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АВТОРЕФЕРАТ 

 

На дисертационния труд на 

Елефтерия Коняри 

На тема 

„Избягване на данъчното облагане в Гърция в контекста на 

политиката на ниски данъци в Източна Европа“ 
 

Дисертационният труд се състои от резюме, увод, пет глави, приложения, 
библиография и списък на използваните съкращения. Общият обем е 194 страници, 

Използваната литература включва 282 заглавия на английски език. 

Дисертационният труд цели да анализира икономическите ползи от укриването на 
данъци, както и да систематизира различните видове на този феномен, причините и 

икономическите последици от укриването на данъци в Гърция, ефекта на така-наречената 
неформална или сива икономика върху компаниите в Югоизточна Европа и преките 
чуждестранни инвестиции (ПЧИ), произхождащи от Гърция като страна-източник към 

страните в Югоизточна Европа (с фокус върху България). Прилаганият подход е предимно 

индуктивен с някои дедуктивни елементи. 

Обект на изследването са практиките на избягване на данъчното облагане в Гърция 
с оглед разкриването на причините и мотивацията за това поведение, както и последиците 
за гръцката икономика и общество.  

Предмет на дисертационния труд е разкриването на конкретните мотиви и 

механизми за избягване на данъчното облагане в контекста на политиката на ниски данъци 

в Източна Европа с оглед предлагане на политики за справяне с проблема. 
Конкретните задачи на дисертационния труд се свеждат до следното: 

• -Разбиране на данъчната система на Гърция и изясняване на въпроса защо 

тази система е неуспешна; 
• Разкриване на ролята и значението на практиката на укриване на дънъци (tax 

evasion) на данъчното облагане и неговото значение за гръцката икономика и общество; 

• Сравнение на гръцката данъчна система с тези на данъчните системи в 
страните Източна Европа с акцент върху практиките в Югоизточна Европа; 
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• Разкриване на основните причини за инвестициите от Гърция към България; 
• Изследване на политиката по привличане на капитали към икономиката на 

Гърция;  
•  Интерпретация на резултатите от анкетното проучване и изработване на 

предложения за икономическата политика. 
Структура на дисертационния труд. 

Първа глава ва дисертационния труд е посветена на изясняване на понятието 

скриване на данъци (tax evasion), за разлика от избягване на плащането на данъци (tax 

avoidance), а също така на понятията не съобразяване със данъчното законодателство (non-

noncompliance), протестиращи срещу данъчното облагане (tax protesters), съпротива срещу 
данъчното облагане (tax resistance) и понятието неформална икономика. Направен е 
преглед на литературата в областта на скриването и избягването на данъци. При това, 
акцентът е поставен върху позитивната теория на скриването на данъци, както и върху 

спазването на данъчното законодателство и факторите, които ги определят. 
Втора глава представя детайлен анализ на причините за прикриването на данъци в 

Гърция, както и на различните негативни практики в тази област. Направено е обобщение 
на основните параметри на данъчната система в Гърция. Обърната е голямо внимание на 
кризата с държавния дълг на Гърция в общия контекст на еквивалента на Рикардо, тъй 

като тази криза оказва въздействие върху всички аспекти на гръцката икономика и особено 

върху данъчната сфера. И най-сетне, направен е преглед на прикриването на данъци в 
различните сектори на гръцката икономика, като особено внимание е отделено на 
електоралните цикли на неадекватно управление на икономиката на страната. 

В трета глава особено внимание е отделено на решаващото значение на преките 
чуждестранни инвестиции в Централна и Източна Европа и в България в частност. 
Анализиран е инвестиционният климат в страните от Централна и Източна Европа в 

контекста на въздействието на икономическата интеграция в Европейския съюз като 

основен фактор, детерминиращ посоката и интензивността на капиталовите потоци. 

Разгледани са тенденциите и източниците на преки чуждестранни инвестиции към 

българския пазар, като е обърната особено внимание на факторите, въздействащи върху 

изходящите потоци на гръцките ПЧИ към балканския регион. Има специална препратка 
към историята гръцко-бългаските икономически отношения, с отчитане на секторните и 

регионалните аспекти на тези инвестиции. Акцент е поставен също върху причините за 
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рентабилността и растежа на гръцките инвестиции, както и на реципрочната стратегия на 
създаване на стимули за привличане на ПЧИ към България. 

В четвърта глава е представен подробен отчет за икономическите последствия от 
практиките на прикриване на данъци в Гърция и Югоизточна Европа. Ударението е 
поставено върху данъчната политика, сенчестата икономика и прикриването на доходи в 

Гърция. Представени са оценки на прикриването на данъци и неформалната икономика в 
Гърция, както и преглед на последиците от тези практики върху разпределението на 
доходите. Анализирани са последиците от развитието на сивата икономика върху 

компаниите от Югоизточна Европа и специфичните атрибути и решаващи особености на 
икономическите агенти, принадлежащи към неформалния сектор. Приложено е пълно 

описания на анкетното проучване, включително методологията, структурата на 
въпросника, както и статистическите техники, използвани за изследването. 

Последната, пета глава, представлява сумиране на резултатите от изследването в 

контекста на направения преглед на литературата и информацията, систематизирана в 

предишните глави. Изводите са направени на базата на разбирането на смисъла и 

значението на отговорите на анкетирането лица, като акцентът е върху значението, което 

икономическите агенти придават на съответните явления и практики. Едновременно с това 
е анализирана и статистическата значимост на проведеното проучване. Научните изводи са 
базата, върху която са предложени промени в икономическата политика на гръцкото 

правителство, а именно- необходимост от правителствена стратегия по отношение на 
транснационалните корпорации, стимулиране на повишаване производителността на 
труда, намаляване на ненужните регулации, изграждане на свободни икономически зони, 

необходимост от изграждане на независим орган за борба с корупцията и т.н.. 

Както беше отбелязано, за реализиране на целите на изследването бе проведено 

проучване, включващо поведението и нагласите на населението и бизнеса към данъчното 

облагане от лична и обща гледна точка и факторите, засягащи чуждестранните инвестиции 

в Югоизточна Европа и Европа като цяло, както и в частност гръцките инвестиции в 
България. Проучването бе проведено посредством самостоятелно попълнени въпросници, 

които са доставени лично до попълващия. Въпросникът се състои от седемнадесет въпроса 
като възможните отговори са предварително зададени.   

За всеки въпрос бяха изчислени честотата (N) и процента (%) и същите ще бъдат 
представени. Също така бе проведен Хи-квадрат тест за независимост с цел да се определи 
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дали има значителни статистически асоциации между съответните въпроси. Избрано бе 
ниво на статистическа значителност от 5%. Статистическият анализ бе проведен с метод 

„Статистически пакет за социалните науки“.  

Не е възможно правителството просто да приеме и публикува дадена данъчна 
система и след това да очаква данъкоплатците да плащат дължимото. Някои от хората със 
сигурност ще заплатят дължимото, но мнозинството няма. В течение на времето редиците 
на хората, които ще платят ще намалеят след като установят, че от тях са се възползвали. 

Очевидно е, че плащането на данъци трябва да бъде законова отговорност на всички, със 
строги наказания за тези, които не го изпълняват. Въпреки съществуването на тези 

санкции съществува укриването на данъци. Историята на данъчното облагане е пълна със 
случаи на укриване, някои от които доста интересни.  

По време на трети век след Христа, много богати римски граждани укриват 
бижутата си или златни монети в пръста, за да избегнат данъкът-лукс, а собствениците на 
домове през единадесети век в Англия временно зазиждат камините си, за да избегнат 
известието за събиране на данъци от бирника.  

На база разликите между ефективните плащания и законовите данъци се дефинира 
специфичен приходен дефицит – „данъчен пропуск“ (в САЩ, данъчният пропуск на 
федералния приход е оценен на 17 процента). Хубаво е да споменем, че данъчният пропуск  

не е равен на сумата на допълнителния приход, който би бил събран в идеалния случай. 

Причината за това е, че по-стриктното приложение би имало значителен ефект върху 

икономическия сценарии и, в резултат на това, би променило данъчната основа.  
Това означава, че трябва да се направи внимателно тълкуване на стандартните 

мерки за данъчни пропуски. Те предлагат само груби предложения за възможни незабавни 

и маргинални подобрения. Също така, не е напълно вярно, че тези законови данъци 

представляват идеалния свят и данъчните пропуски са вътрешно зло. Това не е само 

защото данъците не могат да бъдат "справедливи", но и поради допълнителната причина, 
че законоустановените данъци обикновено се определят въз основа на предположението, 

че те ще бъдат частично наложени и, следователно, не са оптимални при пълно налагане. 
За да бъдем по-точни, данъчният пропуск е най-просто казано разликата между 

икономическата реалност и изкуствената конструкция, наречена „законоустановени 

данъци“. Истината и нейното представяне могат да се различават по някои причини, сред 

които неправилното тълкуване на данъчните задължения.  
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На икономически език, проблемите на укриването имат своя корен във факта, че 
определянето на данъчната основа се основава на променливи (годишен или нетен доход, 

общи продажби или печалби, недвижими имоти и други форми на собственост и т.н.), 

които понякога са трудни за разпознаване и проследяване на реалната им величина. За да 
го кажем по по-различен начин, не е възможно да се определи категорията на данъчно 

облагане, в която трябва да попадне някой и вследствие на това неговите точни 

задължения за данъци не могат да бъдат преценени. Могат да се извършат скъпи одити, за 
да се получат тези знания, в който случай данъчната основа може да бъде проследима, но е 
съмнително дали това се случва по икономически ефективен начин. В случай на плащания 
в брой, данъчната основа изобщо не може да бъде проверена. Несъвършената информация 
за задълженията дава възможност на данъкоплатците да избегнат данъчното облагане. 

Значителен проблем с измерването на укриването на данъци е определянето на 
границите в рамките на неформалната икономика. Не се налагат данъци върху домашните 
и престъпните сделки. Тези сектори в повечето случаи са извън обхвата на официалната 
статистика. В резултат на това, точното разкриване и изчисляване на укриването е 
процедура за облагане, тъй като това явление съжителства и взаимодейства с действия, 
които не са свързани със законови или формални процедури. Невъзможно е да се определи 

размерът на укриването на данъци на едно преднамерено и поръчано убийство. 

 Оценките за укриване на данъци трябва да вземат предвид горепосоченото, освен 

липсата на напълно релевантна информация. Налице са многобройни техники, насочени 

към приблизителното определяне; някои от тях се основават на информация, 
принадлежаща на държавата, а други използват данни, съдържащи се в официалните 
документи на националните институции. Следователно от тези данни се заключава, че 
степента на укриване на данъци в така-наречения развит свят на Запада варира от 5 до 25% 

от целия данъчен приход. Точният процент зависи от методологията на изчисление и 

страната, към която се прилага. В литературата се заключава, че укриването на данъци е 
аналогично на степента на развитие на страната; този въпрос е обсъден в настоящото. 

Препоръчително е да не се обръща голямо внимание на такива приближения, тъй 

като те само теглят чертата между законоустановеното и ефективното данъчно облагане. 
Последното е това, от което се интересуваме, т.е. нетния данъчен товар върху физическите 
лице. Това е от голямо значение относно икономическите последици от укриването: 

нашият фокус не трябва да е само върху това как укриването засяга начина, по който се 
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разпределя облагането в законодателния корпус, а върху начин, по който това ограничава 
изпълнението на политическите и законодателни усилия за справяне с проблема.  

В състояние, при което е възможно укриването на данъци, данъчното облагане няма 
да бъде подходящ инструмент за постигане на целите, поставени от управляващите 
политически партии (например преразпределение на богатството, подходящо 

разпределение на ресурсите и т.н.). Тези цели няма да бъдат напълно изпълнени поради 

укриване на данъци. Тъй като по-богатите се намират в значително по-изгодно състояние, 
за да избегнат укриването на данъци или избягването на данъци, ефективното данъчно 

облагане може да има нежелан преразпределителен ефект. 
Също така, укриването може да има неблагоприятни последици за хоризонталното 

равновесие, поради предимствата, които богатите имат по отношение на укриването на 
данъци, както и желанието да се използват тези предимства. Това явление прави 

икономиката податлива на големи производствени недостатъци, причинени от нарушаване 
на конкуренцията на съответните компании, тъй като данъчната тежест ще бъде 
неравномерно разпределена на този конкретен пазар. 

Понякога определени нормативни актове всъщност могат да доведат до влошаване 
на укриването на данъци, като например наложените погрешни предубеждения, лишаващи 

правителството от възможността да предприеме коригиращи действия (например, да вземе 
степента на ефективност на законоустановените данъци при внимателно разглеждане на 
законодателните си усилия ). 

Протестиращите срещу данъците са групи от хора, които популяризират прочита на 
прилагането на законодателството, според което нямат данъчна отговорност. Много от 
тези интерпретации бяха отхвърлени няколко пъти от съдилищата. Много хора отказват да 
плащат данъци, защото не искат да подкрепят държавата или някои от нейните дейности 

поради добросъвестни причини. Такъв е случаят с данъчното съпротивление. Тези хора 
твърдят, че използването на средствата, събрани чрез данъчно облагане от правителствата, 
е погрешно; те обаче не твърдят, че данъчните закони сами по себе си са погрешни или 

незаконни. 

Ако се търси отговор на основните въпроси, свързани с укриването на данъци, той 

трябва да се занимава с въпроси като справедливост или ефективност; социално-

икономическият анализ на разходите и ползите също е на дневен ред. Цялата тази 
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дискусия поставя икономическата политика като един от таргетите, но това приложение 
още не е добило финална форма.  

Като феномен, укриването на данъци оказва влияние както върху разпределението 

на данъчното облагане, така и върху специалните разходи, свързани с по-нататъшното 

увеличаване на данъчните ставки - въпроси, които са много често срещани в публичната 
икономика. Целта тук несъмнено би била да се премахне нетната разлика в данъка върху 
доходите; ако се случи нещо подобно, тогава правителството би могло да използва тези 

средства или за приключване на проекти в полза на гражданите, или за да намали 

съществуващите данъчни ставки по еднакъв начин, нещо, което би било от полза за 
спазващите закона данъкоплатци.  

Сигурно е, че увеличаването на проектите, финансирани с публични средства, би 

могло да използва парите, получени от увеличаването на съществуващите данъчни ставки 

на основите на данъка върху доходите, докато намаляването на държавните разходи от 
страна на правителството би могло да компенсира намаляването на данъците. Важното 

обаче е, че ефективното противодействие на данъчните измами е фактор, който би 

подобрил справедливостта и ефикасността на публичните финанси. Не трябва да се 
забравя, че намаляването на укриването на данъци има своите разходи; следователно този 

въпрос трябва да се разглежда в рамките на анализ на разходите и ползите. 
Политиките, които трябва да се следват в областта на данъчното облагане, трябва 

да бъдат преценени от ежедневието. Да разгледаме например въображаемо общество, 

където всеки данъкоплатец има генетично предразположение да избегне 20% от данъчната 
си тежест; в такова общество няма да има проблем с укриването на данъци, няма проблем 

за справяне. Правителството просто би повишило данъците, за да събере желаната сума от 
данъци, след като всеки гражданин е упражнил отстъпката си върху формалната данъчна 
отговорност. В такъв случай е очевидно, че данъкоплатците ще работят под илюзията, че 
побеждават данъчната система. 

Подобна идея е тази, която свързва укриването с доходите. Ако това беше 
истинският проблем, тогава размерите на данъчните ставки биха могли да бъдат 
определени по такъв начин, че да се постигне оптимум. Това обаче не е въпрос на доход и 

не всички укриват същия размер от дохода си преди облагане; личността на човека засяга 
и укриването на данъци, тъй като някой, който е рисков или нечестен или недоволен от 
данъчната система, създава своята позиция и практика за избягване на данъците. Друг 
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фактор е прозорецът на възможностите, предлаган на някого да реализира идеите му, както 

и големината на ползата от тях; следователно укриването на данъци е заплаха за 
икономическа справедливост и ефикасност. 

Икономическата справедливост на хоризонтално равнище е сериозно подкопана от 
укриването на данъци, тъй като хората със същия доход в крайна сметка внасят различни 

суми към публичните финанси. Вертикалната справедливост е друг възможен проблем, 

свързан с държавните разходи, насочени към борба с укриването на данъци; 

правителството може да бъде осъдено за таргетиране на укриване на ниски доходи, вместо 

да се насочва към техниките за прикриване на данъци от богатите. 
Друго непряко отражение на укриването на данъци е следното: нека приемем, че 

боядисването вкъщи е дейност, която улеснява укриването на данъци. Следователно е 
привлекателно за много хора, които са склонни да го изпълняват. В резултат на това тази 

конкретна дейност, както и всяка, която се основава на парични потоци, ще процъфтява; в 
същото време други, основаващи се на по-документирани финансови транзакции, ще бъдат 
в спад. Това, както е очевидно, оказва значително въздействие върху ефективността и 

съответните разходи; общо казано, средствата се изразходват за осъществяване на 
укриването, както и за неговото отстраняване от името на властите, което оказва 
отрицателно въздействие върху икономическата ефективност. 

Очевидно е, че самостоятелно заетите лица попадат в една и съща категория, тъй 

като тяхната професия улеснява избягването, в сравнение, например, с хората на заплата. 
Всички тези явления карат икономиката да се деформира и да бъде изкривена. Нека си 

спомним скандалните данъчни убежища, които са предпочитани от няколко компании или 

се смятат за финансово дъщерно дружество, посветено на създаването на различни видове 
несъответствия. 

Във всички гореспоменати сектори (например, може да са дружествени 

нематериални активи), където несъответствието е голямо е очевидно, че има намалена 
ефективна данъчна ставка. Това обаче не е нещо, което може да продължи вечно. 

Конкурентните сектори с подобна дейност могат да се възползват от данъчните печалби на 
тези сектори, а потребителите в посочените по-горе сектори също вероятно ще имат полза. 

Точният размер на съответствието на данъкоплатците е невъзможно да бъде 
измерено. Ограниченията в измерването включват непряко наблюдение на неспазването, 

несъответствия при събирането на данни, разходи за събиране на данни и неправилни 
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предположения относно поведението при спазване на изискванията. Независимо от това, 
обобщена оценка на несъответствието, е много полезна. Основният източник на оценки за 
съответствие е одита на данъкоплатците. Основните детерминанти на данъчното облагане 
са вероятността данъкоплатецът да бъде открит, строгостта на правителствените 
наказателни мерки, моралните стандарти, към които гражданите се придържат по 

отношение на данъчното облагане, емпиричните наблюдения, свързани с други, които не 
спазват законите и опит с правоприлагането и атрибутите на данъкоплатците, свързани с 
демографията (данъчното съответствие изглежда нараства със съзряването). 

Много от факторите оказват влияние върху данъчното съответствие според няколко 

проучвания: пределна данъчна ставка, източник на доходи преди данъци, социална и 

икономическа категория (възраст, пол, град, държава), ниво на доходите и вероятност за 
откриване. "Социалните" фактори също играят роля в решението на данъкоплатците. 
Укриването на данъците като нарушение на социалните норми се подчертава от много 

икономисти. 

Неформалната икономическа дейност и укриването на данъци не са едновременни, 

а са свързани. Подобно на повечето социални феномени, те не работят във вакуум и не 
включват поемане на риск. Поради това трябва да са налице определени условия. Три 

основни предпоставки се определят като стимуланти за неформалната икономическа 
дейност. Първо, дейността трябва да създаде добавена стойност на черния маркетолог, т.е. 
да донесе значителна икономическа полза на дееца / нарушителя. Потенциалната полза 
трябва да надвишава риска. Второ, недекларираната икономическа дейност или е свързана 
със съзнателно и съзнателно решение за скриване на тази дейност, или е резултат от 
слабости и / или вратички в държавните / националните закони и методи за събиране на 
приходи и / или записване на финансови данни. И трето, създаването на добавена стойност 
е необходимо, но недостатъчно условие - икономическата дейност, която по правило не е 
включена в националните сметки (например домакинството), не се счита за част от 
нелегалната икономика. 

Макар че тези предпоставки насърчават правилната среда, апетитът на 
потенциалните черни търговци се влияе от някои фактори, които правят неформалната 
икономическа дейност необходим, а рискът - основателен. Стимулиращите средства в 

сенчестата икономика включват макро и микро елементи. На първо място в списъка е 
нивото на данъчно облагане. Високите данъчни ставки принуждават хората да се 
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занимават с нерегистрираната икономическа дейност. Степента на легитимност на режима 
и естеството на държавната власт са вторият фактор. 

Бизнеса или физическите лица вероятно ще имат предвид черния пазар, ако смятат, 
че държавната политика несправедливо ограничава печалбите и икономическия им статус. 
Високите нива на безработица са третия стимулант. Хората, които търсят работа в среди с 
висока безработица, често са принудени да търсят или да приемат работа в неформалния 
сектор, където в повечето случаи отсъстват осигуровки и други обезщетения. Това се 
изостря в условия, при които предоставените от държавата обезщетения за безработица са 
неадекватни или несъществуващи. 

Четвъртият фактор е институционалното ограничение или контрол. Строгите 
закони за работа и околна среда или прекомерната защита на правата на потребителите 
могат да доведат хората до черния пазар. Така че високата цена на 
социалноосигурителните вноски може да бъде пети фактор. Икономистите смятат, че 
прекомерните разходи на работодателя за осигуровки и други доходи на служителите 
увеличават размера и степента на подземната икономическа дейност.  

Шестият стимулант е ролята на държавата и ефективността на националните 
механизми за свеждане до минимум на нерегистрирания сектор на икономиката. Слаби 

институции, корупция, анемично или непоследователно прилагане на закона и липса на 
политическа воля от страна на политическата система са причини да не може да се овладее 
апетита на потенциалните нарушители на правото. Потенциалните черни търговци 

действат, ако мислят, че могат да се измъкнат с него. Седмо, нивото на икономическо 

развитие също е важно. 

Проучванията показват, че най-високата степен на активност на черния пазар е 
свързана със сектора на услугите, който е по-силен в икономиките с напреднало ниво на 
развитие. Хората с ниски доходи прибягват до ъндърграунд икономика главно в сектора на 
услугите, като се възползват от вътрешно слабите контроли на държавните учения в тази 

област на икономическата активност. И накрая, природата и организацията на 
икономиката на държавата също могат да бъдат важен фактор. Малките, слабо 

капиталовите, нискотехнологичните и трудоемките сектори - производството и дребното 

селско стопанство - са склонни да привличат неквалифицирани и често незаконни 

имигранти. За тях сивата икономика е логичен източник на заетост. 
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Феноменът на паралелната икономика е сложен, противоречив и многоизмерен, 

засягащ милиони хора във всички сфери на живота, както положително, така и 

отрицателно. Като такива съществуват различни и конкуриращи се гледни точки относно 

ползата и последствията от нея. Неформалната икономическа дейност е свързана с шест 
важни неблагоприятни ефекта. 

Това накърнява надеждността на официалната държавна статистика, като прави 

обществената политика, планирането и усилията за привличане на чуждестранни и други 

форми на инвестиции по-малко от надеждни. Всичко това може да създаде условия на 
несериозност и порочен кръг, които насърчават прибягването до повече подземни 

дейности и още по-малко да намалят доверието в правителството. 

Това прави правителствената фискална и разходна политика неефективна. 
Правителствата не могат да преценят с еднаква точност размера на приходите, които могат 
да бъдат събрани, като правят точното бюджетиране почти невъзможно. Основните 
приоритети на правителствените разходи за приходите и несигурността над приходите се 
превръщат в несигурност по отношение на разходите. Това нарушава паричната политика. 
Неформалният сектор води до липса на прозрачност, има негативно въздействие върху 

нормалните капиталови пазари и ограничава кредита. Тези, които се занимават с дейност 
на черен пазар, изпитват затруднения при получаването на кредити в правната кредитна 
рамка. 

То създава сериозни несъответствия между официалния и реалния доход. Броят на 
правителствата, що се отнася до разпределението на богатството, е твърде малко свързан 

със ситуацията на място, като по този начин се създава по-голяма пропаст в надеждността 
на официалната статистика. Засяга точността на данните за заетостта, често показващи 

повече безработица, която съществува. Данните за заетостта на правителството се 
основават на хората, които са официално наети; тези, които работят в неформалния сектор, 

не са включени. Това води до неравномерност между икономическите сектори. Черният 
пазар може да премести акцента и да се премести от една част на икономиката в друга. 

По своята същност подземната дейност създава ненадеждни данни, което прави 

правителството затруднено да получи точна картина и да коригира икономическата 
политика, за да повиши производителността и конкурентоспособността. Но паралелният 
бизнес не е без своята положителна страна. Икономистите и други социални учени са 
установили, че той се насърчава със създаване на възможности за работа, като по този 
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начин се помага за увеличаване на просперитета, включвайки значителен брой работници, 

намалявайки безработицата, засилвайки конкурентоспособността, насърчавайки 

предприемачите да търсят начини за намаляване или избягване на строги и скъпи 

правителствени регулации , и децентрализирайки и разсейвайки икономическата дейност. 
Черните пазарни икономически дейности се развиват около малки и средни 

предприятия, които, за да избегнат правителствения надзор, предпочитат да работят в 
провинцията и далеч от големите центрове и действат като предпазна клапа против 

икономическите колебания, предизвикани от хидроцефалната държавна бюрокрация, на 
която ѝ липсва конкурентен дух. Като заобиколи пречките, предизвикани от 
правителството, неформалният сектор може да помогне за преустройството на 
икономиката, намаляването на безработицата и минимизирането на социалните 
катаклизми. 

Ако тези фактори стимулират и обясняват сивата икономика, какво обяснява 
укриването на данъци? Подобно на първото, последното е резултат от някои макро- и 

микроикономически съображения, предназначени да извлекат полза от хазната на 
укриващия. Подобно на черна икономическа дейност, избягването на данъци е 
целенасочено и рисково начинание. Укриването на данъци се дължи на някои фактори от 
страна на извършителите: 

На образователното и гражданско ниво на обществото: колкото повече нивото на 
образование е ниско, толкова по-слабо е гражданското общество, толкова по-голяма е 
тенденцията за избягване на плащането на данъци. Възприемане на икономическата 
справедливост: укриването на данъци е по-високо, когато разпределението на богатството 

не е в съответствие с възприятието на обществото за социална справедливост. Когато 

хората предпочитат едно егалитарно общество и разпределението на богатството е 
несправедливо, те търсят начини да победят системата. 

Размерът на данъчната тежест: Колкото по-голяма е размерът на данъчната тежест 
толкова по-голямо е изкушението да се избегне данъчното облагане. Високите данъци 

намаляват разполагаемия доход на хората, което води до избягване на данъчното облагане. 
Методи и социални възприятия за държавните разходи: колкото по-рационални и добре 
управлявани са държавните разходи, толкова по-слаба е тенденцията да не се плащат 
данъци. 
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Ефективността на данъчната система: до голяма степен степента на укриване зависи 

от структурата, функцията и вътрешната съгласуваност на данъка. Важни активи включват 
способността на системата да събира данъка, ефикасността на механизмите за одит и 

естеството на икономиката. Като цяло, малките и средните предприятия, ангажирани в 
продажбите на дребно, имат повече възможности за укриване на данъци в сравнение с 
големите промишлени предприятия. Допълнителни фактори допринасят и за стимулиране 
на растежа. Това включва: техническият опит и организационната ефикасност на 
агенциите за оценка и събиране на данъци. 

Правителствена документация: в добре организираните държави и общества се 
документират икономическите дейности, което улеснява органите да проследяват и 

записват дейности и да улавят нарушителите. Естеството и големината на пазара: колкото 

по-голямо е количеството малки и средни предприятия, толкова по-големи са 
възможностите за укриване. Малките до средни предприятия имат склонност да 
поддържат елементарен и не оптимално обучен офис персонал - точното архивиране не 
винаги е най-високият приоритет. 

Структурата на националното богатство на страната: съществуват определени 

видове доходи, като например заплатите и пенсиите в държавния сектор, за които почти е 
невъзможно да се избягват. За разлика от тях, доходите на семейните земеделски 

производители, дребните търговци и самостоятелно заетите лица са много по-трудни за 
изчисление и документиране. Подобно на неформалната икономическа дейност, 
укриването на данъци не е лишено от положителни и отрицателни последици. 

Икономистите и други социални изследователи се съгласяват, че неблагоприятните ефекти 

от избягването на данъци са по-многобройни и последиците за обществото са тежки. 

Това води до несправедливо и нечестно разпределение на данъчната тежест. 
Укриването намалява приходите и принуждава правителствата да увеличат данъчните 
ставки. В резултат на това тези, които плащат, в крайна сметка плащат повече, отколкото 

би трябвало, докато други плащат по-малко от справедливия си дял. То намалява 
държавните приходи и по този начин намалява способността на държавата да покрива 
разходите си. Свежда до минимум ефективността на мерките за събиране на данъци, 

влошавайки капацитета на страната да постигне приоритетите на икономическата 
политика. Това нарушава правилата на конкуренцията и свободния пазар. Данъците са 
значителна част от бизнес разходите. Тези, които плащат, увеличават производствените си 
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разходи, а тези, които избягват данъчното облагане, се намират в несправедлива 
конкурентна позиция. Той увеличава регресивните данъци. Тъй като е по-лесно да се 
избегнат преките, отколкото косвените данъци, недостигът на приходи принуждава 
правителството да набира косвени данъци. Това означава, че по-ниските и средните 
икономически класове виждат, че техният дял от данъчното облагане се повишава, което 

води до по-регресивна данъчна система. 
Макар и малко, укриването на данъци не е без привърженици. Застъпниците на 

положителното въздействие на укриването на данъци включват свободните търговци, 

които имат малка полза за ролята на държавата в икономиката. 
Ползите от укриването на данъци включват неплащане на данъци, които оставят 

повече пари в ръцете на потребителите и бизнеса. Това води до по-големи спестявания и 

инвестиции, което от своя страна подпомага икономическото развитие. Предотвратява или 

свежда до минимум тежестта на прекомерното данъчно облагане и негативните последици, 

които я съпътстват. Високият процент на укриване на данъци предотвратява 
прехвърлянето на данъчната тежест от данъчните измами към данъкоплатците. 
Застъпниците на този начин на мислене вярват, че публичните разходи водят до по-малка 
полза за гражданите или други икономически участници, отколкото частните разходи и 

инвестиции. В резултат на това прехвърлянето на разходи от обществото към частните 
сфери, причинени от укриването на данъци, е в полза на обществото. Свободните търговци 

твърдят, че по-високите нива на укриване на данъци дори се възползват от държавните 
бюджети. Ниските приходи разубеждават политиците, икономическите плановици и други 

бюрократи да ангажират държавата с допълнителни икономически и други дейности, 

които смятат за безполезни. 

Въпреки факта, че косвената икономическа дейност и укриването на данъци може 
да не са едновременни, едновременното присъствие на двете, особено когато и двете 
съществуват при високи данъчни ставки, е отговорно за по-ниските пенсии и намаленото 

благосъстояние и други форми на помощ за уязвимите сегменти на обществото. Дали 

двата са еднакви или не е от особена важност. Резултатът е същият: значително високи 

нива на бедност сред относителното благоденствие. Гръцкият опит е показно. 

В наши дни една преобладаваща реалност в икономическата област е 
глобализацията; тази реалност се смята, че силно натоварва всички видове фирми, за да 
засили присъствието им във всеки аспект. Поради това те търсят нови предимства, които 
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да придобият и нови пазари, за да се разширят на стратегическо ниво. Това доведе до 

формулирането на мултинационалното предприятие (MNE); този тип дружество има и 

икономически дейности в чужди държави и обикновено работи в тях чрез преки 

чуждестранни инвестиции (ПЧИ). 

През 90-те години разпадането на т.нар. Социалистически държави (Съветски съюз, 
Източна Германия и др.) отстъпи на масирано нарастване на ПЧИ и значително 

разширяване на мултинационалните компании в тези страни. Именно този факт привлече 
много изследователи, за да проучи този новопоявил се феномен и неговите водачи и 

основните стимули и преобладаващи причини. Това бяха особено страните от Централна и 

Източна Европа, които послужиха като дестинация за ПЧИ, нещо, което придружаваше 
прехода им към капиталистическа икономика. ПЧИ изиграха и друга важна роля: те 
служеха като средства, чрез които знанията за управлението, организацията и 

организацията на предприятията, съвременната технология, пътуваха до тези страни; един 

от ефектите беше процъфтяването на съответните фондови пазари, тъй като те увеличиха 
потенциалните си доходи. 

Начинът, по който ПЧИ засегна тези страни, все още не се ограничава до трансфер 

на знания или технологии; бяха вдъхновени реформите на пазарната икономика и се 
разшириха отрасълът на финансите чрез създаването на такива институции. Отличително 

е, че бившите държавни компании постепенно са били приватизирани и евентуално 

частично напълно обединени или придобити от големи чуждестранни фирми чрез 
използването на ПЧИ. 

Ясно е да се види по-нататъшно развитие в тази област на повечето икономики в 
Централна и Източна Европа, когато се превръщат в капиталистически икономики, 

получават ПЧИ в много голям размер, което допринася за собствения им ръст на БВП; 

глобалната криза след 2008 г. обаче, наред с другото, отрицателно повлия на притока на 
ПЧИ към тези страни; важен пример е 2009г. По този начин ПЧИ намаляха и това оказа 
голям натиск върху тези икономики, които се основаваха на притока на капитали в 

Западна Европа през последните 10 години. 

Поради това е от голямо значение да се разследват детерминантите на ПЧИ в 
страните от Централна и Източна Европа, особено в страните от Южна и Източна Европа, 
които имат най-слабо развитите икономики. Целта е да се разбере мотивът за инвестиране 
в ПЧИ на тези пазари, както и да се проучат начините за повторно привличане на ПЧИ. От 
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голямо значение за икономическото развитие на страните от Южна и Източна Европа е да 
намерят средствата за насочване на преките чуждестранни инвестиции към най-полезните 
сектори, т.е. икономическите пазари, които биха могли да участват в създаването на 
постоянен социално-икономически растеж и проспериращо бъдеще. Изследванията на 
конкретни страни и техните специални качества, особено в техния преходен интервал, 

могат да доведат до привличане на чуждестранни инвестиции, които биха могли да се 
възползват от тези качества.  

Нещо повече, трябва да се има предвид, че начинът, по който всяка държава се 
превръща в капиталистическа икономика, и степента, в която глобалната криза я е 
повлияла, са уникални атрибути. И все пак е факт, че количественото изследване на ПЧИ 

не е разглеждало особените качества на всяка страна, колкото техните съответни групи. 

     Целта на това изследване е да изследва поведението и нагласите на населението и 

бизнеса за данъчното облагане и спазване от лична гледна точка и да проучи факторите, 
които влияят върху чуждестранните инвестиции в региона на Югоизточна Европа като 

цяло и гръцките инвестиции в България в частност. 
         Според целите на изследването, основните въпроси на изследването са насочени към 

основните причини, поради които дадено лице или предприятие избягва данъци и 

основните причини да инвестира в Южна Европа и България. 
Въпреки че тези въпроси отговарят на целите на изследването, ние ще коментираме 

всички други резултати от анализа, за да получим допълнителна информация за общото 

поведение на извадката. 
  Проучването е проведено с помощта на самостоятелно попълнени въпросници, 

които бяха предоставени лично на отговарящия. То се състоя от септември до декември 

2016 г. в Централна и Северна Гърция. През този период бяха раздадени 120 въпросника 
на хора от различни възрастови групи, пол, образователно равнище и месторабота, 
покриващи максималния категориен обхват на тези фактори. Анонимността на извадката е 
установена преди изследването, като липсват данни, които да разкрият самоличността на 
лицето. 

От дадените резултати може да се види, че отговарящите посочиха, че 
възможността за проверка и санкциите за укриване на данъци са основни причини за 
спазването на данъчното законодателство и че основните причини за укриването на 
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данъци са неефективността на данъчната система, неефективността на държавните методи 

за събиране на вземанията и високата данъчна ставка. 
Това укриване има ефект върху обществото и се практикува по-добре от богатите, 

големите и утвърдени предприятия, дължащи се на високи данъчни ставки, корупция и 

бюрокрация. Техните действия ще доведат до приемането на по-строга данъчна политика, 
но практика, която ще се приеме от две трети от извадката. Този вид дейност води до 

неефективност на правителствената фискална и разходна политика и засилва 
конкурентоспособността, както и действа като предпазна клапа против икономическите 
колебания, причинени на администрацията. 
 Според дадените отговори, политическата нестабилност и евтиният труд оказват 
влияние върху чуждестранните инвестиции в Югоизточна Европа, въпреки че 
политическият статут е отговорен като основен фактор за привличане на ПЧИ в 
Югоизточна Европа. 

Според отговорите на въпросника гръцките компании са основно мотивирани да се 
установят в България поради ниските данъчни ставки и силните позиции на гръцките 
банки там с недостатъците, които трябва да бъдат описани от бюрокрацията и високия 
инвестиционен риск. Основните причини, които принуждават гръцкото предприятие да 
мигрира към България, са високите данъчни ставки и икономическата криза и 

предотвратяването на това, че правителството трябва да увеличи ПЧИ, да им даде 
икономически мотиви и да има стабилна фискална политика. 

Посочените резултати не показват ясен и последователен модел на отговори 

(мнения) относно укриването на данъци и инвестициите в Югоизточна Европа и България. 
В някои случаи мненията са в конфликт и в някои случаи всички категории имат почти 

едни и същи отговори. В следващия раздел на анализа ще използваме по-подробни 

статистически методи за извличане на резултати и изводи, които дават по-добър поглед 

върху мненията на отговарящия и отговарят на нашите изследователски въпроси. 

 Методите за статистически намерения се използват, за да опишат поведението на 
извадката в тази част от анализа, като дават по-подробен поглед върху поведението на 
извадката. 

В този параграф се изследва статистическата значимост на демографския фактор, за 
да се види дали отговорите на въпроси от 1 до 18 са повлияни от Гандер, образователното 

равнище, работата и възрастовата група на извадката. 
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От резултатите можем да заключим, че за по-младите възрастови групи данъчното 

съответствие идва от възможността за проверка и страх от наказания. За същата възрастова 
група се отговаря, че отрицателният ефект от неформалната икономическа дейност е, че 
прави правителствената фискална и разходна политика е неефективна, а положителният 
ефект е, че тя намалява безработицата. По-възрастните групи са по-склонни да укриват 
данъци, ако могат, от по-младите възрастови групи. Младите възрастови групи виждат 
България като развиващ се пазар на ЕС с евтина работна ръка с основна пречка за 
миграцията като бюрокрация и ниска инфраструктура, а ключовият фактор, който 

принуждава гръцките предприятия да мигрират към България, е високата данъчна ставка. 
За същата възрастова група се смята, че гръцките предприятия се нуждаят от политическа 
и икономическа стабилност, за да останат в Гърция. 

От резултатите можем да заключим, че мъжете вярват, че равнището на данъчната 
тежест подтиква хората към укриване на данъци и е вероятно да ги избегнат, ако могат. 
Жените отговориха, че вероятно е неефективността на данъчната система да накара дадено 

лице да избегне укриването на данъци и че те са по-малко склонни да избегнат данъците, 
ако могат. Отговорите на мъжете показват, че ключовият фактор за привличането на ПЧИ 

в Югоизточна Европа е политическият статус и перспективата за сътрудничество с ЕС, 

докато жените отговарят на политическия статус и размера на пазара. 
От резултатите за образователното равнище можем да заключим, че студентите 

отговарят повече от останалите категории, че обществото не може да оцелее при високи 

нива на укриване на данъци. Завършилите задължително и гимназиално образование 
вярват повече от другите образователни категории, които едни и същи търговци и по-

млади фирми практикуват подземна икономика. Завършилите задължително и средно 

образование подкрепиха най-много тезата, че са необходими свободни икономически зони 

и икономически мотиви, за да останат гръцките предприятия в Гърция. 
От резултатите за място на заетост можем да заключим, че служителите в 

публичния сектор са отговорили, че страхът от принудително изпълнение и санкции е 
основният фактор за спазването на данъчното законодателство, докато служителите в 
частния сектор отговориха, че възможността за проверка е основният фактор. Общото 

поведение на отговорите на служителите в обществения сектор показва тенденция към по-

официални и администраторски отговори, т.е. неефективността на данъчната система 
подтиква гражданите към укриване на данъци, а служителите в частния сектор дават по-
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практични отговори, непосредствено свързани с всекидневния живот, т.е. нивото на 
данъчната тежест кара хората да избегнат укриването на данъци. Безработните дадоха 
отговори, подобни на тези от частния сектор, с това, че обвиняват лидерите на държавата, 
т.е. образователното и гражданско ниво на обществото, че подбуждат лицата към укриване 
на данъци или че корупцията и данъчните ставки водят бизнеса в сивата икономика. Те 
също така отговориха, че България е в по-добро финансово положение от Гърция с по-

ниски данъчни ставки и очакват, че ПЧИ ще решат ситуацията. 
 Съществуването на толкова много въпроси, при които факторите са били 

установени като статистически значими (44 статистически значимост от 72 случая ≈ 

61.20% от случаите), показват, че са много надеждни за демографските му характеристики. 

С други думи, това означава, че дадените отговори зависят от мнения, а не от опит или от 
напреднали познания на участниците. То може да се тълкува като това, че за друга 
извадка, която има различни демографски характеристики, бихме могли да получим 

различни отговори въпреки надеждността на въпросника, която е много адекватна, което 

се дължи на високата корелация между въпросите. 
Укриването на данъци няма да бъде възприето или практикувано от 2/3 от извадката 

поради страх от проверка и евентуални санкции, въпреки че неефективността на данъчната 
система и неефективността на държавните събирателни методи, както и високите данъчни 

ставки са справедливи причини за това според отговорите на една трета от извадката. 
Резултатите от укриването на данъци се считат за катастрофално събитие за 

обществото, тъй като то е по-практикувано от богатите хора и големите компании, 

задвижвани от корумпирани и бюрократични методи. 

Целта на тази разработка бе главно по отношение на значението на укриването на 
данъци и различните видове на този феномен, причините и икономическите последици от 
укриването на данъци в Гърция, влиянието на нелегалната икономика върху компаниите 
от Югоизточна Европа и гръцките ПЧИ в този регион, като особено внимание се отделя на 
България. Проведеното проучване обхваща поведението и нагласите на населението и 

бизнеса за данъчно облагане и спазване от лична и обща гледна точка и факторите, 
засягащи чуждестранните инвестиции в региона на Югоизточна Европа като цяло, и 

гръцките инвестиции в България в частност. 
Според резултатите от нашето проучване и по отношение на определящите фактори 

за данъчното облагане, най-важните фактори са възможността за проверка (35,8%), 



20 
 

страхът от изпълнение и наказания (29,17%) и тежестта на официалните репресии срещу 

неспазването (28.3%). От друга страна, опитът и демографските характеристики не се 
считат за важни, със съответен процент от 6,6%. Този малък процент е в противоречие с 
проведените изследвания в тази област.  

Опитът с други несъгласувани лица и опитът с правоприлагащите и демографските 
характеристики са важни фактори за спазване на данъчното законодателство. Други 

проучващи често откриват взаимовръзки между демографските променливи и поведението 

при спазване на изискванията. Списъкът с демографски променливи включва, но не се 
ограничава до възрастта, пола, расата, етническата принадлежност и социално-

икономическия статус. Някои изследвания показват, че спазването на законите се 
увеличава с възрастта. Що се отнася до неблагоприятните ефекти от неформалната 
икономическа активност, 22,5% от извадката отговориха, че това прави правителствената 
фискална и разходна политика неефективна, докато само 9,2% твърдят, че създават 
икономически предимства за свободните ангажирани. 

По отношение на положителните аспекти на неформалната икономическа 
активност, 20% от извадката посочиха убеждението, че намаляват безработицата, а 
значителна част от тях - 22,5% твърдят, че засилва конкурентоспособността, както и че 
действа като предпазна клапа против икономическите колебания. Както показват 
резултатите от проучването, това децентрализира и разпръсва икономическата активност 
като фактор за укриване на данъци - 18.3% от извадката. Доверието в създаването на 
възможности за заетост, което по този начин ще допринесе за увеличаване на 
просперитета, също се счита за важен фактор с дял от 16,7%. 

При търсенето на кои фактори се избягва укриването на данъци от страна на 
физическите лица? Отговор - ефективността на данъчната система е с дял от 21,7%. 

Нивото на данъчна тежест и неефективност на усилията за събиране на държавни средства 
бяха в същото съотношение 16,7%. Методи на социално възприемане на държавните 
разходи като фактор, който води до укриване на данъци - съгласно 13.3% от извадката. С 

дял от 11,7% от извадката беше както образователното, така и гражданското ниво на 
обществото и възприятията за икономическа справедливост. И накрая, с малка част - 8.3%, 

крайният фактор е техническата експертиза и организационната ефикасност на агенциите 
за оценка и събиране на данъци. 
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На въпроса дали обществото може да оцелее над настоящите високи нива на 
неформална икономическа дейност и укриване на данъци, което може да попречи на 
способността му да осигурява ефективно и легитимно управление, мнозинството от 
гласовете (77,5%) отговориха с "Не" – това ни съобщава, че укриването на данъци не се 
счита за пречка за фискалната политика на правителството и че обществото все още може 
да управлява този вид дейност. 

Що се отнася до въпроса дали укриването на данъци намалява или увеличава 
влиянието на данъчната политика? (Кой може да избегне повече? Богатите или бедните?), 

По-голямата част (79.20%) отговарят с "Да". Що се отнася до укриването на данъци, 80.0% 

от извадката имаха убеждението, че смекчава пре-разпределителното въздействие, 
предвидено в данъчната схема, тъй като бедните имат по-малка възможност да избегнат 
данъците, отколкото богатите. 

Що се отнася до това къде можем да намерим "подземна" икономика, по-голямата 
част от тях посочиха, че по-големите фирми (70,8%), по-малките фирми (29,2%), 

едноличните търговци (26.7%) и други фирми (73.3% по-утвърдени фирми (80,8%) има по-

голяма вероятност да се включат в неформални икономически дейности. Това не се 
очакваше, тъй като големите фирми са силно свързани с хартиени пътеки, които правят 
укриването на данъци по-малко вероятно. Също така в литературата бе широко 

докладвано, че по-малките фирми е по-вероятно да бъдат намерени в "подземната" 
икономика, отколкото по-големите фирми. 

Освен това, с този въпрос, ние се опитваме да разберем, че ако малката сума на 
данъчните приходи не позволи на правителствата да приемат по-строга данъчна политика. 
По-голямата част от извадката (85,80%) отговори с "не", показвайки, че избягването на 
данъци води правителството до приемането на по-строга данъчна политика. 

Освен това по-голямата част от извадката (63,3%) заяви, че ако може да се избегне, 
няма да го направи. Въпреки това 36.7% от извадката смятат, че понякога "маменето" с 
данъци е оправдано. 

Що се отнася до факторите, които влияят на бизнеса в неформалната икономика, 
най-важните са били данъчните ставки (36.7%), корупцията (20.8), бюрокрацията (16.7), 

социалните норми (10.0%) и ръждата в правителството (8.3), сложността на данъчната 
система (7.5). Подобни са резултатите в литературата за нивото на корупцията в по-

широкото общество и данъчните ставки. 
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Според нашето проучване, най-големите пречки за инвестициите в региона на 
Югоизточна Европа са несигурността (29,2%) и липсата на инфраструктура и 

квалифицирана работна ръка, всяка от тях (15,0%). Неконкурентните пазари имат дял от 
14,2% от извадката. Най-маловажни пречки изглеждат ниската покупателна способност на 
населението и липсата на иновационен потенциал, всеки от тях (13,3%). 

По-голямата част от извадката (90,8%) се съгласи с твърдението, че "политическата 
нестабилност представлява сериозна пречка за чуждестранните инвестиции в Югоизточна 
Европа". Това се дължи на факта, че до 1997 г. имаше бавен напредък в реформите; 
Въпреки това през периода от тогава досега в региона имаше много неща и тъй като 

бъдещето е несигурно, нищо не може да се каже за ПЧИ в Югоизточна Европа. 
70,0% от извадката считат, че количеството и качеството на евтиния труд е най-

важното предимство на Югоизточна Европа за привличане на чуждестранни инвестиции. 

Ниските разходи за труд се споменават последователно в литературата като една от най-

важните детерминанти на ПЧИ. 

Що се отнася до ключовия фактор за привличане на ПЧИ в бъдеще в Югоизточна 
Европа, 42,5% от извадката посочи, че политическият статус ще бъде главна детерминанта 
на бъдещите инвестиции. Също така, външните дългове бяха считани за важни 

детерминанти, както и за ниски инвестиционни рейтинги, съответно от 20,8% и 17,5% от 
извадката. Размерът на пазара е 10,0%, а перспективата за сътрудничество с 9,20% от ЕС 

играе значителна и положителна роля (както в случая с страните от Югоизточна Европа). 
Що се отнася гръцките инвестиции в България, основните мотиви, идентифицирани 

по време на проучването, са ниските данъчни ставки (33,3%), силните позиции на гръцките 
банки в България (20,8%), гръцките убеждения за лесни и бързи пари (16,7%) и позицията 
на България по отношение на Гърция (12,5%). Евтината работна ръка (9,2%), общата 
история и приятелските връзки на двете страни (5,0%) и развиващият се пазар за ЕС (2,5%) 

изиграха по-малка роля. 
Гръцкият манталитет за бързи и лесни пари се добавя като фактор за високото 

натрупване на гръцки инвеститори в региона на Балканите. През годините, които 

последваха световната икономическа криза, възникна нова тенденция: Поради ниската 
ставка на плосък данък от 10% и благоприятната данъчна система като цяло голям брой 

гръцки предприятия се преместиха в България, за да избегнат увеличените данъци, 

наложени от гръцкото правителство. 
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От друга страна, огромното мнозинство (41,7%) вярва, че бюрокрацията ще бъде 
основно препятствие за гръцките инвестиции в България. Това е в съответствие с 
литературата, тъй като бюрокрацията е едно от значимите предизвикателства, които 

характеризират българския пазар заедно с други незаконни дейности (корупция, подкупи, 

мафии и др.) (5.8%), висок инвестиционен риск (18.3%) покупателната способност на 
българското население - (14.2%), ниската инфраструктура и липсата на 
високотехнологични и иновативни инвестиционни проекти - (10.0%) и сложността на 
закона - (10.0%). 

Опитвайки се да намерим ключовия фактор, който принуждава гръцките 
предприятия да напуснат Гърция и да се заселят в Югоизточна Европа и особено в 

България, можем да заявим, че по-голямата част (30,8%) смята, че високите данъчни 

ставки принуждават гръцките предприятия да напуснат Гърция и да се установят в 

България. Седемгодишната икономическа криза в Гърция (26,7%), ниските инвестиционни 

рейтинги (20,8%), съществуващи в Гърция, както и скъпите работни места и ниската 
покупателна способност на гръцкото население (10,8%), играят значителна отрицателна 
роля.  

Накрая се опитваме да разберем "Какво може да се направи, за да останат гръцките 
предприятия в Гърция?", Според отговорилите, преките чуждестранни инвестиции играят 
огромна роля с дял от 30,8%. Мотивите (по-ниски данъци, по-ниско данъчно облагане, 
уреждане на заеми и т.н.) за 30,0% играят значителен и положителен ефект. Ако има 
политическа и икономическа стабилност (29.2%), то това би действало положително. 

Съгласно 7,5% от извадката ясна и здрава рамка на пазара и свободни икономически зони 

с други страни (2,5%) от извадката са последни. 

По време на статистическия анализ на резултатите от проучването бяха създадени 

две възрастови групи: 21-40 и 41+. Съществува статистически значима разлика между 

двете възрастови групи по отношение на въпроса "Може ли обществото да оцелее в 
сегашните високи равнища на неформална икономическа дейност и укриване на данъци, 

което може да попречи на способността му да осигурява ефективно и легитимно 

управление?". 69,0% от по-младите хора (21-40 възрастови групи) отговориха с "Не", 
докато съответният процент от отговорилите над 40 г. е по-нисък и е равен на 31,0%. Това 
може да се дължи на факта, че по-младите хора разбират по-добре значението на въпроса и 
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последиците от неформалната икономическа дейност и укриването на данъци за 
социалното сближаване. 

Емпиричният анализ ни показва, че ПЧИ има много различни аспекти. Няма 
определена политика за привличане на ПЧИ и всеки географски регион е уникален. 

Въпреки това, тъй като износът на глава от населението е положителен и значителен в 

повечето случаи, трябва да се има предвид политиката за увеличаване на износа. 
Експортните зони за обработка и зоните за свободна търговия са два основни типа 

съоръжения, които могат да бъдат предложени от правителствата на приемащата страна на 
чуждестранни фирми, където продукцията на чуждестранен филиал предимно се изнася, 
вместо да се продава в приемащата държава. В тези райони стоките могат да бъдат 
разтоварени, обработвани, произведени или преконфигурирани, съхранявани и 

реекспортирани без намеса на митниците. 
В тези зони, мултинационалните корпорации се ползват от освобождаване от 

тарифи и нетарифни бариери, освобождаване от повечето бизнес регулации и 

освобождаване от някои или всички корпоративни данъци. Морските пристанища и 

летищата в зоните за обработка на износа и зоните за свободна търговия следва да бъдат 
модернизирани, за да се поберат по-големи кораби и въздухоплавателни средства. Общата 
инфраструктура на страната и зоните, по-специално, трябва да се подобри не само за 
големи проекти, като системи за обществен транспорт, но и за основни комунални услуги, 

например вода, електроенергия и телекомуникации. Въвеждането на чуждестранно 

участие в тези сектори също би могло да се счита за подобряване на качеството на 
предлаганите услуги. Променливите на производителността на труда са почти винаги 

положителни и значими във всички модели за развитите и развиващите се страни. 

По този начин е важно да се разработи солидна политика за увеличаване на 
производителността на труда. Правителството трябва да похарчи допълнително 

финансиране за подобряване на образованието, особено на техническото и висшето 

образование. Правителствата трябва активно да си сътрудничат с фирмите при 

разработването на учебната програма, подбора на оборудването, използвано за висше и 

техническо обучение, и обучението на работното място. Правителствата също така биха 
могли да предлагат стимули за обучение, например субсидии за обучение или данъчни 

облекчения, свързани с обучението, за стимулиране на непрекъснатото обучение. Трябва 
да бъдат създадени или укрепени университетски институти за специализирано обучение, 
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за да се увеличи броят на инженерите и учените, защото висококачественият труд е 
необходим за развитието на технологиите на дадена страна и за ефективното получаване 
на технологични трансфери от мултинационални корпорации. 

Освен това правителството трябва да формулира политики относно трансфера на 
технологии и няколко мерки, целящи да стимулират мултинационални корпорации да 
увеличат и ускорят трансфера на технологии към местни фирми, включително изисквания 
за местна научноизследователска и развойна дейност. Агломерацията, представена от 
миналия приток на ПЧИ, се оказва решаващ фактор за привличането на поток от ПЧИ, тъй 

като изоставането на потока от ПЧИ винаги е положително и значимо за развитите и 

развиващите се страни. 

По този начин, правителството на страната-домакин следва да насърчава 
всеобхватна политика за привличане на нови инвеститори, които не биха навлезли на 
пазара при липса на агломерация и да запазят едновременно инвеститорите, които вече са 
работили в тяхната страна. Правителствените политики за насърчаване на местните обекти 

за ПЧИ са особено тези, предназначени да намалят разходите за създаване и 

производствени разходи в предприятията с чуждестранно участие. Дерегулацията и 

либерализацията на инвестициите са първите две неща, които трябва да бъдат направени. 

Официалните документи, необходими за прилагането на инвестицията, трябва да бъдат 
ясни и оправдани. Трябва да има срок, в който трябва да бъдат обработени заявленията за 
инвестиции. Времето за митническо освобождаване също трябва да бъде предвидимо. 

Пакетите от стимули за инвестиции също трябва да се разглеждат, за да се повиши 

привлекателността на местните обекти. Предпочитаните стимули са ниски данъци, 

данъчни облекчения, освобождаване от данъци върху дълготрайните активи. Лицата могат 
да получат и трудов стаж поради инвестиции чрез данъчни стимули. Въпреки това, 
данъчните стимули трябва да бъдат предлагани внимателно. Правителствата трябва да 
извършват анализ на разходите и ползите, за да определят дали да се дадат големи данъчни 

стимули на отделните фирми. 

Освен това правителствата трябва да изискват най-вече публични субсидии. 

Правителствата също така трябва да създадат законни процедури и да санкционират тези 

предприемачи, които не спазват закона. Въпреки това текущото състояние на теорията на 
изкуството благоприятства идеята, че корупцията е вредна за притока на ПЧИ и за 
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икономиката като цяло. Социално най-изгодната политика е да се отървем от корупцията, 
вместо да я заобикаляме. 

Независимо от това, системата за стимулиране трябва да бъде разработена 
предпазливо, за да се избегне предоставянето на монополни правомощия на 
правителствените служители. Трябва да има независима агенция за борба с корупцията, 
която да се отчита само на държавния глава, който се предполага, че не е корумпиран. 

Агенцията следва да има правомощието да разследва случаи на корупция - независимо от 
полицейските сили - и да преследва дела за корупция директно в съда. 

Правителствата трябва да прилагат промени в политиката, които намаляват 
корупцията като преценяват какви регулации са прескочени и след това предприемат 
действия за тяхното опростяване. Правилата, които се запазват, трябва да станат 
прозрачни и възможно най-недискретни. Тези агенции, които са податливи на 
корупционни действия като митническите служби, данъчните служби или полицейските 
служби, следва периодично да оценяват стандартните си оперативни процедури за 
намаляване на възможностите за корупция. Техните процедури трябва да са ясни и да 
могат да се тълкуват недвусмислено. Данъкоплатците трябва да могат да плащат данъци, 

мита или глоби изцяло онлайн, за да сведат до минимум контактите между 

данъкоплатците и служителите. Следва да се включат и санкции за злоупотреба с власт, за 
да се въведе възпиращ ефект. 


