
3 9
Статии

УДК – 336
Econ Lit – Е660

ДЪЛГОСРОЧНА УСТОЙЧИВОСТ НА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ

Доц. д-р Владимир Владимиров

Въпросите на устойчивостта на публичните финанси напоследък стават
една от централните теми на обществено-политическия дебат в областта на
икономиката и икономическата политика. Дълговата криза в Европа, опасност-
та от повторение на рецесията и дестабилизиране на еврото, са факти, които
определено призовават към фискална предпазливост и подчертават значението
на поддържането на устойчиви публични финанси. Тези процеси ясно показват
какви големи рискове се поемат, когато използването на бюджетни стимули и
фискални мерки за стабилизиране на икономиката става без да се отчита влия-
нието им върху дългосрочното състояние на държавните финанси.

За България фискалната устойчивост е особено важна, както поради ре-
жима на паричен съвет, така и от гледна точка на перспективата за успешна
монетарна интеграция и включване в Еврозоната. При тези условия, оценката
на дългосрочната устойчивост на публичните финанси е главният критерий за
определяне на резервите, които има фискът да подпомага икономиката и да
поеме върху себе си част от тежестите при неблагоприятни макроикономичес-
ки развития. До подоптимални резултати и неефективна политика, обаче, води
както ниското равнище на устойчивост, така и ненужно високото. „Преизпълне-
нието” на изискванията за устойчивост стеснява пространството за бюджетни
инициативи, които да осигурят краткосрочен стимулиращ ефект върху съвкуп-
ното търсене и производството без негативни последици в дългосрочен план и
прави фискалната политика източник на отрицателни импулси към реалната
икономика и растежа.

В тази статия предмет на изследване са съществени теоретични и прак-
тически проблеми на оценката на дългосрочната фискална устойчивост като
важна рамка на фискалната политика. Разглеждат се основните показатели за
фискална устойчивост, използвани в рамките на многостранното фискално на-
блюдение в ЕС. Анализира се състоянието на устойчивостта на публичните
финанси в България през последните години и по-конкретно тенденциите в тази
сфера на фона на кризисните процеси и тяхното отражение върху националната
икономика и публичните финанси.

1. Теоретични проблеми на оценката на фискалната устойчивост

Цел на оценката на фискалната устойчивост (fiscal sustainability) е да пока-
же дали поддържаната фискална позиция и проектираните нива на бюджетните
приходи и разходи водят до неблагоприятна динамика на съотношението дълг/
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БВП. Понятието се отнася до бъдещите последици от водената фискална поли-
тика и то придобива особено значение сега, предвид оценката на възможности-
те за използване на фискални стимули за борба с последиците от кризата. По-
точно, въпросът е дали една по-малко рестриктивна политика, подкрепяща ре-
алната икономика, е жизнеспособна в дългосрочен план и може ли тя да пре-
дизвика бързо нарастване на дълга и да застраши стабилността на публичните
финанси в перспектива.

Оценката за устойчивостта на фискалната политика е силно зависима от
приетите допускания за дългосрочното развитие на икономиката. Тя се основа-
ва върху проектиране на влиянието на бюджетната политика върху дълговата
динамика и обхваща както елементите на средносрочните фискални рискове,
така и дългосрочната стабилност на публичните финанси. Това предполага про-
гнозиране на развитието на основните бюджетни променливи, като например,
лихвения процент по публичния дълг и нивото на дефицита и дълга, в съответ-
ствие със средносрочните и дългосрочните бюджетни цели. Разработването на
такъв тип прогнози е мотивирано главно от необходимостта да се отчете дългос-
рочното влияние от застаряването на населението върху бюджета, но тези про-
гнози имат и по-общо значение за оценка на макроикономическите последици
от водената фискална политика и по-конкретно – за това, нужни ли са корекции
в бюджетните приходи, разходи и първичния фискален баланс.

Въпреки известни различия при дефинирането на понятието за устойчи-
вост, най-общо като устойчива фискална политика се разглежда тази политика,
която без съществени корекции на възприетия модел за формиране на приходи-
те и разходите на бюджета, може да се провежда дълго (по принцип за неопре-
делено време) без това да води до прекомерно натрупване на дълг и да наруша-
ва платежоспособността на публичния сектор.

В литературата са разработени различни подходи за количествена оценка
на фискалната устойчивост1. Като общо условие за устойчивост се приема из-
пълнението на интертемпоралния критерий за платежоспособност на фиска,
съгласно който дисконтираната стойност на първичните фискални баланси (т.е.
разликата между приходите и нелихвените разходи) трябва да бъде равна на
дисконтираната стойност на правителствения дълг. Спазването на това условие
означава, че правителството няма да прибягва до емитиране на нов дълг, за да
покрива лихвените плащания по неизплатения дълг и ще е в състояние да по-
срещне своите финансови задължения за сметка на бюджетните приходи.

Този най-общ критерий за устойчивост, обаче, съдържа известна степен
на неопределеност, тъй като по принцип предполага безкрайно дълъг времеви
хоризонт. По тази причина, той може да бъде удовлетворен и за сметка на нере-
алистични в икономическо и политическо отношение допускания за бъдещи голе-
1 Вж.: Assessing Sustainability. IMF, May 28, 2002. (http://www.imf.org/external/np/pdr/sus/2002/

eng/052802.htm); Balassone, F. аnd D. Franco, Assessing Fiscal Sustainability: A Review of Methods
with a View to EMU. In: Fiscal Sustainability. Banca d’Italia, 20-22 January, 2000; Krejdl, A., Fiscal
Sustainability – Definition, Indicators and Assessment of Czech Public Finance Sustainability. CNB,
Working Paper Series 3/ 2006.
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ми корекции в бюджетните приходи и разходи и респективно за увеличаване на
данъчната тежест и трансфер на значителни разходи за бъдещите данъкоплат-
ци2. С други думи, възможно е разминаване между формалното изпълнение на
критерия за платежоспособност и реалната устойчивост на публичните финан-
си. Ето защо, като по-често използван и по-прагматичен се е наложил предло-
женият от О. Бланшар по-ограничен критерий за фискална устойчивост, който
изисква  поддържането в рамките на прогнозния период на дадено равнище на
дълга спрямо БВП (или връщане на дълга към първоначалното му равнище)3.

Съгласно този критерий, устойчива фискална политика е тази политика,
която запазва стабилно някакво целево ниво на отношението на държавния дълг
към БВП – обикновено между 40 и 60%. Ако това условие не е изпълнено и има
тенденция в перспектива равнището на дълга да нараства, първичният бюдже-
тен баланс трябва да се проектира така, че да осигурява излишъци, за да гаран-
тира стабилизиране на дълговото равнище. Степента на необходимата корек-
ция се определя от разликата между фактическия първичен фискален баланс и
първичния баланс, необходим за стабилизиране на отношението на дълга към
БВП на зададеното равнище4.

По такъв начин централният въпрос на фискалната устойчивост е влияни-
ето на текущата фискална политика върху тенденциите на изменение на държав-
ния дълг. Когато тази политика стабилизира или снижава отношението на дълга
към БВП, тя е съвместима с критерия за устойчивост.

Ако възприетата линия на политика увеличава дълга, тя подкопава устой-
чивостта на публичните финанси и не е жизнеспособна. Високото и нарастващо
отношение на дълга към БВП води до фискална неустойчивост, защото пови-
шава реалните лихвени проценти и разходите за обслужване на дълга. Това
ограничава ресурсите за извършване на други разходи и като цяло маневренос-
тта на фискалната политика. Такава политика засилва изтласкващия ефект на
фиска по отношение на частните разходи и влошава инвестиционната среда. Тя
се определя като неустойчива, защото не може да бъде продължавана без зна-
чителни макроикономически негативи и в крайна сметка трябва да бъде про-
менена.

Изложеното показва, че централен проблем при оценката на фискалната
устойчивост е определянето на някакво целево ниво на отношението на дълга
към БВП и проектирането на фискална позиция, която осигурява неговото по-
стигане и стабилизиране. Следователно, решаващо значение имат съображе-

2 Croce, E.and V. H. Juan-Ramon, Assessing Fiscal Sustainability: A Crosscountry Comparison. lMF
Working Paper № 145, July 2003.

3 Вж.: Blanchard, O. J., Suggestions for a New Set of Fiscal Indicators.  OECD, Working Paper No. 79,
1990, p. 16-17; Blanchard, O., J. C. Chouraqui, R. P. Hagemann аnd N. Sartor, The Sustainability of
Fiscal Policy: New Answers to an Old Question, OECD Economic Studies, No. 15, 1990, p. 7-36.

4 Aristovnik, A. and B. Berčič. Sustainability of General Government and Local Government Fiscal
Balances In Selected Transition Countries. University of Ljubljana, Faculty of Administration, Slovenia.
2006, р. 5. (http://www.nispa.sk/_portal/files/conferences/2006/papers/200605161428510.Paper
Aristovnik.doc)
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нията, влияещи на избора на подходящо целево съотношение дълг/БВП. Теори-
ята, обаче, не предлага някакво определено ниво на дълг, което може да се
счита за оптимално, без значение на конкретните обстоятелства и целите на
макроикономическата политика. По-скоро оптималността на дълговото равни-
ще зависи от решенията относно желаното равнище на данъчно облагане и оси-
гуряването на финансирането на избрания обем публични блага и услуги. Заед-
но с това, важно значение имат и съображенията за използване на дълга като
инструмент за „изглаждане” на данъчното облагане и провеждането на контра-
циклична стабилизация.

Формално, основните зависимости, определящи изменението на отноше-
нието дълг/БВП – Δ Dt / Yt, при дадено бюджетно ограничение на правителство-
то, могат са се представят чрез равенството:

Δ Dt / Yt  = (rt – gt) Dt / Yt + Bt / Yt ,

където: Dt, Yt и Bt са съответно общият правителствен дълг, номинал-
ният БВП и номиналният първичен баланс на публичния сектор
(т.е. разликата между общите приходи и нелихвените разходи), а
rt и gt са реалният лихвен процент по правителствения дълг и
реалният темп на растеж на БВП.

Както се вижда от равенството, изискванията към първичния фискален
баланс зависят от съотношението между равнището на лихвените плащания по
правителствения дълг – rt и темповете на нарастване на БВП – gt. Това съотно-
шение показва може ли правителството да си позволи бюджетен дефицит, без
да застрашава устойчивостта на фискалната позиция или трябва да поддържа
фискални излишъци. Когато rt > gt, това просто означава, че нарастването на
бюджетните приходи, генерирано от растежа на БВП, няма да бъде достатъч-
но, за да се покрият плащанията по дълга. В резултат правителството ще е
принудено да заема повече и повече средства, за да заплаща лихвите по дълга.
За да се предотврати „взривното” нарастване на дълга, бюджетът трябва да е
с първичен излишък, достатъчен за да покрие недостига, идващ от разликата
между нивото на реалния лихвен процент по дълга и реалния темп на растеж на
БВП. Обратно, когато rt < gt, поддържането на стабилно ниво на дълга може да
става и при известен дефицит.

На базата на посоченото по-горе равенство илюстративно може да се оп-
редели, че за да се поддържа неизменно равнище на дълг от около 15% от БВП,
колкото е сега брутният правителствен дълг на България, за всеки процентен
пункт разлика между rt и gt (т.е. разликата между средния лихвен процент по-
дълга и темповете на растеж на реалния БВП) ще се изисква първичен бюдже-
тен излишък, не по-голям от 0,15% от БВП.

Това показва, че при висок темп на растеж на БВП и ниско равнище на
дълга, поддържането на фискална устойчивост е съвместимо със значителна
гъвкавост на фискалната политика. То не налага непременно големи бюджетни
излишъци, което може вместо да добавя устойчивост, да влоши структурата на



4 3
Статии

разходите, като ограничи важни техни производителни елементи. Също така, по
дефиниция, концепцията за устойчивост не изключва допускането на временни
дефицити на правителството, ако те могат да се компенсират от бъдещите из-
лишъци5.

2. Показатели за фискална устойчивост в ЕС

Въпросите на фискалната устойчивост заемат важно място при координи-
ране на политиките в Европейския съюз. И за държавите, които не участват в
еврозоната, по силата на многостранното фискално наблюдение съществува
задължение да очертаят стратегии за гарантиране на устойчивостта на своите
публични финанси в представяните програми за конвергенция.

Европейската комисия оценява дългосрочната устойчивост на публични-
те финанси, в зависимост от това, дали въз основа на текущите политики и
прогнозираните бюджетни тенденции държавите-членки ще са в състояние: 1)
да отговарят на правителствените бюджетни ограничения, така, че дисконти-
раната стойност на бъдещите приходи да покрива дисконтираната стойност на
бъдещите държавни разходи и неизплатения дълг, и 2) да се съобразят с бюд-
жетните изисквания на Пакта за стабилност и растеж (ПСР) за поддържане на
ниво на дълга под 60% от БВП6.

За оценка на рисковете за устойчивостта на публичните финанси се изпол-
зват основно два количествени показатела за разрив в устойчивостта
(sustainability gaps), съответно означавани като S1 и S2. Те измерват разликата
между текущата (или планираната) бюджетна позиция и тази позиция, която
гарантира устойчивост, според посочените по-горе критерии7.

Двата показателя се изчисляват и наблюдават от Европейската комисия и
ЕКОФИН (Съвета на икономическите и финансовите министри) за всички стра-
ни от ЕС и са неразделна част от многостранното бюджетно наблюдение за
стабилността и конвергенцията в сферата на публичните финанси. Оценките
първоначално се правеха за периода до 2050 г., а сега са до 2060 г., като в тези
рамки се прогнозира ефектът, който се очаква да окаже застаряването на насе-
лението върху бюджета под формата на по-големи разходи за пенсии, здравни и
социални грижи, образование, обезщетения за безработица и др. Въз основа на
стойността на двата показатела се проектират бюджетните корекции, необхо-
5 Вж.: Von Hagen, J. The Sustainability of Public Finances and Fiscal Policy Coordination in the EMU,

CASE Network Studies & Analyses No. 412 , р. 9.
6 Вж.: Public finances in EMU – 2006. European Economy, № 3/2006, p. 58.
7 При анализа на дългосрочната устойчивост на публичните финанси се взема предвид настоящо-

то ниво на дълга, текущият бюджетен дефицит/излишък и очакваните разходи, произтичащи от
застаряването на населението, ако се приеме, че пенсионната политика не се променя. Подходът,
използван в ЕС за определяне на показателите за устойчивост на публичните финанси е описан  в:
The impact of ageing on public expenditure: projections for the EU 25 Member States on pensions,
health care, long-term care, education and unemployment transfers (2004-2050), Annex 11: The Approach
Used аt EU Level to Assess the Sustainability of Public  Finances. European Economy, Special Report,
№ 1/2006, p. 97-106.
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дими за постигане на устойчиво състояние на публичните финанси за отделни-
те страни в дългосрочен период8.

Първият индикатор S1 се определя като разлика между средния първи-
чен фискален баланс (в % към БВП), който би генерирал дълг, равен на 60% от
БВП в края на прогнозния период и фактическия фискален баланс. Положител-
ната стойност на S1 сигнализира за неустойчива бюджетна позиция, която води
до нарушаване на критерия за не по-голямо от 60% равнище на правителстве-
ния дълг и  може да доведе до взривно нарастване на дълга.

Вторият индикатор, S2, се основава на посоченото по-горе общо опре-
деление на устойчивостта, според което настоящата (дисконтираната) стой-
ност на всички бъдещи бюджетни приходи трябва да съответства на настоя-
щата стойност на бъдещите държавни разходи и неизплатения дълг. За целта
той се изчислява като разлика между първичното бюджетно салдо (в % от
БВП), което осигурява това условие и текущото салдо на първичния фискален
баланс. Както и при S1, положителните стойности на S2 показват неустойчива
бюджетна позиция. Въз основа на този индикатор се определя и салдото на
задължителния първичен баланс (required primary balance) – RPB, което пред-
ставлява средното първично салдо през първите пет години от прогнозния пе-
риод, което съответства на изискванията на показателя S2 и  позволява  на
правителството да води политика, строго съобразена с интертемпоралните
бюджетни ограничения. Всеки от индикаторите за устойчивост отчита: 1) въздей-
ствието на първоначалната бюджетна позиция и 2) дългосрочното отражение
върху бюджета на застаряването на населението.

Информационното значение на двата индикатора се заключава в това, че
S1 показва доколко първичният фискален баланс осигурява спазване на изиск-
ванията на критерия от Маастрихт за равнище на дълга до 60% от БВП в края
на периода – 2050 г. или респективно 2060 г.; S2 отразява по-строгото изискване,
произтичащо от бюджетното ограничение в безкраен период, според което дис-
контираните стойности на първичното салдо на бюджета трябва да бъдат рав-
ни на дисконтираната стойност на дълга.

Очевидно поддържането на нулева или отрицателна стойност на S2 (и RPB)
изисква по-рестриктивна фискална политика, която по същество трябва да оси-
гурява балансиран бюджет в рамките на прогнозния период като цяло. Всъщност,
както бе показано по-горе, стабилно равнище на дълга спрямо БВП при високи
темпове на растеж на номиналния БВП (когато gt > rt) може да се постигне и
без стриктно балансиране на бюджета. Това изискване не съответства и на
промените на  фискалните правила на реформирания през 2005 г. ПСР, които
позволяват на страните с ниско равнище на дълг и висок растеж да планират в
средносрочните си бюджетни програми дефицит до 1% от БВП.
8 Оценките на устойчивостта на публичните финанси, извършени от ЕК, не почиват само върху

посочените количествени показатели. Поради несигурността на дългосрочните бюджетни прог-
нози, при анализа на устойчивостта ЕК взема под внимание и информацията за текущото  равни-
ще на данъчното бреме, за евентуалното влияние на структурните реформи, за степента на
достоверност на прогнозите и др. „качествени” фактори. – Public finances in EMU – 2006, op. cit.
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Въпреки това, показателите за устойчивост осигуряват солидна основа за
определяне на размера и основния източник на рискове за публичните финанси
в страните от ЕС. В зависимост от стойностите на тези показатели, при оценка-
та на конвергентните програми и средносрочните бюджетни цели на отделните
страни се използва категоризация, включваща три степени на фискален риск:
нисък, среден и висок9.

3. Равнище на устойчивост на публичните финанси в България

Оценките за устойчивост на фискалната политика на България, които са на-
правени от Европейската комисия, както и тези, съдържащи се в Конвергентните
програми на страната, констатират стойности за двата основни показатела, които
говорят за ниска степен на риск и за възможности за по-маневрена фискална поли-
тика (вж. табл. 1) Само 5 страни от ЕС (България, Дания, Естония, Финландия и
Швеция) имаха до началото на световната криза отрицателни стойности на показа-
телите за разриви в устойчивостта и по двата индикатора, като при това, показате-
лите на България са много по-добри, в сравнение с тези на останалите страни.

Въпреки, че Европейската комисия обикновено е много предпазлива при
тълкуването на резултатите от тези оценки, в официалната позиция за България
се изтъква, че е има „изключително силен структурен първичен баланс” и съще-
ствуващата бюджетна позиция е „повече от достатъчна”, за да се осигури ус-
тойчивост и да се компенсира влиянието на застаряването.

Буквалната интерпретация на данните от таблица 1 означава, че с оглед спаз-
ването на 60% лимит за дълг (индикаторът S1), планираната бюджетна позиция за
2007 г. е можело да бъде намалена с 6 процентни пункта (със 7,3, според оценките
в Конвергентната програма), като това напълно покрива скритите бюджетни задъ-
лжения, свързани с демографското развитие в дългосрочен период. По такъв начин
стабилизирането на дълга под 60% от БВП беше възможно даже при дефицит от
3%. Регистрираните стойности на индикатора S2 пък показват с колко може да
бъде намалено първично бюджетно салдо, без да се застраши устойчивостта на
публичните финанси и изпълнението на интертемпоралното бюджетно ограничение
на правителството в безкраен хоризонт. На практика, при съществуващите към
2007 г. нива на първичното бюджетно салдо и държавния дълг като дял от БВП,
стойността на S2 позволява циклично-приспособеният първичен баланс, гаранти-
ращ дългосрочна устойчивост на бюджета, да е с дефицит от 0,2% от БВП.

Въпреки известно влошаване на бюджетната позиция в резултат на криза-
та, България запазва едни от най-високите показатели за фискална устойчи-
вост в ЕС. Така през 2009 г., по оценки на Европейската комисия, устойчивост-
та на българските публични финанси, оценявана с по-строгия показател S2 е 0,9
при 6,5 средно за страните от ЕС, т.е. тя е по-добра с 5,6 процентни пункта от
БВП. При това, в доклада на ЕК се отбелязва, че силната начална позиция
компенсира малкия недостиг в устойчивостта и в крайна сметка необходимата
корекция е отрицателна -0,6, което означава, че даже при влошаване на бюд-
9 The long-term sustainability of public finances in the EU. COM(2006) 574, Brussels, 12.10.2006, р. 5.



ИЗВЕСТИЯ – издание на Икономически университет – Варна
4 6

жетната позиция с 0,6% от БВП, България изпълняваше изискванията за дългос-
рочна устойчивост10. Общата оценка е, че при тези показатели, в съчетание с
много ниското дългово равнище в ЕС, „България изглежда е с най-нисък риск
по отношение на дългосрочна устойчивост на публичните финанси”11.

Въпреки това, данните от таблица 1 показват, че е налице трайна тенден-
ция да се планират бюджетни цели, които са много по-напрегнати от тези, необ-
ходими за поддържане на дългосрочната фискална устойчивост. Така в Кон-
вергентната програма на България за периода 2011-2014 г. се предвижда пости-
гане на бюджетно салдо към края на периода от -0,6% от БВП, при необходимо
за осигуряване на дългосрочна устойчивост -2,2% и минимално изискуемо ниво
по ПСР от -1,75%.

Таблица 1

Устойчивост на публичните финанси в България (в % от БВП)

Източници: Public finances in EMU – 2008. European Economy X/2008,
р. 62; Конвергентна  програма 2007-2010 г., МФ, 2007, с. 62-63; Конвер-
гентна програма 2011-2014 г., МФ, 2011, с. 26, 51-52; Sustainability Report
2009. European Economy 9/2009, р. 94.

Към това трябва да добавим, че България има значителният запас от ус-
тойчивост, който се дължи, освен на силната фискална позиция, също и на нис-
ката зависимост на бюджета от очакваните демографски промени в дългосро-
чен план. Според дългосрочния модел на АИАП и пенсионния модел на НОИ,

Оценки на Европейската комисия Програмен сценарий на МФ

Показатели 2006 2007 2009
Конвергентна

програма
2007 - 2010

Конвергентна
програма

2011 - 2014

S1 -6,5 -6,0 -0,6 -7,3 -2,21

S2 -5,2 -4,5 +0,9 -4,8  +1,25

Бюджетна цел, осигуряваща
дългосрочна устойчивост

- - - -0,2 - 2,2

Минимално изискуемо ниво на
средносрочната бюджетна цел

- - - -1,75 -1,75

Средносрочна бюджетна цел на
България, определена с
Конвергентните програми

- - - +3,0 -0,6

1 0 Sustainability Report 2009. European Economy 9|2009, р. 94. Индикаторите за устойчивост, се
разпадат на: (I) въздействието на първоначалната бюджетна позиция и (II) дългосрочно отраже-
ние върху бюджета на застаряването на населението.

1 1 Op. cit
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до 2050 г. т.нар. тежест от застаряването на населението (cost of aging) ще
окаже влияние върху първичния бюджетен баланс, оценявано на 0,2% от БВП12.

Това отново подчертава факта, че планираните бюджетни цели надхвърлят
необходимите за стабилизиране на дълговото равнище, като се отчитат и мак-
симално възможните последици за бюджета от повишените разходи, свързани
със застаряването на населението. При тези условия, продължаването на силно
рестриктивна бюджетна политика предполага по-нататъшно снижаване на рав-
нището на държавния дълг.

Дълговата статистика показва, че през последните 7-8 години е налице
процес на доста стръмен спад на нивото на публичния дълг, спрямо БВП. Кон-
солидираният държавен дълг е намалял от около 75% от БВП през 2000 г., до
под 15% през 2008 г., след което бележи леко повишаване в годините на криза-
та. В Конвергентната програма за 2011-2014 г., обаче, се предвижда след 2013 г.
отново да започне снижаване на отношението дълг/БВП13.

Характерно е, че процесът на бързо редуциране на дълга продължи и след
като неговото равнище вече беше далеч под нивото, определяно от конверген-
тните критерии. Тази тенденция е в очевиден контраст с дълговото развитие
общо за страните от ЕС (вж. фиг. 1).

Източник: По данни на  Eurostat – http://appsso.eurostat.ec.europa...
TableLayout.do

Фиг. 1. Консолидиран държавен дълг на България
и на страните от ЕС – % от БВП

Като се вземе предвид размера на фискалния резерв, нетният дълг клони
към нула, което осигурява силен буфер за фискалната политика и по същество

1 2 Вж.: Конвергентна програма (2007-2010 г.). АИАП, С., 2007, с. 62-63. Впоследствие тази оценка
беше завишена, но и сега, когато е около 1,2%, остава една от най-ниските в ЕС.

1 3 Конвергентна програма 2011-2014 г., с. 83.
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изключва наличието на значителни рискове за платежоспособността на публич-
ния сектор (фиг. 2).

Източник: По данни на МФ и годишните отчети на БНБ.

Фиг. 2. Динамика на брутния  държавен дълг  и фискалния резерв

Тези тенденции във фискалната политика, обаче, едва ли могат да бъдат
оценени еднозначно като положителни14. Поддържането на ниско дългово равни-
ще (и още повече неговото по-нататъшно намаляване) прави публичните приходи
по-зависими от растежа на БВП и увеличава тяхната циклична изменчивост. Така
поддържането на стабилно ниво на публичните разходи е затруднено и това огра-
ничава възможностите на фискалната политика. Дълговото финансиране вече не
играе ролята на буфер, който да позволява фискалната политика да изпълнява
своята контрациклична функция и да осигурява подкрепа на растежа без значи-
телни промени в данъчното облагане и при запазване на стабилността в развити-
ето на публичния сектор. Когато с цел запазване (или намаляване) на равнището
на дълга промените в публичните разходи следват промените в БВП, те дей-
стват проциклично и засилват колебанията на частните разходи.

Въпреки несъмнената необходимост от провеждане на „благоразумна”
фискална политика, поддържането на толкова ниско дългово равнище не може
да се обясни със съображения за фискална устойчивост и едва ли е най-доб-
рият вариант за средносрочната и дългосрочната фискална политика, предвид
задачите пред макроуправлението и националните приоритети15.
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1 4 Коментирайки тази линия в дълговата  политика, Г. Ганчев изтъква, че тя „превръща държавата
в кредитор на Европа. Размерът на нетния кредит, който предоставяме на останалия свят, засега
е от порядъка на 10% от БВП, но .... ще нарасне с поне още 3-4%”. – Вж.: Ганчев, Г. Циментираме
се като най-бедни в ЕС. (http://www.europe.bg/htmls/page.php?category=223&id=11735)

1 5 Критичното отношение към силно рестриктивната политика изказва чл. кор. Ив. Ангелов: „На-
личието на бюджетен излишък не е задължително условие за финансова стабилност в България.-
...Злоупотребата с финансовата стабилност чрез продължителен бюджетен излишък и големи
лишения за хората разрушава социалната стабилност с тежки последствия и за самата финансова
стабилност.” Ангелов, Ив. Злоупотребата с финансова стабилност разрушава социалната стабил-
ност. (http://www.iki.bas.bg/english/CVita/angelov/No077.htm)
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Без ясен и икономически обоснован целеви ориентир за равнището на дълга,
политиката на неговото по-нататъшно намаляване няма логично обяснение. Тя не
може да бъде оправдана нито с очакваното повишаване на разходите от застарява-
не на населението, нито пък може да даде някакъв принос за повишаване доверие-
то на инвеститорите. Алтернативата на такава политика е възможността, при за-
пазване на достатъчно стабилна фискална позиция, да се подобри финансирането
на публичния сектор и да се ускорят структурните реформи за модернизиране на
икономиката. По-нататъшното снижаване на дълга не е необходимо нито от гледна
точка на Маастрихските конвергентни критерии, нито пък може да подобри позици-
ята на страната на финансовите пазари, тъй като и сега България е сред страните с
изключително ниско дългово равнище. Същевременно преследването на целта за
по-нататъшно намаляване на дълга е пречка за реалната конвергенция на доходите
и за постигането на критериите от Копенхаген.

Анализът показва, че устойчивостта може да бъде постигната при много
по-широк марж в бюджетната позиция, като поддържането на стабилност на
фиска не изключва временните дефицити и умерено, контролирано увеличаване
на дълговото равнище и по-пълно използване на дълговото финансиране за по-
вишаване на ефективността на фискалната политика.

Всички данни говорят, че средносрочната бюджетна програма на прави-
телството предвижда ненужно голям запас от сигурност, което не отговаря нито
на размера на дълга нито на основните предизвикателства пред политиката,
които сега се концентрират около необходимите мерки за смекчаване на влия-
нието на финансовата криза върху националната икономика и свързаните с това
проблеми по осигуряване на средства за инвестиции в публичната инфраструк-
тура и съфинансиране на европейските проекти. Ако се приеме, че поддържа-
нето на стабилно дългово равнище е важна „котва” за фискалната устойчивост,
данните ясно показват, че по тази линия не съществува необходимост от про-
веждането на толкова рестриктивна бюджетна позиция.

Въпреки, че икономическата теория не предлага обективен критерий за
оптимално равнище на дълга към БВП, опитът показва, че стремежът да се
сведе това равнище до много ниски стойности може да наложи прекалено огра-
ничителни рамки на фискалната политика и да има в крайна сметка негативен
ефект16. Предвиждайки големи и системни рестрикции програмираните бюд-
жетни цели изглеждат прекалено предпазливи, с оглед, както на бюджетния ре-
зултат, така и на равнището на дълга.

Това повдига и въпроса дали повишаването на сигурността на бюджета,
предвид рисковете от застаряването, трябва да се търси само чрез намаляване
на нивото на дълга или е по-целесъобразно усилията да се насочат към натруп-
1 6 Във връзка с политиката на съкращаване на държавния дълг Г. Минасян основателно изтъква, че

шоковото снижаване на дълговото бреме, макар и възможно, не е най-доброто решение. Рестрик-
тивната политика дава резултати по отношение на дълга, но за сметка на ниски равнища на
потребление и негативни ефекти върху инвестиционната активност. – Вж.: Минасян, Г. Пътят
към eвро: опитът на страните от Източна Европа с паричен съвет. Академично издателство
„Марин Дринов”, С., 2004, с. 92 -93.
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ване на средства като резерв за посрещане на нарастващите пенсионни разхо-
ди. Имаме предвид създадения през 2006 г. „Сребърен фонд” като буфер на
макрониво, който да гарантира устойчивостта на пенсионната система17. Оче-
видно, Сребърният фонд не може да реши всички бюджетни въпроси, свързани
със застаряването, но той е по-адекватна и пряка мярка за намаляване на по-
тенциалните рискове, отколкото снижаването на дълговото равнище.

* * *
Изложеното, според нас, показва, че в рамките на запазване на устойчиво

и благоразумно равнище на дълга, една по-гъвкава дългова политика може да
доведе до по-ефикасно публично финансиране, както и да даде възможност
правителството да поддържа стабилни данъчните ставки и да осигурява благо-
приятна бизнессреда без прекомерни фискални рестрикции. Способността на
правителството да повишава дълга на разумна цена в отговор на  неблагопри-
ятни шокове и бюджетни затруднения, е много по-ефикасен начин за неутрали-
зиране на колебанията в стопанската активност и за намаляване на натиска
върху бюджета, в сравнение с орязването на разходите. Това минимизира неже-
ланите бюджетни ефекти върху благосъстоянието и стопанската активност и
позволява на фискалната политика да действа по-резултатно в подкрепа на мак-
роикономическата стабилност и растежа.

Трябва да се има предвид също, че по принцип връзката между фискална-
та устойчивост и съкращаването на държавния дълг не е съвсем пряка и не
може да се разглежда еднозначно. Съществено значение за ефекта върху пуб-
личните финанси има начинът, по който се намалява дълговото натоварване на
икономиката. Най-благоприятният вариант е когато това се постига преди всичко
за сметка на високия номинален растеж на БВП. В случая на България, през
последните години бързото снижаване на дълговото равнище бе резултат глав-
но на абсолютното съкращаване на размера на дълга. При това значителна
част от съкращаването бе за сметка на приходите от приватизация18. Това води
само до изменение на структурата на правителствените активи и не добавя
устойчивост за публичните финанси19.

Осигуряването на бързи подобрения на бюджетното салдо в средносро-
чен план несъмнено може да бъде фактор за повишаване на фискалната устой-
чивост. Но анализът показва, че има основания да се преоценят заложените в
средносрочната програма бюджетни цели. Всички данни говорят, че с много

1 7 Фондът се формира с  приходи от приватизацията и част от  бюджетния излишък. Средствата се
привеждат в сметка в БНБ като част от фискалния резерв. След това те ще се прехвърлят във
фонд „Пенсии” на Националния осигурителен институт, в зависимост от това, какъв е недостигът
в него.

1 8 Следва да се отбележи, че приходите от приватизацията само за периода до 2004 г. са 8,727 млрд.
лв. и именно те са основния източник за съкращаване на дълга, а не увеличаване на чистите
спестявания на публичния сектор. Вж.:  Приватизацията в Република България. НСИ, С., 2005.

1 9 Вж.: Buiter W. H. Fiscal Sustainability.  Paper presented at the Egyptian Center for Economic Studies
in Cairo on 19 October 2003, р. 20. ( http://www.nber.org/~wbuiter/egypt.pdf).
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Статии

по-малко напрежение в бюджетната позиция може да се гарантира достатъчна
устойчивост на публичните финанси при неблагоприятни развития. Бюджетни-
те икономии и поддържането на ниско дългово равнище не са самоцел, а сред-
ство, което трябва да улесни постигането на стабилно и динамично икономи-
ческо развитие.

Да се дава приоритет само на предпазните мотиви и бюджетната устойчи-
вост в ущърб на останалите цели на фискалната политика, очевидно не е правил-
ната стратегия. Ако до средата на 2008 г. основната цел на макроикономическата
и по-конкретно, на фискалната политика бе потискането на инфлацията чрез задъ-
ржане на съвкупното търсене при условията на един висок растеж, сега кризата
коренно измени ситуацията и поставя на преден план необходимостта от  стиму-
лиране на свиващото се търсене и подкрепа на заетостта и бизнеса.

LONG-TERM  SUSTAINABILITY  OF  PUBLIC  FINANCE

Assoc.  Prof.  Dr  Vladimir  Vladimirov

Abstract

The subject of the article are significant theoretical and practical issues of the assessment
of the long-term fiscal sustainability as an important condition for effective fiscal policy. There
are discussed the main indicators of fiscal sustainability, used with the multilateral fiscal
supervision in the EU. There is analysed the state of sustainability of public finance in Bulgaria
in recent years and in particular the trends in this sphere against the background of the crisis
processes and their impact on the national economy and public finance. The principal proposition
of the author is that within maintaining a sustainable and reasonable level of the debt, a more
flexible policy may lead to a more effective public funding, as well as provide the opportunity
for the government to maintain steady tax rates and ensure a favourable business environment
without undue fiscal restrictions. With regard to this there is substantiated the necessity to
reassess the goals included in the medium-term budget programme and to guarantee
sustainability of public finance with much less tension in the budget position.

ДОЛГОСРОЧНАЯ  УСТОЙЧИВОСТЬ  ПУБЛИЧНЫХ  ФИНАНСОВ

Проф.  д-р  Владимир  Владимиров

Резюме

Предметом настоящей статьи являются существенные теоретические и практичес-
кие проблемы оценки долгосрочной фискальной устойчивости как важное условие для
эфффективной фискальной политики. Рассматриваются основные показатели фискаль-
ной устойчивости, применяемые в многостороннем фискальном наблюдении в ЕС. Про-
анализированы состояние устойчивости публичных финансов в Болгарии в течение пос-
ледних лет, в частности тенденции в этой сфере на фоне кризисных процессов, а также их
отражение на национальной экономике и публичных финансах. Основное утверждение
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автора состоит в том, что в рамках сохранения устойчивого и благоразумного уровня
долга гибкая политика сможет привести к более эффективному публичному финансиро-
ванию, а также дать возможность правительству поддерживать стабильные налоговые
ставки и обеспечивать благоприятную среду для бизнеса без чрезмерных фискальных
рестрикций. В связи с этим обосновывается необходимость переоценить заложенные в
среднесрочной бюджетной программе цели и ценой намного меньшего напряжения в
бюджетной позиции гарантировать устойчивость публичных финансов.


