство.
Определена степен на икономическа сигурност на отделната
личност може да бъде постигната посредством гарантиране
(неприкосновеност) на “социален минимум” 128 или на “жизнен
минимум” 129 на всеки гражданин. Като пише за военните преврати
вследствие слабото икономическо развитие, Самюел Хънтингтън (с
изричното уточнение, че не трябва да се “изпада в абсолютен
икономически детерминизъм”) определя т.нар. от него “полезен
икономически критерий” – брутен вътрешен продукт на човек от
населението, според който под определена граница превратите са
успешни 130 . Това означава, че в случая като критерий за
икономическата сигурност се издига само един, при това визиращ
Жизненият стандарт се отнася до достъпността, количеството и качеството на стоки и
услуги и разпределението им сред населението на дадена държава. Факторите, които в найголямо степен влияят при определянето на жизнения стандарт, са брутният вътрешен
продукт, реалният доход на глава от населението, броят на населението и демографските
характеристики, инфраструктурното развитие, ръстът на бедността и неравенството в
доходите. Други измерители са например достъпът до качествено образование,
здравеопазване и социални придобивки. На идеята за жизнения стандарт може да се
противопостави идеята за качеството на живота, която отчита не само материалните условия
за преживяване, но и други субективни фактори в човешкия живот като свободно време,
безопасност, култура и развлечения, социален живот, психично здраве, околна среда. Ето
защо при сравнението между две държави със сходен жизнен стандарт, може да се окаже, че
факторите на качеството на живота правят една от двете по-привлекателно място за даден
човек или група от хора. Жизненият стандарт е един от трите основни аспекта, които се
оценяват от Индекса на човешкото развитие (ИЧР) – HDI (Human Development Index), който
на практика е измерителят за сигурността на личността в международен план.
128
Според международните стандарти, ако 40% от доходите на населението се потребяват за
храна, то се намира на границата на социалния минимум.
129
Ако 50% от доходите на населението служат за покупката на хранителни стоки, то се
намира на ръба на жизнения минимум.
130
Хънтингтън С., Реформиране на гражданско-военните отношения, Демократически
преглед, 1996, № 6-7, с. 247.
127
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икономическата сигурност на най-ниското й равнище – личностното.
Според Даниел Бел “Индивидите не могат да понесат прекалено
голяма несигурност във всекидневния си живот, а най-плашещите
измерения на несигурността са бързото и флуктуиращо обезценяване
на парите и флуктуиращата безработица.” 131. По тези и много други
примери можем да съдим, че често пъти най-драматичните спадове в
икономическата сигурност, или казано с други думи прекомерното
нарастване на икономическата несигурност, се понасят (с всичките
им негативни последици) от масата от населението и нанасят тежки
деформации върху количествените и качествените характеристики на
най-значимия фактор на обществения възпроизводствен процес –
работната сила. Затова като правило не бива да се допуска
показателите, свързани с икономическата сигурност на индивида, да
спадат под критичните си равнища.
Българските граждани реално изпитват влиянието на
корупцията в своето ежедневие. Мащабът на корупцията на битово
равнище е толкова голям, че се отразява отрицателно върху
икономическата сигурност на личността. Липсата на ясна
регламентация в процеса на предоставяне на услуги в различните
сфери на дейност, в т.ч. по въпроси, за които гражданите се обръщат
непосредствено към органите на публичната власт, води до огромни
злоупотреби. Именно на това битово равнище се формира
отрицателното отношение на хората към властта като цяло, а в
масовото съзнание се създава представата за нейната тотална
продажност и корумпираност. В резултат у преобладаващата част от
населението на страната се създава стереотип за корупцията като
етично приемлива форма за решаване на проблеми, размива се
схващането за обществената опасност от това явление и се понижава
прагът на търпимост на населението към подкупите и изнудването.
Независимо от това, че битовата корупция не оказва съществено
влияние върху икономиката на страната в цялост, тази нейна
разновидност сериозно деморализира редовите граждани, разлага
чиновническия апарат и прави корупцията ежедневно, обичайно,
общоприето и дори неосъждано обществено явление.

131

Бел, Д. Културните противоречия на капитализма, Народна култура, С., 1994, с. 347.
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Държавата като субект на икономическа сигурност.
Реализирането на определено равнище на икономическа
сигурност е в пряка зависимост от действието на нейните субекти.
Като субекти на икономическата сигурност се изявяват отново
отделната личност, обществото и държавата.
Когато разглеждаме субектите на икономическата сигурност,
трябва да отделим специално внимание на ролята на главния
икономически субект в тази конструкция. Т.е. необходимо е да
изясним и да отчетем ролята на държавата в изграждането на
икономическата сигурност (респ. на националната сигурност), тъй
като по думите на Франсис Фукуяма “укрепването на държавата е
един от най-важните въпроси на световната общност, защото слабите
или провалилите се държави са източник на редица от най-сериозните
световни проблеми, от бедността до СПИН-епидемията, от
наркотиците до тероризма.” 132 и ако си позволим да допълним – и
корупцията. Ранжирането на субектите на икономическата сигурност
позволява да се открои системата, в която държавата е главният
инструмент, с чиято помощ обществото реализира жизнените си
икономически интереси – от институционално до личностно
равнище.
В стопанската организация на обществото, която господстваше
у нас и в бившите социалистически страни до началото на 90-те
години на ХХ век, държавата играеше доминираща роля в целия
стопански живот. В този случай държавата притежаваше монопол
върху всички ресурси и фактори, които изграждат икономическата
сигурност, т.е. тя беше монополист при създаването и гарантирането
на икономическата сигурност – и по отделните й компоненти, и като
цяло. Тя (държавата) беше по същество единственият икономически
субект по отношение на собствеността и на практика чрез нейните
институции се разпределяха и присвояваха резултатите от
функционирането на тази собственост. След провала на държавно
доминираното стопанско развитие остана нерешен въпросът за ролята
на държавата в условията на преход от план към пазар и в частност за
ролята на държавата при реализиране на приемливо равнище на
икономическа сигурност.
Фукуяма, Ф. Строежът на държавата. Управление и световен ред през ХХІ век, Обсидиан,
С., 2004, с. 9.
132
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У нас все още не е преодоляно увлечението поради грешките на
тоталитарната или т. нар. социалистическа държава, да се отрича
каквато и да е нейна роля в стопанската дейност, както и обратното,
догматично да се идеологизира ролята на държавата като главен
фактор за икономическото развитие. “Представата, че разгръщането
на държавата, в противовес на нейното ограничаване или
минимизиране, трябва да заема челно място в дневния ни ред, може
да се стори странна на някои хора. Та нали … преобладаващата
тенденция в световната политика през последните десетилетия е
критика на “прекомерното държавно управление” и стремеж за
прехвърляне на дейности от държавния сектор към частните пазари
или към гражданското общество” 133. Ето защо като правило истината
винаги е по-средата – държавно доминираното стопанско развитие се
провали, но фактите сочат, че и развитието без държава е немислимо
– именно възходът на държавите “с тяхната способност да гарантират
реда, сигурността, законността и собствеността прави възможно
възникването на модерния икономически свят” 134 . Еуфорията на
ултралиберализма, на пълната ненамеса на държавата в
икономическия живот, на пасивното наблюдаване на действията на
"невидимата ръка" (пазара) и безусловното превръщане на пазара в
основен регулатор на икономиката вече отминава. Това се дължи наймалко на три причини: първо, игнорирайки определени
"екстремистки" по своето съдържание, но разпространени
неолиберални възгледи за "самодостатъчност" на пазара, самата
пазарната икономика не може да възникне, нито да съществува без
определено равнище на държавно регулиране; второ, дори найразвитите пазари не са гарантирани срещу "пазарен банкрут", който
трябва да бъде преодолян (разбира се, с помощта на държавата), за да
може този пазар да продължи да функционира по определен начин.
В статията си "Краят на историята", публикувана в американското списание "National
Interest" през лятото на 1989 г., когато процесът на разпад на комунистическата система едва
започва, Франсис Фукуяма за първи път отразява най-пълно възгледите на оптимистите за
бъдещето. Десет години по-късно Фукуяма , както и преди твърди, че "либералната
демокрация и пазарният икономически ред са единствено възможните пътища за развитието
на съвременното общество" и са кулминация на този политикономически процес, за който
говори Хегел, предвиждайки края на историята след победата на Наполеон под Йена през
1806 г." The Economist. "Survey of the New Geopolitics: Faise Heaven." The Economist, 31 July,
1999, p. 4.
134
Фукуяма, Ф. Строежът на държавата. Управление и световен ред през ХХІ век, Обсидиан,
С., 2004, с. 15.
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Не друг, а проповедникът на "невидимата ръка" на пазара Адам
Смит 135 признава, че държавата е необходима за осъществяване на
определени функции в стопанската сфера; и трето, може би найважно, демократичното устройство предполага свободното
обществено съревнование по въпросите на правителствените
приоритети. Ако демократичните режими никога на провеждат
политика, която благодарение на правителствената намеса предоставя
обществени блага в такива области като здравеопазване, образование,
транспорт и др., и никога не осигуряват определено равнище на
икономическа сигурност на своите граждани, смекчавайки социалноикономическото неравенство между членовете на обществото, то
демокрацията нямаше да съществува. Разбира се, в теоретичен план
хипотетично е възможно демократичният режим да "започне" с чисто
пазарна икономика, но самата логика на работа на съвременните
демокрации (и на водещите капиталистически икономики) ще доведе
до трансформация на тази чисто пазарна икономика в смесена
икономика и до възникването на такава система от норми, правила и
институции, които осъществяват посредничеството между държавата
и пазара и които наричаме "икономическо общество".
Тъй като държавата може да се определи като своеобразен
трансмисионен механизъм, който транслира политическите решения
към икономическата сфера, това означава, че политиката определя
курса на развитие на стопанството. Посредством политическата
система се акумулират и преобразуват икономическите отношения и
потребности на обществото в целенасочени действия в рамките на
определен тип политика. Това означава, че държавата е отговорна за
регулирането на социално-икономическите процеси, вкл. на
корупцията като мащаб и разпространение, чрез комплекс от

В своя фундаментален труд "За произхода на богатството на народите" Смит извежда три
важни за държавата задачи. Първо, задължението да се защитава обществото от насилие и
посегателство от страна на други държави. Второ, задължението да защитава (доколкото това
е възможно) всеки член на обществото от несправедливост или потисничество от страна на
друг член на обществото посредством установяването на работеща правосъдна система.
Трето, задължението за осъществяване на определени обществени дейности и създаването на
определени обществени институти, които никога няма да служат на интересите на един или
група индивиди, тъй като доходът от тях никога няма да може да възмезди издръжките по
тяхното създаване, макар често резултатът от дейността на тези институти в обществен
мащаб да е несъпоставим с разходите, направени за тях.
135
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политически мерки и действия. 136 Основна функция на държавата по
постигане на икономическа сигурност в условията на глобализация е
осъществяваната
икономическа
политика,
изразена
чрез
нормотворческа дейност и посредничество между отделните
обществени групи и икономически агенти. 137 Едновременно с това,
като регулира стопанските процеси, ресурсите на паричното
обръщение, равнището на цените, жизнения стандарт, държавата
създава предпоставки за обезпечаване на икономическата сигурност.
Следователно икономическата сигурност на всяка държава, както и
на България, се генерира от стабилността на икономическата система
и нейното нормално функциониране. За да се случва това, държавата
трябва да осъществява непрекъснат пряк контрол и да предприема
регулативни действия за постигане на целта.
Освен като институционална структура (система от
административни органи) държавата може да се разглежда и като
социално образувание, което формира определени условия за
развитие на обществото. Тогава основната функция на държавата е
подобряване на средата с цел постигане на устойчиво развитие в
нейните граници.
От една страна, корупцията драстично намалява способността на
държавата да управлява обществените ресурси ефикасно. От друга, тя
създава апетит за пренасочване на все повече ресурси под контрола
на държавата, за да могат корумпирани стопански субекти и
обществени служители да злоупотребяват с тях. За България, в която
нивото на корупция е високо, това означава, че оптималното
количество ресурси, които трябва да бъдат под държавен контрол, е
по-ниско, отколкото би било при отсъствие на корупция. Тази
закономерност влиза в сериозен конфликт с наследената от миналото
структура на икономиката, поради която българската държава все
още се намесва в контрола на значителни ресурси с аргумента, че
нейното оттегляне ще остави вакуум, в който ще избуят значителни
социални
кризи.
Корупцията води до намаляване на бюджетните приходи и до
увеличаване на бюджетните разходи, защото и събирането, и
Велкова, Л. Икономическата сигурност, като основа за националната сигурност,
дисертационен труд, Военна академия, С., 2004.
137
Samuelson, Paul A. Foundations of Economic Analysis, Harvard University Press, 1983. [cited
20.07.2015]. Available from: https://en.wikipedia.org/wiki/Foundations_of_Economic_Analysis
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изразходването на ресурси от държавата са дейности, предоставящи
благоприятна почва за източването им. Това повишава бюджетния
дефицит и означава, че държавата или трябва да ограничи своята
дейност, или да увеличи приходите си, или и двете. При всички
случаи обаче става въпрос за неефикасното потребление на
ресурсите. Освен това добре е известно, че бюджетният дефицит се
отразява неблагоприятно върху стабилността на финансовата система
и на инфлацията. Проблемът с бюджетния дефицит се решава чрез
увеличаване на данъчното бреме, което затруднява частния сектор,
намалява инвестициите и потреблението в него, но и увеличава
стимулите за избягване на данъци чрез корупция. Така се влиза в
порочен
кръг,
който
е
добре
познат
в
България.
Корупцията се отразява отрицателно и на опитите за провеждане на
икономически реформи. Широкото й разпространение по всички
равнища на държавния апарат означава, че пазарните реформи имат
много и влиятелни врагове. Има много субекти и в държавния апарат,
и в частния сектор, които печелят от това, че държавата е изместила
пазара в една или друга ниша. Всички те яростно се съпротивляват на
нейното оттегляне, а значителният и концентриран интерес, който ги
свързва, прави съпротивата им добре организирана и обществено
ефективна. В България това явление се проявява при всяка
приватизационна сделка, при дерегулирането на определени пазари,
при установяването на контрол върху доскоро неконтролираните
монополни структури, при опитите за въвеждане на прозрачни
процедури
и
ясни
правила
и
отговорности.
Корупцията затруднява административната и икономическата
интеграция на България към европейските структури 138. Държавата е
този субект, който предоставя на своите граждани всички обществени
блага от образование и здравеопазване до обществен ред, отбрана и
сигурност във всичките й измерения. Тъй като тези блага се
предоставят безвъзмездно и с равна мярка от всеки член на
обществото, държавата следи за тяхното рационално и ефективно
Административната и икономическата среда в евроатлантическите държави е с много пониско ниво на корупция от българската и поради това съществува качествена
несъвместимост между двата типа среди. Поради тази качествена разлика българските
политици, бюрократи и предприемачи виждат света доста по-различно от техните
европейски колеги и това сериозно затруднява общуването помежду им, а без ефективно
общуване интеграция е немислима.
138
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производство и обществено предлагане. 139 Този механизъм се
осъществява чрез въвеждане и контролиране спазването на различни
норми и правила, обхващащи цялостно държавната система. На
основата на установените норми, институционална структура и
взаимодействие между административните органи държавата
генерира сигурност.
Ето защо, независимо от процесите на глобализация, държавата
както и преди си остава единствената реално действаща институция,
способна да гарантира правов ред в стопанската сфера и да отстоява
националните икономически интереси в международен план.
Въпросът по-скоро се свежда не до това необходима ли е намеса на
държавата в икономиката, а до параметрите на тази намеса, както и до
нейното съответствие с обективните потребности и възможности в
рамките на световното стопанство. Следователно проблемът се състои
в това участието на държавата да бъде намалено в онези сфери 140 ,
които са привлекателни за пазарните субекти, а в други, в които
държавната намеса е незаменима – да бъде засилено. И тъй като
изграждането и гарантирането на икономическата сигурност на
всичките й равнища може да се определи като ценност от висш
порядък, то по наше мнение водеща роля в този процес ще продължава
да играе съвременната държава. Уникалната възможност и власт на
държавата да финансира и да предоставя публични блага й позволява
да защитава и да гарантира (разбира се до определена степен)
икономическата сигурност и на отделната личност, и на обществото
като цяло. Ако държавата работи в партньорство с пазарните
механизми, без да ги измества, а само като запълва техните празноти,
тя може да реализира и функциите си на главен субект при
реализацията на икономическата сигурност. Още повече, че именно
при създаването на публични блага държавата не се ръководи от
съображения за икономическа ефективност и икономическият успех
не е единственото основание да се предпочете определена комбинация
от обхват на държавните функции и институционален капацитет.
Михайлов, П. Трансформация на икономическата система в България, ТедИна, В., 2008.
Дори такава цел като намаляването на мащаба на държавната собственост (т.е.
приватизацията) в посткомунистическите страни изисква държавна намеса, а влошаването на
икономическата ситуация, породена от неспособността на държавата да изпълнява
определени необходими регулиращи функции, в голяма степен усложнява проблемите на
икономическата реформа.
139
140
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Трябва да признаем, че в тази своя роля съвременната държава е
изправена пред огромни предизвикателства при намирането на
подходящи решения за генериране на стабилен икономически растеж
в условията на висока степен на икономическа несигурност и
неопределеност както във външната, така и във вътрешната среда. От
икономическа гледна точка оптималната комбинация е съчетание
между ограничен периметър на държавните функции и силна
институционална ефективност. Но ако държавата не е в състояние да
изпълнява минималните си функции по създаването на нормална среда
за работа на икономическите субекти, това също няма да е добро
решение от гледна точка на логиката на растежа. Както и обратното,
логично е растежът да се задържи, ако периметърът на държавните
функции се разпростре твърде много за сметка на увеличеното
потребление на БВП за държавни нужди. Не е парадоксално, че
именно най-лошата от гледна точка на икономическата рационалност
комбинация е тази, при която “неефикасната държава поема един
амбициозен обем от дейности, които не може да изпълнява добре” 141.
В този контекст очевидно можем да отидем и по-нататък – в
съвременни условия националната държава често пъти не е в
състояние сама да предложи решения на голяма част от посочените
проблеми. Необходимо е сътрудничество и координация между
държавите посредством специализирани регионални и световни
институции. Началото на този процес бе поставено преди десетилетия
и продължава с нарастваща интензивност, като една от характерните
му черти е отстъпването на типични в миналото компетенции на
националната държава на регионални и световни институции. В тази
връзка бързо се променят и представите за национален суверенитет и
за икономически в частност.
Аспекти на проявление на икономическата сигурност
Тъй като националната сигурност е в пряка зависимост от
условия и фактори от вътрешно и външно естество, то господства
разбирането, че и икономическата сигурност има два аспекта на
проявление – вътрешно и външно.
Вътрешното измерение на икономическата сигурност е свързано
с прерастването на възможни кризисни ситуации в отделни сфери на
Фукуяма, Ф. Строежът на държавата. Управление и световен ред през ХХІ век, Обсидиан,
С., 2004, с. 28.
141
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икономиката или в стопанството като цяло на друга равнища, като по
този начин се създават предпоставки за неравновесие в цялата
система за национална сигурност. Вътрешната икономическа
сигурност на страната е в пряка зависимост от активната
макроикономическа и структурна политика на държавата, насочена
към устойчиво стопанско развитие с ясно изразени социални и
екологични императиви.
Това означава, че ефикасната икономическа роля на държавата е
жизнено важна, както за адекватния преход от централноуправлявана икономическа система към пазарно стопанство от смесен
тип, така и за повишаване на качеството на живота на населението на
страната. Най-сетне се разбра, че пазарната икономика не означава и
не предполага пълно безгрижие на държавата към състоянието и
перспективите на икономиката, че съвременното национално
стопанство на България, макар и вече частнокапиталистическо по
своя характер, се нуждае от узаконени перспективи за своето
функциониране и развитие. Следователно вътрешната икономическа
сигурност може да бъде постигната само при наличието на дълбок
стратегически контекст, а именно обновление на икономическата
политика и на сферите на икономическа дейност в името на модерно
и проспериращо стопанство.
Съвременната държава може да реализира функциите си на
стабилизиращ фактор на макроикономическо равнище само в
сътрудничество с другите икономически субекти и организациите на
гражданското общество. За да се постигне стабилност на
икономическата среда и да се създадат условия за икономически
растеж, активно и успешно трябва да се работи с инструментите на
индустриалната, паричната, бюджетната, подоходната политика,
политиката по заетостта и т.н.
Решаването на тези задачи от българската държава е
изключително сложно, тъй като тя трябва да запази основните
параметри на вътрешната си икономическа сигурност в условията на
смяна на една стопанска система с друга, изискваща модернизация на
всички сектори на икономиката (които поради високата си
ресурсоемкост са силно неконкурентоспособни на световните пазари
въпреки ниските работни заплати) с цената на огромни материални и
финансови ресурси.
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Понякога се твърди (а у нас въвеждането и действието на
паричния съвет на практика осъществяват тази теза), че в периода на
преход от план към пазар главното е стопанството и страната да
оцелеят, да се гарантира стабилизацията им и в перспектива
(обикновено в далечен план) да се генерира развитие. В
действителност критериите за “оцеляване” са доста размити. Никой
не може да определи кога съкращаването на производството ще
достигне своя предел и кога ще настъпи стабилизация. Вече в
продължение четвърт век регистрираме спад и след всяка поредна
година се променят нашите критерии за “оцеляване” на икономиката
и за началото на стабилизацията. Като че ли съзнателно се култивира
представата за могъщата ръка на пазара, за нейната невидима сила,
която сама ще намери точката, от която ще започне растежът.
Наистина в пазарната система са заложени огромни потенциални
сили, но те не могат да се реализират без икономическа стратегия,
основана на по-широка от пазарната информационна база. Пазарът и
предприемачеството, по думите на американския икономист Василий
Леонтиев, са само “платната” на стопанството и без централно (или
както Леонтиев го нарича “рулево”) управление, по метода на
пробите и грешките пазарът много дълго ще търси направление и
траектория на развитие.
Следователно вътрешната икономическа сигурност (и
националната също) трябва да се основава на определена идеология
на развитие, която да отчита стратегическите приоритети и
националните интереси, като по този начин вътрешната
икономическа несигурност бъде сведена до минимум. Щом пазарните
сили за 25 години не можаха сами да изведат страната ни по пътя на
развитието, то безспорно е необходимо на основата на задълбочен
анализ на пазарната ситуация да се изработи управленски модел като
основа за подем в производството. Без ясна и детайлна идеология на
развитието няма да сме в състояние да гарантираме вътрешните
параметри на икономическата сигурност.
Реализирането на тези процеси има пряко отношение към
вътрешната икономическа сигурност и предполага:
- повишаване на административната ефективност на
държавата;
- въвеждането на строги правила и ограничители в интерес на
обществото;

164

Лидия Велкова

- високо равнище на тяхното прилагане и спазване;
- увеличаване на конкурентния натиск върху държавните
институции;
- повишаване ролята на гражданското общество;
- и не на последно място условие за постигане на високо
равнище на икономическа сигурност е осигуряването на
необходимите ресурси за качествени инвестиции (човешки и
материални), които трансформацията изисква.
Само по този начин в рамките на националното стопанство
могат да се регистрират конкретни резултати – създаване на модерна
и съвременна материално-техническа база, като предпоставка за
конкурентноспособна и с високо качество продукция на основата на
висока производителност; ефективно функциониране на националния
капитал на основата на плурализъм и равнопоставеност на формите
на собственост; постигане на високо равнище на заетост и
реализиране на висок жизнен стандарт на населението; стабилна
парична и финансова система и ефективно разпределение и
използване на ограничените ресурси в името на неотклонен
икономически растеж.
Външното измерение на икономическата сигурност е израз на
връзките на националната икономика със световното стопанство и
тяхното равнище на интензивност, като при това трябва да се отчита,
че качеството на растежа, неговите темпове, отраслова структура и
параметри в много голяма степен се "задават" от новите условия в
световната икономика, които са предопределени от глобализацията.
Активното използване на предимствата на икономическата
глобализация и "отвореността" на стопанството заедно с
многобройните позитивни последици са съпроводени и със сериозни
рискове за икономическата (а и не само) сигурност на страната
(например едностранна зависимост от международния финансов
пазар, която засилва неустойчивостта на реалния сектор, както и
въздействието на цените на нефта и на петролните продукти върху
ценовото равнище в стопанството могат сериозно да нарушат
икономическото равновесие). Според социолога Зигмунт Бауман
„Никой не "прави" глобализацията, тя просто се случва. Всички
наистина глобализирани сили днес имат едно общо: те не уважават по
никакъв начин местните закони, обичаи, ред. Те пътуват, ако не им
харесва където са, пресичат граници, местят се лесно. Това са
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финансовите капитали, инвестиционните капитали, търговията,
тероризмът, мафията, трафикът на оръжие, наркотрафикът. Тези сили
не работят заедно, но всички те не се съобразяват с местното. А
онези, които биха могли да регулират тези сили, не са глобални.
Нямаме глобален парламент или глобално правителство, или
върховен съд.” 142.
Глобализацията
преобразува
самия
фундамент
на
икономическата дейност, променя средата за обитаване на милиони
хора по света. Ето защо външноикономическата дейност на
Република България, както и на другите държави с новоформиращи
се пазари (еmerging markets), трябва да бъде насочена към използване
на възможностите на глобализацията, но и към създаване на условия
за защита на външноикономическото измерение на икономическата
сигурност. Реализирането на външноикономическата сигурност
изисква комплекс от мерки, насочени към устойчиво развитие на
националната икономика посредством използването на предимствата
на съвременните форми на международно разделение на труда и
недопускането на "критична зависимост" от чужди страни в жизнено
важни икономически области. Външните аспекти на икономическата
сигурност
предполагат
устойчивост,
съпротивляемост
и
приспособимост на цялата система от външноикономически връзки
по отношение на рисковете и заплахите за националните
икономически интереси, породени от глобализацията.
Активната работа по проблема за външните измерения на
икономическата сигурност води началото си от 80-те и 90-те години
на двадесети век. При това една от главните задачи, свързана с
обезпечаването на икономическата сигурност, според западните
автори е запазването и укрепването на позициите на страната в
световната стопанска система. Като анализира концепцията за
икономическа сигурност на САЩ през 1993 г., тогавашният държавен
секретар Уорън Кристофър акцентира върху такива ключови
направления като повишаване на конкурентоспособността 143 на
Бауман, З. Живеем в ситуация, над която нямаме контрол.// Капитал, 16. 11. 2012. [cited
20.07.2015].
Available
from:
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/obshtestvo/2012/11/16/1949123_jiveem_v_situaciia_n
ad_koiato_niamame_kontrol/
143
През 1999 г. Институтът по национална сигурност на САЩ отбелязва: "Икономическата
конкурентоспособност не е една и съща за отделните страни. Това повишава опасността от
142
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американските стоки на вътрешния и на външния пазар, намаляване
на зависимостта на страната от външноикономически заеми,
нарастване и укрепване на нейните възможности да изпълнява
международните си задължения в търговско-икономическите и други
области. През последните години в тази концепция се отдава важно
значение на гарантирането на националните икономически интереси
на САЩ в конкурентната борба със съперниците на международните
пазари и защита на лидерските позиции на страната във
високотехнологичните сфери. Закономерно в Стратегията за
национална сигурност на САЩ от 2015 г. е отделено значимо място
на икономическата компонента на националната сигурност. Още във
Въведението се подчертава, че сред непреходните национални
интереси на страната е „силна, иновативна и развиваща се
американска икономика, действаща в една отворена международна
икономическа система, която допринася за създаването на
благоприятни възможности и просперитет” 144 . В Стратегията се
посочва, че състоянието на сигурността е значително повлияно от
„нарастващата взаимозависимост на световната икономика и
високите темпове на технологичните промени, които свързват хора,
организации и държави по безпрецедентен начин. Това създава
възможности и стимули за нови форми на сътрудничество в областта
на създаването на динамични системи за сигурност, разширяване на
международната търговия и инвестиции и трансформиране на
глобалните комуникации. Но това създава и общи уязвимости,
доколкото взаимосвързаните системи и области не са защитени от
заплахите породени от климатичните промени, злонамерените
кибератаки,
пандемиите,
тероризма
и
трансграничната
145
престъпност” .
Японският подход към укрепването на комплексната
икономическа сигурност също включва вътрешни и външни аспекти.
Сред приоритетите на външноикономическата сигурност японските
теоретици и политици извеждат осигуряването на благоприятни
условия за устойчив импорт на суровини (по възможно най-ниски
глобализационна дупка между победителите и победените.". Виж Клер, М. Т. Войни за
ресурси, Издателство "Захарий Стоянов", С., 2003, с. 31.
144
National security strategy, 2015, р. 2. [cited 20.07.2015]. Available from:
https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/2015_national_security_strategy.pdf
145
National security strategy, 2015, р. 4. [cited 20.07.2015]. Available from:
https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/2015_national_security_strategy.pdf
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цени), укрепване на икономическите позиции на страната в световното
стопанство, поддръжка на националната валута, стратегически
ориентирана инвестиционна политика и т.н. При това външният
аспект на икономическата сигурност на Япония предполага разширено
тълкуване, включвайки не само конкретните частни моменти, но и
философски значими понятия. Както отбелязва в тази връзка
известният японски икономист и бивш министър на външната
търговия и промишлеността С. Окита, пътят към осигуряване на
сигурност за японското общество се свежда до това да не си създава
врагове в света с цел повсеместно развитие и задълбочаване на
дружбата, сътрудничеството и партньорството с всички страни. Тези
идеи присъстват и в японската дипломатическа стратегия "по всички
азимути", която е съставна част на стратегията за икономическа и
национална сигурност на Япония. Същевременно японските
аналитици активно разработват механизми за реализация на
националните икономически интереси и в отделните региони на света.
В тази връзка много национални икономики регулярно
провъзгласяват стремеж да се съобразяват с реалностите на
икономическото развитие и разработват дълговременни планове
(стратегии) за използване на преимуществото на международното
разделение на труда. Във всяка от тях интернационализацията
привнася атрибути на съвременното световно стопанство, но да
борави ефективно с тях далеч не е във възможностите на всяко
стопанство. Причините са много, но една от най-съществените е
липсата на цялостна система за включване на националния
икономически организъм в световното икономическо пространство,
като при това се отчитат сложните отраслови, териториалнопроизводствени и други вътрешни пропорции, гарантиращи
постъпателност и балансираност в развитието на стопанската сфера.
Такава подготвителна работа е особено важна в приоритетните
области, където предстои да се прави икономически пробив, а веднъж
постигнат, той може да служи в качеството си на ускорител и
катализатор за други сфери на възпроизводствения процес.
Отвореността е типична характеристика на българското
национално икономическо пространство. Парадоксалното в случая е,
че преди 25 години българското стопанство беше отворено към една
сравнително затворена икономическа система, осигуряваща
пласмента на произведената за износ продукция, но без особени
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изисквания към нейното качество. Сега тя вече е отворена към един
"агресивен" и взискателен пазар. Изминалите години на прехода
показаха не особено добрата адаптивност на българската икономика
към изискванията на международните пазари. Все още продължава
стихийният по същността си процес на интеграция на България в
европейската и световна икономическа система. Това е свидетелство
за наличието на недостатъци във външноикономическата политика на
страната. Постепенно държавните институции, пряко свързани с този
процес, започват да овладяват инструментите на международното
икономическо сътрудничество, но фактът, че двадесет и пет години
тези инструменти не се използваха или се използваха неуверено и
неумело, се отразява (и ще се отразява в дългосрочен план) негативно
върху националното стопанство.
В съвременни условия международната търговия се превърна
във важен фактор за развитието на световната икономика и в основен
показател за интензивността на международните икономически
отношения. Нейната същност, динамика и тенденции на развитие на
фона на борбата за надмощие между главните икономически
центрове дават основание да се търси мястото и ролята на нашата
страна в международното разделение на труда и в системата на
световната икономика. Т.е. нужно е да търсим формите и методите на
защита на националното стопанство, както и средствата за успешно
участие на Република България в световния възпроизводствен процес
посредством реализиране на сравнителните й предимства. Липсата на
практически опит по защита на националните интереси във
външноикономическата сфера с пазарни методи и средства (да си
припомним, че в годините на централноуправляваната икономическа
система това се осъществяваше посредством държавния монопол
върху външната търговия, който беше демонтиран през втората
половина на 80-те години) задължително изисква изучаване на
чуждата практика. Актуалността на този проблем нараства и от
факта, че България се присъедини към Световната търговска
организация (СТО), без да е изградила ефективна система за
регулиране на външноикономическите си връзки и защита на
икономическите си интереси и тези на икономическите субекти в
мащабите на националното икономическо пространство.
Ролята на външноикономическия комплекс в системата на
националното възпроизводство е особено голяма. Като правило той е
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и една от най-доходните сфери в икономиката, затова с тревога сме
принудени да констатираме, че търговският баланс (като отношение
между експорта и импорта) на Република България за целия период
от 1990 до 2014 г. е бил преобладаващо отрицателен (изключение
правят 1990 г., 1995 г., 1996 г., 1997 г.). Като цяло този пасив е
адекватно отражение на факта, че във външнотърговската политика
на държавата за продължителен период от време доминираше
задачата да се насити вътрешния пазар със стоки и услуги от внос, а
не да се защити националния производител. Тази идеология все още
не е изживяна и тя намира израз в кризисното състояние на реалния
сектор на икономиката и в частност в рязкото съкращаване на обема
на инвестициите в него, което поставя нашата страна в сравнително
неблагоприятно положение и поражда проблеми за икономическата
сигурност на държавата не само във външен, но и във вътрешен план
Освен това при оценката на външното измерение на
икономическата сигурност трябва да се отчете фактът, че в процеса
на трансфер на стоки, труд и капитал между националните стопанства
се осъществява и пренос на икономически смущения, което по
същество означава, че има внос на заплахи за икономическата
сигурност на страната. Възможностите на икономиката да се
защитава от тези неблагоприятни трансфери се крият в лостовете на
макроикономическата политика на държавата – най-вече във
външнотърговските регулатори, както и в активното й участие в
различни интеграционни структури.
Нарастването на влиянието на световното стопанство върху
равнището на икономическа сигурност на отделните държави, в т.ч. и
на българската, е обусловено от:
- либерализиране на икономическите връзки и все по-голям
брой на страните, неразривно включени в системата на световното
стопанство;
- все по-широкото приложение на единни за всички държави
стандарти, които освен по отношение на технологиите, националната
статистика, околната среда се разпространяват дори върху
образователната и културната сфера;
- установяване на еднакви критерии по отношение на
макроикономическата, данъчната и политиката по заетостта
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посредством международни икономически организации като МВФ,
СТО и т. н.;
- глобализацията на световното стопанство. Във все повзаимообвързания свят стопанските решения на една или група
страни оказват решаващо въздействие върху другите страни и върху
цялата световна икономика. Дори последиците от икономическите
решения на средните и малки държави се чувстват извън техните
граници, особено в съседите и в главните им търговски партньори;
- нарастването на степента на икономически интегритет, в
резултат на което някои особено важни публични блага могат да се
реализират само чрез международно сътрудничество и договаряне на
правилата на световния стопански обмен, което е от пряк интерес на
малките държави.
Това са причините, поради които нашата страна е
заинтересована с настойчивост и последователност да изгражда
стратегия за национално икономическо развитие, ориентирана към
външната среда; да намери своето адекватно място в международното
разделение на труда и в световното стопанство като цяло и
посредством интеграцията си в него да реализира траен и неотклонен
ръст на своята икономическа сигурност. В условията на глобализация
това е от особено значение, тъй като всяка национална икономика
“оценява” външния свят посредством своеобразна “призма” –
системата на националните икономически интереси и приоритети – и
на основата на тази оценка изгражда моделите за своето поведение.
Необходимо е да се отбележи, че както вътрешните, така и
външните измерения на икономическата сигурност са тясно свързани
и зависими от качеството, системността и ефективността на
управлението на националния стопански организъм. В този контекст
от особено значение е постигането на обществен консенсус между
собственици, мениджъри и работници по въпросите за общата
стратегия за развитието в дадена фирма, отрасъл или цялата държава.
Ярък пример в това отношение е настояването на МВФ за консенсус
между политическите сили по въпроса за стратегическото развитие на
нашата страна.
Тъй като разходите за постигане на сигурност се плащат от
данъкоплатците, срещу това те очакват от управляващите и повече
сигурност, очакват по-големи възможности на стопанството, които да
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гарантират ефективно задоволяване на обществените потребности на
национално и международно равнище. Само на основата на ясно
осъзнати национални икономически цели и интереси, при отчитане на
ресурсните възможности на страната могат да бъдат построени
значими управленски решения и в крайна сметка да бъдат постигнати
нужните икономически резултати. В противен случай ще нараснат
както преките, така и косвените заплахи за икономическата сигурност
на страната.
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ПЕТА ГЛАВА
КОРУПЦИОННИ ЗАПЛАХИ
ЗА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИГУРНОСТ
Шоковете в икономическото развитие
като заплахи за икономическата сигурност
На икономическата сигурност може да се гледа като на
съвкупност от вътрешни и външни условия, благоприятстващи
ефективен и динамичен ръст на националната икономика, способна
да задоволи потребностите на държавата, обществото и индивида и да
ги предпази от различни заплахи и загуби, както от икономически,
така и от друг характер. Пазарният модел на развитие на
стопанството сам по себе си не гарантира автоматично
икономическата сигурност. Необходимо е да се направи задълбочен
анализ на реалните и потенциалните корупционни заплахи с ключово
значение за икономическата сигурност на страната и на тази основа
да се предложат мерки за постигане на приемливо равнище на
икономическа сигурност.
Прави
впечатление,
че
винаги
когато
определяме
икономическата сигурност (или сигурността изобщо), включваме в
обяснението на това понятие и термините “риск” "опасност" и
“заплаха” 146 . Разбирането на тяхната същност е от определящо
значение както за по-доброто изясняване на икономическите аспекти
на сигурността, така и за диференцирането им в различни конкретни
насоки и равнища на проявление, особено в условията на смяна на
Интересно е, че за определяне степента на заплахите при стратегическото планиране
САЩ използват също три термина – заплаха (threat), предизвикателство (challenge) и риск
(risk). С тях се означава възможността на дадена страна или група страни да заплашват
(threat), да противодействат (challenge) или по определен начин да пречат за постигане на
целите за защита на националната сигурност.
146
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административно-командните икономически методи с пазарноориентирани, съпроводени с голяма децентрализация на управлението.
Понятието риск се свързва преди всичко с дейността на субекта,
целяща подобряване на неговото състояние, която при определени
условия може да има негативни последици и да доведе до резултати,
обратни на очакваните. Оценката на риска носи като правило
експертен, вероятностен характер. Проблемът тук е дали достатъчно
точно и ясно субектът е оценил собствените си възможности,
външната среда и евентуалните въздействия на други фактори. От това
следва, че рискът е резултат от собствени действия и че той може да
бъде управляван, т.е. съществува възможност за промяна в
поведението на субекта, посредством която могат да бъдат
предотвратени евентуалните щети. Управлението на риска предполага
възможността да бъдат предвидени извънредни (критични) ситуации с
цел да се предотвратят, отслабят или смекчат негативните последици
от тях. Ето защо едновременно с оценката за вероятно възникване на
една или друга критична ситуация е необходимо да се оценят и
загубите (щетите), съпровождащи нейната поява.
Прерастването на риска в състояние на неуправляемост (или на
затруднена управляемост) може да се определи като възникване на
“опасност”. Тя се характеризира с възможност върху значими
интереси на субекта да бъдат нанесени щети и да се затрудни
реализирането на неговите цели, а за преодоляването на подобно
състояние да са необходими значителни ресурси.
Възникването на “заплаха” е свързано с изострянето на
опасността. Според Ригард Улман “Заплахата е действие или
последствие от събитие, което застрашава силно в момента или в
относително кратко време да разруши качеството на живота на
членовете на обществото или заплашва значително да стесни гамата от
политически алтернативи, разполагаеми от правителствата или личните
неправителствени субекти (хора, групи, корпорации) в обществото.”147.
Заплахата най-общо може да бъде определена като състояние на
застрашеност на жизнените интереси на субекта, за чието преодоляване
се изисква мобилизиране на всички ресурси с цел запазване на
жизнеспособността му и възможността му да функционира.
Исаксен, А.Й., К. Б. Хамилтън, Т. Гилфасон. Как да разбираме пазарната икономика,
Издателство БАН, С., 1994, с. 18.
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Изострянето на противоречията и невъзможността да се намери
безконфликтно решение довеждат до възникването на заплаха за
дадена система. В това състояние тя разглежда като застрашени свои
особено важни и дори жизнени интереси и проявява готовност да
предприеме решителни действия спрямо източника на заплаха. Така
възникналите кризисни състояния се характеризират с намаляваща
управляемост, със стремеж към крайни действия и с необходимост за
решаването им да бъдат привлечени повече фактори. Тук е
необходимо да отбележим, че сам по себе си терминът "заплаха" не е
конвенционален за икономическата наука. Но дефинирането на
икономическата сигурност чрез "устойчивостта" по отношение на
вътрешните и външни за стопанската система фактори, способстващи
нарушаването на икономическата стабилност, съществено опростява
нашата задача. Под фактори, нарушаващи икономическата стабилност,
в икономическата наука се разбират ендогенните и екзогенните
шокове, т.е. възникващите вътре в системата или външни по
отношение на нея. Това ни позволява да идентифицираме вътрешните
и външни заплахи, които неизменно са предмет на обсъждане в
дискусията по проблемите на икономическата сигурност, с
вътрешните и външните за националната икономика шокове.
Обикновено заплахите за икономическата сигурност се свързват
с възможността да се причинят сериозни щети на стопанството или да
не се реализират целите, поставени пред националната икономика. За
равнището на икономическата сигурност обаче главно и съществено
значение има не самото наличие на заплахи, а по-скоро праговите
величини на показателите, отчитащи тези заплахи. Под прагови е
необходимо да разбираме пределните величини, под които се
възпрепятства нормалният ход на развитие на факторите (най-общо
казано) на общественото възпроизводство и в резултат на това се
формират негативни, разрушителни тенденции по отношение на
икономическата сигурност. Важно е да се подчертае, че най-висока
степен на сигурност се постига при условие, че целият комплекс от
показатели е в пределите на допустимите граници (т.е. в праговите си
значения).
Заплахите за икономическата сигурност на практика се
проявяват под формата на кризисни ситуации в отделни сфери и
отрасли или в стопанския организъм като цяло. Заплахите могат де се
реализират в различни направления, тъй като източниците на
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заплахите са различни по своя характер и равнище на проявление.
Освен това в зависимост от етапа на развитие на икономическата
система, от условията и факторите на окръжаващата среда, от целите
и задачите, които стоят пред обществото, на преден план излизат
едни заплахи, а други снижават остротата си. Често пъти
елиминирането и разрешаването на определени заплахи води до
възникването на други или на подобни, но на качествено ново
равнище. В съответствие с това може да се направи изводът, че
съществуването на заплахи за икономическата сигурност може да се
разглежда и като фактор на развитието, тъй като за тяхното
преодоляване обществото полага целенасочени и съзидателни усилия.
Все пак желателно е заплахите за икономическата сигурност да не
превишават определени значения на обуславящите ги показатели, тъй
като в противен случай обществото трябва да направи по-голям
разход на ресурси, за да ги преодолее, отколкото, ако превантивно се
прилагат мерки за предотвратяване на критичните им нива.
Заплахите за икономическата сигурност, освен че са с висока
степен на сложност и неопределеност, са и многобройни. Tе могат да
се агрегират по степен на общност, но могат и да се детайлизират в
зависимост от нуждите на анализа. Тъй като заплахите винаги
произтичат от създаващите ги агенти, необходимо е икономическата
среда непрекъснато да се изследва и да се анализира, защото това е
първата крачка към прогнозиране на потенциалните за
икономическата сигурност заплахи. Особено важен момент при
анализа на заплахите от икономически характер е състоянието и
проблемите на глобалната и регионалната икономическа среда. Дори
и наличието на заплахи от външни източници може да бъде
преодоляно посредством превантивни действия и непротиворечиво
вграждане на икономическите интереси на страната към тези на
другите държави, което в определени случаи може да гарантира
икономическата сигурност като цяло.
Според мнозинството от специалистите, които работят по
проблемите на икономическата сигурност, тя се реализира на
практика посредством система от критерии и показатели. Критерий за
икономическата сигурност е оценката за състоянието на икономиката
от гл. т. на най-важните процеси, отразяващи същността на
икономическата сигурност. Този подход към сигурността включва
оценката на ресурсния потенциал на страната и възможностите за
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развитието му; равнището на ефективност при използването на
ресурсите (капитал, труд) и съответствието им на равнището в
развитите държави; конкурентоспособността на икономиката;
целостта на територията и икономическото пространство;
суверенитет, независимост и възможности за противодействие на
външни фактори, действащи в обратна посока; социална стабилност и
условия за предотвратяване и разрешаване на социални конфликти и
т.н. Когато тези критерии получат количествено изражение,
спадането им под определено равнище може да послужи като сигнал
за появата на заплаха за икономическата сигурност и този индикатор
да предизвика мерки за нейното елиминиране.
За икономическата сигурност, както вече уточнихме, от
значение са не самите икономически показатели, а техните прагови
значения. Като пример за заплаха за икономическата сигурност
можем да посочим драстичното снижение на жизнения стандарт на
населението или високите темпове на инфлация. Приближаването
към пределно допустимите величини свидетелства за нарастване на
заплахата за социално-икономическия мир в обществото, а
регистрирането на по-ниски от праговите значения е знак за
преминаването в зоната на нестабилността и социалните конфликти,
т.е. за реален пробив в икономическата сигурност. От гледна точка на
външните заплахи като индикатор може да се използват пределно
допустимата граница на външния дълг, отрицателният търговски
баланс на страната и т.н. Критерий за икономическа сигурност може
да бъде оценката на състоянието на икономиката от гледна точка на
най-важните процеси, отразяващи същността на икономическата
сигурност. Критериалният подход към сигурността включва оценка
на: ресурсния потенциал и възможностите за неговото развитие;
равнището на ефективност на използване на ресурсите, капитала и
труда и неговото съответствие на същия показател във водещите
държави; конкурентоспособността на икономиката; мащаба на
икономическото пространство; социалната стабилност, а така също и
равнището, при което заплахите от вътрешен и външен характер се
свеждат към минимум. Системата от показатели (индикатори), които
имат количествено изражение, позволява своевременно да се подаде
сигнал за предстояща опасност и да се предприемат мерки за нейното
елиминиране. Важно е да подчертаем, че най-висока степен на
сигурност се постига при условие, че целият комплекс от показатели
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се намира в пределно допустимите граници над праговите значения, а
праговите значения на един показател не са постигнати за сметка на
друг. Например намаляването на темповете на инфлацията не трябва
до води до увеличаване на равнището на безработицата над
допустимата граница; кривата на Филипс или намаляването на
бюджетния дефицит не бива да е за сметка на замразяване на
капиталовложенията и спадане на равнището на производството.
Следователно можем да изведем твърдението, че под
пределните значения на праговите показатели националната
икономика губи способността си за динамично развитие, губи своята
конкурентоспособност на вътрешните и външните пазари, превръща
се в обект на експанзия на многонационалните и транснационалните
компании, разяжда се от корупция и от грабеж на националното
богатство.
Обобщавайки всичко казано, можем да направим два извода:
първо, икономическата сигурност на страната трябва да се гарантира
преди всичко от ефективността на самата икономическа система, т.е.
наред с протекционистичните мерки, прилагани от държавата, тя сама
трябва да се защитава с помощта на такива отбранителни
икономически оръжия като висока производителност на труда,
високо качество на продукцията и т.н.; второ, защитата на
икономическата сигурност на страната не е прерогатив на отделно
взета държавна институция или ведомство. Тя трябва да се поддържа
от цялата система на държавните органи, както и от всички звена и
структури на стопанството.
По наше мнение, макар често източниците на заплахи да са
повече или по-малко вероятни и да бъдат разположени в близък или
далечен времеви хоризонт, не е задължително те да бъдат видими и
непосредствени, за да се осъществява държавна политика за тяхното
недопускане и елиминиране. И тъй като сигурността е баланс между
заплахите и способностите да се справяме с тях, можем да твърдим,
че управлението на икономическата сигурност е свързано с
управлението на способностите (ресурси, ефекти). Важна роля в този
процес играе идентифицирането на най-значимите заплахи, тъй като
когато те са неясни, не могат да се предвидят адекватни мерки за
тяхното отстраняване. Както отбелязва Збигнев Бжежински по този
повод: "Начинът на дефиниране на предизвикателството
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предопределя и характера на реакцията. ... Дефиницията на заплахата
трябва
да
предложи
отправната
точка
за
национална
148
мобилизация." .
Рисков фактор за икономическата сигурност в условията на
постигнатото в страната равнище на корупция е икономическият
упадък и политическата нестабилност, тежката структура на
стопанството, ниската инвестиционна активност, високият вътрешен
и външен дълг на държавата, високата безработица, обедняването на
населението, а и т.н. Всичко това насърчава и на свой ред захранва
корупцията, поражда определен тип икономическо поведение,
ориентирано към висока (макар и рискова) печалба в краткосрочен
план, като масовизира нейните прояви. Макар обективната
действителност очевидно да прави възможно в кръга от вероятните за
стопанството заплахи с корупционен произход да се включат много
на брой, ние считаме, че трябва да концентрираме вниманието си
върху двете главни 149 за икономическата сигурност на нашата страна
заплахи, породени от корупцията – ниските или отрицателните
темпове на икономическия растеж и криминализацията на
икономиката.
Въздействие на корупцията върху икономическия растеж
Едно от направленията, което поражда най-голям интерес в
научните среди при анализа на корупцията, е нейното влияние върху
икономическия растеж 150.
Главен фактор, който в значителна степен предопределя много
от икономическите характеристики на страната, е равнището на
нейното икономическо развитие, определяно като правило според
темповете и прираста на Брутния вътрешен продукт (БВП) 151 ,
Закарая, Ф. От богатство към могъщество. Необикновеният произход на световната роля
на Америка, Изд. "Прометей - И. Л.", С., 2001 с. 42.
149
Преобладаващата част от изследователите на икономическата сигурност застъпват
мнението, че е необходимо да се отделя специално внимание на всички потенциални
заплахи. Но дали е възможно да разширяваме до безкрай списъка със заплахите за
икономическата сигурност, като при това плодотворно работим върху изследвания проблем.
150
Необходимо е да се направи уточнението, че в случая концепцията за „икономически
растеж” се използва извън рамките на класическото определение на Й. Шумпетер, тъй като
влагаме едно по-широко разбиране за растежа, разбиран като икономическо развитие.
151
Брутният вътрешен продукт (БВП) е измерител на пазарната стойност на крайния
резултат от производствената дейност в икономиката за даден период (обикновено година).
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създаван в нейните предели. От стойностите на този показател в
много голяма степен зависят равнището и качеството на живота,
състоянието на образованието, здравеопазването, финансовите
възможности на държавата, отбранителната способност на страната,
развитието на науката и културата. Ето защо равнището на темповете
на икономически растеж е един от най-важните и значими показатели
за икономическата сигурност (или несигурност) на страната.
Ниските или отрицателни стойности на този основен
икономически показател илюстрират едно крайно неблагоприятно
състояние на икономическата система. Те са израз на факта, че
националното стопанство не е в състояние да мобилизира
икономическите ресурси, с които разполага, да ги използва
ефективно и да създаде продукта, необходим на обществото за
задоволяване на неговите потребности. Следователно можем да
направим извода, че ниските темпове на растеж ерозират
икономическата основа на сигурността както по отношение на
качеството, така и по отношение на количеството на БНП, създаван в
държавата. Това в крайна сметка води до намаляване на
конкурентоспособността на националното стопанство в световната
икономика (т.е. до зависимост от други държави) и до снижаването на
жизнения стандарт на населението. Ниските темпове на
икономически растеж рефлектират в непълно натоварване на
производствените мощности, ниска производителност на обществено
равнище, разпиляване на трудовите ресурси, относително по-висока
цена на продукта, социално разслоение с драматични последици и
т.н. Темповете на икономически растеж са в основата не само на
продукта за крайно потребление, но са източник на развитие –
гарантират обществения възпроизводствен процес в нарастващи
мащаби. Каква скорост и мащаби на развитие на икономиката и на
материалното богатство на обществото могат да се очакват и да се
реализират при ниски темпове на икономически растеж?
Сниженото възпроизводство ерозира не само основите на
икономическата сигурност, но и основите на националната сигурност.
Ето защо на основата на икономическа стабилизация стремежът на
макро равнище трябва да бъде насочен към реализиране на трайна
тенденция на растеж на БВП посредством мобилизиране на
националните ресурси и разумно прехвърляне на бремето върху
бъдещето посредством прецизно използване на външни ресурси като
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допълнителен източник на растеж. Разбира се, в условията на
кризисен преход тези процеси трябва да протичат на основата на
обоснована и модерна икономическа политика, базирана върху
умелото използване на институциите и лостовете на пазарната
икономика.
Класическо емпирично изследване, насочено към установяване
на връзката между корупцията и икономическия растеж, е работата на
Паоло Мауро „Корупция и растеж” 152. В изследването са използвани
данни от девет показателя за институционална ефективност.
Предпоставката, че ефективната публична администрация е найдейственият начин за борба с корупцията, заедно с чуждестранните
инвестиции и Брутния вътрешен продукт (БВП) на глава от
населението като индикатори на икономическия растеж, е поставена в
основата на проучването, чийто най-важен резултат е
идентифицирането на „каналите на влияние” на корупцията върху
растежа. Установено е, че нарастването на корупцията понижава
общия обем на чуждестранните инвестиции, а това рефлектира върху
спада на БВП на глава от населението.
Резултатите от друго емпирично изследване, което също се
счита за класика в тази област, са представени през 1997 г. на 53-ия
конгрес на Международния института по публични финанси,
проведен в Киото, Япония. Неговите автори Вито Танци и Хамид
Даводи 153 стигат до подобни резултати – колкото равнището на
корупция е по-високо, толкова по-висок е обемът на държавните
инвестиции и толкова по-ниска е стойността на държавните приходи,
а така също и на разходите за образование и здравеопазване. Нещо
повече, големият мащаб на корупцията се отразява отрицателно
върху качеството на публичната инфраструктура, което води до
нарастване на издръжките на деловата активност както в частния,
така и в обществения сектор. През 2000 г. същите учени провеждат
още едно изследване, озаглавено „Корупция, растеж и публични
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финанси” 154 , чиито резултати напълно потвърждават изводите от
предишното изследване.
За разлика от класическите разработки, изучаващи
въздействието на корупцията върху икономическия растеж,
съвременните изследвания, включват в своите модели по-голям брой
ограничителни условия. Тези разработки са отличават с това, че
изводите, които могат да се направят на основата на техните
резултати, позволяват не само да се определи посоката на
въздействие на един параметър върху друг, но и да се изведат
конкретните условия, при които възникват подобни ситуации.
Например изследването „Корупция, растеж и политически
режими” 155, направено през 2005 г. от Ф. Мендес и Ф. Сепулведа, в
допълнение към показателите за икономически растеж, включва и
типа политически режим. Икономическият растеж в изследването е
измерен посредством показателите: реален БВП на глава от
населението, годишна динамика (темп на прираст) на БВП, дял на
инвестициите и държавните разходи в БВП. Установено е, че
влиянието на корупцията върху икономическия растеж на страните,
условно разделени на два типа – „свободни” и „несвободни”, е
различно. За „свободните” е налице нелинейна зависимост между
равнището на корупцията и растежа, което противоречи на
получените от класическите изследвания резултати.
В рамките на изследването, озаглавено „Лоша корупция, добра
корупция и растеж” 156 , отново посветено на връзката между
корупцията и икономическия растеж, корупцията условно е
подразделена на два типа – корупция, породена от институционални
причини, и корупция, резултат от всички останали причини. Авторът
М. Миронов използва данни, обхващащи 141 страни за периода 1996
– 2004 г. Като индикатор за икономически растеж в работата е
154
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използван показателят равнище на БВП. Резултатите от изследването
сочат, че в зависимост от причините за възникването на корупцията,
тя може да има различно влияние върху икономическия растеж.
Става ясно, че корупцията, свързана с институционални причини,
влияе отрицателно върху растежа и натрупването на капитали.
Докато ситуацията при корупцията, предизвикана от други причини,
се оказва диаметрално противоположна. За държавата това може да
означава, че борбата с корупцията без паралелното подобряване на
работата или реформиране на институтите ще повлече след себе си
твърде тежки последици. Освен това корупцията, породена от
неинституционални причини, оказва различно въздействие върху
икономическия растеж в различните страни. Позитивни последици се
наблюдават в страните с лошо функциониращи институции, а
отрицателни в страните с развита институционална структура.
Въпреки това едва ли е възможно резултатите от това изследване да
се тълкуват еднозначно. Тъй като неинституционалната корупция има
ендогенен произход, голямо множество фактори, влияещи върху
икономическия растеж, остават извън рамките на модела, понеже не
могат да бъдат обхванати. Освен това възможно е да възникне и
точно обратната зависимост – напр. бурният растеж на икономиката
да доведе до развитието на бизнеса и в резултата на това до
увеличение на корупционните сделки.
Резултатите от изследването на динамиката и взаимовръзката
между корупцията и икономическия растеж в по-голямата си част
допринасят за цялостното разбиране на характера на това
взаимодействие. Практическото приложение на резултатите обаче се
ограничава от факта, че липсват точни данни за естеството на
максимално възможните динамични стойности на зависимите
променливи (индикатори). Въз основа на резултатите от повечето
емпирични изследвания, нулевото значение на корупцията би
трябвало да се съпровожда от един безкраен икономически растеж,
което е в пълно противоречие с реалната действителност.
Публикуваната през 2012 г. работа на учени от Пакистан със
заглавие „Има ли корупцията ефект върху икономическия растеж” е
насочена към изследване на характера тази зависимост. В
изследването са използвани данни за 71 държави за двадесетгодишен
период, а в качеството на показатели за икономическия растеж са
приложени БВП на глава от населението и размерът на преките
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чуждестранни инвестиции. Същественото различие на този модел от
другите изследвания се свежда до групирането на страните по
равнище на дохода, т.е. условното им разделение на развити и
развиващи се. Резултатите свидетелстват, че при определено равнище
на корупция икономическият растеж достига максимална стойност.
Потвърждава се, че функцията на връзката между размера на
корупцията и икономическия растеж не е линейна, а има обратна Uобразна форма, т.е. намаляването на равнището на корупция се
отразява благоприятно върху икономическия растеж само до
определен момент, в който растежът достига своя максимум, след
което той намалява паралелно със стойността на размера на
корупцията. Другият резултат от изследването отново потвърждава
значимата роля на качеството на публичните институти за
икономическия растеж и установява каналите, през които корупцията
влияе върху растежа, като на първо място сред тях са инвестициите и
държавните разходи.
Интерес представлява още едно изследване, публикувано през
2010 г., което е посветено на въздействието на корупцията върху
устойчивото развитие 157. Използвани са статистически данни за 100
страни за периода от 1996 до 2007 г. Резултатите показват, че
корупцията е едно от основните препятствия пред устойчивото
развитие, като изследователите успяват да идентифицират найнегативните направления от въздействието на корупцията. Така
например, най-силен отрицателен ефект има корупцията, създаваща
антистимули за защита и запазване на капитала. На практика това
означава, че първата задача на държавната антикорупционна
политика
е
да
противодейства
на
корупцията
и
на
рентоориентираното поведение в сферата на усвояването на
природните ресурси, екологичното регулиране и финансиране на
образованието, като съдейства за намаляване на „корупционния
данък” върху външните и вътрешните финансови инвестиционни
потоци 158.

Концепцията за устойчиво развитие е по-широко понятие от икономическия растеж, тъй
като включва не само ръста на производството, но и екологичната и социалната стабилност.
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Практическото приложение на резултатите от емпиричните
изследвания като основа за формирането на антикорупционна
политика е най-важната задача на учените, които изследват
влиянието на корупцията върху икономическите, политическите и
социалните индикатори. Много показателно в това отношение е
изследването, посветено на влиянието на корупцията върху
икономическия растеж в условията на различни политически
режими 159 . Като показател за типа режим в работата е използвано
качеството на политическите институти. Въпреки че моделът в
значителна степен е опростен, резултатите от изследването могат да
се приемат като представителни. Изведени са два основни типа
политически режими: режим, при който качеството на политическите
институти е на достатъчно високо равнище, за да могат гражданите
реално да прилагат механизмите за смяна на властта; и режим,
характеризиращ се с несъвършенство на политическите институти,
при който гражданите нямат възможност да контролират дейността
на правителството. Резултатите от проучването категорично
потвърждават наличието на отрицателно въздействие от страна на
корупцията върху икономическия растеж. Само че това влияние се
оказва значително по-малко при втория тип политически режими 160.
Резултатите сочат, че такова влияние съществува, но не в такава
степен, както е описано в теорията. Въпреки това изводът е ясен корупцията не е в състояние да окаже положително влияние върху
динамиката на величината на икономическия растеж, дори и в
институционална среда с по-лошо качество.
Още една фундаментална разработка (с българско участие) е
посветена на проучването на тези въпроси, чиято статистическа
основа са резултатите от 41 емпирични изследвания 161. Независимо
от наличието на изводи в някои теоретични постановки, подкрепящи
положителното влияние на корупцията върху икономическия растеж,
159
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като цяло съвременните емпирични работи не потвърждават тези
схващания. Резултатите от посочената работа позволяват, наред с
всичко останало, да се откроят и някои регионални характеристики.
Така например в Азия, Близкия Изток и Северна Африка корупцията
оказва по-голямо отрицателно въздействие върху икономическия
растеж в сравнение с други региони. Като цяло се потвърждава тезата
за несъстоятелността на твърдението, че корупцията стимулира
икономическия растеж, че нейното влияние може да се намали по
едни или други причини (предимно институционални), но винаги има
отрицателна стойност.
Могат да се споменат изследвания, които се основават на данни
по отделни региони или страни. Влиянието на корупцията върху
икономическия растеж според каналите за инвестиране се разглежда
в публикация, основаваща се на статистически данни за 33
африкански държави в течение на 19 години 162. Проведен е анализ на
влиянието на корупцията по два канала – държавно и частно
инвестиране. Резултатите показват, че корупцията оказва влияние
върху растежа на доходите както пряко, така и посредством
инвестирането. Корупцията въздейства отрицателно и в значителна
степен на частното инвестиране, докато по отношение на държавното
инвестиране тя оказва положително влияние. Подобна връзка между
корупцията и държавните инвестиции се обяснява с това, че като
преследват целта за максимизация на личната си изгода,
корумпираните чиновници се стремят да повлияят върху
нарастването на държавните инвестиции. С други думи, за да се
осъществява корупционна дейност, са необходими съответни
проекти, а липсата на държавни разходи затруднява този процес.
Посочената връзка на корупцията с частните инвестиции се обяснява
с увеличение на издръжките на бизнеса или т.нар. „корупционен
данък”. Що се отнася до отделните страни, е необходимо да се
посочи, че в много изследвания, проведени на основата на емпирични
данни, се стига до извода, че корупцията влияе неблагоприятно и
върху намаляването на продуктивността на човешкия капитал, и
върху неефективността на държавните разходи.
162

Baliamoune-Lutz, Mina and Ndikumana, Léonce, "Corruption and Growth: Exploring the
Investment Channel".// Economics Department Working Paper Series. Paper 33, 2008. [cited
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Available
from:
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Негативното отражение на корупцията върху икономическия
растеж е характерно за всички, в т.ч. и за развитите държави. В
публикация на Надя Фиорино, Ема Гали и Илария Петрарка от 2012 г.
са използвани данни от 20 региона на Италия за период от двадесет и
четири години (1980 – 2004 г.)163. Както и при другите изследвания
като основен индикатор за икономически растеж е използван БВП,
допълнен с променливата на държавните разходи, като средствата са
заделяни в рамките на програма, насочена към намаляване на
разликата в доходите между северните и южните региони на Италия.
Новото в сравнение с аналогични разработки е анализът на
ефективността на въздействие на този индикатор върху
икономическия растеж на фона на променящото се равнище на
корупция. Според резултатите корупцията оказва пряко отрицателно
влияние върху динамиката на икономическия растеж. Същевременно
нарастването на държавните разходи влияе позитивно върху растежа,
но увеличаването на корупционното равнище „разкъсва” тази връзка.
Важно уточнение за резултатите е възприетата от авторите
предпоставка за безусловната ефективност на държавните разходи
или в краен случай за тяхната неутралност. Затова, ако предположим,
че не всички направени държавни разходи се отразяват позитивно
върху икономическия растеж, корупцията би могла да отслаби
възникващия негативен ефект. Както установихме, каналите за
въздействие на корупцията върху икономическия растеж са предмет
на голям брой разработки, в дадения случай имаме емпирично
потвърждение за наличието и значимостта на един от тях –
държавните разходи.
Последиците от високото равнище на корупцията върху темпа
на прираст на БВП са характерни и за българското икономическо
пространство. Рязкото ограничаване на стопанската престъпност и
корупцията в страната се разглеждат от всички анализатори като
предпоставка за разгръщане на икономическата инициатива и растеж.
Това е възможно да се случи само ако главната задача в
макроикономическата политика на държавата е реализирането на
положителни (по възможност високи) темпове на икономически
растеж. На първо място, това означава формиране на принципно
163
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188

Лидия Велкова

различна структура на стопанството, както и адекватна на нея
финансова и банкова система, способстващи свободното преливане
на капиталите в новото русло на развитие на икономиката. Второ,
реализирането
на
траен
икономически
растеж
изисква
възстановяването на платежоспособното търсене както в
потребителския сектор, така и в инвестиционния.
Прогнозата за последователен растеж на БВП може да бъде
повод за сдържан оптимизъм, макар да е очевидно, че заложените в
макроикономическата рамка темпове на прираст не са подсигурени с
достатъчно гаранции за тяхното постигане 164. Те до голяма степен се
основават на предположения, очаквани промени и резултати в
стопанството, чиято реализация не е гарантирана, а в някои случаи
дори е съмнителна. Предпоставя се необходимостта темповете на
растеж да бъдат постигнати, но без конкретно и точно да се
съпоставят с възможностите.
Предвиденият в Пролетната икономическа прогноза на
Министерство на финансите прираст на реалния брутен вътрешен
продукт е необходим не само през 2015 (вж. Таблица 8), а и през
следващите десет години, за да се осигури изплащането на външния
дълг на страната, без да се "изяжда" националното богатство. Към
постигането на този темп са приспособени и всички останали
макроикономически показатели, при определянето на които според
нас се действа доста свободно. В известен смисъл (макар и до голяма
степен условен) този ръст може да има мобилизираща роля и да
изпълнява активна функция, което не е без значение в настоящия
момент.

Според прогнозата на Световната банка [cited 20.07.2015]. Available from:
(http://profit.bg/news/Desette-naj-burzorazvivashti-se-svetovni-ikonomiki-do-2015-g/nid101937.html) преобладаващата част от 10-те страни, които се очаква да регистрират найголям среден годишен ръст за периода от 2013 до 2015 г., са бедни икономики с ниско
съотношение на БВП на човек от населението и от т. нар. Трети свят. Именно ниската база,
от която стартират тези страни, е в основата на очаквания висок растеж.
164

Корупцията - заплаха за икономическата сигурност

189

Таблица 8
ПРОЛЕТНА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПРОГНОЗА 2015165
Основни
макроикономически
Отчетни данни
Прогноза
показатели
Международна среда
2013
2014
2015
2016
2017
3.3
3.3
3.5
3.7
3.8
Световна икономика
(реален растеж, %)
0.0
1.3
1.6
1.8
1.9
Европейска икономика
- ЕС 28 (%)
Брутен вътрешен
2013
2014
2015
2016
2017
продукт
80 282 82 164 83 581 86 023 89 248
БВП (млн. лв.)
1.1
1.7
1.4
1.7
2.3
БВП (реален растеж
%)
Пазар на труда и цени
2013
2014
2015
2016
2017
-0.4
0.4
0.3
0.5
0.9
Заетост (СНС) (%)
12.9
11.4
10.8
10.2
9.4
Коефициент на
безработица (НРС) (%)
-0.8
0.6
0.3
1.2
1.4
Дефлатор на БВП (%)
0.4
-1.6
-0.6
1.8
1.9
Средногодишна
инфлация (ХИПЦ) (%)
Платежен баланс
2013
2014
2015
2016
2017
0.2
-0.4
-1.0
Текуща сметка (% от
БВП)
-8.5
-9.1
-9.9
Търговски баланс (%
от БВП)
3.2
3.3
3.3
Преки чуждестранни
инвестиции (% от
БВП)
Паричен сектор
2013
2014
2015
2016
2017
8.9
1.1
5.1
5.7
6.5
М3 (%)
0.5
-10.8
2.6
3.0
3.8
Кредити за фирми (%)
-0.2
-1.6
0.7
1.2
1.9
Кредити за
домакинства (%)

2018
3.8
1.9
2018
92 477
2.1
2018
0.5
9.0
1.5
2.0
2018
-1.5
-10.6
3.4

2018
6.9
4.2
2.9

Пролетна макроикономическа прогноза на Министерство на финансите 2015 г. [cited
20.07.2015]. Available from: http://www.minfin.bg/bg/page/866
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За да се постигне промяна в темповете на растеж на БВП, е
необходимо усилията да се насочат към рязко намаляване на
равнището на корупция, съпроводено от увеличаване на
производствения потенциал на страната (което изисква структурна и
технологична модернизация на икономиката, както и високо равнище
на инвестициите), както и повишаване на конкурентоспособността на
българската икономика. Според доклада на Световния икономически
форум 166 в ранглистата по Индекс на глобална конкурентоспособност
за 2014-2015 г. България се нарежда на 54 място от 144 икономики,
като по най-важните аналитични показатели сме след 80-то място в
класацията, което е резултат от „спонтанно” създалата се структура
на стопанството, липсата на иновации и високи технологии в
производството, влошени показатели и параметри на работната сила,
както и липсата на институционален капацитет. Очевидно е, че е
необходимо
рязко
повишаване
на
равнището
на
конкурентоспособност на българската икономика и може би поради
това в контекста на европейските настроения и у нас на
правителствено
равнище
започна
да
се
говори
за
реиндустриализация. Тук трябва да подчертаем, че не става въпрос за
реиндустриализация, насочена към възстановяване на стари, закрити
и морално остарели производства, а за политика, насочена към
модернизация на структурата на стопанството чрез изграждането и
въвеждането в експлоатация на модерни, високотехнологични
експортно ориентирани производства, като част от ядрото на
печелившите отрасли в седмия технологичен етап от развитието на
капитализма, както и модернизиране на определени традиционни за
нашия пазар производства.
Преструктурирането на стопанството е характерна особеност на
последните две десетилетия, когато се извърши преход от планово
(командно-административно) стопанство към пазарна икономика.
Този процес е съпроводен с промяна на собствеността върху
средствата за производство, които преминаха от държавна към
предимно частна собственост посредством реституция, приватизация
и макар в незначителен размер чрез създаване на нови производства.
Тя е към своя край, но продължава процесът с преструктуриране на
отраслите, намиращ израз в намаляване на дела на промишлеността и
166
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увеличаване най-вече на дела на услугите. Българското стопанство се
характеризира с ниско равнище на производителността на труда като
следствие на остарелите технологии и амортизираното оборудване на
по-голямата част от производствените мощности в страната. Това
води до много ниско равнище на произведеният БВП на глава от
населението. Спадът на производството в повечето стопански отрасли
като резултат на непоследователно и неефективна управленска
политика доведе до намаляване на износа и увеличаване на вноса и
като последица до формирането на отрицателен външнотърговски
баланс (виж Таблица 8).
През следващите 20 години България трябва да осъществи
структурна преориентация на икономиката и с оглед на съвременните
реалности да се стреми към промяна на сегашния си профил в
нискотехнологични дейности, като непрекъснато го обновява чрез
въвеждане на нови продукти на по-високо технологично ниво. С
други думи, България трябва да се стреми да постигне продуктова
структура, сходна с тази на Испания, Португалия, Чехия, Унгария и
други средноразвити европейски страни. За подобен прогрес може да
съдейства навлизането на чуждестранни инвеститори в българското
стопанство, характеризиращо се с недостиг на свободни капитали за
инвестиции в отраслите на българската икономика. Преките
чуждестранни инвестиции водят до промяна на собствеността на
основните производствените фондове, до модернизация и
реконструкция на производствени мощности, както и до създаване на
нови производствени мощности. Едновременно с това те имат и
отрицателни влияния като износ на печалбата, подкопаване на
икономическата независимост на държавата, износ на традиционни
български стопански дейности в други страни и т.н.
През последните няколко години рязко намаля притокът на
чуждестранни инвестиции в българската икономика, което не
способства за промяна на нейната структура в положителна посока.
Преките инвестиции в България възлизат на 1.22 млрд. евро (3% от
БВП) за цялата 2013 г., при 1.48 млн. евро (3.7% от БВП) инвестиции
за предходната година, показват предварителни данни на Българска
народна банка (БНБ) 167 . Преките инвестиции в страната само за
Преките чужди инвестиции възлизат на 1.22 млрд. евро за 2013 г., Profit.bg. [cited
20.07.2015]. Available from: http://profit.bg/news/Prekite-chuzhdi-investitsii-vuzlizat-na-122-mlrdevro-za-2013-g/nid-119176.html
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декември 2013 г. са отрицателни в размер на -135.1 млн. евро, при 251.9 млн. евро за декември 2012 г. По държави най-големите преки
инвестиции в страната за януари - декември 2013 г. са от
Нидерландия (602.9 млн. евро) и от Люксембург (200.4 млн. евро).
Най-големите нетни отрицателни потоци за периода са към
Великобритания (-110.4 млн. евро). В процеса на привличане на
инвестиции България е в остра конкуренция с нашите съседи и с
държавите от Югоизточна Европа като Румъния, Украйна, Словакия,
Хърватия, донякъде Сърбия. Но страната има редица предимства:
ниски данъци, сред които 0% корпоративен данък, двегодишно
освобождаване от ДДС при внос на оборудване за инвестиционни
проекти, които създават работни места най-малко за 50 човека,
съкратени административни срокове за определени проекти,
финансова подкрепа за професионално обучение на лица за нуждите
на инвестиционни проекти финансова подкрепа за изграждане на
прилежаща инфраструктура 168 и добре подготвени кадри на
конкурентна цена. Висококвалифицираната работна ръка води до
сериозно нарастване на аутсорсинга на услуги, където ние сме
поставени под номер 2 в Европа. Продължаваме да сме изключително
конкурентни в сферата на недвижимите имоти, в инвестициите в
земеделска земя, в строителството, туризма. Очакванията са големи
инвестиции да бъдат привлечени в инфраструктурата и в
индустрията. В този контекст могат да се очертаят две тенденции: на
преминаване от сектори с по-голяма зависимост от труда към сектори
с по-голяма добавена стойност, с по-голям експортен потенциал. Тази
тенденция ще направи българската конкурентоспособност на пазара
на инвестиции устойчива. Т.е., ние ще продължим да привличаме
значителни чуждестранни инвестиции не защото сме евтини, а
защото можем да осигурим добра възвращаемост, предлагайки
качествен продукт на международния пазар. Другата важна и
интересна тенденция е, че от получател на инвестиции България ще
започне да става важен инвеститор в региона на ЮИЕ. Основните
държави, към които ще бъдат насочени българските инвестиции, са
главно нашите съседи – Сърбия, Румъния, Македония, Северна
Гърция, Турция.
Българска
агенция
за
инвестиции.
[cited
20.07.2015].
http://www.investbg.government.bg/bg/pages/why-bulgaria-84.html
168

Available

from:

Корупцията - заплаха за икономическата сигурност

193

Достигнатото равнище на развитие на стопанството на България
има решаващо значение за състоянието на държавата. От него зависи
икономическия потенциал и икономическата стабилност на страната,
нейните възможности да реализира висококачествени публични блага
и услуги. Поради това стопанската развитост има голямо политическо
и социално значение, тъй като икономическото развитие, освен
определени икономически цели (реализиране на доходи и печалба),
има за цел и подобряване на качеството на живот на хората.
Икономиката на страната влияе пряко и върху равнището на
корупцията, тъй като резултатите от посочените по-горе изследвания
категорично свидетелстват, че развитието във всичките му измерения
е значим фактор за намаляване на корупционното равнище.
Можем да заключим, че научната общност в различни страни и
региони, както и в различни времеви периоди, доказва наличието на
огромните и пагубни последици от корупцията. На основата на
емпирични проучвания е представено негативното влияние на
корупцията върху голям брой икономически, обществени и
политически индикатори. Изследването на процесите и резултатите
от въздействието на корупцията върху различните показатели, в
частност върху икономическия растеж, има голямо практическо
значение. Първо, резултатите от подобни изследвания позволяват да
се прогнозира промяната в икономическата конюнктура като
следствие от промяната в равнището на корупция. Второ, може да се
направи оценка на значимостта на последствията от корупцията. И
накрая, може да се идентифицират най-подходящите инструменти за
по-нататъшен анализ на явлението корупция.
Корупцията и криминализацията на икономиката
Скритата дейност на икономическите субекти оказва
съществено влияние върху динамиката на икономическите
показатели и перспективите за развитие на бизнеса. Без да се отчетат
сенчестите операции, е невъзможно да се създаде обективна
представа за реалния мащаб на националната икономика и на нейните
отрасли, не е възможен системен анализ на националните и
международни икономически процеси.
В годините на прехода от централноуправлявано към пазарно
стопанство у нас разпространение и употреба получиха термини като

194

Лидия Велкова

“неформална икономика”, “сива икономика”, “сенчеста икономика” и
т.н. Всички те, независимо от различните наименования, отразяват по
същество един и същ процес, който протича в реалната икономика и
може да бъде окачествен като криминализация на икономиката.
Заедно с това, като обратна страна на медала, веднага изпъква
проблемът за качеството на държавните институции, тъй като то е от
особено значение за мащаба и пораженията, които криминалната
икономика нанася върху стопанството.
Сенчестата икономика може да се окачестви като особена
подсистема на икономическата система, която условно може да бъде
обособена и изучена на основата на институционалните критерии.
Като органично присъщ елемент на всяка социално-икономическа
система, сенчестата икономика оказва и обратно въздействие върху
пораждащите я причини. Като правило, държавните институти се
стремят към запазване на собствената си стабилност посредством
разширяване и увеличаване обема на потребяваните обществени
ресурси. По силата на очевидни икономически причини те могат да
не бъдат заинтересовани от декриминализацията на една или друга
дейност, ако в резултат на това се стигне до ограничаване на
заделяните за противодействие и контрол ресурси и до намаляване на
тяхната значимост. В случай на корумпираност на държавните
институти, законовите забрани превръщат функциите на чиновниците
в ценна стока с напълно осезаема пазарна стойност. От друга страна,
от премахването на законовите забрани могат да не са заинтересовани
и самите субекти, осъществяващи сенчеста дейност. Интересът от
това е очевиден, ако отчетем, че резултатът ще бъде приток на
многобройни конкуренти на пазара и морално обезценяване на скъпи,
но действени форми на застраховане от сенчест риск, които
позволяват да се противостои както на държавния контрол, така и на
конкурентите.
Сивата икономика възниква в условията на високо равнище на
данъчното облагане, икономическа нестабилност, липса на защита на
правата на собственост, неблагоприятен социален фон, дефицит на
обществено и институционално доверие. Мащабите на тези процеси
са индикатор за състоянието на политическата и социалноикономическата система, включително за стратегията и типа държава.
Именно наличието на широка икономическа, културна и социална
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основа придава на сенчестите елементи способност да влияят върху
обществения живот и политическите решения.
Сенчестите процеси носят системен и институционален характер.
Методологическите подходи към техния анализ не могат да бъдат само
икономически или правни. Правните норми, естествено, налагат
ограничения върху функционирането на икономическите системи.
Преодоляването, заобикалянето или нарушаването на тези ограничения
в името на икономически изгоди, висока (или свръхвисока) печалба
води до възникването и развитието на сенчести процеси. Феноменът „в
сянка” избуява от конфликта между бизнеса и държавата, установяваща
правилата за поведение на икономическите субекти.
При тези условия интерес представлява механизмът за
извличане на доход от субектите на сенчестата икономика в
условията на развити пазарни отношения. Пазарът като цяло
ефективно разпределя ограничените ресурси, но пазарът е механизъм,
който осъществява своята дейност посредством стойностно
изражение на показателите в парични единици. Следователно
ефективността на разпределението се постига само ако всички ефекти
(ползи и разходи), произтичащи от производството и потреблението
на дадена стока, могат да бъдат отчетени от пазара, т.е. да получат
своето отражение в цената. Ето защо резултатът от сенчестата
икономическа дейност за едни икономически субекти е доход, а за
други се превръща в разход. За социално-икономическата система
„сенчестото преразпределение” се проявява под формата на цена за
недостатъците на функционирането на икономическия механизъм,
който генерира сивата икономика.
В съвременната икономическа наука издръжките, свързани с
дейността на икономиката в сянка, се разглеждат през призмата на
„правата на собственост”, т.е санкционираните поведенчески норми.
Да припомним, че правата на собственост са съвкупност от властни
права, санкционирани от поведенческите отношения, формиращи се
между хората по повод на използваните от тях икономически блага.
Например англосаксонската правна традиция разглежда правото на
собственост като определена съвкупност от частични правомощия.
Тази съвкупност може да бъде засилена по пътя на добавянето на
нови права или да бъде отслабена чрез отделяне на определени
пълномощия или посредством ограничаване на правата на
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собственост. Процесът на ограничаване на правата на собственост е
свързан с транзакционните издръжки, т.е. с разходите по обмена,
свързани с прехвърлянето на правата на собственост. Самите разходи
по сделката възникват и преди и след процеса на нейното
осъществяване. Затова способства задълбочаването на разделението
на труда, неговата специализация, ясното определяне на правата на
собственост, правоохранителната дейност и други фактори. Често в
рамките на този процес се пораждат сенчести икономически явления,
чийто спектър е много широк – от пряко нарушение на правата на
собственост (кражби, грабежи, мошеничество, злоупотреби) до поперфидни средства за извличане на печалба посредством накърняване
на правата на собственост (рекет, изнудване, подкупи), в резултат на
което транзакционните издръжки рязко нарастват. Следователно
цялата дейност на субектите на икономиката в сянка е насочена към
извличане на печалба за сметка на нарушаването на интереса на
някой от субектите в икономическите отношения, което води до
увеличение на транзакционните издръжки и в резултат до нарастване
на съвкупните обществени разходи.
Според Джоузеф Стиглиц индивидите и фирмите биха могли
по-добре да планират и реализират своята дейност, ако могат точно
да предскажат какво ще направи държавата 169 . Една от основните
неизвестни, с която се сблъсква бизнесът, е „политическата
неопределеност”, свързана с познаването на действията и стъпките,
които правителството предприема. Държавата определя правилата на
играта и едновременно е задължена да контролира изпълнението на
тези правила от всички икономически субекти. Това фактически е
системната функция на държавата. Излизането на легитимния бизнес
в сянка е принудителна реакция на предприемачите спрямо трудните
пазарни условия и икономическата политика на държавата, които
намират проявление в такива ставки на данъците и кредитите, че
тяхното изпълнение води до изземване на целия доход.
„Потъмняването” на бизнеса е следствие от конфликта между
държава и предприемачите, породен от непрозрачността в действията
и дефицита от информация на държавата за бизнеса. В този конфликт
губи държавата и печели корупционният бюрократичен апарат като
допълнителен потребител на дохода на бизнеса и допълнителен
169

Стиглиц, Дж. Икономика на държавния сектор, УИ „Стопанство”, С., 1996.
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субект на управление. Корумпираните чиновници, получавайки от
сенчестите структури суми, значително превишаващи техните
официални доходи, в латентен режим променят политиката на
държавното управление в интерес на криминализирания бизнес.
Превземането на управлението на националната икономика от
сенчестите структури създава заплаха за икономическата сигурност
на страната. Излизането на бизнеса на светло е в интерес на
държавата и е свързано с борбата против корупцията за
разпределение целия приход от стопанска дейност в интерес на
обществото.
Неопределеността и “размитостта” на представите за същността,
границите, зоните и механизмите за разпространение, както и за
характера на заплахите, свързани с криминализацията на
икономиката, по отношение на стопанството не ни позволяват в
достатъчна степен да оценим влиянието на това явление върху
икономическата сигурност 170 . Както е известно, икономическата
престъпност се проявява, когато се създават възможности за
конкуренция с легалната икономика по повод на производството на
доходни стоки и услуги. Очевидно е, че криминалната икономика
отразява състоянието на легалната икономика – колкото по-лошо е то,
толкова по-активна и доходна е икономическата престъпност.
Като правило икономиката в сянка обхваща всички страни от
икономическия живот на обществото и поразява в дълбочина
системата на социално-икономическите отношения, изкривява
действието на законите на пазара и подкопава принципите на
свободната конкуренция и справедливост при получаването и
разпределението на доходите. Сенчестата икономика е огледално
отражение на реалността, на т. нар. неформален сектор в
стопанството, който ще съществува винаги, докато държавата
изпълнява ролята на икономически субект в обществото.
Обхватът на термина “сенчеста икономика” еволюира във
времето, тъй като първоначално през 60-те години той се употребява
само във връзка с укриването на доходи или с незаконни начини на
получаването им. Ключовата дума в това словосъчетание
е
По-скоро разглеждаме наличието на икономическата сигурност като условие за пресичане
на незаконната икономическа дейност. Много е важно тук да не попаднем в
"терминологичен капан" и да не допуснем понятието икономическа сигурност да премине от
икономическата в юридическата сфера.
170

198

Лидия Велкова

“сенчеста”, която подчертава ненапълно легалния, скрития характер
на тази дейност. В най-общ смисъл тук става дума за отсъствие или
игнориране на общественото въздействие върху икономическите
процеси. Според определението на специалистите от Московското
представителство на Института за икономическо развитие на
Световната банка сивата икономика (от англ. вlack economy) включва
скритата икономическа дейност, която не се отчита в данъчните
декларации и не се отразява в официалната статистика. Сенчестата
икономика (shadow economy) има различни сфери и равнища на
проявление.
Първата голяма сфера, която сенчестата икономика обхваща,
включва държавното производство и управлението на бюджетни
средства, които на основата на политическата сила на държавата са
изцяло извън контрола на обществото. Тук могат да се обособят
различни по политическата си роля, но осъществявани при пълното
отсъствие на обществен контрол, еднакво безполезни сектори на
общественото производство, или казано по-точно сектори, които
работят на загуба и освен това не изпълняват социални функции.
Втората сфера, неразривно включена в икономиката в сянка,
обхваща т. нар. неформално (unformal) производство. Това са преди
всичко форми на производствена дейност, чието наличие в
общественото пространство е породено от реално съществуващи
потребности, които по един или друг начин не са задоволени или се
предлага по-благоприятна алтернатива за задоволяването им.
И в двата случая сенчестата икономика е породена, от една
страна, от неефективността на държавната намеса и от друга, от
действието на пазарните механизми, т.е. те са двете лица на една и
съща монета. От гл. т. на икономическата сигурност сивата
икономика еднозначно се третира като заплаха, макар тя често да
предлага изход от тежките икономически реалности. Понякога в
обществата в преход, какъвто е нашият случай, на нея се гледа като
на фактор за оцеляване, тъй като самата държава с тежките си
разрешителни процедури издига непреодолими бариери пред дребния
бизнес и по този начин изтласква бедните предприемачи в
неформалния сектор. Този неформален сектор се характеризира с
висока динамика и често е единственият източник на определени
блата и услуги не само за дребните предприемачи, но и за
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неплатежоспособните потребители. Въпреки това по своята същност
криминалният сектор ерозира тъканта на икономическия организъм и
създава условия и възможности за пробиви в правилата на стопанския
и на обществения живот. По този начин той подкопава основите и на
икономическата, и на националната сигурност. Главният проблем е,
че осъществяването на тази дейност е невъзможно без съзнателното
съучастие (или поне бездействие) на държавната администрация, тъй
като основните движещи сили на този сектор се коренят във високите
равнища на данъците, таксите, здравните и социални осигуровки,
високите разходи в официалната икономика, както и в липсата на
доверие в официалните институции.
Своеобразен измерител на сивата икономика на индивидуално
ниво могат да бъдат резките промените в социално-икономическия
статус на гражданите, а на макроикономическо ниво –
установяването на нетипични трендове, като например темповете на
нарастване на потребление на стоки и услуги, на инвестиции или на
количеството парична маса в обръщение в условия на икономическа
рецесия, в рязка диспозиция на тенденциите в декларираните доходи.
На върха на пирамидата на икономиката в сянка обикновено се
намират криминални елементи – търговци на наркотици, на оръжие,
рекетьори, бандити. Средната група се формира от т.нар. сиви
бизнесмени (средни и дребни търговци, индустриалци, финансисти и
др.). На най-ниското равнище се намират наемните работници и
държавните служители, които са основата на държавната йерархия.
Онова, което обединява тези разнородни групи, е техният общ интерес
за реализиране на допълнителни необложени доходи. Именно този
могъщ икономически интерес е движещата сила на тази така значима
за икономическата сигурност заплаха, което предопределя и
трудностите при борбата с нея. Нарастващите капитали и човешки
ресурси, съчетани със социалното и политическото влияние на
криминалната икономика като саморазвиваща се и самоорганизираща
се система, водят до създаването на структури и мерки за нейната
защита и възпроизводство.
Един от механизмите за осъществяване и развитие на
криминалната икономика е корупцията. Тя може да се разглежда като
метод, с чиято помощ икономическата престъпност прониква в
управлението на страната. Механизмите на отношение между
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държавните органи и престъпните икономически структури се
свеждат до взаимодействие на сложни социални системи с различни
ценности, цели и интереси. Конфликтът между тях се изразява в това,
че всяка система се опитва да наложи върху другата своите
параметри. Ако криминалната икономика успее да наложи своите
“ценности” в сферата на държавното управление, то е налице
корупция сред управляващите. По този начин за икономическата
престъпност корупцията е начин за разрешаване на конфликта с
държавата, начин за оцеляване. Ето защо корупцията не е единичен
акт от страна на криминалните икономически групи, изразяващ се в
даване на подкуп, а трайна линия на поведение, закон за действие, с
чиято помощ тя се стреми да разширява сферата си на влияние.
Разполагайки с огромни капитали и още по-големи “връзки”,
криминалните икономически структури могат по различни начини
(чрез финансиране на избирателни кампании, благотворителни и
други мероприятия) да оказват въздействие върху политическите
процеси, общественото мнение и дори върху правителствени
решения.
Тъй като укриването на данъци се счита за един от основните
признаци на сенчестата икономика и играе важна роля в
преразпределението на доходите, в обществото се насажда
убеждението, че базата на криминалната икономика се формира
именно по тази начин. Това е вярно, но главната отговорност за
огромния дял на този сектор в стопанството в условията на преход у
нас носи държавата. Първо, тя допусна драстичен срив в сферата на
общественото производство и второ, посредством приватизацията
държавата стана съучастник или в най-добрия случай пасивен
наблюдател на разграбването на националното богатство. “Ерата на
Студената война започна с интелектуалното господство на
икономисти, оказващи силен натиск за либерализация и по-малък
периметър на държавата” 171 . Това тласна обществата в преход от
едната крайност (тотална държавна намеса във всички сфери) – до
другата (отказ не само от функциите на главен икономически субект,
но и от важни институционални задължения). По този начин
едностранчиво беше игнориран периметърът на действие на
държавните институции като решаващ фактор на развитието.
Фукуяма, Ф. Строежът на държавата. Управление и световен ред през ХХІ век, Обсидиан,
С., 2004, с. 40.

171

Корупцията - заплаха за икономическата сигурност

201

Криминализацията на стопанството е симптом на множество
проблеми, характерни за болния икономическия организъм, и е
непосредствена заплаха за икономическата сигурност. Тя се развива в
най-голяма степен там, където се пресичат държавният и частният
интерес. Оттеглянето на държавата от задълженията й на собственик
и стопанин остави вакуум, който бързо бе запълнен от сивия сектор.
Мнозинството от специалистите считат, че наличието на сив
сектор в икономиките на държавите в трансформация е неизбежно, но
сенчестата икономика у нас е достигнала такива мащаби и размери,
че се превръща в непосредствена заплаха за икономическата
сигурност на страната. По думите на председателя на Асоциацията на
индустриалния капитал в България Васил Велев, казани по време на
кръгла маса „За икономика на светло", за последните няколко години
сивият сектор е намалял от 35% до 32%. „Неформалната икономика е
световен феномен и не подминава ЕС, а нашата страна е в челото на
негативната класация. Известно е, че сивият сектор не може да бъде
измерен, но може да бъде оценен. Всички условности за оценката на
размера на сивия сектор варират около 1/3 – над 30 %. Според нашите
измервания, които провеждаме от 2010 г. насам, неговият размер за
последните няколко години е намалял от 2010 г. от 35% до 32 %",
заяви Велев 172. По думите му има тенденции и за настоящата година
за подновяване на възходящия тренд на индекса за икономика на
светло, което означава намаляване на сивия сектор. „Резултатите за
тази година ще бъдат известни през следващата година. Отсега
можем да забележим и констатираме позитивните тенденции. Щетите
от сивия сектор са в три посоки", посочи Велев. Той подчерта, че
сивата икономика ощетява фиска, води до по-малко приходи в
бюджета и до по-малки възможности за инвестиции, което поставя
под заплаха нормалното функциониране на икономическата система
и дори съдбата на прехода към пазарно стопанство 173.
Велев, В. АИКБ: Борбата със сивата икономика не приключва никога, но в България
размерът й е неприемливо висок.// ИАФокус [cited 20.07.2015]. Available from:
http://www.focus-news.net/news/2015/06/22/2082215/vasil-velev-aikb-borbata-sas-sivataikonomika-ne-priklyuchva-nikoga-no-v-balgariya-razmerat-y-e-nepriemlivo-visok.html
173
По мнението на експерти относителният дял на незаконната икономическа дейност в
развитите държави е относително висок и достига от 5-6% в Канада, Франция и Норвегия; до
10-17 % в Швеция, Германия и САЩ. За страните в преход този показател има по-високи
стойности – между 30% и 40%. За развиващите се страни криминалната икономика обхваща
често половината и повече от БВП на държавата.
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Сенчестият бизнес е превзел пазара на труда, производството на
стоки и предлагането на услуги. По различни данни делът на сивата
икономика у нас е над 30% от БВП. Статистиката обаче е безсилна да
установи точно колко губи държавата от нелегалното производство
на стоки и услуги. Сенчестият бизнес може да се наблюдава чрез
неотчетената икономическа дейност и делът на натуралното
потребление, но не може да се контролира. Съществуват различни
подходи за измерване на сивата икономика 174 , но ние ще се спрем
само на тези от тях, които имат по-широко приложение.
Първият е подходът „количество пари в обръщение”.
Измерването на сивата икономика посредством паричната маса в
обръщение е индиректен макроикономически подход за изследване
на това явление. Подходът се използва за първи път през 1958 г.,
когато се прави изчисление на корелацията между паричното търсене
и данъчната тежест (като основни подбуди за развитие на сивата
икономика) в САЩ в периода 1919 – 1955 г. Подходът е доразвит
през 1980 г., като се прави иконометрична оценка на количеството
пари в обръщение, за да се изчисли нивото на сивата икономика. Този
аналитичен метод прави допускането, че „скритите” транзакции се
извършват във формата на плащания в брой, за да останат
непроследими. Високото съотношение на парите в обръщение към
общата парична маса в държавата е показател за висок обем на сива
икономика.
Вторият е „методът на отклонение на дохода от разхода”. Той се
основава на разликата между приходната и разходната част на
национална статистика. При националното отчитане приходното
измерване на брутния национален доход трябва да бъде равно на
разходите. По този начин, ако при независимо изчисление разходната
страна на баланса е видимо по-голяма, разликата между приходите и
разходите може да се използва като индикатор за големината на
"сивата икономика". Този метод е известен още като ,,балансиране на
ресурса и използването“, т.е. основан е на измерване на скритата
икономика чрез статистиката на националния доход. Основен
недостатък на този метод е, че на практика трудно се диференцират
Сивата икономика: Подходи за измерване и моделиране [cited 20.07.2015]. Available from:
http://www.google.bg/url?url=http://www.minfin.bg/document/9726:2&rct=j&frm=1&q=&esrc=s
&sa=U&ved=0CBMQFjAAahUKEwjSg9bgyI3HAhWHvnIKHYY3CwY&usg=AFQjCNFYF4rkj0
9gU9aPMQEaySsd9rF8hA
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компонентите на тази разлика, тъй като те могат да бъдат резултат не
само от нерегистрирана икономическа активност, но и от други
източници, като грешка в статистическите измервания например.
Третият подход е „потребление на електричество”. Измерването
на сивата икономика чрез проследяване на промените в
потреблението на електричество се въвежда за първи път през 60-те
години на XX в. за Куба и СССР. Подходът намира приложение
предимно в страни в преход, при които липсва или има сериозни
съмнения в достоверността на официалната статистика. Основната
теза, върху която той стъпва, е, че съотношението между
потреблението на електричество и еластичността на БВП в една
държава трябва да е приблизително единица. Основополагащата
хипотеза е, че ръстът в потреблението на електричество е индикатор
за растеж на регистриран и нерегистриран БВП.
Четвъртият подход е индексът „икономика на светло”. Търсенето
на измерител на сива икономика и опит за оценка на нейния размер
водят до въвеждането на т.нар. композитен индекс „икономика на
светло” през май 2011 г. в България в рамките на проекта
„Ограничаване и превенция на неформалната икономика”,
осъществяван от Асоциацията на индустриалния капитал в България с
финансовата подкрепа на Оперативната програма „Развитие на
човешките ресурси”. Индексът измерва изсветляването на икономиката,
като промяната му към увеличение означава, че делът на сивата
икономика намалява. В своята цялост композитният индекс дава
представителна информация за тенденциите и предизвикателствата
пред ограничаването на неформалната икономика.
На следващо място за измерване на сенчестата активност е
„методът за отклонение на реалната от официалната заетост”.
Методът е основан на оценката на скритата икономика чрез участието
на работната сила в нейните рамки. Трудът е важен фактор във всяка
производствена функция и чрез измерване на разликата между
официалната и действителната заетост може (при определени
допускания за производителността на труда) да се направи извод за
съотношението регистрирана/нерегистрирана добавена стойност.
Според
редица
автори
намаляването
на
регистрираното
икономическо активно население води до увеличаване на
нерегистрираната икономическа активност. Това заключение е ос-
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новано на допускането, че икономически активното население остава
постоянно. Това е и основният недостатък на подхода поради факта,
че е възможно регистрирано икономически активно население също
да осъществява нерегистрирана дейност. При този метод на практика
се прави предположението, че официалният процент на заетостта на
населението е по-малък от действителния в националната икономика.
Получената разлика се дължи на функционирането на скритата
икономика, за която е характерно наличието на недекларирани
работни места. Възраженията, които поражда такъв подход, както и
техническите трудности при реализацията му, ограничават
значително неговото приложение.
Освен представените по-горе подходи за изчисление на размера
на сивата икономика се използват и т.нар. „емпирични модели за
анализ на сива икономика”. За разлика от подходите, емпиричните
модели предоставят възможност за анализ на сивата икономика и
корупцията, както и на връзката между тях. Емпиричните модели
изследват широк кръг от потенциални първопричини и резултатни
ефекти на двете явления, които се наблюдават на макроикономическо
ниво. В основата на тези модели стои структурно уравнение за
измерване на корупцията и сивата икономика (Structural Equation
Model for Corruption and shadow economy)175. Уравнението се базира
на хипотезата, че намалението на корупционните практики
съществено подобрява качеството на икономиката и незабавно
рефлектира върху проявите на сива икономика, както и разбирането,
че политиките за икономическо развитие биха били неефективни, ако
реципрочната връзка между корупцията и сивата икономика не е
адресирана 176.
Моделът SEM дава необходимото емпирично уравнение за
връзката между двете явления, представяйки ги като две различни
латентни променливи и изследва тяхната взаимосвързаност.
Статистическия модел MIMIC (multiple indicators, multiple causes) 177
представлява разновидност на SEM за изчисляване на размера на
175

Andreas, B., F. G. Schneider. Institute for the Study of Labor (IZA). [cited 20.07.2015].
Available from: http://ftp.iza.org/dp4182.pdf
176
Основавайки се на тази хипотеза редица международни организации, като Световната
банка например, изискват от развиващите си страни да имат активни антикорупционни
практики.
177
Първите, които използват този метод при оценка на сивата икономика са Frey и WeckHannemann през 1984 г.
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сивата икономика, позволяваща да се изолират ефектите,
допринасящи за развитието на електронните разплащания на глава от
населението. Основните компоненти на модела MIMIC са:
1. Пари в кеш – едно от основополагащите допускания в
повечето изследвания на сивата икономика е, че значителна част от
неформалните транзакции се извършват в пари в брой и по този
начин те не могат да бъдат проследени, т.е. потенциален точен
индикатор за сива икономика е паричната маса в обръщение. Тази
променлива обикновено се изчислява чрез равнището и динамиката
на паричните агрегати М0, М1, М2 и М3 178. От 1998 г. до 2007 г. се
наблюдава тенденция за нарастване на всички парични агрегати в
България. След 2007 г. при условия на паричен съвет БНБ няма
възможност за контрол на паричното предлагане и нарастване на
паричните агрегати, затова повишаването му може да се свързва
единствено с реалното търсене на пари в държавата.
2. Реален БВП – при измерване на сивата икономика се нуждаем
от референтна променлива, за да фиксираме скала на измерване.
Реалният БВП отчита истинския обем на получените икономически
резултати, тъй като представлява номинален БВП, коригиран с
индекса на инфлацията.
Така например: “Ако БВП през 2001 г. е 72% от нивото на 1989
г., реалните разполагаеми доходи са около 30% спрямо базисната
година. Отварянето на ножицата между двата показателя е измерител
на мащабно криминално преразпределяне във вреда на мнозинството
от народа” 179 . В резултат цената на трансформацията не беше
споделена справедливо и вместо наличие на мотивирана средна класа
сега общественият разрез показва крайно имуществено и подоходно
разслоение и социална поляризация. По този начин неблагоприятната
ситуация в икономиката и растящото социално напрежение се
превръщат в “хранителна” среда за икономическата престъпност,
която се “впива” в тялото на обществото и обхваща широки социални
Паричният агрегат М0 съдържа в себе си парите в обръщение - банкнотите и монетите
извън банките. Официалната статистика в България не го обособява като самостоятелен,
въпреки че той е съставна част на М1. Паричният агрегат М1 дава информация за т.нар.
„бързоликвидни пари”, М2 определя състоянието на т.нар. „средни пари”, а М3 – „широки
пари”.
179
Колектив под ръководството на проф. д.ик.н. Ив. Ангелов, Икономиката на България до
2004 година, БАН, С., 2002, с. V.
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слоеве. Тази престъпност днес динамично се развива и ефективно се
приспособява към господстващите пазарни отношения.
Дългосрочните
и
средносрочните
последици
от
криминализацията на икономиката са много обезпокоителни. На
първо място, значителна част от икономическия потенциал на
държавата е в ръцете на съмнителни и престъпни елементи, които не
само не притежават способности, но и нямат желание да
осъществяват нормална стопанска дейност. Те не плащат данъци,
здравни и социални осигуровки, не сключват трудови договори и
нарушават законодателството на Република България (с което отново
поставят в неблагоприятно положение онази част от населението на
страната, която живее в крайна мизерия и разчита за оцеляването си
на средствата, осигурени от централизираните фондове на
държавата). Те нямат култура на потребление и инвестиране, а
криминалният характер на придобиване на собствеността обуславя и
начина на нейното управление. Равнището на криминализация на
икономиката оказва негативно въздействие върху кредитния рейтинг
на страната и ограничава обема на чуждестранните преки
инвестиции. Как тогава ще се определят целите и средствата на
икономическата политика. Анализаторите на тези процеси са силно
обезпокоени: “Ще се проявяват трагичните последствия на една
неумолима верижна зависимост: криминален характер на
собствеността – криминални икономически отношения – безпардонна
икономическа и социална политика – икономическо, социално и
политическо напрежение – нестабилност и конфликти” 180.
Изводът, който можем да направим, е, че криминализацията на
икономиката оказва негативно влияние върху всички публични сфери
и е в състояние да изопачи основни показатели като икономически
растеж, равнище на заетост, респ. на безработица, равнище на
инвестиране и т.н. Това води след себе си поредица от важни
политически решения в публичния сектор, които незабавно
рефлектират върху социалната среда и след това се връщат като
бумеранг към първоизточника. Макар престъпността и корупцията да
са проникнали дълбоко във властовите структури и да нанасят тежки
поражения върху икономическата сигурност на държавата, надеждата
Колектив под ръководството на проф. д.ик.н. Ив. Ангелов, Икономиката на България до
2004 година, БАН, С., 2002, с. VІ.
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за изход от това положение може да се търси в две насоки: първо, в
институционалните мерки за намаляване на привлекателността на
сивия сектор чрез умело боравене с инструментите на данъчната,
тарифната и финансовата политика и второ, в процеса на интеграция
в структурите на ЕС и НАТО, които неумолимо поставят изискването
за елиминирането на криминогенните икономически субекти в
националната икономика.
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ШЕСТА ГЛАВА
АНТИКОРУПЦИОННАТА ПОЛИТИКА
В ЗАЩИТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИГУРНОСТ
Методи за противодействие на корупцията
Въздействието на корупцията върху обществото е толкова
негативно, разрушително и мащабно, че необходимостта от
предприемането на мерки за нейното ограничаване не подлежи на
съмнение. Механизмите за противодействие на корупцията са
ориентирани към прилагане на широк спектър от мерки, насочени не
просто към ликвидиране на последиците, а към разкриване на
причините и зоните с най-висок корупционен риск с цел превенция и
предотвратяване на всевъзможни корупционни прояви. Натрупаният
дългогодишен международен опит свидетелства, че формирането на
пакет от антикорупционни мерки изисква системен подход, като при
това често дори подходящо подбраният инструментариум не
гарантира успешен резултат, за което като правило допринася
пренебрегването на основни принципи за изграждане на
антикорупционна политика.
Независимо че класическите инструменти, присъщи на
антикорупционните механизми, са широко известни, това само по
себе си, макар и в различни мащаби, не възпрепятства наличието на
корупцията във всички страни по света. От 1996 г. досега Световната
банка е разработила над 600 различни антикорупционни програми за
приблизително 100 държави 181 . Организацията за икономическо
сътрудничество и развитие (ОИСР) също води активна дейност за
Виж „Помощ за страните в борбата с корупцията:опитът на Световната банка”. [cited
20.07.2015].
Available
from:
http://www.google.bg/url?url=http://www.csd.bg/fileSrc.php%3Fid%3D10583&rct=j&frm=1&q=
&esr=s&sa=U&ved=0CCQQFjACahUKEwiTr5OE65HHAhWrnHIKHeYnBVI&usg=AFQjCNHo
gjeWqeYO9tzeeLQFsLXAM1JHKw
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разработване на индивидуални и адаптирани планове по
антикорупционна политика за присъединилите се към Конвенцията
на ОИСР за борба с подкупването на чужди длъжности лица В
международните търговски сделки 182 , част от които в една или в
друга степен са приложени в практиката, макар за голяма част от
страните предлаганите реформи далеч не са първият опит за борба с
корупцията.
Понастоящем са известни многобройни различни методи за
борба с корупцията, които по наше мнение могат да се сведат до два
основни типа – институционални и обществено-политически.
Изпреварвайки анализа на всеки от инструментите за
противодействие на корупцията, е важно да вземем предвид, че
ефективната антикорупционна политика се основава на две
съществени предпоставки, чието незачитане прави изпълнението на
всякакви инициативи напълно безсмислено, а именно - наличието на
силна политическа воля и недвусмисленото и безпрекословно
върховенство на закона за всеки. Наличието на политическа воля се
разглежда като един от базовите инструменти на антикорупционната
политика 183 и заедно с върховенството на закона прави възможно
прилагането на всички останали антикорупционни механизми.
Всички инструменти на антикорупционната политика, отнасящи се
към двете предложени по-горе фундаментални групи, се различават
по насочеността на своето въздействие. Това има важно значение, тъй
като в процеса на изследване на антикорупционната дейност става
ясно, че посочените методи не влияят пряко, а като правило оказват
опосредствано въздействие върху феномена корупция.
Институционални методи за борба с корупцията.
Ефективната превенция и противодействие на корупцията
изисква укрепването на съществуващите институции 184, създаването
182

OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business
Transactions
[cited
20.07.2015].
Available
from:
http://www.oecd.org/corruption/oecdantibriberyconvention.htm
183
Johnston, M., S. J. Kpundeh. Building a clean machine: anti-corruption coalitions and
sustainable reform.// World Bank Policy Research Working Paper 3466, 2004. [cited 20.07.2015].
Available from: http://siteresources.worldbank.org/WBI/Resources/wbi37208.pdf
184
Институциите представляват съвкупност от формални правила, неформални ограничения
и механизми за тяхното принудително спазване. Институциите се отличават от
организациите. Институциите – това са правилата на играта, а организациите – това са
група индивиди, свързани от обща целева функция. Институциите са ограничения,
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на
нови
и
подобряването
на
междуинституционалното
взаимодействие. Проактивните и ефективни институции са резултат
от политическата воля за справяне с корупцията, те мотивират
гражданите да съдействат за нейното ограничаване, като по този
начин изграждат доверие в обществото. Институциите, които
демонстрират невъзможност да се справят с проблема, демотивират
гражданите да съдействат и да имат законосъобразно поведение,
разрушават доверието и създават усещане за несправедливост и
ненаказуемост. Преодоляването на тези дефицити и превръщането на
институциите в мощни и независими структури, ръководени от
принципите на прозрачност и отчетност, е единственият начин да
бъде постигнат съществен напредък и качествено различни
резултатите в противодействието на корупцията.
Институционалните мерки за противодействие на корупцията
обикновено се свеждат до демонополизация, прозрачност, контрол,
отговорност и стимули за осъществяване на ефективна размяна
между различните публични субекти.
Демонополизацията се основава на процесите на приватизация,
либерализация, конкурентни обществени поръчки, паралелни
пълномощия и стимулиране на конкуренцията.
Като антикорупционна мярка приватизацията позволява да се
намали делът на държавните предприятия в икономиката на страната,
поради тяхната висока податливост на корупция и честата липса на
икономическа ефективност 185. Необходимо е да се отбележи, че този
метод за борба с корупцията е „работещ” и ефективен при наличието на
изобретени от самите хора, които формират взаимодействието между икономическите
агенти. Те водят до възникване на стимули за размяна – политическа, социална или
икономическа. С помощта на набор от политически и икономически институции
осъществяването на транзакциите става все по-евтино и се повишава ефективността на
пазара на стоки и услуги, което лежи в основата на икономическия растеж. Формалните
правила включват набор от политически норми (законодателни, юридически), икономически
правила и договори. Функцията на правилата се заключава в това, че като отчитат началните
способности на страните облекчават обмена. Неформалните ограничения представляват
обобщени правила, които помагат да се решават безкрайните проблеми, свързани с
размяната, но които не се разглеждат в рамките на формалните правила. Именно защото тези
ограничения са неформални, те са по-постоянни във времето и е доста сложно те да бъдат
променени. На практика институциите създават икономически организации и интереси,
чието благосъстояние зависи от съществуването именно на тези институции.
185
Helping Countries Combat Corruption: The Role of the World Bank, World Bank, 1997. [cited
20.07.2015].
Available
from:http://www1.worldbank.org/publicsector/anticorrupt/corruptn/corrptn.pdf
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определени конкретни условия. Нередки са случаите, когато самият
процес на приватизацията стимулира корупцията. С оглед успешното
провеждане на съответстваща реформа е необходимо да е налице
адекватна регулаторна и търговска рамка за защита правата на
стопанските субекти, както и за насърчаване и подкрепа на
конкуренцията. В противен случай ще се осъществи преместване на
рентоориентираното поведение от обществения към частния сектор,
което на практика ще доведе до обогатяване на инсайдерите 186 чрез
изкривяване на реалната цена. Условията, които трябва да се отчитат
при използването на приватизацията като метод, насочен към
противодействие на корупцията, са: ефективна малка приватизация, тъй
като мащабните преобразувания на собствеността могат да породят
обратен ефект – увеличаване на корупцията; прилагане на метода с
повишено внимание, тъй като най-добрите резултати се постигат в
развитите държави, докато в развиващите се страни е задължително
наличието на първоначални условия и тяхното прилагане; в страните с
преходна икономика приватизацията е ефективна мярка срещу
корупцията само при изградена и действаща институционална среда, в
противен случай се проявява обратният ефект.
Либерализацията на стопанството е възможният изход от
ситуацията на свръхрегулиране, която, както вече отбелязахме, е
благодатна хранителна среда за корупцията. Либералните реформи
могат да се определят като съвкупност от инструменти, позволяващи
да се противодейства на корупцията 187 , но и те както и
приватизацията (която често се разглежда в контекста на
вътрешноикономическата либерализация) се съпътстват от редица
ограничения. Освен това либерализацията условно трябва да се
разглежда в икономически и политически аспект. Икономическата
либерализация се основава на икономическите реформи, насочени
към дерегулиране на стопанството, включващи намаляването на
ограниченията и разрешителните режими от страна на държавата.
Към политическата либерализация се отнасят инструментите,
свързани със спазване на правата и свободите на гражданите,
създаването на конкурентна среда за дейността на политическите
сили, свобода на средствата за масова информация и др., като някои
В смисъл на вътрешни, „наши” хора.
López, R. E., V. Thomas, Y. Wang. The Quality of Growth:Fiscal Policies for Better Results.//
IEG
Working
Paper
2008/6.
[cited
20.07.2015].
Available
from:
http://www.rrojasdatabank.info/quality_growth_wp.pdf
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от инструментите, присъщи на политическата либерализация, могат
да се разглеждат и като отделни механизми, способни да
противодействат на корупцията. Условията, които трябва да се
спазват при прилагането на либерализацията като антикорупционен
метод, са: внимателно осъществяване на външноикономическите
либерални реформи поради високата вероятност от появата на ефекта
на контагиозност на корупцията при тесни икономически връзки със
страни с високо равнище на корупция; повсеместно отстраняване на
външноикономическите бариери; главната роля да принадлежи на
икономическата либерализация, тъй като при наличие на силна
политическа воля и върховенство на закона политическата
либерализация може да не се осъществява в качеството ѝ на
антикорупционен механизъм; провеждането на либералните реформи
от двата типа да става при определен ред – първо, да се осъществи
икономическата, а след това политическата либерализация 188; срокът
за
провеждане
на
либералните
реформи,
ефективно
противодействащи на корупцията, се определя на 5 години, тъй като е
доказано, че преобразованията, продължаващи по-дълго от този срок,
водят до обратния ефект 189.
Конкурентният достъп до обществените поръчки е важна
предпоставка за намаляване на равнището на корупцията в
национален мащаб, тъй като „Разпространението на проблемите,
свързани с осъществяването на обществени поръчки, нараства
успоредно с нарастването на размера на средствата, които се
разпределят чрез обществени поръчки” 190 . Освен като основен
инструмент за реализирането на национални публични разходи, чрез
обществени поръчки се реализират и голяма част от плащанията от
фондовете на ЕС, което обуславя ново нарастване на разпределяните
средства и повишаване на корупционния натиск в сектора.
Практиката обаче показва, че независимо от наличието на
законодателни усилия за създаването на гаранции за ефективно
188
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приложение на механизма на обществените поръчки, част от
проблемите при управлението на публичните средства продължават
да се възпроизвеждат. Без съмнение един от тези проблеми е свързан
с практиката на фаворизиране, политическа зависимост, липса на
прозрачност и отчетност, които в крайна сметка изграждат средата за
корупция. Участниците в процедурите по възлагане и изпълнение на
обществени поръчки изпитват висока степен на взаимно недоверие,
тъй като и възложителите, и изпълнителите са убедени, че работят в
корумпирана среда. „В този смисъл, корупцията е получила своята
легитимност като доминиращо средство за достигане до дефицитни
ресурси” 191 . Възложителите изпитват дълбоки съмнения в
почтеността на потенциалните изпълнители, а те, на свой ред, са
убедени, че възложителите манипулират условията на обществените
поръчки така, че да фаворизират, заобикаляйки закона, определени
изпълнители, които са политически обвързани.
Ефективен инструмент за определяне на допустимите средства и
методи за решаване на евентуални конфликти, възникващи в хода на
изработването, възлагането и изпълнението на обществени поръчки, е
ограничаването на пълномощията на длъжностните лица и на
административните служители, които директно или индиректно
могат да повлияят върху резултатите от обявената обществена
поръчка. Това е много важна антикорупционна мярка и коректив на
част от негативните ефекти, които се генерират в публичната среда по
този повод. За целта е необходимо ясно и недвусмислено определяне
на критериите за допускане до участие в процедурата, както и
контрол върху тяхното изпълнение. Освен това информацията,
свързана с обществените поръчки, трябва да бъде лесно достъпна за
намиране и анализ. Отдалечаването на корупционната съставяща от
процеса на обществените поръчки позволява значително да се
увеличи тяхната ефективност 192 . Наблюдаваното през последните
години увеличение на броя на участниците в конкурсите по
обществените поръчки със сигурност не е резултат от нарастващата
конкуренция в тази област. Такава „частична” реализация на мерките,
въпреки че са насочени към създаване на условия за провеждане на
Пак там, с. 10.
Burguet, R., Yeon-Koo Che. Competitive Procurement with Corruption.// RAND Journal of
Economics
35,
1.
Pp:
50-68,
2004.
http://www.columbia.edu/~yc2271/files/publications/RJE.02_11_03.burguetche.pdf
191
192
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последователна
антикорупционна
политика,
съдейства
за
проявлението на обратен ефект, който води или до нарастване, или до
запазване на предишното равнище на корупция 193 . Двойнственото
тълкуване на правилата и регламентите заедно с възможността да се
използват изискванията за качество и опит при достъп до
обществените поръчки е целенасочен процес по създаването на
пречки за сключване на договори на конкурентна основа.
Установяването на „тесните места” и контролът върху тях ще
минимизират рисковете и ще повишат равнището на защитеност на
публичния интерес при организирането и възлагането на
обществените поръчки.
Паралелните пълномощия са важна антикорупционна мярка,
която се свежда до оправомощаване на няколко държавни органа да
предоставят определена държавна услуга или един и същ пакет от
услуги. При това е важно да се запази конкуренцията между
държавните органи, да се предотврати възможността за сключване на
споразумение между тях или да се създадат условия за взаимно
наблюдение и контрол. Посредством демонополизацията на
дейността на органите на държавната власт, предоставящи публични
услуги, се пресича възможността за домогване до подкупи и
изнудване на потенциалните клиенти, тъй като те имат избор да
получат исканата услуга от друго учреждение. Паралелните
пълномощия водят до нарастване на издръжките на потенциалния
корупционер, тъй като за да постигне своята цел – реализирането на
корупционна рента, той е принуден да инкорпорира всички органи
(или поне съответните служители) в корупционната мрежа. Тази
мярка има положителен ефект, който се изразява в противодействие
на корупцията при осъзнаването на възможните рискове и спазването
на следните условия: да не се допуска за пълноценно получаване на
държавна услуга потребителят да е принуден да се обръща към всеки
един от органите, които я предоставят; нито едно от учрежденията да
няма право на вето върху решенията на друго; да се отчита риска от
сговор между учреждения, вкл. с участието на контролиращия
орган194; възможно е всички учреждения, предоставящи услугата, да
193

Celentani, M., J. Ganuza. Corruption and Competition in Procurement, 2001. [cited 20.07.2015].
Available from: https://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/1102/464.pdf?sequence=1
194
Celentani, M., J. Ganuza. Corruption and Competition in Procurement, 2001. [cited 20.07.2015].
Available from: https://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/1102/464.pdf?sequence=1
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бъдат поразени от корупция, което ще доведе до конкуренция в
корупционната цена (размера на подкупа).
Стимулиране на конкуренцията. Господства разбирането, че
всички действия, насочени към повишаване равнището на
конкуренцията
в стопанството, съдействат за намаляване на
195
корупцията . Вярно е, че в страните с по-високо равнище на
конкуренция се наблюдава по-ниско равнище на корупцията, но
практическата ефективност на мерките, стимулиращи конкуренцията,
не е доказана спрямо корупцията. Действително отникъде не следва,
че за да се ограничи корупцията, трябва да се вземат мерки за
стимулиране на конкуренцията. За сметка на това на основата на
много статистики с увереност можем да твърдим, че растежът на
корупцията води до намаляване на конкуренцията и до възникването
на антистимули за правене на бизнес, често съпроводено от излизане
от пазара. Следователно по косвени признаци можем да съдим, че
стимулите за конкуренцията безусловно се отразяват върху
икономическата действителност, а оттук и върху равнището на
корупция.
Прозрачността е един от необходимите атрибути на
управленския механизъм на всяка демократична държава, а
изключителната иновационност на този феномен е значимо условие
за борбата с корупцията. Формирането на представа за това
сравнително малко познато, но изключително важно явление,
съпътстващо обществените системи от открит тип, е от голямо
значение. Актуалността на тази проблематика се обуславя още и от
факта, че практическото въплъщение на принципите на
прозрачността в сферата на политическия и на икономическия
мениджмънт детерминира укрепването на позитивните управленски
форми в жизнената дейност на социума.
Самата категория прозрачност 196 в литературата често се
подменя с понятието откритост. Допустима ли е подобна синонимия?
195

Bliss, C., R.D. Tella. Does Competition Kill Corruption? // Journal of Political Economy 105, 5.
Pp:
1001-1023,
1997.
[cited
20.07.2015].
Available
from:
http://www.people.hbs.edu/rditella/papers/JPECorrCompetition.pdf
196
В публикацията „Прозрачност при управлението на отбранителните доставки” се
разглежда дилемата ”прозрачност - секретност”. Според авторите „Прозрачността се измерва
като баланс между степен на ефективност на администрацията и степен на удовлетвореност
на гражданското общество и бизнеса от работата на администрацията. Прозрачността е
свързана с отчетност и отговорност, което не се отменя от секретността. ... Секретността не
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По всяка вероятност не съвсем, доколкото откритостта предполага
наличие в системата на правоотношенията на широки канали за
взаимно проникване за целия спектър социални, икономически и
политически сили. Прозрачността се характеризира с максимална
възможност за достъп до информация за дейността на управленския
апарат и формиране на ефективен механизъм за обществено
въздействие върху сферата на частното и държавното
администриране посредством представителни институти, което на
свой ред служи като залог за неутрализиране на корупционните
тенденции в тези области. Като отчитаме изложеното, можем да
констатираме, че ако явлението откритост носи по-скоро социалнокомуникативен характер, то прозрачността е преди всичко
функционална
категория,
способстваща
оптимизацията
на
регулативните процеси в страната.
Като един от елементите на икономико-политическото
регулиране прозрачността не може да се прилага в качеството на
унифициран инструмент поради ярко изразената структурираност на
управленското пространство и затова, като правило, тя се
диференцира по отраслов признак. Най-конструктивно по наше
мнение е извеждането на три парадигми на прозрачността,
включващи всички административни отношения в държавата:
прозрачност в сферата на държавното управление (политически
мениджмънт);
прозрачност
в
стопанството
(икономически
мениджмънт); прозрачност в сферата на правоохранителната дейност.
Въвеждането на механизмите на прозрачност в системата на
политическия мениджмънт както на макро-, така и на микроравнище
позволява да се формира политическата бюрокрация като своеобразен
субект на индустрията на услугите, утвърждаващ приоритета на
гражданското над държавното. Подобна трансформация би означавала
да се свалят от дневния ред проблемите, свързани с корумпираността
на чиновниците, и да се изведат на преден план етичните доминанти в
политическото администриране. Ето защо редица западни компании
включват принципа прозрачност в общата система на етичните
принципи на управление наред с честността, неподкупността,
безкористността и др.
отменя прозрачността, която е основен двигател на ефективното обществено управление...”.
Прозрачност при управлението на отбранителните доставки, Сдружение „Джордж С.
Маршал – България”, С., 2003., с. 10.
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Освен това в зората на ХХІ век вече с пълна увереност можем да
констатираме, че наличието на такъв род принципи не е просто
декларативност – богатата западна практика ни дава примери за
фактическа реализация на тези теоретични констатации, като ги
оформя в стройна система от конкретни стъпки за борба с корупцията
в ешелоните на властта. Под формата на такива стъпки в практиката
се проявяват:
• Наличието на точен механизъм за вземане на решения,
изключващ всякакъв натиск върху чиновника отвън.
• Публикуване на решенията по
политическото администриране.

ключовите

въпроси

на

• Систематично повишаване на квалификацията на политическите
мениджъри със задължително изучаване на етичния кодекс за
професионалната дейност.
• Носене на отговорност от администраторите от всякакъв ранг за
развитие на корупционни тенденции в рамките на тяхната
компетентност.
По такъв начин системата на държавното управление на
практика става добре видима, т.е. прозрачна, а това на свой ред
стимулира нейното постепенно вътрешно саморазвитие на нова
морална основа.
За жалост системата на политическия мениджмънт в България
понастоящем слабо се корелира с подобен род постановки. А
практическото въплъщение на принципа за прозрачност в държавното
управление би позволило да се неутрализират такива особености на
политическото администриране като: нерегламентирана стопанска
дейност на управленците във властта; предоставяне от тяхна страна
на платени услуги, свързани с разпределението на икономически
изгоди и финансови кредити; манипулиране на държавните поръчки;
активно участие в разпределението на акциите на различни форми на
собственост и т.н.
Икономическият мениджмънт се характеризира със значително
по-големи възможности за незаконно обогатяване и като следствие от
големите възможности за корупция, доколкото е непосредствено
свързан с разнообразна финансова дейност при ярко изразена
корпоративност на икономическите субекти. На макроравнище това
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се изразява в манипулации с разходните статии на държавния
бюджет, деформиране на процесите на приватизация, предоставяне
на различни преференции на частни компании. Микроравнището се
характеризира с възможност за големи митнически, финансови и
данъчни
нарушения,
изкуствено
усложнени
процедури,
криминализация на капиталите и др. За развитието на подобни
тенденции съдейства липсата на адекватна на пазарните условия
правнонормативна база, което създава широко поле за изява на
сенчестите структури. Всъщност става дума за тази формална
неопределеност, която замени строгата и твърда нормативност на
социалистическата система и на свой ред се превърна в не по-малко
опасна предпоставка за развитието на корупция.
Програмата за действие на държавата при поставяне на основите
на прозрачността в икономиките от нов тип като правило носи
тройствен характер.
Първо, необходимо е конструктивно да се реформира правната
основа на икономическата модернизация, да се формира широка
мрежа от „отраслови” правни норми, обхващащи всички възможни
сегменти от стопанския живот на обществото.
Второ, да се осъществи докрай изменение в структурата на
икономическото взаимодействие в обществото и като следствие да се
видоизменят принципите на икономическото администриране, както
в държавния сектор, така и в сферата на частното предприемачество.
На фона на развиващите се в страната приватизационни процеси
особена роля започва да има осигуряването на прозрачност в
механизма на преразпределение на собствеността. Понастоящем у
никого не предизвиква съмнение, че управлението на политиката по
преструктуриране на институтите на собствеността трябва да бъде
изведено от сянката на безконтролността. Тук първостепенно
значение придобива прозрачността при сключването на пилотни
сделки, което може да се гарантира от правното ограничаване на
възможностите за намеса на юридически и физически лица при
вземане на решение, установяването на строго формализирани
процедури, кардинално преразглеждане на принципите на ценовата
политика и информация (ценова прозрачност), което би позволило да
се преодолеят корупционните тенденции в даденото направление. В
противен случай реалната приватизационна политика остава скрита
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от преобладаващата част от обществото и поражда съмнения за
реализацията на частни и групови икономически интереси за сметка
на участието в институтите на властта.
Трето, не трябва да се подценява формирането на съответстващ
морален климат на стопанисване 197 , което до голяма степен би
допринесло за повишаване на общественото съзнание относно
необходимостта от повече откритост в работата на публичните
администратори на всички етажи на властта.
Управлението в сферата на правоохранителната дейност изисква
сваляне на покрова на „корпоративността”, което може да бъде
постигнато чрез усъвършенстване на процесуалното законодателство,
от една страна, и посредством внедряването на елементи на
прозрачност в юридическата практика, от друга страна. Още повече,
че желанието на обществото да направи прозрачни и предсказуеми
действията на правоохранителните органи се сблъсква с нежеланието
и съпротивата на самите правни институти да бъдат отворени за
подобни социални въздействия. В така сложилата се обстановка
реалистичните начини за повишаване на прозрачността могат да се
сведат до:
• Повишаване на информираността на населението за дейността
на
публичните
институти
посредством
прецизирано
разширяване на достъпа до служебна информация, която често
пъти без нужда се засекретява и фактически става недостъпна за
обществото.
• По-подробно и широко „осветяване” на корупционни факти в
структурите на властта, за да се направят обществено достояние
„корупциогенните” участъци в тяхната дейност и те да се
поставят под мониторинга на обществото.
• Изграждане на електронно правителство като инструмент за
повишаване качеството на предоставяните публични услуги и
като ограничител на корупционните прояви. Този ефект се
„При наличието на крехка и нестабилна морална култура на демокрацията в България
разпространението на корупцията като практика и модел на обществено отношение заплашва
не само пазарните реформи и растежа на българската икономика, но може също така да се
превърне във фактор, който сериозно застрашава възможността за установяване на
демократичен правов ред.”. Неформалната икономика в страните-кандидатки за членство в
ЕС, Център за изследване на демокрацията, С., 2003, с. 154.
197
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постига
благодарение
на
пресичането
на
личното
взаимодействие между този, който иска, и този, предоставя
публичната услуга.
• Създаване на справочни издания, включително и електронни
версии, които популярно да обясняват правата на гражданите на
Република България в сферата на тяхното взаимодействие с
представителите на различните властови институти.
• Изграждане на методология и практика за прозрачност на
съдебните процеси, свързани с корупцията, което би позволило
да се намали субективността или ангажираността при вземане на
съдебни решения.
Независимо от това, че изводът за инвариантния характер на
прозрачността в управлението се налага от изложеното дотук, той
трябва да бъде допълнен и с факта, че спецификата на феномена
прозрачност се определя още от равнището на регулативните
действия, свързани с йерархичността на системата за управление.
Затова и разработването на основните стъпки за ускоряване
действието на механизма на прозрачност в управлението трябва
адекватно да отразява както общото, характерно за борбата с
корупцията като цяло, така и особеното, включващо спецификата на
съответната административна степен в частност.
В системата от общи принципи при формиране на институтите
на прозрачност могат да се отделят три равнища в зависимост от
функционалното предназначение. Първото равнище е свързано с
прозрачността при провеждане на кадровата политика и
разпределянето на цялата система от административни пълномощия.
В това направление е необходимо преди всичко да се внесе точна
регламентация в дейността на учрежденията и ведомствата
посредством култивиране на единна структура от формализирани
правно-обвързващи норми, чието изпълнение да се контролира от
съответни инстанции. Необходимо е също категорично да се
отстранят от процедурите по вземане на решения лицата, за които
има съмнения, че са замесени в противоправни действия. Важна роля
в налагане на принципа за „кадровата прозрачност” може да изиграе
и изграждането на система от мерки с дисциплинарен характер,
определящи видовете отговорност за всички форми на нарушения. И
накрая подобна система не трябва да има закостеняла, окончателно
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оформена структура, доколкото наличието на противозаконни
действия може да се разглежда като обективен стимул за
усъвършенстване на регулативния механизъм.
Западната практика от последните години предлага да се
допълни приведеният списък от мерки с развитие на мрежа от
информатори, негласно контролиращи изпълнението на вътрешния
регламент, доколкото моралните щети от такъв род дейност се
разглеждат като незначителен минус при достигане на единното
благо – обуздаването на корупцията и изземване от сенчестите
структури на лостовете им за негативно въздействие върху публичния
сектор.
Второто равнище е свързано с гарантирането на прозрачност в
управлението чрез превантивни мерки от организационен характер,
основаващи се на въвеждането на по-съвършени бюрократични
процедури. Това се допълва с широки контролни функции от страна
на ръководството, под формата на незапланувани ревизионни
проверки на администрацията, систематично преработване на
тактиката на антикорупционните кампании, ротацията на кадри, за да
не се допуска концентрацията на неограничена власт в ръцете на
отделни мениджъри в резултат на продължително изпълнение на
едни и същи административни задължения.
Третото равнище – прозрачността в процеса на вземане на
административни решения е крайният продукт на управленската
дейност, което изостря вниманието към тази степен на регулация.
Нейният процесуален характер изисква от управленеца адекватно
съотношение между предоставените му властови пълномощия и
личностни характеристики, като неутралност, способност да се
намери баланс между насочеността на потенциалното решение и
възможните негативни последствия от него, умението да се определят
оптималните рамки и да се съчетаят общите правила на управлението
със спецификата на конкретния проблем.
От страна на заинтересованите от един или друг резултат от
административното действие лица, прозрачността може да се осигури
посредством гарантиране на тяхното право да аргументират желаното
направление на работа; наличието на достъп по съответния ред до
съществуващите източници на информация по дадения проблем;
възможността да искат обяснения за причините, довели до нарушение
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на субективните им права. По мнението на специалистите наличието
на такъв спектър от контролни процедури непременно ще застави
чиновника на всеки етап да се замисли за това, има ли той
пълномощия да извършва определена работа и доколко неговата
властова дейност се корелира с крайната управленска цел; обработена
ли е необходимата обективна информация; изслушани ли са всички
заинтересовани от решаването на проблема страни; не е ли накърнено
правото на пълноценна консултация по проблема; не се ли провежда
тясно ведомствена политика при вземането на решение; има ли
злоупотреба със служебно положение. Именно това преосмисляне на
функционалния статус на управленеца от него самия под
въздействието на външни фактори най-точно характеризира
феномена прозрачност.
Бихме искали да отбележим, че днешните български реалности
се характеризират по-скоро със стремеж (често декларативен) да се
ограничат корупционните прояви в страната, като със завидно
постоянство се забравя тривиалната аксиома, че да се лекува
заболяването е по-трудно, отколкото да се предотврати И тъй като
лечението на корупционните метастази е изключително сложно, на
прозрачността в управлението трябва да се гледа като на действена
превантивна мярка с голям смислов и функционален заряд, като
резултат на приоритетното внимание към причините, а не към
последствията от корупцията.
Необходимостта от поставянето на усилията за преодоляването
на корупцията в дългосрочна рамка изисква засилването на контрола
като инструмент на държавата за осигуряване на добре работеща
администрация и като механизъм на гражданите за изявяване на
техните нужди, искания и оценки на пригодността и ефективността
на държавния апарат.
Контролът е основно средство за борба с корупцията, като
осигурява на органите за управление необходимата информация за
резултатите от извършената дейност, за отклоненията от
установените норми на поведение, за правилността и
законосъобразността на взетите решения и предприети действия.
Контролът служи за интегриращо средство на проверката и
регулирането на общия курс на управление и на съответствието на
всички управленски действия. Тъй като основната социална функция
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на контрола е запазването на зададеното равновесно състояние на
социалната система, контролът има определен и много важен
регулативен и охранителен характер, които се изразяват в насочване
на контролното въздействие за охраняване на законово закрепените
обществени отношения, за установяване и отстраняване на
неприсъщи и вредни явления и отношения. Нарушаването на
правните норми, на законните права и интереси на граждани и
организации, неспазването и неизпълнението на актовете на
държавни органи са посегателство върху реда и сигурността в държавата. Контролът за спазване на законите и установените правила в обществото служи като социален регулатор във функционирането на
обществената система. Контролът е начин за обезпечаване на
нормално, редовно и правилно действие и развитие на общественото
управление.
Контролната дейност се осъществява от специално създадени
органи. В сферата за борба с корупцията са изградени и
функционират антикорупционни органи, предназначени за
установяване на контрол върху изпълнението на законите и
правилата, въведени в рамките на антикорупционната политика на
държавата и за координиране на действията между тях при
изпълнението на програми за превенция и борба с корупцията. В
допълнение
на тези органи се възлага законотворческа
антикорупционна инициатива, както и разработка на информационни
и обучаващи програми за длъжностни лица и граждани. На практика
резултатът от работата на тези органи значително увеличава
вероятността за разкриване на корупционни схеми.
Тук, както и при другите по-горе разгледани антикорупционни
инструменти, също трябва да бъдат отчетени редица ограничения и
рискове:
На
първо
място,
съществува
вероятност
самите
антикорупционни служби да бъдат въвлечени в корупционни схеми с
цел възпрепятстване на тяхната работа.
Второ, самата дейност на тези ведомства може да стане предмет
на корупция – получаване на подкупи или други изгоди срещу
укриване на корупционни факти, извършени от длъжностни лица.
Трето, ограничените пълномощия на антикорупционните
структури, които не им позволяват да разследват дейността на
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високопоставените чиновници, в т.ч. и високите етажи на властта,
което води до неефективност в тяхната работа.
Посочените аргументи се явяват основните пречки за
създаването на ефективни антикорупционни структури 198 , а
възможните решения за преодоляване на тези ограничения, които по
наше мнение биха се отразили положително върху тяхната дейност,
са свързани със строго прилагане на конкурсното начало при подбора
на сътрудниците; разкриване и пресичане непотизма; осигуряване на
високи работни заплати; репутация на необвързаност на
сътрудниците (минала и настояща) с други държавни служби и
учреждения; уволнение на сътрудниците без право на възстановяване
при установени нарушения; формиране на елитарен имидж на
ведомството; политическа необвързаност и самостоятелност спрямо
изпълнителната власт; финансова независимост и широк спектър от
пълномощия.
В международната практика са познати два основни подхода
при създаването и изграждането на антикорупционни органи, които
условно могат да бъдат наречени „междуведомствен” и
„централизиран” 199.
При междуведомствения подход стратегическите мерки за борба
с корупцията се реализират в условията на разпределение на
пълномощията и сътрудничество между няколко структури,
натоварени с антикорупционна дейност. Такъв подход е характерен за
САЩ, Великобритания, Франция, Мексико и др.
Вторият подход, както става ясно от наименованието му, се
свежда до съсредоточаване на всички пълномощия в рамките на една,
при това много голяма и овластена с широки пълномощия структура.
Този модел е внедрен за първи път в Сингапур и след това в Хон
Конг. Понастоящем подобни органи функционират в Аржентина,
Поради честите промени в нормативната основа за борба с корупцията и реформирането
на организационните структури за противодействие и превенция на проявите в тази сфера
считаме, че няма потребност да ги разглеждаме по-конкретно, още повече, че в публичното
пространство са достъпни редица документи, които дават ясна картина за постиженията и
дефицитите в противодействието на корупцията у нас. Напр. докладът „Стратегически
насоки за превенция и противодействие на корупцията 2015-2020 г.”, разработен със заповед
на Министър Председателя на Република България.
199
Виж Аnticorruption Agencies (ACAS),
USAID OFFICE OF DEMOCRACY AND
GOVERNANCE ANTICORRUPTION PROGRAM BRIEF, 2006. [cited 20.07.2015]. Available
from: http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnadm208.pdf
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Австралия, Ботсвана,
Филипините и т.н.

Тайланд,

Уганда,

Еквадор,

Малайзия,

В списъка от пълномощия на антикорупционните структури, в
съответствие с успешния практически опит, е необходимо да се
включат: неограничени права за достъп до официални документи;
замразяване на активи; защита на информаторите; контрол и анализ
на данъчните декларации, доходите, разходите и имуществото на
овластените лица и техните роднини; възможност за наказателно
преследване по подозрение за осъществяване на корупционни
престъпления.
Практическите резултати от приложението на тези два подхода
показва висока ефективност при внедряването на централизирания тип
антикорупционни органи. Групата на отделно функциониращите
ведомства, като правило, не притежава достатъчен за противодействие
на корупцията ресурс, за разлика от консолидираната агенция, в която
събраната информация се съхранява, обработва и анализира поефективно и където като цяло се проявява ефектът от мащаба. Но
създаването и внедряването на централизиран орган за борба с
корупцията дава положителен резултат само в условията на
върховенство на закона и при наличието на силна политическа воля. В
противен случай изборът следва да падне върху междуведомствения
модел, тъй като един мощен централизиран антикорупционен орган
при „избирателно” правоприлагане ще се превърне в репресивна
наказателна структура, обслужваща политическите и икономическите
интереси на отделни групи.
Липсата на отговорност за извършването на корупционни
престъпления е един от най-противоречивите моменти в процеса на
формиране на антикорупционната политика. Безусловно наказанието
за извършването на подобни действия, освен че трябва да се налага с
цялата строгост на закона, трябва да бъде адекватно на нанесената
вреда, така че да демотивира за участие в корупционни прояви и да
отговори на високите обществени очаквания за преодоляване на този
тежък за България проблем. Продължаващата липса на воля и
капацитет в законодателната, изпълнителната и съдебната власт,
както и законодателните и институционалните промени в съдебната
власт и правоохранителните органи не доведоха до очакваната повисока наказуемост на корупцията в страната. „Липсата на наказания
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по отношение на корупцията по високите етажи на властта и на
организираната престъпност в България и решението на
Европейската комисия (ЕК) да лиши (за първи път в историята на ЕС)
страна членка – България, от 220 млн. евро от средствата,
предназначени за административна модернизация, широко отразени в
международното медийно пространство, закрепиха етикета на
България като „най-корумпираната страна в ЕС”. 200
Тежестта на наказанието за извършено корупционно
престъпление (ако бъде доказано) може да варира в много широки
рамки. „Наказателното право, макар и силно, е само едно от
средствата, с които държавата разполага в тази посока. Твърде важно
и може би от първостепенно значение сред законодателните
приоритети са усилията за създаване на такава правна среда, която в
максимална степен ще премахне условията и причините за
съществуване на явлението корупция … Доколкото корупцията е
комплексно и сложно социално-икономическо, административно,
политическо и едва тогава правно явление, а не конкретно, обозримо
и поддаващо се на описание деяние, всеки опит да бъде дефинирана
чрез легално определение в един закон, е предварително обречен на
неуспех.” 201 Затова считаме, че определен ефект могат да имат и
административни мерки като: подбор на държавните служители въз
основа на техните достойнства, а не на връзките, които имат,
уволнение на корумпираните длъжностни лица, лишаването им от
трудов стаж, натрупан за времето на държавна служба, отказ от
наемане в държавни структури в бъдеще и т.н. Освен това доколкото
корупционното престъпление винаги е двустранно, и двете страни,
участващи в незаконната сделка, трябва да бъдат санкционирани.
Затова ефективни могат да бъдат само мерките, които предвиждат
наказание не само за държавните служители, но и за тези, които
предлагат подкуп. По този начин ще се ограничат стимулите за
участващите в подкупването на длъжностни лица. „Практическото
приложение на подобни идеи неизбежно ще засегне интересите на
някои влиятелни политически фигури, които имат полза от
Престъпление без наказание. Противодействие на корупцията и организираната
престъпност в България, Център за изследване на демокрацията, С., 2009. [cited 20.07.2015].
Available from: http://www.csd.bg/artShowbg.php?id=9582
201
Груев, Л., Б. Велчев. Наказателно-правни аспекти в борбата cрещу корупцията, Коалиция
2000,
С.,
2000.
[cited
20.07.2015].
Available
from:
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UNTC/UNPAN017019.pdf
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съществуващото
статукво.
Затова
реформите
изискват
отстраняването на подобни хора, както и работа с тяхното
обкръжение и организирането на нови социални сили,
заинтересовани от една по-прозрачна и ефективна форма на
управление.” 202
С увеличаване на тежестта на наказанието, а така също и на
вероятността от разкриване на корупционното престъпление, които
по същество са антистимули за корупционна дейност, се увеличава
очакваната полезност от селективното поведение, т.е. нараства
размерът на подкупа 203. Това до голяма степен напомня известната в
икономическата наука релация между величината на риска и
величината на печалбата от капиталовложенията (активите). Само по
себе си въвеждането на значимо по тежест наказание за извършено
корупционно престъпление, без това да е обвързано с реализация на
останалите мерки за противодействие на корупцията, както и при
„избирателно” правоприлагане и липса на политическа воля, няма да
доведе до положителен ефект. Важно е мерките, насочени към
разкриване на корупционните престъпления, да бъдат реализирани в
цялост, тогава наказанието ще изиграе своята обществена роля.
Важен фактор, позволяваш ефективно противодействие на
корупцията, е независимостта на съдебната система. Ако в една
държава има изградена и функционираща независима съдебна
система, това е знак за развитата правова държава. Само че
практиката сочи, че при повишаване на равнището на корупцията
независимостта на съдебната власт намалява. Този факт сигнализира
за това, че като поразява съдебната система, корупцията ограничава
нейните възможности за противодействие (вкл. и на самата
корупция), което ще окаже разрушително въздействие върху
съдебната власт в национален мащаб. Ето защо при подобно развитие
на процесите е необходимо да се осъществи структурна реформа на
съдебната система. Липсата на справедливост създава усещането за
безнаказаност в обществото. Корупцията днес е толкова голяма,
Фукуяма Ф., За доброто и лошото управление, Сп. „Геополитика” 29.03.2015. [cited
20.07.2015]. Available from: http://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika-broi-1-2015/1736-zadobroto-i-loshoto-upravlenie
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защото почти няма човек, който да е осъден за това престъпление.
Това продължава толкова дълго време, че корупционното поведение
се разпространи на всички нива в държавата и се
институционализира. Днес корупцията трябва да преследва
корупцията. А също и корупцията трябва да реформира корупцията,
която да преследва корупцията. Нещо повече – ключови постове в
съдебната система бяха завладени от организираната група, която се
опитва да подчини държавата на своите собствени цели. „Корупцията
често пъти засяга лица, които по силата на Конституцията се ползват
с имунитет срещу наказателно преследване. При това става дума за
такива лица, при които корупцията има най-висока степен на
обществена опасност. Корумпираният магистрат или в още по-висока
степен корумпираният депутат, който защитава чрез предлаганите от
него закони групови интереси, несъответстващи на обществения
интерес, са много по-опасни за обществото от обикновения
корумпиран чиновник. За разлика от него обаче те са недосегаеми
заради техния имунитет.” 204 Съдебната реформа предполага точно
това, затова е наложителна. Корумпираните политици и държавни
чиновници да са в затвора, а не на все по-високи длъжности.
Злоупотребата с власт да се замени с правосъдие.
Обществено-политически методи за борба с корупцията
Въпреки че привидно са по-лесно приложими и не толкова
многообразни,
обществено-политическите
инструменти
за
противодействие на корупцията изискват за своята употреба високо
развити обществени отношения. Макар често да приемаме, че
структурните институционални преобразования са достатъчно
ефективно средство за борба с корупцията, не бива да пропускаме
обстоятелството, че те не могат да постигнат успех, ако липсва един
параметър, характеризиращ ангажираността на обществото към
осъществяваните инициативи и по-точно непосредственото участие
на гражданите при провеждането на антикорупционните реформи.
Участието на обществеността в процеса на прилагане на политиката
за противодействие на корупцията работи на принципа на синергията,
при това ефективността се повишава не само за сметка на
Груев, Л., Б. Велчев. Наказателно-правни аспекти в борбата cрещу корупцията, Коалиция
2000,
С.,
2000.
[cited
20.07.2015].
Available
from:
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UNTC/UNPAN017019.pdf
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нарастващата резултативност, но и благодарение на намаляване на
разходите за прилагане на антикорупционните инициативи.
Както и при институционалните практики, всички инструменти
на антикорупционната политика с обществено-политически характер
се различават по посоката на своето въздействие.
На първо място сред методите с обществено-политически
характер за борба с корупцията трябва да поставим политическата
воля. Този принцип за противодействие на корупцията вече беше
няколкократно споменат, макар и в друг контекст, в качеството му на
основен постулат на политическия курс, насочен към борбата с това
явление. Той се основава на
безусловната решителност на
политиците в провеждането на безкомпромисна антикорупционна
политика. Тук трябва да се отбележат няколко основни принципа:
- Инициаторът е гарант за върховенството на закона и
недопустимостта на явлението „избирателно правосъдие”. Той трябва
да бъде готов публично да разкрие както собственото си финансово и
материално състояние, така и на своето семейство и приятели.
- Инициаторът гарантира провеждането на съответната политика
дотогава, докато не бъде постигнат положителен резултат, той трябва
да е наясно, че в тази борба има висока вероятност да се лиши от
длъжностните си пълномощия в случай на неуспех.
- Отмяна на неприкосновеността на всички длъжностни лица и
високопоставени чиновници.
Важно е да се разбере, че без проява на политическа воля всички
предприети мерки не могат да допринесат за търсения ефект. Нещо
повече, тяхната реализация ще стане предмет на корупция, което ще
има за резултат повишаване на нейното равнище в страната. Често
пъти проявата на политическа воля е мотивирана от натиск от страна
на международните партньори (особено силно това е изразено при
членовете на интеграционни обединения), както и от страна на
електората.
На
следващо
място
сред
обществено-политическите
инструменти можем да поставим честните избори. Провеждането на
свободни и честни избори е един от най-важните антикорупционни
механизми. Недоволните от високата корупция в страната граждани
са способни да реагират ефективно и да гласуват по съответстващ
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начин в полза на алтернативни политически сили. Емпирично е
доказано, че най-остро срещу корупцията реагират избирателите в
страните с парламентарна демокрация и в страните с „по-малко”
демократични режими 205. Финансирането на избирателните кампании
може да бъде източник на корупция. За да не се допускат подобни
явления, е необходимо да се ограничава или регулира размерът на
партийните субсидии, да се задължат кандидатите публично да
оповестяват източниците си на финансиране, както и да се
ликвидират извънбюджетните източници.
За да бъдат преизбрани, управляващите имат стимул да действат
по два начина – да проведат ефективна антикорупционна политика, в
резултат на което да победят на изборите; или да се възползват от
корупцията, за да удовлетворят собствените си интереси, подменяйки
изборните резултати. Важно е да отбележим, че при втория сценарий
са налице значими антистимули за провеждане на политика срещу
корупцията, което още един път потвърждава, че честните и свободни
избори са от особено значение за борбата с корупцията.
Като мярка за противодействие на корупцията международният
натиск също има положителен ефект. Тук можем да отнесем
различните санкции от страна както на отделните държави, така и в
рамките на международните интеграционни обединения. Тук се
отнасят ограничения, свързани с пътуване или извършване на
транзакции за лица, съпричастни към корупцията на територията на
други страни, конфискация на имущество и блокиране на сметки,
както и широко разгласяване на съответната информация. Изнасянето
на активи зад граница е отличителна черта в поведението на
корумпираните индивиди. Издигането на защитни бариери от други
страни е призвано да усложни и ограничи разпространението на
корупцията. Освен това международният натиск води до мобилизация
на политическата воля, чието проявление, както неведнъж
подчертахме, е основен принцип на антикорупционната политика.
Като се отчита възможността за появата на ефекта на контагиозност
на корупцията, партньорите на страните, в които има регистрирано
високо равнище на корупция, трябва да окажат натиск, а при липса на
антикорупционна политика да преустановят (временно) своето
205
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взаимодействие с тези страни, тъй като те са заплаха за тяхната
институционална и социално-икономическа среда.
За укрепване на гражданското общество като част от
ефективната антикорупционна политика не се очаква да има някакви
задължителни целенасочени действия. По-скоро това е положителен
ефект от реализацията на останалите по-горе изброени мерки.
Формиралото се в рамките на постиндустриалната икономика
гражданско общество има свои особености, вкл. и по отношение на
ефективното противодействие на корупцията. Техническите средства,
с които разполага, му позволяват да получава и анализира
информация, да комуникира и да привлича нови членове, често
притежаващи специални знания и умения, както и да представя
резултатите от своята дейност в най-кратки срокове до множество
адресати. Всичко това минимизира издръжките, свързани със
съществуването и развитието на самото гражданско общество, което
води до по-ефективно противодействие на корупцията. По думите на
основателя и председател на Консултативния съвет на „Прозрачност
без граници" проф. Петер Айген ролята на гражданското общество в
укрепването на глобалното управление и в борбата с глобалната
корупция ще нараства. "Трябва да овластяваме гражданското
общество в страните, където има корупция, категоричен е
основателят на "Прозрачност без граници" 206 . Според него днес
светът се нуждае от нова парадигма, а ключът към конструирането ѝ
е организираното гражданско общество.
Освен да информират гражданите за проблемите с корупцията,
независимите журналистически разследвания са насочени към
генериране на недоволство и нетърпимост спрямо този феномен в
цялото общество. Свободата на средствата за масова информация е
необходимо условие това да се случва и в този смисъл е фактор за
провеждане на ефективни антикорупционни реформи. В много
страни, в които дълго време е имало политическа цензура,
журналистите се нуждаят от обучение в техниките, професионалната
етика и стандартите на разследващата журналистика. Целесъобразно
е да се организират семинари за повишаване на професионалните
умения на журналистите, свързани с разобличаване на
Станчева, В. По-малко държава, повече гражданско общество за борба с корупцията.//
News.bg, 16.06.2015. [cited 20.07.2015]. Available from: http://news.ibox.bg/news/id_394890502
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корупционните престъпления при необходимите гаранции за
сигурност. Използването на разглежданите мерки като ефективен
инструмент в противодействието на корупцията се потвърждава
емпирично 207. Нещо повече, политическият и икономическият натиск
върху средствата за масова информация с цел ограничаване на
техните свободи се съпътства от ръст в равнището на корупцията208,
което е сигнал, че разглежданият метод за борба с корупцията наймалкото има „сдържащ” характер. Практиката показва, че
реализацията на всички останали обществено-политически мерки за
противодействието на корупцията в дадена страна не оказват
абсолютно никакво влияние върху процеса при липсата на свободни
средства за масова информация 209 . Освен това важен принцип в
провеждането на необходимите преобразования е осигуряването на
свободен достъп на широк кръг граждани до средствата за масова
информация. Тук се откриват няколко нюанса, свързани с
реализацията на такава инициатива – развлекателната (не
познавателната) телевизия при недостатъчна информираност на
обществото по проблемите на корупцията и методите за борба с нея
намалява социалната активност на гражданите, вкл. по отношение на
антикорупционната дейност.; съществува риск талантливите и
квалифицирани държавни служители, за да избегнат разходите за
„неприкосновеност на личния живот” и за „репутация”, възникващи
като резултат от извънредното внимание на средствата за масова
информация към техните персони, да са мотивирани да се откажат от
съответната работа. Това води до общо намаляване на качеството на
държавните служители и политици.
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Провеждането на кампании за връзки с обществеността,
фокусирани върху тоталното информиране на гражданите за
истинската цена на последиците от корупцията за общественоикономическото състояние на страната, за причините, пораждащи
корупцията,
за
мерките,
предприемани
в
рамките
на
антикорупционната политика, нейните резултати и потенциалния
принос на всеки член на обществото са важен интегративен елемент в
борбата с корупцията. Така в общественото съзнание се изгражда
разбирането за непосредствената връзка между корупцията и
дефицита на обществените блага, растежа на цените, ниското
качество на публичните услуги и растящото разслоение на
обществото. В сферата на бизнеса от особено значение е разбирането,
че в рамките на провежданите институционални реформи корупцията
е фактор за увеличаване на издръжките на предприемачите, за
влошаване на инвестиционния климат и за повишаване на риска за
устойчиво фирмено развитие.
Информирането трябва да се провежда по всички възможни
начини и на всички равнища. Важно е да се постигне пълна
информираност на гражданите относно техните права при
получаването на различните публични услуги, както и да се формира
разбирането, че средствата, „загубени” от корупцията, са общи
средства, които биха могли да въздействат положително върху
благосъстоянието на всеки.
Провеждането на допитване до населението, в т.ч. и на бизнес
средите, е насочено към оценка на „възприятието на корупцията”.
Прилагането на този антикорупционен метод позволява да се изведат
най-проблемните от гл.т. на корупцията сфери, да се оцени мащабът
на явлението и то да се локализира. Наличието на точна информация
позволява да се адаптира разработваната антикорупционна политика
към реалната ситуация. Освен това получените данни могат да се
прилагат както в процеса на реализация на политиката като цяло, така
и във всяка конкретна антикорупционна инициатива, с цел
периодична оценка на ефективността и въвеждане на последващи
корективи.
Към ефективните спомагателни мерки за противодействие на
корупцията се отнася и дейността на организациите с нестопанска
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цел: правозащитни и обществени антикорупционни организации;
бизнес асоциации 210; религиозни организации 211 и др.
Като цяло при разработването на ефективни програми за
провеждане на антикорупционна политика трябва да отчитат
множество изходни условия, вкл. доверието на обществото в
политическите сили, които ги инициират и които ще ги осъществяват.
Това на свой ред зависи от готовността на иницииращите
антикорупционната политика за решителни и безкомпромисни
действия, тъй като ефективната реализация на мерките за
противодействие на корупцията има своя персонифицирана цена,
която като правило е твърде висока и затова не всяка политическа
сила е готова да я плати.
Разгледаните антикорупционни методи не трябва да се приемат
като универсално ръководство за действие, което може да се прилага
във всяка страна и по всяко време, тъй като са общи и не отчитат
индивидуалните особености на отделните страни. По-скоро на тях
може да се гледа като основа при формирането на антикорупционната
политика.
Управлението срещу корупцията
„Щателният сравнителен анализ на динамиката на държавното
строителство и модернизацията на държавния сектор показва, че
някои развити държави (т.е. държавите отвъд рамките на стандартния
праг на доходите на глава от населението) съумяха да влязат в ХХІ
век, разполагайки с достатъчно ефективна и некорумпирана форма на
Международната търговска камара (ICC) през 1977 г. приема Правила на поведение за
борба с изнудването в международните търговски сделки, които са преработени и
актуализирани през 1996 г. впоследствие през 1999 г. Правилата отиват отвъд минималните
изисквания на закона в редица страни. Ако бъдат спазвани, те биха довели до огромна
промяна в поведението при международните търговски сделки. (ICC Rules of Conduct to
Combat Extortion and Bribery in International Business Transactions. [cited 20.07.2015]. Available
from: http://www.iccwbo.org/id904/index.html) През 2003 г. ICC пуска Практическо пособие за
борба с изнудването и подкупите за мениджърите на големите международни компании,
както и за ръководителите на средни и малки предприятия. (Fighting Corruption: A Corporate
Practice
Manual.
[cited
20.07.2015].
Available
from:
http://www.iccwbo.org/home/news_archives/2004/anti_corruption_day.asp
211
Духовно-нравственото въздействие може да бъде твърде ефективно, но в светските
държави неговата значимост не е висока и поради това на този инструмент трябва да се гледа
като на допълнителен.
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управление, докато други продължават да страдат от клиентелизъм,
корупция, недостатъчно ефективност и ниска степен на доверие както
към държавната власт, така и към обществото, в по-широкия смисъл.
Ако намерим обяснение за тези разминавания, вероятно ще можем да
проникнем и в същността на онези стратегии, които съвременните
развиващи се държави биха могли да използват за решаването на
проблемите, свързани с корупцията и системата на патронаж.” 212
Корупцията у нас е поразила със своята зараза целия обществен
организъм, тъй че вече не говорим за корупция в държавата, а за
държава на корупцията 213 . Затова очевидно е необходимо да се
пристъпи към единственото възможно решение за справянето с този
системен проблем – въвеждането на качествено и морално
управление в интерес на хората.
Ролята на управлението за качеството на общественото развитие
е огромна 214 , тъй като усилва държавния капацитет, подкрепя
стопанството, като създава предпоставки за икономически растеж,
води до по-висока заетост и прозрачност в работата на публичните
институции. В случая имаме предвид управлението като процес на
преследване и достигане на цели чрез координация на човешки
усилия, което означава, че това е процес на вземане и прилагане на
решения, водещи към целта в условия на определеност, риск и
неопределеност. Програмата за развитие на ООН (ПРООН) определя
управлението 215 като упражняване на политическа, административна
Фукуяма, Ф. За доброто и лошото управление.// Геополитика 29.03.2015. [cited 20.07.2015].
Available from: http://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika-broi-1-2015/1736-za-dobroto-i-loshotoupravlenie
213
“Ние сме дълбоко корумпирана страна. Толкова корумпирана, че срещаме дори проблеми
да дефинираме корупцията. Онова, което другаде се смята за корупция, у нас е приемливо и
извинено, макар подобно поведение да няма място в съвременната правова държава.” Виж
„Прилича
на
България,
но
не
е”.
[cited
20.07.2015].
Available
from:
http://www.dw.com/bg/прилича-на-българия-но-не-е/a-14888995
214
Според проф. Петер Айген основател и председател на Консултативния съвет на
„Прозрачност без граници", корупцията е причина за лошото световно управление, но и
резултат от лошо световно управление. Публична лекция на тема "Ролята на гражданското
общество в укрепване на глобалното управление. Примерът с борбата с глобалната корупция".
Станчева, В. По-малко държава, повече гражданско общество за борба с корупцията.//
News,bg, 16.06.2015. [cited 20.07.2015]. Available from: http://news.ibox.bg/news/id_394890502
215
Цит. по Карапчиян, О. Доброто управление – нещо повече от това да управляваш добре.//
Икономическа
мисъл,
3,
2007.
[cited
20.07.2015].
Available
from:
http://www.google.bg/url?url=http://www.logincee.org/file/12460/library&rct=j&frm=1&q=&esrc=s
&sa=U&ved=0CBMQFjAAahUKEwjkb_Hz5vHAhXFWywKHeMqANY&usg=AFQjCNHUUrqCE_oks6iz-YPR2kiFOsD52Q
212
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и икономическа власт за ръководене на страната, вкл. съответните
механизми, процеси и институции, чрез които тази власт се
реализира. Освен от държавата управлението се реализира и чрез
частния и гражданския сектор, еднакво необходими за устойчивото
развитие на човека. Тъй като демократичното управление има една
основна цел – да повишава качеството на живот на хората, основната
задача на публичната власт е с дейността си да отговаря в максимална
степен на справедливите очаквания на гражданите, да зачита техните
права и широкия обществен интерес. Това означава управлението
непрекъснато да се модернизира, т.е. да се подобрява.
Първоначално терминът „добро управление и добра
администрация” започва да се употребява най-често в областта на
политиката на устойчиво развитие, за да се обозначи разбирането, че
публичните институции трябва да вземат своите решения, да
управляват обществените ресурси и да гарантират човешките права,
без да допускат злоупотреби и корупция и като съблюдават
върховенството на закона.
Модерното разбиране за доброто управление в ХХІ век
значително надхвърля традиционното схващане за „сръчно”,
„акуратно” или „честно” обществено управление, следващо
предначертанията на политиката, схващана като власт и нищо повече.
Определянето на доброто управление за приоритетно направление в
административната реформа, както и в дейността на държавната
администрация, от която се очаква да прави (добро) “управление по
цели”, така и на института на омбудсмана, призван да прави (добро)
“управление по отклонения” на основата на постъпили оплаквания
срещу администрацията или чрез самосезиране, изисква да изясним
понятието “добро управление” (good governance).
Означава ли то да се управлява – да се планира, организира,
мотивира и контролира работата на публичния сектор добре, или е
по-широко понятие и какво включва то? Спазването на
върховенството на закона гарантира ли добро управление? Изчерпва
ли се резултатът на доброто управление с добре действаща
държавна администрация?
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Специализираната програма за управление PUMA на OИСР
(Организация за икономическо сътрудничество и развитие) определя
6 216 основни елемента на доброто управление:
върховенство на закона (rule of law),
отговорност (accountability),
прозрачност (transparency),
ефикасност и ефективност (efficiency and effectiveness),
ангажираност/съпричастност (responsiveness),
стратегически подход при решаване проблемите на
държавата (forward vision).
На проведената през март 2007 г. в Брюксел Международна
конференция за добро управление и борба с корупцията се посочва,
че освен нулевата толерантност към корупцията международната
общност трябва да съдейства за укрепване на националните системи
за добро управление, а не да се опитва да създава паралелни такива,
които ги заобикалят и в крайна сметка отслабват.
На свой ред Европейската комисия (ЕК) определя следните
принципи на доброто управление в своята Бяла книга217:
-

откритост (openness);
активно участие/ангажираност (participation);
отговорност (accountability);
ефективност (effectiveness);
завършеност/ консистентност (coherence).

Споделя се мнението, че приложението на тези пет принципа
укрепва тези на пропорционалността (proportionality) и на
субсидиарността (subsidiarity) в Съюза.
Разбирането на ЕК за демократично управление (democratic
governance) е в унисон с това, залегнало в програмата за развитие на
ООН (ПРООН). В Общата декларация за правата на човека и в
Декларацията на ООН за хилядолетието от 2000 г. се посочва, че
ефективният държавен апарат и доброто управление са от
първостепенно значение за изграждане на демокрацията. Държавите,
които зачитат гражданските свободи и са отговорни пред своите
Пак там.
European Governance – A White Paper, 25.07.2001.
http://aei.pitt.edu/1188/

216
217

[cited 20.07.2015]. Available from:
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граждани, са по-стабилни, а това на свой ред означава, че те вероятно
ще имат по-добри възможности за привличане на инвестиции и
поддържане на дългосрочен икономически растеж и ще бъдат поефективни в борбата с корупцията.
В контекста на всичко споделено можем да обобщим, че
доброто управление е прозрачно, отговорно, ефикасно и се
осъществява с участието на всички заинтересувани (засегнати) групи
от хора. То поощрява върховенството на закона и равния достъп до
правосъдие и представлява важно условие за постигане на устойчиво
развитие. Доброто взаимодействие между държавата, частния сектор
и гражданското общество определя степента, в която една страна
създава равни възможности за развитие на всички. Доброто
управление в новия век е управление, насочено към създаване и
осъществяване на ефективна публична политика във всяка област на
живота. Доброто управление се отнася не само до правителството на
една държава, а и до политическите партии, парламента, съдебната
система, средствата за масова информация и гражданското общество.
В т. нар. “Индонезийски казус” се казва, че “доброто управление е
консенсус, постигнат от правителство, граждани и частен сектор,
относно управлението на страната”. Макар списъкът на
Програмата за развитие на ООН да е доста по-дълъг, доброто
управление предполага наличието на три условия:
• държавен капацитет – степента, в която лидерите и
правителствата могат да изпълнят задачите, които са си поставили;
• отговорност за укрепване на гражданското общество –
доколко публичната политика и институции откликват на
потребностите на гражданите и защитават техните права;
• съпричастност/ангажираност – способността на гражданите,
гражданското общество и частния сектор да наблюдават работата на
публичните институции и правителствата и да осъществяват контрол
над тях.
Правото на добро управление е гарантирано в чл. 41 от Хартата
за правата на човека на Европейския съюз (ЕС), която България,
както и всяка страна от Съюза, е възприела. Макар спазването на тази
мярка да не е пряко условие за пълноправно членство в ЕС, тя не
трябва да бъде пренебрегвана, а правото на добро управление трябва
да залегне сред основните права на българските граждани и да
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намери място в законодателството на България. Не бива да забравяме
обаче, че доброто управление не е само дело на управляващите, а на
цялото общество.
Всяка форма на (добро) управление се подчинява на обща и
конкретна философия на поведение, даваща базовото начало при
вземането на решения. Характерно за философията на управлението в
нашето съвремие е необходимостта да се вземат адекватни решения,
основани на висока култура на управление, което означава, че
„способността на едно общество да идентифицира надеждно и да
овласти с публични ангажименти и отговорности „верните” хора –
способни, образовани, почтени и волеви” 218 – е от огромно значение
за оздравяване на хронично болното публично управление.
В подкрепа на тезата, че доброто управление на държавата е в
основата на борбата с корупцията, както и че ниското равнище на
корупцията е предпоставка за икономическо и обществено развитие,
са и обективните факти от съвременната действителност.
Потвърждение може да бъде намерено в двете „огледални”
международни класации и данните, които те ни предоставят през
последните години.
Едната от тях е класацията на страните по индекс на
корупцията, „произвеждана” от най-голямата неправителствена
организация в света „Прозрачност без граници” (Transparency
International) 219 , другата е класацията на държавите по равнище на
конкурентоспособност, създавана от Световния икономически форум
в Давос 220.

Ставрев, С. Кризата на публичния мениджмънт, Класика и стил”, С., 2007, с. 135.
Индексът за възприятие на корупцията (CPI) е създаден през 1995 година като комплексен
индикатор, чрез който се измерва възприятието за разпространението на корупцията в
публичния сектор в различните държави по света. Индексът на Transparency International
измерва нивото на политическа и административна корупция в дадена страна така, както го
възприемат представителите на бизнеса, анализатори от целия свят, включително и
анкетирани експерти от изследваните държави. Неговата стойност варира от 100 – показател
за ниско ниво на корупция, до 0 – показател за високо ниво на корупция.
220
Докладът допринася за разбирането на основните фактори, които определят
икономическия растеж, помага да се обясни защо някои страни са по-успешни от други в
повишаването на равнището на доходите и създаването на възможности за тяхното
население и предлага на политиците и бизнеслидерите важен инструмент за формулиране на
подобрени икономически политики и институционални реформи, които са доказали
полезността си за увеличаване на конкурентоспособността на страните по света.
218
219
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В класацията на Световния икономически форум по Глобален
индекс на конкурентоспособност (The Global Competitiveness Index)
за 2014-2015 г. 221 , в която са включени общо 144 държави, сред
първите двадесет и пет страни с най-висока конкурентоспособност
само четири – Тайван и Китай, Катар, Малайзия и Саудитска Арабия
– не са сред първите двадесет и пет страни с най-ниска корупция в
света. В класацията на „Прозрачност без граници” по Индекс за
възприятие на корупцията за 2014 г. 222 , в която са включени 175
държави, сред първите двадесет и пет държави с най-ниска корупция
само четири страни – Исландия, Чили, Уругвай и Бахамите – не са
сред първите двадесет и пет по конкурентоспособност, но са сред
първите тридесет в света.
Този огледален образ (виж Таблица 9) е твърде показателен и
дава еднозначен отговор на въпроса има ли връзка между
ефективността и морала на управлението, равнището на корупцията и
качеството на икономическия и обществен живот.
Двете класации са показателни в още едно отношение. Според
"Трансперънси интернешънъл" на челни позиции, т.е. с най-ниско
равнище на корупция, са демократични държави като Дания, Нова
Зеландия, Финландия, както и авторитарно управляваният Сингапур.
Но същите тези държави са и сред най-конкурентоспособните. Това
би могло да означава, че мащабът на корупцията в една държава се
определя не само от степента на политическата свобода, а от
равнището на икономическо развитие и наличието на силна
политическа воля.
Класирането на страната ни напълно потвърждава този извод.
България е на 54 място от 144 държави по равнище на
конкурентоспособност, т.е. в края на първата третина и е в същата
позиция по равнище на корупция – 69-та от 175 държави. На
гражданите в нашата държави не им остава нищо друго, освен да се
надяват, че правителството само ще поведе борба срещу корупцията,
т.е. срещу себе си, защото хората, живеещи в „условна” демокрация с
доходи под жизнения минимум, не са в състояние да поставят
управляващите под силен обществен натиск.
221

The Global Competitiveness Index 2014–2015 rankings [cited 20.07.2015]. Available from:
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf
222
Индекс за възприятие на корупцията за 2014 г. [cited 20.07.2015]. Available from:
http://www.transparency.bg/media/cms_page_media/172/CPI_2014.12.03.pdf
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Таблица 9
СРАВНИТЕЛЕН ПРЕГЛЕД НА КЛАСАЦИЯТА НА ПЪРВИТЕ 25 ДЪРЖАВИ
ПО РАВНИЩЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И НА КОРУПЦИЯ
Глобален индекс
на конкурентоспособност
Швейцария
Сингапур
САЩ
Финландия
Германия
Япония
Хонг Конг
Холандия
Великобритания
Швеция
Норвегия
Обединени арабски емирства
Дания
Тайван и Китай
Канада
Катар
Нова Зеландия
Белгия
Люксембург
Малайзия
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Проблемът се корени в това, че управлението трябва да се
изправи срещу корупцията, а в същото време корупцията драстично
намалява способността на държавата да управлява обществените
ресурси ефикасно. От друга страна, корупцията създава апетити за
пренасочване на все повече ресурси под контрола на държавата, за да
могат корумпираните стопански субекти и обществени служители да
злоупотребяват с тях. Корупцията изменя имуществените права, като
създава възможност за присвояване на обществени ресурси и влошава
характеристиките на тяхното прилагане. За България, в която
равнището на корупция е високо, това означава, че оптималното
количество ресурси, които трябва да бъдат под държавен контрол, е
по-ниско, отколкото би било при отсъствие на корупция. Тази
закономерност влиза в сериозен конфликт с наследената от
социализма структура на икономиката, поради която българската
държава все още се намесва в контрола на значителни ресурси с
аргумента, че нейното оттегляне ще остави вакуум, в който ще избуят
значими социални кризи.
Корупцията в България води до увеличаване на бюджетните
разходи и до намаляване на бюджетните приходи, защото и
събирането, и изразходването на ресурси от държавата са дейности,
предоставящи благоприятна почва за източването им. Това повишава
бюджетния дефицит и означава, че държавата или трябва да ограничи
своята дейност, или да увеличи приходите си, или и двете. При
всички случаи обаче става въпрос за неефикасна и нерационална
употреба на ресурси. Освен това добре е известно, че бюджетният
дефицит се отразява неблагоприятно върху стабилността на
финансовата система и на инфлацията. Проблемът с бюджетния
дефицит се решава чрез увеличаване на данъчното бреме, което
затруднява частния сектор, намалява инвестициите и потреблението в
него, но и увеличава стимула за избягване на данъци чрез корупция.
Така се влиза в порочен кръг, който е добре познат в България.
Корупцията се отразява отрицателно и на опитите за провеждане
на икономически реформи. Широкото ѝ разпространение по всички
равнища на държавния апарат означава, че пазарните реформи имат
много и влиятелни врагове и в държавния апарат, и в частния сектор,
които печелят от това, че държавата е изместила пазара в една или
друга ниша. Всички те яростно се съпротивляват на нейното
оттегляне, а значителният и концентриран интерес, който ги свързва,
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прави съпротивата им добре организирана и обществено ефективна. В
България това явление се проявява при всяка приватизационна
сделка, при дерегулирането на определени пазари, при
установяването на контрол върху доскоро неконтролираните
монополни структури, при опитите за въвеждане на прозрачни
процедури и ясни правила и отговорности.
Корупцията затруднява административната и икономическата
интеграция
на
България
към
европейските
структури.
Административната и икономическата среда в евроатлантическите
държави е с много по-ниско ниво на корупция от българската и
поради това съществува качествена несъвместимост между двата
типа среди (виж Графика 1). Поради тази качествена разлика
българските политици, бюрократи и предприемачи виждат света
доста по-различно от техните европейски колеги и това сериозно
затруднява общуването помежду им на всички равнища, а без
ефективно общуване интеграция е немислима. Резултатите от
изследванията на „Прозрачност без граница” през последното
десетилетие потвърждават, че е налице застой в борбата с
корупцията 223.
Корупцията увеличава разходите по производството на стоки и
услуги поради необходимостта да се дават подкупи, но и по
сключването на сделки, и то не само между държавата и частни
стопански субекти. Увеличението на сделковите разходи води след
себе си по-нататъшно стесняване на пазарите, намаляване на
специализацията и по-ниска производителност. Корупцията дава
възможност на неефикасни, но корумпирани производители да се
състезават ефективно с ефикасните и честните, да ги изместват от
пазара и да намаляват степента на конкурентност в икономиката.

“Честите и непоследователни промени в правната рамка не могат да дадат достатъчно
адекватен отговор на проблема. Тези констатации се потвърждават и от други сравнителни
изследвания, които показват, че въпреки полаганите усилия в отделни сектори, липсва обща
визия и последователност в борбата с корупцията. В крайна сметка, това се отразява и на
невъзможността за постигане на системен резултат в противодействието на корупцията.
Тенденцията е особено обезпокоителна предвид факта, че повечето държави от Централна и
Източна Европа отбелязват тенденция на относително стабилно повишаване на своите
индекси, което е показател на напредък в борбата с корупцията.”, Индекс за възприятие на
корупцията - 2014 - Transparency International, с. 2. [cited 20.07.2015]. Available from:
http://www.transparency.bg/media/cms_page_media/172/CPI_2014.12.03.pdf
223
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Графика 1
РЕГИОНАЛНИ АСПЕКТИ НА КОРУПЦИЯТА: ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ224

При корупция не само пазарната конкуренция подбира
победителите – това правят и корумпирани обществени служители. В
България това се съчетава с наследената монополна структура на
икономиката, като общият ефект върху стопанството е критично
намаляване на вътрешната конкуренция. То се отразява както върху
ценовото равнище и заетостта, така и върху външната
конкурентоспособност на българското производство и пречи на
износа, който е един от възможните двигатели на растежа. Всъщност
една от най-значимите последици на наличието на корупция в
България е, че това утвърждава съществуващия в България превес на
непроизводителното над производителното предприемачество.
Предприемачеството може да бъде определено като дейност по
насочването и управлението на ресурси с цел постигане на определен
резултат и се дели на производително и непроизводително според
икономическите си последици. Разликата е в целта, с която ресурсите
се организират: в първия случай тя е да бъде създадена стойност, във
втория – да се присвои вече създадена стойност. Корупцията по
същността си е присвояване на ресурс и поради това е рай за
Индекс за възприятие на корупцията - 2014 - Transparency International, с. 6. [cited
20.07.2015].
Available
from:
http://www.transparency.bg/media/cms_page_media/172/CPI_2014.12.03.pdf
224
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непроизводителното предприемачество. Тя създава стимули силите,
уменията и средствата да се насочват само за преразпределяне на вече
създаденото, а не за производство.
Корупцията влошава условията за бизнес в България, но се
отразява особено негативно на малкия и средния бизнес. Високите
разходи по сделките, съпроводени от ниското равнище на
конкуренция, засягат първо малките и средните предприятия и ги
лишават от най-ценните им качества: гъвкавост, адаптивност,
способност да създават работни места и да намират постоянно
откриващите се нови ниши за производство. Това по същество е удар
по обществената подкрепа за стопанските реформи, защото именно
тези предприятия са най-силно заинтересованата от дълбочината и
успеха на реформите част от обществото.
Всички посочени ефекти на корупцията върху икономиката се
отразяват върху начина на мислене и поведение на стопанските
субекти в България. Целият досегашен двадесет и пет годишен опит с
прехода у нас сочи, че корумпираните печелят, че престъпниците
успяват, че почтените и съзидателно настроени предприемачи
фалират и отмират поради липсата на защита на имуществените им
права и произтичащата от тази липса нелоялна конкуренция. Тази
практика се наслагва върху вековния опит на българина – още от
времето на османското владичество – според който корупцията е
всекидневие, рушветите и връзките са основен начин за постигане на
цели и всеки го използва225.
Така корупцията става един от най-важните “климатични”
фактори, допринасящи за избуяването в България на пазарна култура,
основана на недоверие, подозрителност, готовност да се нарушават
формалните норми и убеденост в рентабилността на присвояването.
Логиката на това избуяване е проста: корупцията оформя
взаимоотношенията
между
стопанските
субекти,
засяга
В дневника на Екзарх Йосиф І, когото през 2015 г. почитаме със 175 години от
рождението му и 100 години от смъртта му, пише: „На тая интелигенция безбожна и гладна,
той (цар Фердинанд – бел. моя) раздава властта поочередно да дойде, да се поохрани и
понакраде, и която на първо място като несъстоятелна туря личния си интерес, а
патриотизма за маска на всички предприятия отгдето ще излезе гешефтът. … Пресата е
партизанска или подкупена и пише за пари, народът всякога е с властта; даже и опозицията
може да се подкупи и се подкупува от властта; и депутатите, като им дават сега по 30 лева на
ден, са готови да си седят все депутати и да вотират за властта.”, Темелски Хр. Екзарх Йосиф
І – дипломатът в расо.// Животът днес, 7-13 юли 2015 г., с. 15.
225
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неформалните правила на поведение, към които те се придържат. Тя
изкривява цялостната институционална рамка на икономиката, която
се състои от формалните и неформалните ограничения върху
човешкото поведение и от характеристиките на тяхното прилагане.
Едно от проявленията на този ефект в България е ниското доверие на
всички равнища – доверие към партньорите, към контрагентите, към
държавната администрация, към магистратурата, към способността
на икономическата система изобщо да създаде приемливи условия за
работа. По този начин корупцията спомага за утвърждаването и за
потвърждаването на мисловни модели за действителността в
България, според които “всички са маскари”. Установяването на
дългосрочни стопански връзки, основани на доверие, е нерентабилно
и безсмислено и единственият път към успеха е измамата,
присвояването. Високото ниво на корупция, съчетано с очевидната
неспособност на държавата да прилага в действителност приетите от
самата нея правила, не просто подпомага утвърждаването на
стопанска култура, основана на присвояването. Коефициент на
корупция от 43 означава, че тази “разрушителна” стопанска култура
става по-силна от своите алтернативи и започва да доминира в
стопанския живот. Корупцията е един от основните фактори, които
правят сътрудничеството и доверието губеща стратегия в България.
При такава стопанска култура и при такива характеристики на
икономическата среда растежът е невъзможен. Очевидно е, че ако
иска да постигне дългосрочен икономически растеж, българското
общество трябва да намери начин да преодолее проблема с
корупцията. Тя е проникнала във всекидневното поведение и се
практикува от голям брой държавни служители и частни
предприемачи. Тя е част от културата на българското общество и
основен елемент на икономическата среда. Нещо повече – тя не
среща пълно обществено отхвърляне и нетърпимост, без които никое
правителство не може да я сведе до някакъв оптимален минимум.
Поради това борбата с корупцията не е нито право, нито задължение
само на държавата и на нейните органи, тя е право и задължение на
българското общество и на българските граждани.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
През последните години от тривиален проблем на престъпността
корупцията се превърна в ключова заплаха за икономическата
сигурност на България. Да се разбере същността на корупцията в
общество от преходен тип и в тези условия да се очертаят
концептуални подходи за реализацията на ефективна политика за
противодействие, като гаранция за постигане на приемливо равнище
на икономическа сигурност, е една от важните задачи на
съвременните
изследвания.
Именно
научно
обоснованото
противодействие на корупцията посредством взаимодействието
между властта и обществото е необходимо условие и средство за
гарантиране на икономическата сигурност на страната.
Развитието на корупцията в България е в етап на създаване и
еволюция на устойчиви интегрирани структури с мрежова форма –
организирани престъпни общества, насочени към извличане на
мащабен доход от корупционна дейност. Те се обединяват, за да
реализират печалба от незаконна дейност и от ефективни инвестиции
в разширяването на корупционното поле като особен пазар на
корупционни услуги. По този начин заниманията с корупция се
превръщат в особено печеливш бизнес, а корупционерите се отнасят
към своята длъжност като към „държавна служба”, дохода от която
се стремят да максимизират. От единични разпокъсани и
разнопосочни сделки те преминават към организирани и
координирани действия, обединявайки се в престъпни организации,
образуващи корупционни мрежи. През последните години се
забелязва преминаване на корупцията на по-високо равнище, когато
именно корупционните мрежи са основата и най-мощният
инструмент за реализирането на корупционни сделки. Дейността на
корупционните мрежи се проявява във формирането на връзки и
зависимости между чиновниците както по вертикала на
управлението, така и по хоризонтала на различните управленски
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равнища и между различните ведомства и структури. Тези връзки и
зависимости са насочени към систематична реализация на
корупционни сделки с цел лично обогатяване, преразпределяне на
бюджетни средства в полза на участниците в корупционните мрежи,
увеличаване и максимизиране на печалбата или получаване на
конкурентно предимство посредством финансови и търговски
структури, принадлежащи към тези мрежи. Ръководители на
корупционните мрежи често са най-високопоставените държавни
служители и политици, тъй като най-мащабната корупция е резултат
от „сенчестото” въздействие върху приемането на най-важните за
държавата икономически решения.
Изводът от изложеното може да се формулира съвсем лаконично:
липсата на реално противодействие и борба с корупцията води до
нейното разпространение както по вертикала, така и по хоризонтала,
съдейства за завземането на нови институции и сфери на влияние и до
стремеж за доминация не само в икономиката, но и в политиката. В
резултат на това държавата и обществото търпят гигантски
непоправими щети – ефективността на стопанството драстично се
понижава, а изградените демократични институции се разрушават;
икономическото и социалното неравенство на населението се
задълбочава, бедността се увеличава, социалното напрежение
нараства. По този начин корупцията се превръща в системен
обществен фактор, който създава заплахи за интересите на страната, за
нейната икономическа и национална сигурност, а това поставя
императива за категорични мерки по „обеззаразяване” на икономиката
и обществото. Затова е необходима комплексна и ефективна
антикорупционна политика, осъществявана и от обществото, и от
държавата, която трябва да преследва дългосрочен ефект и да включва
разработването и осъществяването на последователни мерки за
разкриването и пресичането на корупционните канали, търсенето на
отговорност от лицата с корупционно поведение, както и елиминиране
на причините и условията, които пораждат и стимулират корупцията в
обществения живот.
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