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ВЪЗМОЖНОСТИ НА ОГЛЕДАЛНИТЕ СРАВНЕНИЯ
ЗА РЕДУЦИРАНЕ НА КОНТРАБАНДАТА
ВЪВ ВЪНШНОТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ
Доц. д-р Тодор Тодоров,
СА „Д. А. Ценов” – Свищов
Нерешен проблем на все още „прохождащата” пазарна икономика у нас е
ликвидирането на скритата икономика, част от която е контрабандният внос и
износ на стоки. По такъв начин държавният бюджет се лишава от значителен
финансов ресурс от неправомерно възстановен данък върху добавената стойност, от неплатени данъци, такси, акцизи и мита. Един от методите за разкриване на контрабандния външнотърговски стокообмен е така наречената „огледална статистика” или „огледални сравнения”.
Цел на тази научна статия е да се систематизират причините за наличието на асиметрия на данните за външнотърговския стокообмен между странитепартньори, както и да се обоснове необходимостта от редовно провеждане на
огледални сравнения, представяйки алгоритъм за тяхното практическо приложение.
І
Икономическото развитие на дадена страна до голяма степен зависи от
нейните външнотърговски контакти и възможности за реализиране на собствената продукция на други пазари. Не по-маловажни са и възможностите за осъществяване на внос на различни суровини, материали и готови стоки за развитие на производството или разнообразяване на пазара. Резултатите от външнотърговската дейност имат съществено значение при формирането на брутния
вътрешен продукт и платежния баланс на страната. За значителен брой стопански субекти извършването на външнотърговски операции е основен или допълнителен елемент в тяхната работа. По данни на НСИ повече от 13 000 фирми
годишно изнасят стоки в над 180 страни и над 26 000 фирми извършват внос от
над 170 страни1. Ето защо, коректността на информацията за износа и вноса на
стоки има съществено значение не само за статистическата практика, но и за
цялостния анализ на развитието на икономиката и формирането на търговската
политика на страната.
1

Георгиев, В. Конкурентоспособността в огледалото на външната търговия. http://docs.google.com/
viewer?a=v&q=cache:Zp5lpJFieJ0J:ime.bg/bg/download/aRbe
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Един от методите за проверка на достоверността и обхвата на данните за
износа и вноса на стоки от/за България, е извършването на съпоставка с насрещните потоци от дадена страна-партньор на основата на статистическа информация, предоставена от съответната страна. Този метод в статистическата
практика е известен като огледални сравнения (mirror comparisons).2 По
принцип те са вид двустранни международни сравнения, имащи за обект на
изследване вноса и износа на страните. По такъв начин се установява асиметрията в данните на страните-контрагенти във външнотърговските операции по
отношение на показателите „внос в страната „Х” от страната „У”„ и „износ от
страната „У” към страната „Х”„. По принцип е необходимо вносът в страната
„Х” от страната „У” да е равен на износа на страната „У” към страната „Х”.
Валидно е и обратното правило: износът от страната „Х” към страната „У”
трябва да е равен на вноса в страната „У” от страната „Х”. Това се отнася
както за целия външнотърговски стокообмен, така и за отделните стокови групи, съответно кодирани съгласно международноприетите класификации и номенклатури.
Констатираните различия при сравняването на износа на страната „Х” към
страната „У” с вноса на страната „У” от страната „Х” общо и по отделни стокови групи, трябва редовно да се предават на контролните органи от Министерството на финансите, в т.ч. на Агенция „Митници” и на Националната агенция
по приходите, за извършване от тяхна страна на съответните проверки и след
констатиране на конкретните нарушители, да се сезират правораздавателните
органи. По такъв начин ще се „пресече” практиката за контрабанден внос и
износ на стоки, ще се увеличат приходите в държавния бюджет, а така също ще
се повиши и доверието на нашите европейски партньори в спазването на българското законодателство. От тази гледна точка, огледалните сравнения могат да
се считат като сериозна и ефективна антикризисна мярка, резултатът от която
е „осветляване” на скритата икономика във външнотърговския стокообмен и
установяване на незаконния внос и износ.
Така например, кражбите на ДДС, според експерти на Българска легия „Антимафия”, само за 2008 г. възлизат приблизително на 322 милиона лева, а размерът на нелегалните щети от контрабанда, фиктивен износ и акцизни измами са
поне петкратно повече. Според тях, основания за подобни твърдения дават огледалните сравнения на външнотърговския стокооборот, както и съпоставката между
местното производство и потребление на групи от стоки, от една страна, и официално обявяваните обеми на вноса и износа на същите стоки, от друга страна.
Това означава, че милиарди левове от неплатени мита, акцизи и ДДС не влизат в
националния, а в известна част и в европейския бюджет3.
Ако огледалните сравнения станат практика в работата на митническите
органи, до голяма степен контрабандният внос и износ ще бъде силно редуциран. Това не е невъзможно, тъй като съвременните IT-комуникации позволяват
2
3

Вж.: http://www.nsi.bg/ImpExp/MirrorMethod.htm
http://webcache.googleusercontent.com
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още с пресичането на границата, в режим „online” да се разменя информация
между съответните страни. При наличие на несъответствие, системата може
да реагира моментално и след изясняване на причините за асиметрия в данните, да се предприемат съответните адекватни мерки: отпътуване на стоките
към получателите, коригиране на параметрите, заплащане на определени такси,
връщане на товара и т.н. Не е възможно, например, румънските митнически
органи да регистрират износ от своята страна към България за 500 хил. евро, а
същата партида да бъде записана от нашите митнически органи за 300 хил.
евро. Недопустимо е стоки за 200 хил. евро за 10 минути преход по Дунав мост
да „се изпарят” или да „потънат” в река Дунав. В подобни случаи трябва да се
действа много бързо, за да се изяснят причините за подобни разминавания в
данните, защото явно става дума за тяхното манипулиране, с цел извличане на
незаконни ползи от определени лица. Въвеждането на режим в реално време на
огледалните сравнения не е само от компетенциите и волята на българските
органи, но ние можем да бъдем инициатори за подобна практика, като се пристъпи към сключване на двустранни споразумения, които със сигурност биха
били подкрепени от Европейската комисия.
През последните години българската икономика запазва открития си характер, въпреки изключително неблагоприятната конюнктура и външни шокове.
Отношението на външнотърговския стокообмен спрямо брутния вътрешен продукт варира около 80%. Същевременно България преориентира външната си
търговия към страните от Организацията за икономическо сътрудничество и
развитие и Европейския съюз. Ако през 1997 г. 57,7% от българския износ е за
зоната на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, днес този
дял вече се равнява на почти 2/3. Съществени промени настъпват и при вноса.
През 1997 г. 46,6% от българския внос е от Организацията за икономическо
сътрудничество и развитие, а днес той надхвърля 60%4. Външната търговия
остава един от основните сектори и канали, през който се извършват контрабандни операции, митнически измами и е свързан с прането на мръсни пари.
Оценките за техните мащаби до известна степен са косвени, но все пак дават
определена представа за размера на сивата и черната икономика в този сектор.
Именно за оценка на контрабандата и митническите измами трябва да се използва методът на ,,огледалните сравнения”. Той предполага сравнение на събирана за една и съща международна база данни – например COMEXT –
външнотърговска информация от страните-партньори. Приложението на метода означава информацията за българския износ към Европейския съюз (или
към отделна страна-членка), депозирана от България, да се сравнява с информацията за западноевропейския внос, предоставена от Европейския съюз (респективно – от страната, с която се извършва огледалното сравнение). В същото
време се извършва и насрещно (огледално) сравнение: българската информация за вноса от ЕС/страната, се сравнява със западноевропейската информация за износа към България. Така се получава реална картина на „сивата зона”
4

http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=60&a1=992&a2=993&a3=994&a4=996#cont
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на незаконния и нелегален внос/износ, като се установяват разликите (асиметрията) при сравнението на българския износ със западноевропейския внос, както и при вноса в България, спрямо износа от Европейския съюз.5
ІІ
Данните от провeдените до момента огледални сравнения от Националния
статистически институт на базата на информация от митническата статистика, от Международния валутен фонд (Direction of Trade Statistics) и от Евростат
(Intra- and extra-EU trade), показват наличието на сериозни „разминавания” на
данните за вноса и износа. При анализа на информацията и последващата реализация на резултатите особено важно е да се открият и систематизират причините, довели до съответните различия (асиметрия). Те могат да бъдат от
най-различно естество (съзнателни и несъзнателни; обективни и субективни;
случайни и постоянно повтарящи се; логически и аритметични; законни и незаконни), но по своя характер позволяват да бъдат систематизирани в следните
три групи:6
а) методологични;
б) технически;
в) умишлени.
Методологичните различия на декларираните сведения за вноса и износа се дължат на различните стандарти за определяне на статистическата
стойност на внасяните и изнасяните стоки и услуги, използването на различни
принципи на външната търговия (например „специална система за търговия” и
„обща система за търговия”), спецификата за регистриране на някои стоки, като
златото, бункерното гориво, уловът на риба в открито море и др.
В систематизиран вид тези причини могат да бъдат представени по следния начин:
 практиката на статистиката на външната търговия на някои страни се
основава върху принципа на общата система за търговия, според който
стоките се отчитат като износ/внос в момента на пресичане на националната граница; други страни, които в даден момент встъпват като
контрагенти на предходните (например страните-членки на Европейския съюз), прилагат принципа на специалната система за търговия, според която стоките се отчитат като износ/внос след като са преминали
съответните митнически процедури; това води до възникване на така
наречения „лаг във времето”, което повишава вероятността за неверно
регистриране на страната на износител/вносител на стоките;
 в съответствие с международните стандарти, статистическата стойност на вносните стоки се определя по цени CIF (costs, insurance and
5

6

Подробности вж. в: Илиев, П. Огледална статистика – метод за оценка на контрабандата. Мениджър, бр. 7, 2003.
Вж. подобна групировка в: Трошина, Л., М. Кислыцина. Зеркальные сопоставления импорта в
статистике внешней торговли. Деньги и кредит, бр. 2, 2008, с. 32-34.
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freight), а на износа – по цени FOB (free on board); за нуждите на огледалните сравнения е необходимо да се извършва преизчисляване от цени
FOB в цени CIF и обратно; използваните за целта преводни коефициенти
за практиката на отделните страни в някои случаи са различни, което
води до появата на различия в отчитаните стойности на вноса и износа
на някои стокови групи;
 спецификата на някои стоки затруднява използването на единен подход
при тяхното регистриране от митническите служби на отделните страни, което също е предпоставка за появата на различия в обемите на
вноса и износа между тях; подобни стоки например са електричеството, златото, бункерното гориво, рибата, уловена в открито море и др.;
 съществуващите различия в подхода за регистриране операциите на физическите лица. Например, в някои страни (Руската федерация) вносът
на автомобили не е обект на митническата статистика; в същото време
страната, от която е закупен автомобилът, съгласно своите принципи, го
регистрира като износ, което автоматично поражда разлика в обема на
износа/вноса между дветге страни;
Техническите разлики се дължат най-често на операцията по преизчисляване стойността на стоките, обект на внос/износ, в единна валута и поконкретно на използването на различни валутни курсове. Тези и други причини
по-конкретно могат да бъдат сведени до следното:
 разлики между датата на изпращане на дадена стока за износ и датата
на регистриране на тази стока в страната-вносител, които понякога могат да бъдат в рамките на 2-3 седмици, което зависи от географското
положение на страните, вида на използвания за превоз транспорт и т.н.;
 разлики в стойностния обем на внасяните/изнасяните стоки поради използването на различни валутни курсове при преизчисляване в единна
валута;
 разлики в географската класификация на операциите, която се извършва
по принцип според страната на произход/крайно потребление на стоката, но при липса на възможност за прилагане на този подход, в отчетността се регистрира страната, притежаваща съответния контракт; например при външнотърговски операции между Руската федерация и страна от Европейския съюз, като контрагент се регистрира страната, чиито
граници са външни за Евросъюза (например България, Румъния, Полша); по такъв начин се появяват разлики в регистрираните обеми на
вноса и износа;
 наличието във външнотърговската дейност на страни-контрагенти, които осъществяват препродажба (реекспорт) на стоки, също е предпоставка за появата на различия между вноса и износа на съответните стокови групи;
 различия в митническото законодателство, в резултат на които митническите органи на редица страни определят различни прагове на стойността за отчитане на внасяните и изнасяните стоки;
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 неизбежното съществуване на случаи, при които някои стоки, регист-

рирани като износ от дадена страна, не достигат до страната, за която
са предназначени, поради тяхното разваляне (плодове, зеленчуци, месни и млечни продукти и др.) или поради конфискуване в някоя транзитна
страна, в съответствие с действащото национално и международно право;
 съществуващите ограничения по декларирането на информация за отделни стокови позиции (например, оръжие, боеприпаси и др. подобни стоки);
 несъвпадането по време на групирането, обработката, публикуването и актуализацията на обобщените данни от националните статистически институции и международните организации също може да предизвика различия
в двустранните обеми на вноса и износа между страните-контрагенти.
Умишлените (съзнателните) причини за наличието на различия в обемите между вноса и износа се дължат най-вече на приложението от вносителите на всевъзможни схеми за недостоверно деклариране на цените и количествата на стоките, страните, от които се внасят стоките, номенклатурата (кодовете) на внасяните стоки и т.н., с цел избягването или заплащането на много
по-малки суми, дължими съгласно митническото законодателство. По-конкретно,
умишлените причини за наличието на разлики при извършването на двустранните огледални сравнения могат да бъдат систематизирани в следния ред:
 нерегистрирането при пресичането на националната граница в едната
страна-контрагент на дадена партида стоки, обект на външнотърговския стокообмен, а в страната-вносител се осъществява регистриране
на съответната сделка, което автоматично води до различия в обемите
ва износа и вноса между двете страни;
 наличието на така нареченото „двойно счетоводство” от вносителите,
които декларират пред митническите органи занижени количества стоки, с цел заплащане на по-малки митнически такси; също така е възможно да се регистрират различни експортни и импортни цени на стоките,
отново с цел показване на по-малки стойностни обеми на външнотърговските сделки;
 декларирането от вносителите на стокови номенклатури (кодове), различни от действителните, с цел заплащането на по-малки митнически такси
(например, стъклен амбалаж вместо бутилки с определен вид алкохол);
 декларирането от износителите на завишени количества и стойности на
изнасяните стоки, с цел увеличаване на възстановявания впоследствие
данък върху добавената стойност; в същата посока е и регистрирането
чрез подкуп на фиктивен износ;
 наличието на случаи, при които страните-участнички във външнотърговските сделки, посочват умишлено лъжливи страни-партньори (например, износът е за Украйна, а в документацията се посочва като вносител Узбекистан).
Практиката доказва, че последната група причини (умишлените) имат
преобладаващо място по отношение на „приноса” им за деформиране на данни-
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те за външнотърговския стокообмен. С други думи, анализът на резултатите от
двустранните международни огледални сравнения показва, че най-често срещаната причина за разликите между вноса и износа е недостоверното деклариране на стоките. Останалите посочени причини от първите две групи могат да
бъдат идентифицирани като предимно обективни фактори за формирането на
разликите (асиметрията) между вноса и износа при извършване на огледалните
двустранни международни сравнения. Това твърдение е типично за всички страни
и се базира на получените резултати от проведените до момента друстранни
огледални сравнения в света.
ІІІ
При идентифицирането на установените различия трябва да се държи сметка за конфиденциалността на външнотърговската отчетност, както по отношение на предприятията-партньори, така и по отношение на стоковата номенклатура. В страните от Европейския съюз въпросът за конфиденциалността се поставя при висока дезагрегация на информацията. По информация на Евростат,
базираща се на COMEXT-HS до четвърти знак на дезагрегация, едва 1% от
европейския внос от България и 3-3,5% от износа е конфиденциален.7
При провеждането на дадено огледално международно сравнение, е необходимо да се спазват определени принципи и работата да преминава през строго определени етапи, чието съдържание накратко може да бъде представено по
следния начин:
1. Сключване на двустранно споразумение
Преди всичко е необходимо да има сключено двустранно споразумение
между статистическите и митническите институции на двете страни и готовност за диалог и обмен на детайлна информация за стоковите потоци, при спазване на законовите разпоредби на всяка от страните и гарантиране конфиденциалността на получаваната информация.
При анализа на различията, ако съответната статистическа или митническа администрация не разполага с подробна информация, би следвало да се
изискат допълнителни данни от други институции. Така например, данни за потоци и сделки, които не се включват в статистическия обхват на външната
търговия, обикновено се изискват от митническите служби. Без наличието на
добро партньорство, осъществяването на такава процедура ще бъде формално,
а резултатите не само, че няма да разкрият коректно несъответствията, но и
могат да доведат до погрешни преценки и решения.
2. Уточняване параметрите на огледалното сравнение
След сключването на споразумение между двете институции, следва да
стартира процедура по уточняване на прилаганите принципи и подходи, използ7

Вж.: Скритата икономика. C., Център за изследване на демокрацията, 2004. http://www.csd/bg/
fileSrc.php?:d=616
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ваните източници на информация, прилаганата методология, начините за третиране на различните режими за движение на стоките, прилаганите номенклатури и класификации, подходите за третиране на специфичните движения. Тази
предварителна информация е необходима, за да се подготвят съпоставими по
съдържание и обхват стокови потоци. През тази фаза от съвместната работа
много внимателно следва да се уточнят нивата на съгласуваност и екипите от
експерти на двете страни, които ще реализират съответното сравнение. В повечето случаи, след постигане на договореност за провеждане на дадено огледално сравнение, трябва да се извърши предварителен обмен на въпросник с
отговори по различните аспекти на прилаганата в съответната страна методология и базисна информация за стокообмена между съответните две страни за
индентифициране на рисковите групи и стоки.
По принцип, за класифициране на стоките всички страни използват Хармонизираната система (HS – 2, 4 и 6 знака) или Комбинираната номенклатура (CN
– 8 знака), което гарантира съпоставимост на потоците. В повечето случаи за
задоволяване на своите специфични национални потребности отделните страни
би трябвало да разработят допълнителна дезагрегация на ниво „стока”. При
наличието на несъответствия в по-ниските нива, на базата на текстовото описание за съдържанието на стоковия код, се индентифицират кореспондиращите
позиции. През този етап следва да се уточни и видът на валутата, в която ще се
извършва сравнението.
3. Организационни срещи на работните групи от двете страни
След тези предварителни процедурни въпроси е необходимо да се проведе
поредица от работни срещи за обсъждане на резултатите и анализ на различията, когато се извършва огледално сравнение на най-ниско ниво - по стоки и сделки.
На базата на практическия опит на всяка от страните, на този етап се анализират възможните причини за констатираните методологични различия.
4. Съставяне на сравнителни таблици
След извършване на уточненията и съпоставките, трябва да се подготвят
съгласувани таблици, които да се приемат и от двете страни, за което се подписва протокол или директно се приподписват от двете страни основните таблици с данни от огледалното сравнение. Едва тогава всяка страна ще има право
да разпространява тези данни, да издава публикации, да ги използва за аналитични нужди и да предприема други дейности, в съответствие със своите компетенции и правомощия.
5. Анализ на резултатите
Работата по извършването на огледални сравнения обикновено помага също
така за установяване на по-добри контакти между работните екипи и продължаване на сътрудничеството по уточняване на стоковите потоци, регулярен обмен
на информация, нови работни срещи за анализ на резултатите. Най-трудна, изискваща време и много добро познаване на националната практика в областта на
статистическото отчитане на стоковите потоци, е работата по съгласуване на
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прилаганите национални методологии и определяне на причините за различията. По време на този етап се определят абсолютните и относителните отклонения, анализират се причините за допуснатите «разминавания» в данните, извършват се сравнения с предходни периоди и други дестинации, формулират се
предложения за предприемане на конкретни мерки, целящи недопускането на
манипулирани данни за вноса и износа.
6. Реализация на резултатите от провежданите огледални сравнения
През 2000 г. в Националния статистически институт стартира програма за
извършване на огледални сравнения с основните търговски партньори на страната и съседните на България страни. Досега са завършени процедурите и са
издадени съответни публикации с резултатите от извършените сравнения между България и: Македония, Германия, Украйна, Югославия, Русия, Турция, Румъния, Хърватска и Гърция. Резултатите от всяко огледално сравнение се предоставят на потребители в страната и чужбина. Статистическата оценка за причините, както и таблици с данни, следва да се предоставят също така и на
заинтересованите институции в България – Министерство на финансите, Агенция „Митници”, ДАНС, НАП и др..
За улеснение всяка публикация съдържа кодовете и пълните наименования на съдържащите се в нея рискови стоки. Всички издания са подготвени на
български и английски език, за да могат да се ползват и от потребители в чужбина. За да имат възможност повече потребители на статистическа информация да се запознаят с резултатите от работата на статистиката в тази област,
на сайта на НСИ са публикувани данни от вече завършилите огледални сравнения, проведени през периода 1999 - 2008 г.
Таблица 1
Огледално сравнение за външнотърговския стокообмен
между България и Румъния (хил. щ. дол.)*

Години

Износ от
България

Внос в
Румъния

Разлика
(exp-imp)

Внос в
България

Износ от
Румъния

Разлика
(imp-exp)

1

2

3

4

5

6

7

1999

55 762

54 985

777

74 375

136 663

-62 288

2000

86 658

87 781

-1 123

23 0831

289 542

-58 711

2001

129 128

148 778

19 650

172 347

202 170

-29 823

2002

158 662

146 065

12 597

162 918

176 615

-13 697

2003

227 115

228 735

-1 620

260 194

289 216

-29 022

* Източник: http://www.nsi.bg/ZActual/MirrorCZ04.htm
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Таблица 2
Огледално сравнение за външнотърговския стокообмен
между България и Украйна (млн. щ. дол.)*

Години

Износ от
България

Внос в
Украйна

Разлика
(exp-imp)

Внос в
България

Износ от
Украйна

Разлика
(imp-exp)

1

2

3

4

5

6

7

2005

88,7

108,7

-20,0

693,1

543,0

150,1

2006

115,9

130,4

-14,5

755,1

595,8

159,3

2007

228,8

169,6

59,2

2146,6

554,0

1592,6

2008

258,2

239,4

18,8

2685,5

1106,0

1579,5

Таблица 3
Огледално сравнение за външнотърговския стокообмен
между България и Русия (млн. щ. дол.)*

Години

Износ от
България

Внос в
Русия

Разлика
(exp-imp)

Внос в
България

Износ от
Русия

Разлика
(imp-exp)

1

2

3

4

5

6

7

2005

151,0

241

-90,0

2839,8

1900

939,8

2006

238,5

332

-93,5

4140,0

2966

1174,0

2007

447,2

415

32,2

3728,9

3800

-71,1

2008

603,7

639

-25,3

5276,8

4779

497,8

Както се вижда от таблица 1, при сравняване на данните за износа от
България за Румъния с тези за вноса на Румъния от България (колона 2 минус
колона 3), разликите по години варират в доста широки граници: от -1620 хил. щ.
долара до 19 650 хил. щ. долара. Очевидно в този разрез измами са си позволявали, както българските фирми-износители (в по-големи мащаби), така и румънските фирми-вносители.
При сравняване на данните за вноса в България от Румъния с тези за износа
на Румъния за България (колона 5 минус колона 6), разликите по години също
варират в доста широки граници, но за целия период по години те са отрицателни:
положително е, че тази асиметрия в данните бележи обща тенденция на намаляване от 1999 г. към 2003 г. Фактът, че данните, които посочва румънската администраци за своя износ към България, за петте години винаги са по-големи от
* Източник: http://www.nsi.bg/ZActual/MirrorCZ04.htm
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данните, които предоставя нашата митническа статистика за обема на вноса от
Румъния в България, свидетелства за допускане на митнически измами и контрабанден внос в по-големи мащаби от българската администрация и фирми.
Очевидно през целия период бюджетът е бил ощетяван доста сериозно
поради неплащане на мита, такси, акцизи, данъци и т.н. Ако се проследят данните от това проучване по конкретни стокови групи8, при сравняване на износа от
България за Румъния с вноса на Румъния от България, се констатира отрицателна разлика в размер на -1 619 587 щатски долара, т.е. румънската страна е
отчела много по-голям обем на вноса от България, докато българската страна
е отчела много по-малък обем на износа за Румъния. Най-фрапиращи са различията при полимерните изделия с код 61071100 (9 610 077 щ. дол.), тропическите плодове с код 27101981 (8 765 851 щ. дол.), природния газ с код 39233010 (-1
688 574 щ. дол.) и др.
При сравняване на данните за вноса в България от Румъния с тези за
износа на Румъния за България, е отчетена още по-голяма разлика в размер на
-29 021 426 щатски долара, т.е. българската страна е регистрирала много помалък обем внос от Румъния, а румънската – доста по-голям обем износ за
България. Най-сериозни са различията по позиция 27101999 Бадеми, шам фъстък,
печени или пържени (11 755 743 щ. дол.), позиция 76012010 Памучни тъкани (6
491 233 щ. дол.), позиция 271111900 Тропически плодове (-10 220 608 щ. дол.),
позиция 76042910 Дрехи втора употреба (-6 859 831 щ. дол.) и т.н.
При сравняване на данните за износа от България за Украйна (таблица 2)
с тези за вноса на Украйна от България (колона 2 минус колона 3), разликите по
години варират в граници: от -20 млн. щ. долара до 59,2 млн. щ. долара. Очевидно в този случай измами са извършвали, както българските фирми-износители, така и украинските фирми-вносители (в по-големи мащаби).
При сравняване на данните за вноса в България от Украйна, с тези за износа
на Украйна за България (колона 5 минус колона 6), разликите по години също
варират в доста широки граници, но за целия период по години те са положителни.
При това, тази асиметрия в данните бележи обща тенденция на увеличаване от
2005 г. към 2008 г. Фактът, че данните, които посочва украинската администраци
за своя износ към България, за четирите години винаги са по-малки от данните,
които предоставя нашата митническа статистика за обема на вноса от Украйна в
България, свидетелства за допускане на митнически измами и контрабанден износ в по-големи мащаби от украинската администрация и фирми. Докато през
2005 г. разликата е в размер на 150,1 млн. щ. дол., то през 2008 г. тя нараства
повече от 10 пъти, което свидетелства за много сериозно участие на сивия сектор във външнотърговската дейност на украинските партньори.
Подобни констатации могат да се направят и по отношение на външнотърговския стокообмен на България с Руската федерация (таблица 3). Регистрираният от българските митнически органи износ за Русия през периода 2005 2008 г., с изключение на 2007 г., е по-малък от отчетения от руската админист8

Вж.: http://www.nsi.bg/ZActual/MirrorCZ04.htm
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рация внос от България. Това свидетелства за изкуствено занижаване на обема
на нашия износ към Русия, с цел плащане на по-малко мита, такси, акцизи и т.н.
Смущаваща е и положителната разлика през 2007 г. в размер на 32,2 млн. щ.
дол., защото зад тази разлика може да се крие неправомерно възстановяване
на ДДС, поради регистриране на фиктивен износ от страна на български фирми.
Много по-значителни са разликите между вноса в България и износа от
Русия, като те са положителни знаци, с изключение на 2007 г. (-71,1 млн. щ.
дол.) и варират в доста широк интервал по години. Очевидно, измамите могат
да се припишат главно на руската митническа администрация и бизнес, като
бюджетът на страната е ощетен сериозно с непостъпили в него приходи, като
същото важи и за нашата страна за 2007 г.
Констатираните различия при сравняването на износа на страната „А” към
страната „В” с вноса на страната „В” от страната „А”, общо и по отделни
стокови групи, трябва редовно да се предават на контролните органи от Министерството на финансите, в т.ч. на Агенция „Митници” и Национална Агенция
„Приходи”, за извършване от тяхна страна на съответните проверки и след констатиране на конкретните нарушители, да се сезират правораздавателните органи. По такъв начин ще се „пресече” практиката за контрабанден внос и износ
на стоки, ще се увеличат приходите в държавния бюджет, а така също ще се
повиши доверието на нашите европейски партньори в спазването на българското законодателство. От тази гледна точка, огледалните сравнения могат да се
считат като сериозна и много ефективна антикризисна мярка.
Важна особеност на огледалните сравнения е тази, че те са последваща
оценка, базираша се на статистически данни за минали периоди. Полезно би
било да се сформира работна група от експерти в съответната област, за да се
обсъди едно евентуално въвеждане в практиката на митническите органи на
огледалните сравнения, които да се извършват в online режим, т.е. в реално
време, докато стоките се намират още на граничните пунктове. Към момента
най-подходящо е като пилотен проект това да стане между нашата страна и
Румъния, тъй като и двете страни са членки на Европейския съюз. Иначе констатацията на огледалните статистически сравнения, извършени на базата на
данни, отнасящи се за минали периоди, че между износа от дадена страна и
вноса в съседната има разлика в повече или в по-малко от съответната сума,
може само да подкрепи фактът, че контрабандата не е ликвидирана и сивият
сектор във външната търговия „процъфтява”, а държавният бюджет отново е
ощетен с няколко милиона лева.
* * *
Изводите, които могат да се формулират въз основа на предходния текст,
в синтезиран вид, се свеждат до следното:
1. Неоспорим факт е продължаващата практика за недеклариране на действителните обеми на вноса и износа, от което държавните финанси понасят съответните загуби.
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2. Огледалните сравнения са подходящ инструментариум за констатиране
(„осветляване”) на скритата икономика във външнотърговската дейност,
т.е. за редуциране на контрабандата.
3. Необходимо е да се регламентира законово и да се въведе в практиката
редовното провеждане на огледални сравнения на вноса и износа в on
line режим, т.е. в реално време на пресичане на стоките, предмет на
външнотърговска дейност, на митническите граници на страната.
POSSIBILITIES OF MIRROR COMPARISONS
FOR REDUCING SMUGGLING
IN FOREIGN TRADE
Assoc. Prof. Dr Todor Todorov
Abstract
One of the indirect statistical methods for evaluating the asymmetry of the data between
partner countries in the realization of foreign trade activity is the so-called method of „mirror
comparisons”. Its use permits the bringing out „in the daylight” a large part of contraband
import and export, whereby in the budget of the country there will enter considerable financial
resources in the form of taxes, duties and excise, and there will be put an end to the bad practice
of wrongful refunding of value added tax. From that viewpoint the bilateral mirror international
comparisons constitute a serious anticrisis measure and ought to be introduced as regular
practice in the activities of the authorities of the Customs Houses Agency, the National Revenue
Agency, the National Statistical Institute and other interested state institutions. In the article
there are systematized the reasons for the presence of asymmetry in the data on foreign trade
between partner countries and is substantiated the necessity for regular conducting of mirror
comparisons, as is offered an algorithm for their practical application.

ВОЗМОЖНОСТИ ЗЕРКАЛЬНЫХ СОПОСТАВЛЕНИЙ
ДЛЯ РЕДУЦИРОВАНИЯ КОНТРАБАНДЫ
ВО ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Доц. д-р Тодор Тодоров
Резюме
Один из косвенных статистических методов оценки асимметрии данных стран-партнеров при осуществлении внешнеторговой деятельности – это так называемый метод
„зеркальных сопоставлений”. Его использование позволит „вывести из тени” большую
часть контрабандного импорта и экспорта, в результате чего в бюджет страны поступит
значительный финансовый ресурс в виде налогов, пошлинных сборов и акцизов, а также
сделает возможным покончить с порочной практикой неправомерного возмещения налога на добавленную стоимость.
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С этой точки зрения двусторонние зеркальные межгосударственные сопоставления являются серьезной антикризисной мерой. Их следует ввести в регулярную практику
деятельности органов Агентства таможен, Национального агентства поступлений, Национального статистического института и прочих заинтересованных государственных институций.
В статье систематизированы причины наличия асимметрии данных о внешнеторговом товарообмене между странами-партнерами, обосновывается необходимость регулярного проведения зеркальных сопоставлений, предлагается алгоритм их практического
применения.

