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УВОД 

 

Преходът от централно-планова към пазарна икономика води до съществени 

преразпределителни процеси поради необходимостта да се извършат редица 

реформи, свързани със смяна на собствеността, либерализиране на пазара, 

структурни промени, създаване на институции, определени пазарни правила и 

утвърждаването на законодателни норми, за които няма ясно и точно предписание 

как да се извършат и да се осъществят във времето. Продължителността на 

преходния период зависи от склонността и готовността на икономическите агенти 

да променят своето икономическо мислене, свързано с протичащите процеси в 

икономиката, да се превърнат в пазарни субекти с рационално поведение, 

максимизиращи полезността от едно или друго свое решение. Процесът на прехода 

се характеризира с макроикономически дисбаланси и неравновесия, които 

неизменно водят до преразпределение на богатството в икономиката. 

Преразпределението на богатството много често се случва спонтанно и 

неконтролируемо поради липсата на последователност в действията на 

икономическите агенти и на ясно дефиниране на начини и способи за изграждане 

на функционираща пазарна икономика. В България първоначално усилията се 

насочват към постигането на макроикономическа стабилизация, което се оказва 

невъзможно, без да са осъществени релевантни структурни реформи, без да са 

изградени съответните институции и правила за функционирането на пазарната 

икономика. Преходът към пазарна икономика, създаването на пазарни механизми и 

задействането на невидимата ръка на пазара изисква усилия, дори кооперация и 

сътрудничество между икономическите агенти в икономиката, което не се случва 

поради липсата на  политическа мотивация и интерес от страна на икономическите 

агенти, разполагащи със съответната власт. Осъществяването на прехода, 

преминаването на икономиката и обществените отношения от едно състояние  в 

друго са движени от интересите на икономическите агенти, които се опитват да 
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генерират по-голямо богатство и се стремят да подобрят благосъстоянието си. На 

различни етапи от прехода, потвърждение на тези твърдения се намира в редица 

изследвания за българската икономика (Аврамов, Антонов (1994), Вучева (2001), 

Минасян (2002, 2004), Nenovsky, Rizopoulos (2003, 2004) и др.).  

Преразпределението в малка и отворена икономика, каквато е българската, 

зависи в голяма степен и от интересите на международните институции и съюзи 

(МВФ, Световна банка, Европейски съюз и др.), тъй като те осигуряват 

финансовите ресурси за преодоляване на възникващи неравновесия и дисбаланси в 

икономиката, което е обвързано със спазването на определени ангажименти за 

развитието на стопанството  и  за динамиката на макроикономическите 

променливи.  

Преразпределението на финансовото богатство като обективен процес, 

протичащ във всяка икономика в преход, като елемент от общия трансформационен 

период, е актуален изследователски въпрос, изискващ задълбочен анализ на 

финансовото богатство от гледна точка на динамиката и разпределението на 

финансовото богатство между различните институционални сектори в икономиката 

и взаимоотношенията между тях при последващо преразпределение. 

Задълбочаващите се външнобалансови неравновесия в българската икономика през 

последните няколко години изисква внимателно и задълбочено изследване на 

изменението на финансовото богатство на икономическите агенти в националната 

икономика и определянето на основните кредитори и длъжници поради 

необходимостта от дефиниране на техните източници. Изследването на 

финансовото богатство и неговото преразпределение между институционалните 

сектори е важно поради няколко причини. Финансовото богатство може да служи 

като източник на доходи и като източник за потребление на притежаващите го 

икономически агенти, особено в случаи на сътресения и икономически шокове. При 

икономическа криза финансовото богатство под формата на реални активи носи 

много по-голяма полезност за притежателя поради възможността за запазване на 

стойността на този актив, особено в условия на висока инфлация, но това е извън 

обхвата на изследването поради ограничаването на нетното финансово богатство 

само до финансовите активи и пасиви. Финансовото богатство и неговото 
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преразпределение са важни и поради това, че изменението на финансовото 

богатство често се свързва и с разпределението на властта (Wolff (1998)). 

Обект на изследване е нетното финансово богатство на институционалните 

сектори в българската икономика. Предмет на изследване е преразпределението и 

изменението на  финансовото богатство на икономическите агенти. 

За целите на настоящото изследване1 преразпределението на финансовото 

богатство се отъждествява с изменението на финансовото богатство и движението 

на финансовите потоци между основните групи икономически агенти. Финансовото 

богатство се дефинира като изменение на придобитите финансови активи минус 

съответното изменение на финансовите пасиви на обособените икономически 

агенти, без да се отчита богатството под формата на реални активи. Изследването и 

анализът на преразпределението на финансовото богатство е ограничено във 

времевия период от 1998 до 2005 г. поради липсата на подробни статистически 

данни, които да бъдат използвани като първоизточници за представянето на 

емпиричните резултати в настоящото изследване. Към края на 2006 година 

събираната и официално публикувана статистическа информация не позволява да 

бъде анализирана наличността на финансовото богатство по сектори на българската 

икономика, поради което настоящето изследване е ограничено до анализа на 

изменението и динамиката на нетното финансовото богатство. Липсата на 

емпирични данни за представянето на финансовото богатство и неговото изменение 

за по-дълъг период наложи  използването и адаптирането  на методи и подходи за 

макроикономическото му обхващане и измерване, посредством съставената 

методология.  

Тезата, която се защитава е, че поведението на икономическите агенти по 

отношение на натрупването, динамиката и структурата на финансовото богатство 

се влияе от провежданата макроикономическа политика, развитието на финансовата 

система и икономическите агенти, разполагащи с власт да наложат своите интереси 

в преразпределителните процеси в българската икономика. Факторите, 

                                                 
1 Изследването е част от защитен дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен 

“Доктор” на тема „Преразпределение на финансовото богатство в българската икономика за периода 

1998-2005 г.“ 
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детерминиращи поведението на институционалните единици по отношение на 

изменението на финансовото богатство, не са достатъчно изследвани и могат да 

бъдат обхванати чрез анализ на емпиричните резултати от изграждането на 

финансова сметка за българската икономика. 

Основната цел на настоящото изследване е да се анализира изменението на 

финансовото богатство на отделните групи от икономически агенти, които имат 

сходно поведение по отношение на придобиването на финансови активи, 

респективно поемането на финансови задължения посредством адаптирането на 

методология за разработване на финансова сметка по Система на национални 

сметки (СНС) и Европейска система на национални сметки (ЕСНС) за българската 

икономика. Финансовата сметка се отъждествява със сметката на финансовите 

потоци в частта й, отнасяща се до финансовите трансакции. 

Поставената цел в изследването се реализира посредством решаването на 

следните задачи:  

първо, очертаване на основните проблеми пред измерването на финансовото 

богатство и неговото изменение по институционални сектори за българската 

икономика;  

второ, изграждане на методология за разработване на финансова сметка за 

българската икономика по институционални сектори за целите на измерването на 

нетното им финансово богатство;  

трето, схематично представяне на преразпределението на финансовото 

богатство между икономическите агенти в българската икономика; 

четвърто, анализиране на динамиката на финансовото богатство и неговата 

структура по институционални сектори и дефиниране на основните нетни 

кредитори и длъжници в българската икономика;   

пето, определяне на факторите, от които зависи динамиката на нетното 

финансово богатство и структурното му определяне по институционални сектори. 

В методологически план изследването се основава на емпиричните резултати, 

получени от изведената методология за съставянето на финансова сметка за 
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българската икономика, въз основа само на официално публикуваните 

статистически източници. Във връзка с целта на изследването са използвани и 

съответни техники на теоретичен и емпиричен анализ. Основният подход, който е 

приложен в изследването, е системният. Анализът на изменението на финансовото 

богатство и основните тенденции в динамиката му по институционални сектори се 

разглежда чрез отчитане на взаимоотношенията и взаимодействията между 

икономическите агенти в цялостната системата от финансови взаимовръзки. 

Системният подход е съчетан с използването на широк набор от по-общи и частни 

методи: сравнителен анализ, дискриптивен анализ и синтез, статистически и 

иконометрични методи за оценка и моделиране на поведението на икономическите 

агенти. 

За постигането на целта на изследването са използвани множество 

статистически данни под формата на графики и  таблици. За разработването на 

финансовите сметки за анализирания период в изследването и оценяването на 

значимостта на факторите, от които зависи динамиката на финансовите потоци по 

институционални сектори, се използват базите от статистически данни на 

Министерство на финансите, Българска народна банка, Националния статистически 

институт, Евростат  и др. 

Настоящото изследване се състои от въведение, три глави, заключение, 

библиография и приложения.  

Във първа глава са представени основните проблеми пред измерването на 

финансовото богатство в българската икономика, които са свързани предимно с 

информационното осигуряване и наличността на необходимите статистически 

данни. Съставена е методология за разработването на финансова сметка по Система 

на национални сметки (СНС) като са посочени източниците за отделните категории 

финансови инструменти, предмет на обхващане от системата. Методологията е 

съобразена с принципните постановки и изисквания на СНС, респективно 

Европейска система на национални сметки (ЕСНС) за финансовата сметка като са 

използвани стандартните източници на данни (парична статистика, консолидирана 

фискална програма, платежен баланс), разработени въз основа на 

стандартизираните ръководства за отделните сектори в икономиката.       
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В глава втора дава отговор на въпроса как може да се използва финансовата 

сметка за целите на изследването на изменението и преразпределението на 

финансовото богатство по институционални сектори в българската икономика. 

Преразпределението и взаимовръзките между икономическите агенти са 

представени схематично. Направен е анализ не само на динамиката на изменението 

на финансовото богатство на сектор “Домакинства”, сектор “Нефинансови 

предприятия” и сектор “Държавно управление”, но е анализирана и структурата на 

това богатство в динамика. Въз основа на анализа са обособени някои от факторите, 

които са индуцирали едно или друго поведение на икономическите агенти. 

Дефинирани са нетните спестители и нетните длъжници в българската икономика 

като е подчертана необходимостта от това с цел разкриване на основните 

източници на външнобалансово неравновесие.  

Глава трета е логическо продължение на предходната глава, тъй като се 

проверява дали изведените въз основа на анализа фактори са значими  и 

определящи за поведението на икономическите агенти по отношение на 

придобиването на финансовите активи, респективно финансовите пасиви, и е 

направена количествена оценка на тези фактори. Моделирано е поведението на 

икономическите агенти по отношение на изменението на финансовото богатство в 

резултат от придобиването, съответно продажбата на финансови активи и 

финансови пасиви. Динамиката и структурата на нетното финансово богатство 

зависи от предприетата макроикономическа политика. Поради тази причина са 

направени и изводи за адекватността на предприетата политика от съответните 

институции. 

В заключението са представени основните изводи, направени в хода на 

изложението. Тези изводи могат да послужат при дефинирането на 

макроикономическата политика по отношение на насоките на изменение на 

финансовото богатство, чувствителността на поведението на отделните 

икономически агенти по отношение на една или друга политика, преодоляването на 

външноикономическите неравновесия в икономиката.   

   



 

 

 

 

7 

 

 

 

ГЛАВА ПЪРВА 

ИЗМЕРВАНЕ НА ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ФИНАНСОВОТО 

БОГАТСТВО В БЪЛГАРИЯ: МЕТОДОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ 

 

Проследяването на динамиката и измерване изменението на нетното 

финансово богатство в една икономика е от изключителна важност, тъй като по 

този начин може да се анализира какво е влиянието на определена 

макроикономическа политика върху текущото състояние на отделните 

икономически агенти, и как се променя поведението на групите от икономически 

единици по отношение на акумулирането на финансово богатство. По този начин се 

разкриват и съответни външни неравновесия в икономиката, тъй като финансовата 

позиция на отделните сектори и на икономиката като цяло е  отражение на тяхното 

поведение по отношение на спестяванията и инвестициите. Поради това, че 

българската икономика през годините преди световната финансова криза се 

характеризира с външноикономически неравновесия в резултат от по-бързото 

нарастване на вноса в сравнение с износа, съответно реализиране на високи 

дефицити на търговския баланс, все повече нараства важността на анализа и 

отчитането на динамиката на финансовото богатство на отделните икономически 

агенти. 

За обособяването на поведенческите характеристики на отделните сектори и за 

проследяването на преразпределителните процеси е необходимо да се анализира не 

само динамиката на нетното финансово богатство, но и структурата на придобитите 

финансови активи, съответно поетите финансови задължения. Този анализ може да 

се направи само с помощта на инструментариум, които да бъде подходящ за целите 

на макроикономическото представяне и обхващане на финансовото богатство в 

икономиката. Следователно, целта на настоящата глава е: да се предложи 
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подходяща методология за съставянето на сметки за отделните институционални 

сектори с цел измерване изменението на финансовото им богатство, да се 

представят източниците на статистически данни, да се очертаят основните 

проблеми и ограниченията на публикуваните официални статистически източници 

и някои предложения за решаването им. 

1. ПРОБЛЕМИ ПРЕД ИЗМЕРВАНЕТО НА ФИНАНСОВОТО БОГАТСТВО В 

БЪЛГАРИЯ 

Съществуват редица проблеми пред измерването на финансовото богатство в 

българската икономика, които са свързани преди всичко с липсата на официална 

статистика за измерването му за отделните икономически агенти в българската 

икономика, което налага търсенето на начини за неговото обхващане. Поставено е 

началото на разработване на секторните финансови сметки, но първите сметки са 

публикувани едва през 2007 година за периода 2000-2004 г. Все още те не могат да 

се използват за анализирането на финансовото богатство на отделните сектори, тъй 

като те се съставят и публикуват с голямо закъснение, не се разработват на 

тримесечна база и не са съставени дълги времеви редове. Това налага да се 

представят по подходящ начин официалните публикувани статистически данни и да 

се направи опит за максимално пълно и точно представяне на финансовото 

богатство по институционални сектори с наличната официална статистическа 

информация. Опитът на другите страни и направения преглед на приложенията на 

сметката на финансовите потоци в предходната глава показва, че е възможно 

използването на сметката на финансовите потоци, респективно на финансовата 

сметка по ЕСНС за целите на измерването и анализа на финансово богатство по 

сектори в дадена икономика. Поради тази причина бяха разработени финансови 

сметки за българската икономика, съгласно изискванията и принципите на ЕСНС с 

помощта на официално публикуваната статистическа информация. Така 

разработените сметки са оценъчни, дори непълни, тъй като в известна степен има 

необхващане на някои финансови потоци, за които ще стане дума по-нататък в 

изложението, но това не подценява важността на направените оценки и изводи въз 

основа на представената методология. По-нататък в изложението разработените 
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финансови сметки, изготвени чрез предложената в тази глава методология, ще се 

отъждествяват с финансови сметки по ЕСНС, тъй като е направен опит за 

максимално обхващане на финансовите потоци съгласно изискванията на ЕСНС. 

За целите на представянето на финансовото богатство е използвано 

стандартното разделение на секторите в икономиката, както се препоръчва от 

всички ръководства по съставянето на статистиката на платежния баланс, 

паричната статистика и др2. По този начин икономиката се разделя на сектори, тъй 

като от една страна първичната информация, въз основа на която се разработват 

финансовите сметки в това изследване, е със същото разпределение, и от друга, 

няма по-подробна статистическа информация, която да позволява разпределението 

на икономическите единици в повече сектори с цел да се отразят интересите на 

повече групи от икономически единици3. Това поставя едно ограничение на анализа 

и се налага той да се концентрира в рамките на традиционно дефинираните и 

утвърдени сектори, но това не подценява важността на изводите, направени въз 

основа на така разработените финансови сметки. Освен посочения недостатък има и 

предимства, които се изразяват в еднаквото третиране от отделните статистически 

източници на икономическите единици в рамките на институционалните сектори и 

осигуряването на сравнимост на получените емпирични резултати в международен 

мащаб, което позволява да се извършват анализи на ниво не само институционални 

сектори в рамките на дадена икономика, но и анализи на поведението на отделни 

сектори в няколко страни.    

                                                 

2 Bloem поставя акцент върху това, че единиците, които съществуват като действителни 

законово-административни единици често не могат да се дефинират директно като 

статистически единици за целите на отчитането в СНС. За подробности относно 

допълнителните предложения, които той прави вж. Bloem, Adr. Units in the National Accounts 

and the Basic System of Economic Statistics. - Review of Income and Wealth, 1990, Vol. 36, Issue 3, 

p. 275-288. 

3 Така напр. Nenovsky, Rizopoulos изтъкват необходимостта от допълнително отделяне на 

международните финансови институции, частните и държавните търговски банки като 

самостоятелни икономически актьори, тъй като ги използват при обосноваване смяната на 

паричния режим като резултат от интересите на различните групи икономически агенти. За 

подробности вж. Nenovsky, N., Y. Rizopoulos. Extreme Monetary Regime Change. Evidence from 

Currency Board Introduction in Bulgaria. - Journal of Economic Issues, 2003, Vol. 37, No. 3, р. 7-15. 
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Секторизацията на българската икономика се извършва на първо ниво според 

принципа на резидентността4. Така в българската икономика се дефинират два 

основни сектора: “Резидентен сектор” и сектор “Останал свят”. На следващо ниво, 

“Резидентният сектор” може да бъде разделен на подсектори. Не може да се 

постигне такова разделение на подсектори, каквото се препоръчва от стандартите 

на ЕСНС и СНС, но секторизацията на българската икономика в голяма степен 

отговаря на посочените стандарти. За нуждите на съставянето на финансова сметка 

за българската икономика “Резидентният сектор” е подразделен на сектор 

“Финансови предприятия”,  правителствен сектор или т.нар. сектор “Държавно 

управление”, сектор “Домакинства” и сектор “Нефинансови предприятия”. Сектор 

“Финансови предприятия” обхваща банковата система, състояща се от търговски 

банки и БНБ, и небанковите финансови институции. В така дефинирания във 

финансовата сметка сектор “Финансови предприятия”, обаче, не се отразяват пълно 

притежаваните финансови активи и пасиви от небанковите финансови институции5 

поради липсата на консолидирани финансови отчети за финансовите предприятия6. 

Все още в България не се публикува “Финансов отчет” за всички финансови 

посредници в икономиката както препоръчва “Ръководството по парична и банкова 

статистика” (2000)7, публикувано от МВФ. В бъдеще с по-нататъшното 

хармонизиране на статистиката ни с тази на страните от ЕС и с оглед спазване на 

изискванията на Европейската централна банка (ЕЦБ)  ще бъде възможно и 

обособяването на сектор “Финансови предприятия”, който да отчита пълно 

финансовите отношения на тези институции. В настоящото изследване не е 

обособен и отделен сектор “Нетърговски организации, обслужващи домакинствата” 

(НТООД). За тях също няма специално наблюдение, което да отчита дейността им 

                                                 

4 Това е стандартното разделение на икономиката на сектори, каквото се препоръчва от СНС, 

респективно ЕСНС, което може да се направи за българската икономика, предвид това, че 

всички ръководства за статистиките на отделните сектори в една икономика са съгласувани със 

СНС, респективно ЕСНС. 

5 Към настоящия момент са отразени само финансовите активи и пасиви, които са отчетени в 

паричната статистика и платежния баланс. 

6 Съществуват баланси на някои от финансовите посредници, които са предмет на отчитане в 

сектор “Финансови предприятия”. Някои от тях не са официални, а други обхващат много 

кратък период и не могат да се използват за целите на изследването. 

7 International Monetary Fund. Monetary and Financial Statistics Manual. 2000. 



 

 

 

 

11 

 

на тримесечна база, поради което е необходимо да се направи такова в бъдеще8. На 

този етап от изграждането на финансовата сметка НТООД се отчитат към сектор 

“Домакинства”, както се представят в настоящия момент и в паричната статистика9. 

Това дефиниране на секторите се свързва и с отделните информационни 

източници. Основен източник на данни за сектор “Останал свят” е платежният 

баланс на страната, който се съставя и отчита от БНБ. Понастоящем БНБ изготвя и 

публикува аналитично и стандартно представяне на платежния баланс в 

съответствие с петото издание “Ръководството по платежен баланс” (1993)10 и 

“Ръководните правила на Европейската централна банка”11. Методологията за 

отчитане на платежния баланс е концептуално свързана с тази на СНС (1993)12. 

Статиите на платежния баланс кореспондират със съответните статии, отнасящи се 

до сектор “Останал свят” във финансовата сметка в СНС, респективно ЕСНС. 

В платежния баланс се приема концепцията за резидентността (на основата на 

концепциите за център на икономически интерес и икономическа територия на 

страната), както е дефинирана по СНС (Carson, Laliberte (2001))13. Резидентите на 

страната са институционалните единици, чийто икономически интерес е на 

територията на страната, имат организирано значително по обем производство на 

територията на страната, в което участват или възнамеряват да участват за срок над 

една година. Използването на платежния баланс като източник на данни за 

                                                 

8 НСИ събира съответните отчетни форми от тези статистически единици, но те са на 

тримесечна база, а не на годишна, поради което не могат да бъдат използвани към настоящия 

момент. 

9 НТООД се представят в официалната парична статистика заедно с населението в сектор 

“Домакинства”.  

10 International Monetary Fund. Balance of Payments Manual. fifth edition, 1993.  

11 На англ. Guideline of The European Central Bank on the Statistical Reporting Requirements of The 

European Central Bank in the Field of Balance of Payments Statistics, The International Reserves 

Template and International Investment Position Statistics (ECB/2004/15) Вж. Българска Народна 

Банка. Методологически бележки по съставяне на платежния баланс на България. 

<http://www.bnb.bg>. 

12 Пак там. 

13 Carson, Laliberte (2001) обхващат всички ръководства, които засягат статистическото 

представяне на процесите във всяка една икономика и правят сравнение на хармонизирането на 

всички тези ръководства със СНС, която може да се счита за най-всеобхватната 

макроикономическа система от данни (вж. Carson, C., L. Laliberte. Manuals on Macroeconomic 

Statistics: a  Stocktaking to Guide Future Work. WP, IMF, 2001, No. 183.). 

http://www.bnb.bg/
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институционалните единици, влизащи в сектор “Останал свят” във финансовата 

сметка, не противоречи на изискванията на ЕСНС и СНС.  

По отношение на оценяването на трансакциите също има съответствие между 

СНС, респективно ЕСНС, и платежния баланс. Трансакциите се оценяват на базата 

на пазарните цени. Консистентност с възприетите принципи от ЕСНС и СНС е 

постигната и по отношение на преоценката на извършените трансакции от една 

валута в друга. В двете системи  се използва валутния курс към момента на 

извършване на съответната трансакция.  

В СНС, респективно ЕСНС и платежния баланс има различие по отношение на 

принципите на класифициране на финансовите активи. Различният начин на 

представяне не пречи на използване на статистиката на платежния баланс за 

нуждите на съставянето на финансова сметка по СНС за българската икономика, 

тъй като са възможни съответни прекласификации на потоците с цел отговаряне на 

стандартите на СНС, респективно ЕСНС. 

Основен източник на данни за банковия сектор е паричната статистика14 – 

паричен отчет, аналитична отчетност на търговските банки, аналитична отчетност 

на БНБ и допълнителните таблици15 към тях, които съдържат по-детайлна 

информация за съответните категории. Източници на данни за този сектор са и 

балансите на “Емисионно управление” и “Банково управление” на БНБ.     

                                                 

14 Емпиричните резултати са направени въз основа на паричната статистика, публикувана към 

юни 2006 г.  

15 Допълнителната информация се осигурява от справките: “Чуждестранни активи и пасиви 

на търговските банки”, “Чуждестранни активи и пасиви на БНБ”, “Задължения на БНБ към 

правителствения сектор”, “Задължения на търговските банки към правителствения 

сектор” и “Притежавани дългови ценни книжа, издадени от централното правителство”, 

които се публикуват от средата на 2002 г. От февруари 2004 г. започна ново представяне на 

паричната статистика, с което част от изброените приложения вече не се публикуват. Но за 

целите на финансовите сметки могат да се използват секторните отчетности на БНБ и 

търговските банки, за да се осигурят необходимите статистически данни в справките, които 

вече не се публикуват официално т.е. може да се осигури подробна информация и 

непрекъснатост на времевите редове. 
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Паричната статистика16 се събира и съставя на основата на националните 

счетоводни стандарти и в голяма степен покрива правилата на международната 

финансова статистика, утвърдена от МВФ17. Тя отговаря и на изискванията и 

указанията на ЕЦБ18. Паричната статистика, която се публикува в България, спазва 

концепцията за резидентността, дефинирана в СНС, респективно ЕСНС и 

“Ръководството по платежния баланс”. Обособените институционални сектори и 

финансови инструменти в паричната статистика са същите като тези дефинирани в 

СНС, респективно ЕСНС, което позволява използването на паричната статистика за 

нуждите на разработването на финансова сметка по СНС, респективно ЕСНС.  

Източник на данни за сектор “Държавно управление” е консолидираната 

фискална програма. Тя се изготвя съобразно изискванията на “Правителствената 

финансова статистика” (МВФ (1986))19. Консолидираната фискална програма се 

съставя на касова основа, а не на начислена основа, каквото е изискването за 

изготвянето на данните за сметките за националния доход, производствените и 

финансови сметки, които се включват в СНС, респективно ЕСНС. През 2002 г. бяха 

направени промени в националната методология за отчитането на консолидираната 

фискална програма с оглед на по-пълното спазване на изискванията на ЕСНС и 

“Правителствената финансова статистика” (2001)20. Всички финансови операции, 

които се отчитаха в разходната част на консолидираната фискална програма 

(придобиването на акции и съучастия и възмездното финансиране), след 2002 г. се 

                                                 

16 Polak (1959) твърди, че паричната статистика може да служи като основен статистически 

източник за съставянето на сметката на финансовите потоци, тъй като по-голямата част от 

финансовите трансакции преминават през банковата система. Този извод може да се направи и 

за българската икономика и въобще за преходните икономики, които нямат все още много 

развити финансови системи. За подробности вж. Polak, J. Financial Statistics and Financial 

Policy. - International Monetary Fund Staff Papers, 1959, р. 4. 

17 European Central Bank. Money and Banking Statistics in the Accession Countries: 

Methodological Manual. 2001, April. 

18 Измежду които са: Регламент № 13 от 22 ноември 2001г.; Money and Banking Statistics 

Compilation Guide, ECB, 1998.; Money and Banking Statistics Sector Manual: Guidance for the 

Statistical Classification of Customers, ECB, 1998. (Българска Народна Банка. Методологически 

бележки по парична статистика. <http://www.bnb.bg>.) 

19 Министерство на финансите. Национална методология и срокове за отчетността за 

бюджета. <http://www.minfin.bg/docs/ National%20methodology-bg-05.pdf> 

20 International Monetary Fund. Government Finance Statistics Manual. 2001. 

http://www.bnb.bg/
http://www.minfin.bg/docs/
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отчитат във финансиращата част21. От началото на 2004 г. Министерство на 

финансите започва да публикува и годишни данни, съгласно изискванията на 

“Правителствената финансова статистика” (2001) след прекласифициране на 

наличните касови данни22. В близко бъдеще се очаква и осигуряване на 

необходимата информация за съставянето на държавния бюджет на начислена 

основа, съобразно изискванията на ръководствата и регулациите. Това ще 

допринесе за по-точното отчитане на данните за сектор “Държавно управление” във 

финансовата сметка. За сектор “Държавно управление” се използва и статистиката 

за вътрешния и външния дълг, която се публикува от Министерство на финансите23. 

Към настоящия момент е невъзможно да се съставят балансови данни с 

финансовите активи и пасиви на сектор “Държавно управление”, тъй като няма 

официално публикувани баланси за икономическите единици в сектора24, поради 

което не могат да се разработят и баланси, които да измерват финансовото 

богатство на институционалните сектори като наличност. 

Отделна статистика за сектор “Домакинства” не се използва, въпреки че има 

специално наблюдение за домакинските бюджети от Националния статистически 

институт (НСИ). По-коректно е използването на статистиката на другите сектори, 

които имат взаимоотношения със сектор “Домакинства”, тъй като статистиката на 

домакинските бюджети е наблюдение на 3000 домакинства и не обхваща изцяло 

тези с високи доходи. Поради тази причина е препоръчително да се изготви ново 

наблюдение, което да отчита по-точно различните доходни групи в обществото и да 

се разшири обхвата на финансовите инструменти. Необходимо е да се включи в 

изследването и притежаваната валута в наличност в сектор “Домакинства”, като се 

                                                 

21 Министерство на финансите. Национална методология и срокове за отчетността за 

бюджета. <http://www.minfin.bg/docs/ National%20methodology-bg-05.pdf> 

22 Министерство на финансите. Методологически рамки на ръководството на МВФ за 

държавна финансова статистика 2001 (GFSM 2001). <http://www.minfin.bg/docs/ 

GFSM2001.pdf> 

23 Вж. Министерство на финансите. Държавен дълг. 1998-2005. 

24 Министерство на финансите събира баланси от институционалните единици, влизащи в 

сектор “Държавно управление”, но тези данни не се публикуват и не могат да бъдат използвани 

за целите на това изследване.  

http://www.minfin.bg/docs/
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представи и валутната структура на наличността25. Събирането на данни за 

притежаваната валута от населението ще подобри и статистиката на платежния 

баланс, който също не отчита тези потоци.    

За характеризиране поведението на институционалните сектори и за 

структурното определяне на нетното финансово богатство в българската икономика 

се използват традиционно определените финансови инструменти: злато и СПТ, 

валута и депозити, ценни книжа, различни от акции, заеми, акции и други форми на 

собственост, търговски кредити и други суми, подлежащи на получаване/плащане 

(ЕСНС (1995), Ръководство по парична и финансова статистика (2000) и др.). По 

отношение на категоризирането на отделните финансови инструменти също се 

налага традиционно дефиниране, но то позволява анализът да се прави в рамките на 

значително по-разширен обхват от финансови инструменти. Анализът на 

поведението на институционалните единици не се ограничава само в рамките на два 

инструмента – пари и други непарични финансови инструменти, както се третират 

например финансовите инструменти в теорията на Keynes26.  

Проблем съществува и при съставянето на последователност от финансови 

сметки, която да обхваща финансова сметка и подсметките “Други изменения в 

обема на активите” и “Преоценка на активите”, в които се отчитат т. нар. други 

потоци, свързани с преоценката на финансовите активи/пасиви и с други промени в 

обема на финансовите активи и пасиви, които не са резултат от финансови 

трансакции. Разработването на тези подсметки е твърде трудно, предвид липсата на 

статистическа информация за подробна валутна структура на финансовите 

инструменти в отделните официално публикувани статистики.  

                                                 

25 Валутната структура е необходима при съставянето на последователността от финансови 

сметки, тъй като чрез определени формули и при зададена структура на валутата е възможно да 

се извършат преоценки и да се изчистят чистите трансакции от потоците, дължащи се на 

валутно-курсови разлики (вж. Приложение №6). 

26 В теорията за търсене на пари Keynes не допуска диверсификация в притежавания от 

икономическите агенти портфейл т.е. икономическите агенти притежават или само пари или 

само други непарични финансови инструменти (облигации). 
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В продължение на повече от десет години не беше съставена методология за 

финансовите сметки по СНС27 за българската икономика, така че да може да се 

обхване цялата икономика не само от страна на нефинансовите активи, но и от 

страна на финансовите. Предвид актуалността на този проблем ще бъдат посочени 

някои от основните причини за трудностите, които произтичат по съставянето на 

тези сметки. 

Липсата на подходяща статистика за българската икономика28 е причина за 

невъзможността за изграждане на напълно консистентна финансова сметка. С 

наличната официално публикувана статистика може да се направи финансова 

сметка по СНС, респективно ЕСНС, която така съставена до голяма степен е 

оценъчна. Акумулират се грешки и пропуски при отчитането на финансовите 

активи и пасиви в икономиката, които са резултат от несъвпадение на отделните 

потоци, отразени в различните източници на данни. Това е причина за 

усъвършенстване на националната статистика и на методологията за компилиране 

на отделните позиции и статии в бъдеще с цел избягване на грешките и пропуските 

в националните сметки на отделните институционални сектори. Несъвпадение на 

отчитаните потоци може да има и поради факта, че в платежния баланс се отчитат 

чистите трансакции, докато останалите потоци включват и валутно-курсови 

разлики и потоци, дължащи се на промяна в пазарната цена. 

Липсата на статистика за притежаваните ценни книжа от отделните 

институционални сектори също е една от причините за невъзможността за отчитане 

на тези финансови активи във финансовата сметка. В България не  се публикуват 

официални данни за притежаваните ценни книжа от отделните институционални 

сектори в икономиката. Такива данни могат да се предоставят от Централен 

депозитар, тъй като той регистрира всяка трансакция, свързана със смяна на 

собствеността върху ценните книги, но тъй като няма официален източник на 

                                                 

27 Първите оценки се публикуваха едва през 2005 г.  

28 Под подходяща статистика се има предвид липсата на “затворена система за събиране на 

данни” за всички инструменти и за всички сектори с цел елиминиране на различията в 

наличностите и потоците на отделните сектори (определението е на автора). 
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данни, тези финансови активи, които са емитирани от сектор “Нефинансови 

предприятия” не са обхванати.  

Друга съществена причина е и отчитането на операциите в бюджета на касова 

основа, а не както препоръчва СНС, респективно ЕСНС – на принципа на 

начисляването.    

Важно е да се отбележи, че е възможно да не се представя отделен ред за 

отразяване на грешките и пропуските като се приеме “принцип на предимство” на 

отделните статистики и да се отчитат първо потоците от съответната статистика, 

която се счита за по-достоверна. В настоящото изследване това не е приложено. 

Избран е подходът на представяне на грешките и пропуските, защото се счита за 

необходимо да се подчертае къде са слабите места и как трябва да се подобрява 

статистиката с цел намаляване на тези различия. Възможно е, както беше посочено, 

да се отчита даден поток по отношение на отделен сектор, без да се прави 

съпоставяне със съответния поток, отчетен в статистиката на насрещния сектор, но 

по този начин ще се влоши качеството на статистиката на кореспондиращия сектор. 

Така например, ако депозитите на правителството се отчитат въз основа на 

паричната статистика и при положение, че изменението на депозитите от паричната 

статистика не съответства на потока в консолидираната фискална програма, при 

неотчитане на разликата между двата потока в грешки и пропуски това ще доведе 

до подценяване, съответно надценяване на нето предоставените заеми/нето 

получените заеми на сектор “Държавно управление”.  

С наличните официални данни е невъзможно да се състави методология за 

подсметка “Други изменения в активите” към настоящия момент29. В България не е 

публикувана официално и международна инвестиционна позиция, която да отразява 

потоците, дължащи се на трансакции, потоци в резултат от изменения на валутните 

                                                 

29 Други страни също нямат разработени методологии за подсметките “Други изменения в 

обемите” и “Преоценка на активите”. Към настоящия момент в повечето страни финансовата 

сметка е разлика между отчетените стойности в балансовите таблици за два последователни 

периода, както е и разработена изложената в настоящото изследване методология за финансова 

сметка за българската икономика. Някои страни напр. Латвия изчисляват трансакциите като 

разлика между наличностите по два последователни баланса и допълнително изваждане на 

валутните преоценки и промяната в пазарната цена на пазарните инструменти. 
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курсове и пазарните цени и други изменения в обема30. При паричната статистика 

се среща същия проблем. Разбира се тези проблеми, ще се решат в близко бъдеще 

поради това, че ще се събира и статистика отделно за потоците и това ще помогне 

да се разработи методология за сметка “Други изменения в активите” и да се 

усъвършенства методологията за съставяне на финансовата сметка по ЕСНС. 

Алтернативен начин на оценяване на чистите трансакции е да се приложат 

съответните техники, представени в приложение №2. За целта е необходима 

подробна статистическа информация за валутната структура на притежаваните от 

секторите финансови активи, респективно поетите финансови пасиви. Този подход 

не е използван в настоящото изследване, тъй като няма официална статистическа 

информация за валутната структура, дори и за финансовите инструменти от 

паричната статистика31. Поради  тази причина е препоръчително да се събира 

статистическа информация за валутната структура на притежаваните финансови 

активи от всички институционални сектори.  

2. МЕТОДОЛОГИЯ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ФИНАСОВА СМЕТКА ЗА 

БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА 

Както бе посочено по-рано в изложението, целта е да се съставят финансови 

сметки, за да се обхване изменението на финансовото богатство, въз основа на 

наличните официално публикувани информационни източници. Поради тази 

причина представената в този раздел методология за съставянето на финансова 

сметка по СНС, респективно ЕСНС е съобразена с официално публикуваната 

статистика. Методологията се основава и на известни допускания, което прави  

                                                 
30 Към момента на написването на изследването (края на 2006 г.) има разработената 

международна инвестиционна позиция на тримесечна база за периода 1998-2006 г., която 

отразява наличностите (салдата) по отделните финансови активи и пасиви. Работи се и по 

съставянето на подробна международна инвестиционна позиция с разпределение на потоците 

по видове. 

31 До февруари 2004 г. паричната статистика се публикуваше като се представяха наличностите, 

разделени на наличности в лева и във валута. След това има и допълнителна разбивка и на 

евро, като част от общата наличност в чуждестранна валута. Възможно е да се направи 

допускане, че всички валутни наличности, с изключение на тези в евро, са в долари, и да се 

приложи подхода, описан в приложение №2. Поради това, че тази статистика не е налична за 

целия обхванат в изследването период, а само за двете последни години, това не е направено с 

цел да има съпоставимост при анализираните данни за разглеждания период в изследването.  
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финансовата сметка в голяма степен оценъчна и ограничена, но това не може да 

подцени изградената по представената методология финансова сметка, тъй като тя 

служи за реализирането на поставените цели и задачи в изследването. 

В този раздел от изследването ще бъдат разгледани отделните категории 

финансови активи и пасиви и конкретните източници на данни за тях, като в 

същото време се направи и съответното разпределение по институционални 

сектори, там където това се позволява от наличната информация. Категориите 

финансови активи и пасиви се определят в зависимост от утвърдените в ЕСНС и 

СНС основни финансови инструменти. Направен е опит максимално да се спазват 

критериите и изискванията за отчитане на тези инструменти съгласно системата, 

въпреки че в някои от позициите са направени допускания или липсва отчитане на 

някои от потоците, свързани със съответните финансови категории. 

2.1. Монетарно злато и СПТ (F.1.) 

За тази категория финансов актив има “адекватно” определяне на изменението 

му за съответния отчетен период. Паричната и банковата статистика отразяват 

всички компоненти на международните валутни резерви. Брутните международни 

валутни резерви на страната се отчитат както в баланса на “Емисионно 

управление”, така и в аналитичната отчетност на БНБ и допълнителната таблица 

“Чуждестранни активи и пасиви на БНБ”. Тъй като в таблицата “Чуждестранни 

активи и пасиви на БНБ” на паричната статистика са представени подробно 

международните резерви по отделни финансови активи е по-удачно използването й 

за източник. Следователно в категорията е необходимо да се отчетат притежаваните 

СПТ и монетарното злато, които са част от международните валутни резерви на 

БНБ. Според СНС, респективно ЕСНС, монетарното злато трябва да се отчита по 

пазарна цена, но това не е направено при така разработените сметки, тъй като по 

този начин изкуствено ще се увеличат международните валутни резерви поради 

това, че националната практика не отчита монетарното злато, част от брутните 

международни резерви по пазарна цена за целия анализиран период32. Предпочете 

                                                 

32 От февруари 2005 г. монетарното злато, което е част от валутните резерви на БНБ се оценява 

по пазарна стойност.   
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се използването на отчитането на златото, така както е в паричната статистика 

поради това, че при увеличаването на валутните резерви по този начин ще се 

наруши връзката им с резервните пари33. Възможно е да се използва пазарната 

оценка на златото, когато се осигури достатъчно подробна статистическа 

информация, която ще позволи изчистването на потоците, свързани с промяната на 

финансовите активи в резултат от изменението на пазарната цена и валутния курс 

по всички финансови инструменти.  

Изменението на притежаваното монетарно злато и СПТ от централните банки 

се записва като увеличение респективно намаление на актива на БНБ и намаление 

респективно увеличение на активите на сектор “Останал свят”. 

2.2. Валута и депозити (F.2.)  

Тази категория се състои от няколко подгрупи: парични средства в национална 

парична единица и в чуждестранна валута, овърнайт депозити, депозити с 

договорен матуритет до две години, депозити, договорени за ползване след 

предизвестие до три месеца и др34. С оглед отчитането на особеностите на 

националната статистика се обособяват още няколко подстатии, засягащи 

депозитите в категорията “Валута и депозити”.  

Валута (F.21.)  

Валутата обхваща банкнотите и монетите в обращение (банкнотите и 

монетите, които не са в обращение се изключват). За целите на съставянето на тази 

сметка от финансови активи и пасиви е направено разграничение на пари в 

обращение (F.211.) и чуждестранна валута (F.212.). 

                                                 

33 Автоматичният механизъм при паричен съвет е дискутиран по-нататък в изложението. 

34 Преди да започне публикуването на новия формат на паричната статистика, депозитите се 

разделяха на: безсрочни депозити, срочни депозити, спестовни депозити и блокирани депозити. 

Новото представяне на паричната статистика е според изискванията на ЕЦБ и се използват 

нови понятия за депозитите, които отговарят на съществуващите преди това. Безсрочните 

депозити (вкл. и депозитите до един ден) при новото представяне се наричат овърнайт 

депозити, срочните депозити са депозити с договорен матуритет до две години и над две 

години, а спестовните депозити са депозити, договорени за ползване след предизвестие до три 

месеца и над три месеца. По-дългосрочните депозити (депозити с договорен матуритет над две 

години и депозити, договорени за ползване след предизвестие над три месеца) са изключени от 

обхвата на паричните агрегати според изискванията на ЕЦБ. 
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Пари в обращение (F.211.) 

В тази статия се включват паричните средства, емитирани от БНБ. Парите в 

обращение са отразени в баланса на “Емисионно управление” на БНБ в статията 

“Пари в обращение”. Това са паричните средства извън банките и паричните 

наличности в касите на търговските банки. Една част от наличните парични 

средства са актив на търговските банки, а останалата част от тях  е притежание на 

останалите институционални сектори в икономиката.  

Притежаваните налични парични средства в касите на търговските банки 

могат да се определят като се използва аналитичната отчетност на търговските 

банки, в която са отразени резервите на търговските банки и съответно паричните 

средства в националната парична единица в касите им. Другата част от изменението 

на парите в обращение в икономиката се отразяват като актив на сектор 

“Ддомакинства”35. Това не влияе в голяма степен върху нетното изменение на 

притежаваните финансови активи от отделните институционални сектори поради 

факта, че предприятията не променят в големи количества своите парични 

наличности през отделните отчетни периоди36.  

Чуждестранна валута (F.212.) 

Чуждестранната валута, регистрирана в страната, е тази, която е част от 

международния валутен резерв и чуждестранната валута в касите на Търговските 

банки. Чуждестранната валута, част от валутните резерви на страната, се отчита в 

аналитичната отчетност на БНБ. По-подробна разбивка на компонентите на 

международните валутни резерви се представя в допълнителната таблица 

“Чуждестранни активи и пасиви на БНБ”, където чуждестранната валута се отчита в 

подстатията “Каса”. За определянето на чуждестранните средства в касите на 

                                                 

35 Направено е това допускане, тъй като няма официални данни за парите в касите на 

останалите икономически агенти.  

36 Може да се придобие представа за мащабите на изменение на парите в касите на сектор 

“Нефинансови предприятия” като се съпоставят годишните им баланси, публикувани от НСИ. 

Прави впечатление, че не се наблюдава съществено изменение на паричните наличности. Това 

може са се обясни с това, че предприятията определят оптимално ниво на парични наличности, 

което обслужва текущите нужди от ликвидни средства. 
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търговските банки се използва аналитичната отчетност на търговските банки, 

подстатия “Каса в чуждестранна валута”.  

Депозити (F.22.) 

В тази подгрупа се отчитат всички депозити на отделните институционални 

сектори: овърнайт депозити, депозити с договорен матуритет до две години, 

депозити, договорени за ползване след предизвестие до три месеца и др. С цел 

прилагането на националните особености е направено допълнително подразделение 

на различни депозити във финансовата сметка, но те са групирани според 

изискването на СНС, респективно ЕСНС на две основни подкатегории – овърнайт 

депозити и други депозити.  

Овърнайт депозитите, които са част от най-ликвидния паричен агрегат М1, се 

отчитат в паричния отчет. Налага се използването и на аналитичните отчетности на 

търговските банки и БНБ, за да може са се направи разграничение на депозитите, 

представени от търговските банки и БНБ. Отнасянето на овърнайт депозитите по 

институционални сектори е възможно, тъй като в паричната статистика депозитите 

се представят по институционални сектори. Следователно, те се отчитат като актив 

на отделните институционални сектори и като пасив на банковата система, 

съответно търговските банки и БНБ.  

Депозитите на сектор “Държавно управление” в банковата система също 

намират отражение в тази категория финансови активи. Данни за предоставените 

депозити от банковата система на подсекторите “Местно правителство” и 

“Социално-осигурителни фондове” на сектор “Държавно управление” се намират в 

отделните видове депозити, включени или невключени в паричната маса, докато за 

подсектора “Централно правителство” е необходимо да се използват секторните 

отчетности на БНБ и търговските банки, тъй като в аналитичната отчетност на БНБ 

и търговските банки няма подробна разбивка по видове депозити37. Депозитите на 

                                                 

37 Преди февруари 2004 г. заедно с паричния отчет и аналитичната отчетност на БНБ и 

търговските банки бяха публикувани и допълнителни таблици за задълженията на търговските 

банки и БНБ към правителствения сектор, където се представяха подробно видовете депозити 

(безсрочни, срочни депозити), в които сектор Държавно управление влага своите парични 

средства. С новия формат на паричната статистика тези справки не се публикуват, което налага 

да се използват секторните отчетности.  
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подсектор “Централно правителство” не се включват в измерването на паричната 

маса, поради което те се отчитат като задължение на банковата система и с тях се 

нетират предоставените кредити от банковата система на сектор “Държавно 

управление”. 

Към разглежданата подгрупа се отнасят и депозитите от нерезиденти и 

депозитите на банковата система в чужбина. Депозитите от нерезиденти, които са 

пасив на местните банки се отчитат в аналитичната отчетност на търговските банки 

в съответните подстатии на чуждестранните пасиви. Тези депозити се отразяват и в 

платежния баланс, статия “Други инвестиции, пасиви”, подстатия “Валута и 

депозити”. Прави впечатление, че съответните потоци, които се отразяват в двата 

източника на информация не съвпадат, което се дължи предимно на това, че  в 

платежния баланс се отчитат чистите трансакции, а в паричната статистика се 

отчитат и изменения в резултат от валутно-курсови разлики и други промени38. 

Поради тази причина в представената финансова сметка е обособена допълнителна 

категория “Грешки и пропуски”, в която да се отчитат именно такива 

несъответствия на отразяваните потоци. В бъдеще след събиране и публикуване на 

статистика на потоците (в парична статистика и международна инвестиционна 

позиция), би могло да се състави отделна подсметка “Други изменения в активите”, 

при което да се намалят отчетените суми в категорията “Грешки и пропуски” или 

въобще те да изчезнат.  

Депозитите на банковата система в чужбина също се отчитат в аналитичната 

отчетност на търговските банки и допълнителната таблица “Чуждестранни активи и 

пасиви на БНБ”, като отново се наблюдава несъответствие на потоците с тези, 

отчетени в платежния баланс (статия “Други инвестиции, активи”, подстатия 

“Валута и депозити”).  

                                                 

38 При засичане на наличностите от международната инвестиционна позиция, свързани с 

чуждестранните пасиви на търговските банки има съвпадение с отчетените наличности на 

търговските банки, но има известно различие в разпределението по инструменти. В 

аналитичната отчетност на търговските банки, в статията “Чуждестранни пасиви” има само 

депозити (представяне според изискванията на ЕЦБ), докато в международната инвестиционна 

позиция е направено допълнително разделение на тези наличности на кредити и депозити. 

Депозитите в пасива на търговските банки могат да бъдат подразделение на депозити и 

кредити, но тази статистика не се публикува официално поради изискванията на ЕЦБ за 

агрегираното им представяне. 
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Депозитите, част от валутния резерв, също са предмет на отчитане в 

подкатегорията “Депозити”. Новото представяне на паричната статистика 

позволява депозитите на БНБ да се разпределят по видове и не е необходимо да се 

използва баланса на “Емисионно управление”, позиция “Налични парични средства 

в чуждестранна валута”, която обхваща няколко категории от финансовата сметка. 

Резервната позиция в МВФ също се отчита в подкатегорията “Други депозити”. За 

тази цел отново се използва допълнителната таблица “Чуждестранни активи и 

пасиви на БНБ”. 

В “Други депозити” е направено подразделение на другите видове депозити – 

депозити, договорени за ползване след предизвестие до три месеца, депозити с 

договорен матуритет до две години, депозити, договорени за ползване след 

предизвестие над три месеца, депозити с договорен матуритет над две години в 

национална и чуждестранна валута. Тези депозити се разпределят по 

институционалн сектори като се използват аналитичните отчетности на БНБ и 

търговските банки.  

2.3. Ценни книжа, различни от акции (F.3.) 

По отношение на ценните книжа, няма официална статистика, която да 

предоставя информация за емитираните и притежаваните ценни книжа от отделните 

институционални сектори. В Централния депозитар се регистрира всяка сделка с 

безналични ценни книжа и е възможно да се представят не само секторите 

емитенти, но и секторите притежатели на съответните ценни книжа. Такава 

статистика не се публикува официално, поради което ценните книжа не са 

обхванати напълно. Липсата на информация, засягаща взаимоотношенията на 

институционалните сектори по отношение на ценните книжа вътре в икономиката, 

води до подценяване, респективно надценяване на нето възможността за 

финансиране или нето необходимостта от финансиране за отделните сектори в 

икономиката. Към този момент е възможно отчитането само на взаимоотношенията 

с нерезидентите в икономиката т.е. ценните книжа, които са актив на резидентите и 

съответно ценните книжа, които са пасив за секторите в българската икономика. 

Направеното разделение на отделните категории ценни книжа: “Ценни книжа, 
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различни от акции” (F.3.)  и “Акции и други форми на собственост” (F.5.) се отнася 

предимно до информацията, която е налична и засяга паричната статистика и 

платежния баланс. 

За източници се използват аналитичните отчетности на търговските банки и 

БНБ. Търговските банки придобиват ценни книжа в чужбина  и в страната, което се 

отчита в активната страна на аналитичната отчетност на търговските банки. В тази 

категория се отразяват и издадените дългови ценни книжа от търговските банки, за 

което има специална стятията “Изададени дългови ценни книжа” в пасивната 

страна на аналитичната отчетност.      

Ценните книжа, различни от акции, които са част от валутния резерв, също 

участват в тази категория. Те са отчетени подробно в “Чуждестранни активи и 

пасиви на БНБ”. Прави впечатление, че има известно разминаване между 

отчетеното увеличение (намаление) на валутните резерви в платежния баланс и 

това, което е отразено в паричната статистика. Тази разлика се дължи на 

използвания валутния курс. Следователно, това несъмнено води до акумулирането 

на грешки във финансовата сметка (грешки поради използването на различни 

източници на данни). БНБ притежава и дългови ценни книжа, които не са част от 

международните валутни резерви. Те са отразени отделно във финансовата сметка с 

цел да бъде възможно изследването на динамиката на валутните резерви и да се 

отрази националната специфика.     

В категорията намират отражение и ДЦК. Операциите с ДЦК (емитиране на 

нови ДЦК и погашенията по вече издадени ДЦК) се отчитат в консолидираната 

фискална програма. ДЦК са задължение на сектор “Държавно управление” и затова 

се отразяват като негов пасив и съответно актив на останалите институционални 

сектори. Притежаваните ДЦК от търговските банки се отразяват в аналитичната 

отчетност на търговските банки, статия “Вземания от правителствен сектор”. 

Остатъчната стойност се отразява като актив на сектор нефинансови предприятия. 

Ценните книжа, които са резултат от трансакции между резиденти и нерезиденти и 

се отчитат в платежния баланс също се отразяват в разглежданата категория 

финансови активи. Това са дълговите ценни книжа, отразени в статията 

“Портфейлни инвестиции”.  



 

 

 

 

26 

 

2.4. Заеми (F.4.) 

Кредитите, предоставени от търговските банки на другите институционални 

сектори се отразяват в аналитичната отчетност на търговските банки. С новото 

представяне на паричната статистика вече е възможно използването на последната 

за целите на отнасянето на кредитите във финансовата сметка, тъй като вече 

вземанията на банките от отделните сектори са представени по категории 

финансови инструменти. Предоставените кредити от търговските банки се отчитат 

като техен актив и като пасив на останалите институционални сектори.  

Предоставените кредити от БНБ на търговските банки, които де факто са 

използваните инструменти на парична политика от БНБ преди въвеждането на 

паричния съвет, не се отчитат в тази категория. Това са взаимоотношения между 

подсекторите в един и същ сектор финансови предприятия и те не влияят върху 

нето възможността/нето необходимостта от финансиране на сектора.  

В категорията “Заеми” се отразяват и заемите, които са предоставени от 

резидентите на сектор “Останал свят” и  заемите предоставени от нерезидентите на 

резидентите39 в икономиката. Източник на данни за тези заеми, получени от сектор 

“Останал свят”, се отчитат в платежния баланс. Тук се отразяват и 

взаимоотношенията с МВФ, а също така и заемите, получени в подкрепа на 

платежния баланс. Стандартното представяне на платежния баланс представя по-

подробно тези взаимоотношения с нерезидентите. Отпуснатите кредити от МВФ и 

погасяването им се отразяват като пасив на БНБ, но срещу него стои и съответно 

вземане на БНБ от сектор “Държавно управление”, отчетено в аналитичната 

отчетност на БНБ. Получените заеми от сектор “Държавно управление” са част и от 

финансирането на консолидираната фискална програма. Отново се наблюдава 

несъвпадение на отчетените потоци в платежния баланс и консолидираната 

фискална програма40. Разликата се отнася в допълнителната категория “Грешки и 

пропуски”.  

                                                 

39 В статиите “Други инвестиции, пасиви”, подстатия “Заеми” на платежния баланс се отчита и 

погасяването на заемите, а не само получаването на заеми. 

40 Разликата може да се обясни и с факта, че консолидираната фискална програма се отчита на 

касова основа, а не на начислена основа. Възможно е да има и различия поради промяна на 
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2.5. Акции и други форми на собственост (F.5.) 

В тази категория влизат всички акции и други форми на собственост, които се 

отразяват в паричната статистика и по-конкретно в аналитичните отчетности на 

търговските банки и БНБ. Търговските банки имат участия в нефинансови 

предприятия, което е обхванато в аналитичната отчетност на търговските банки 

като “Вземания от неправитлествения сектор”. По отношение на притежаваните от 

търговските банки и БНБ акции и други форми на собственост в чужбина се 

използват съответните таблици за “Чуждестранните активи и пасиви”41. Към 

категорията “Акции и други форми на собстовеност” се отчитат и потоците, 

отразени в платежния баланс в статиите “Портфейлни инвестиции” и “Преките 

чуждестранни инвестиции” като се вземат под внимание вече отразените потоци, 

притежавани от банковата система. Частта от преките чуждестранни инвестиции, 

която се отнася до подстатията “Друг капитал” се изключва и се прибавя към 

заемите, тъй като това по същество са заеми предоставени от прекия инвеститор на 

придобитото предприятие. 

Обект на отчитане е и приватизацията и придобитите акции и дялови участия 

от сектор “Държавно управление”. Приватизацията е част от финансирането на 

консолидирана фискална програма и се отразява във финансовата сметка като 

намаление на активите за сектор “Държавно управление”. Акциите и дяловите 

участия, притежавани от сектора също се отчитат в консолидирана фискална 

програма, като до 2002 г. се отразяваха в разходната част на бюджета42.   

2.6. Застрахователни технически резерви (F.6) 

В тази категория трябва се отчита нетната стойност на активите на 

домакинствата в животозастрахователни резерви и резерви в пенсионните фондове, 

както и  пренос-премийния резерв и резерви за предстоящи плащания. Информация 

                                                                                                                                                        
пазарната цена на финансовите инструменти или промяна на валутния курс, които потоци са 

отделени от отчетените потоци в платежен баланс. 

41 Използват се тези таблици до февруари 2004 г. След тази дата в новия формат на паричния 

отчет таблицата “Чуждестранни активи и пасиви на търговските банки” не се публикува. 

Поради тази причина се използва аналитичната отчетност на търговските банки за целите на 

отчитането на притежаваните от тях чуждестранни активи и пасиви. 

42 След 2002 г. тези финансови операции се отчитат във финансиращата част на бюджета. 
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за притежаваните активи от сектор “Домакинства” в пенсионните фондове се 

осигурява от Комисия за финансов надзор (КФН)43. Изменението на активите в 

пенсионните фондове се отразява в тази категория като увеличение, респективно 

намаление на активите на сектор “Домакинства” и увеличение, съответно 

намаление на пасивите на небанковите финансови институции.  

Данни за нетната стойност на активите на домакинствата в 

животозастрахователни резерви също се публикуват от КФН. Изменението на 

застрахователните резерви на животозастрахователните дружества се отчита като 

увеличение/намаление на финансовите активи на сектор “Домакинства” и 

съответно изменение в пасивите на застрахователните дружества, които са част от 

небанковите финансови институции. Пренос-премийния резерв и резервите за 

предстоящи плащания не могат да се отразят във финансовата сметка, тъй като не 

може да се направи разпределение по институционални сектори. За целта е 

необходимо да се събира допълнителна информация директно от застрахователните 

дружества44.   

2.7. Търговски кредити и други суми подлежащи на 

плащане/получаване (F.7.) 

За тази категория финансови активи също няма статистика, която да отразява 

предоставените кредити и аванси между резидентните институционални сектори. 

Към настоящия момент в категорията могат да се отнесат само търговските кредити 

и други активи между резидентите на българската икономика и нерезидентите. 

Източник на данни за тези финансови активи/пасиви е платежният баланс, 

съответно неговото аналитично и стандартно представяне.  

                                                 

43 Преди да се създаде КФН през 2003 г., извършваща надзора върху небанковите финансови 

посредници, съществуваха отделни институции за надзор над пенсионните фондове, 

инвестиционните посредници и застрахователните дружества. Поради тази причина се 

използват и статистическите данни от бюлетините на тези институции (Държавна агенция за 

осигурителен надзор. Годишник на ДАОН 2001, 2002. София.; Агенция за надзор върху 

застраховането и хазарта. Годишник на Дирекция “Застрахователен надзор”. София, 1999-

2001.). 

44 НСИ започва да събира тази детайлна информация от 2006 г., но тя ще бъде на годишна база 

и няма да може да се използва за тримесечните финансови сметки. 
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2.8. Грешки и пропуски (F.8.) 

Във финансовата сметка на българската икономика се налага обособяването на 

отделна категория “Грешки и пропуски”. Финансовата сметка няма балансираща 

статия, която да се отрази и в следваща сметка. Тя е последната сметка, отчитаща 

трансакциите в СНС, респективно ЕСНС, и нейният баланс трябва да съвпада с 

балансиращата статия в предходната сметка “Капитал”. Поради използването на 

различни източници на данни се натрупват грешки, които водят до несъвпадение на 

посочените позиции. В самите източници на данни и отчетни системи има грешки, 

които не могат да се елиминират във финансовата сметка. Например в платежния 

баланс също има регламентирана от “Ръководството по Платежен баланс” статия 

“Грешки и пропуски”.   

От друга страна, в паричната статистика и в частност паричния отчет също 

има балансираща позиция “Други позиции (нето)”, която обхваща и 

некласифицирани активи и пасиви. Тези некласифицирани активи и пасиви не 

могат да се отнесат в отделните категории финансови активи и затова се налага да 

се запишат в категорията “Грешки и пропуски”45.  

Отделни позиции в консолидираната фискална програма също налагат да се 

отнесат като пропуски поради факта, че не могат да се алоцират в категориите 

финансови активи или да се разпределят по институционални сектори. Такава 

позиция е “Друго финансиране “ от финансиращата част на бюджета. Има позиции 

от бюджета, които са свързани с финансови трансакции и са отчетени в разходната 

част на бюджета. ЕСНС изисква всички финансови активи и пасиви, отразени в 

приходната и разходната страна на бюджета да се отчитат във финансовата сметка, 

защото те изкуствено намаляват, респективно увеличават дефицита в бюджета46. 

                                                 

45 Възможно е и пропорционално разпределение на некласифицираните (неалоцираните) 

активи от паричната статистика към вече отчетените потоци към съответните кореспондиращи 

сектори (както са отчетени в официално публикуваните годишни финансови сметки). Това не е 

направено в настоящото изследване, тъй като целта е да се подчертаят несъвършенствата и 

необходимостта от допълнителна работа за по-точно отчитане и прецизиране на статистиката.     

46 Позицията нето предоставени заеми/нето получени заеми не е еквивалентна на дефицита, 

отчетен в консолидираната фискална програма. Необходимо е да се направят някои корекции, 

за да се трансформират данните за правителствения дефицит, съответно излишък в нето 

предоставени заеми/нето получени заеми. Тази трансформация се налага особено за годините 
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Новата бюджетна класификация за 2002 г. вече премахва финансовите активи и 

пасиви от разходната и приходната страна на бюджета и те ще се отчитат във 

финансиращата му част. 

В грешки и пропуски се отчитат и грешки от използването на различни 

източници за отделен сектор. Така например се забелязва несъответствие на 

потоците, касаещи изменението на валутните резерви, които се отчитат в платежния 

баланс и аналитичната отчетност на БНБ. 

Представената методология за съставянето на финансови сметки за 

българската икономика и дискутираните проблеми при измерването на изменението 

на финансовото богатство по институционални сектори позволяват да се направят 

следните изводи и препоръки: 

Първо, въпреки че представената методология за съставянето на финансовите 

сметки за българската икономика се основава на някои допускания, описани в хода 

на изложението, поради което може да бъде и обект на критика, тя е добра основа за 

разработване на финансовите сметки за целите на изследването и обхващане 

изменението на финансовото богатство на икономическите агенти в българската 

икономика. 

Второ, поради липсата на официални статистически източници за ценните 

книжа (акции и дългови инструменти), емитирани от сектор “Нефинансови 

предприятия”, се стига до подценяване на нетното финансово богатство на 

икономическите агенти, притежаващи тези активи, и надценяване на нетното 

финансово богатство на сектор “Нефинансови предприятия”.  

                                                                                                                                                        
преди 2002 г. Нето предоставени заеми/нето получени заеми в нотификационните таблици 

трябва да съвпада с  нето предоставени заеми/нето получени заеми на сектор “Държавно 

управление” във финансовите сметки. Възможно е да съществува различие в представените в 

това изследване финансови сметки и нотификационните таблици, поради това, че в настоящото 

изследване се използват само официални източници (в случая консолидирана фискална 

програма), докато при нотификацята се използват и баланси на допълнителните икономически 

единици, които не са включени в консолидираната фискална програма, но се считат като 

единици на сектор “Държавно управление” (например Предприятието за управление на 

дейностите по опазване на околната среда) и трябва да се добавят техните финансови потоци 

към потоците на единиците, включени в консолидираната фискална програма. Освен това се 

събират и допълнително данни за начислените данъци за целите на отчитане на разликата 

между начислените и действително внесени данъци в категорията “Други суми, подлежащи на 

получаване/плащане” (F.7.). 
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  Трето, липсата на статистическа информация за някои категориите 

инструменти, притежавани от сектор “Домакинства” и “Нефинансови 

предприятия”, изисква събирането на допълнителна информация и организиране на 

тримесечни наблюдения за единиците, участващи в тези сектори. Препоръчително е 

тези наблюдения да включват и събирането на данни, необходими за 

разработването и на сметката “Други изменения в активите”, които ще позволят 

изчистването на потоците и представянето на чистите трансакции във финансовата 

сметка, които ще имат по-голяма аналитична значимост.   
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ГЛАВА ТРЕТА 

ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ФИНАНСОВОТО 

БОГАТСТВО НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИТЕ СЕКТОРИ  

 

В тази глава от изследването ще бъдат анализирани структурата на 

финансовото богатство на отделните институционални сектори, дефинирани по-

горе в изложението, и изменението на притежаваното от тях нетно финансово 

богатство т.е нетната им позиция (нетно изменение на финансовите активи минус 

нетното изменение на финансовите пасиви). Въз основа на анализа могат да се 

направят някои основни изводи за поведенческите характеристики на съответните 

сектори и съответно да се подчертае ролята на финансовата система в 

преразпределителните процеси.  

Проследяването на поведението на отделните сектори при вземането на 

решения в какви финансови инструменти  да спестяват и инвестират, е възможно 

чрез анализа на притежаваните финансови активи и пасиви. Поради тази причина 

ще бъдат разгледани по-подробно структурите на финансовите активи и пасиви на 

отделните институционални сектори, като в същото време се наблегне на мотивите 

за този избор. Освен анализ и извеждане на основните тенденции при така 

дефинираното и обхванато нетно финансово богатство, ще бъде направен опит и за 

определянето и дефинирането на факторите, които определят динамиката на 

финансовите потоци, нарастването и структурата на нетното финансово богатство 

на отделните институционални сектори. 

Преразпределението на финансовото богатство, анализът на структурата на 

финансовите активи и пасиви по институционални сектори и очертаването на 

основните тенденции в поведението на институционалните единици в българската 

икономика е направено като се използват емпиричните резултати от финансови 

сметки за периода 1998-2005 г., които са разработени въз основа на представената 

методология в глава първа 
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 на изследването. За целите на анализа в настоящата глава са използвани 

годишните финансови сметки47.  

1. ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВОТО БОГАТСТВО: СХЕМАТИЧНО 

ПРЕДСТАВЯНЕ 

Преразпределението на финансовото богатство и неговото изменение е 

резултат от поведението на икономическите агенти по отношение на придобиването 

на финансови активи, респективно поемането на финансови задължения. Това 

поведение е индуцирано от различни фактори48, измежду които са и властовите 

отношения и интересите на отделните икономически агенти в икономиката и извън 

нея (Nenovsky, Rizopoulos (2003, 2004), Неновски, Христов (2000), Неновски 

(2007))49. Движението на финансовите потоци между икономическите агенти, които 

водят до изменение на финансовото им богатство, и до неговото преразпределение 

е представено в схематичен вид (схема 1 и схема 2), без да се открояват 

финансовите потоци, свързани с конкретни инструменти50. Това представяне 

помага по-пълно да се откроят взаимовръзките между институционалните сектори и 

да се разглежда преразпределението като един цялостен и непрекъснат процес. По-

детайлното вникване и определяне на факторите и инструментите, които стоят зад 
                                                 

47 Годишните финансови сметки могат да се получат като се сумират финансовите потоци по 

отделните категории финансови инструменти за съответните тримесечия. Методологията за 

разработването на годишните финансови сметки е същата като тази на тримесечните, поради 

което е възможно да се приложи сумиране на потоците за съответните тримесечия на всяка 

година.    

48 Факторите, от които зависят отделните финансови потоци по отношение на финансовите 

инструменти, са идентифицирани с помощта на регресионния анализ в следващата глава на 

изследването. 

49 Вж. Nenovsky, N., Y. Rizopoulos. Extreme Monetary Regime Change. Evidence from Currency 

Board Introduction in Bulgaria. - Journal of Economic Issues, 2003, Vol. 37, No. 3.; Nenovsky, N., Y. 

Rizopoulos. Measuring the Institutional Change of the Monetary Regime in a Political Economy 

Perspective. (Groups of interest and monetary variables during the Currency Board introduction in 

Bulgaria). William Davidson Institute, Working Paper, 2004, No. 732.; Неновски, Н., К. Христов. 

Изследване на парите в обращение след въвеждането на паричния съвет в България. 

(трансакционно търсене, натрупване, скрита икономика. БНБ, Дискусионни материали, 2000, 

№ 13.; Неновски, Н. Паричния ред. Критика на теорията на парите. Дисертационен труд за 

присъждане на научната степен “Доктор на икономическите науки”, София, 2007. 

50 В приложение №5 са представени схематично и преразпределението и изменението на 

финансовото богатство на институционалните сектори в българската икономика и за 

останалите години от разглеждания период.  
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определен финансов поток, е направено при анализирането и моделирането на 

поведението на икономическите агенти по-нататък в изложението. 

 

Схема ІІ.1.: Преразпределение и изменение на финансовото богатство на 

институционалните сектори в българската икономика през 1998 г.1 

 

 

При анализа на финансовите потоци, водещи до изменение на нетната 

финансова позиция на икономическите агенти т.е. до преразпределение на 

финансовото им богатство, през разглеждания период (1998-2005 г.) могат да се 

открият няколко закономерности.  

Съпоставянето на финансовите потоци показва значително увеличение на 

мащабите на изменение на финансовото богатство на институционалните 

Търговски 

банки2 

Държавно 

управление 

Останал свят 

Домакинства 

Нефинансови предприятия 

и финансови предприятия 

БНБ3 

442.7 млн. лв. 

1.5 млн. лв. 

673.7 млн. лв. 56.1 млн. лв. 

32.4 млн. лв.4 

2.5 млн.лв. 

202.7 млн. лв. 

426.8 млн. лв. 

355.3 млн.лв. 

665 млн. лв. 

247.3 млн. лв. 

13.7 млн. лв. 

570.1 млн. лв. 

1. При отчитането на финансовите потоци водеща е статистиката на съответния сектор. 

2. Нето предоставени заеми/нето получени заеми на търговските банки може да се получи след като се добавят и 

некласифицираните активи/пасиви (неалоцирани активи/пасиви) от паричната статистика, които са отчетени във финансовите 
сметки в категорияата “Грешки и пропуски”. 

3. Нето предоставени заеми/нето получени заеми на БНБ  може да се получи след като се добавят и некласифицираните 

активи/пасиви от паричната статистика, които са отчетени във финансовите сметки в категориятя “Ггрешки и пропуски”. 
4. Отчетеният поток е според паричната статистика. Прави впечатление несъвпадение в потоците, отчетени между паричната 

статистика и платежния баланс. Причината е в това, че при отчитането на потоците в платежния баланс се отчитат чистите 

трансакции и не се взимат под внимание потоците, дължащи се на валутно-курсови разлики и промяната в пазарната цена на 
финансовия актив. 

5. Отчетеният поток е според потоците, отчетени в Консолидирана фискална програма. Нето предоставени заеми/нето получени 

заеми на сектор “Държавно управление”  може да се получи след като се добавят грешките и пропуските в актива и пасива, 
отчетени във финансовата сметка. 
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сектори през първата и последната година от анализирания период51. През годината 

след въвеждането на паричния съвет изменението на финансовото богатство на 

почти всички сектори е незначително в сравнение с последната година от периода. 

Причината за това е все още несигурността и липсата на доверие в институциите и 

икономиката като цяло, което е резултат от дълбоката финансова криза в края на 

1996 /началото на 1997 г. Постепенно със създаването на стабилна 

макроикономическа среда чрез въвеждането на строгите правила на паричния 

съвет, дисциплинирането на някои от икономическите агенти (правителство, 

държавни предприятия, държавни търговски банки)52 и засилване ролята на 

финансовите посредници се възвърна доверието в икономиката и се промени 

поведението на икономическите агенти по отношение на генерирането на 

финансови спестявания и отлагането на текущото потребление за бъдещо 

потребление.   

Икономическите агенти, разполагащи със съответната власт и водени от 

своите интереси (правителство, международни институции) промениха поведението 

на останалите икономическите агенти, като дадоха импулс за задвижването на 

преразпределителни процеси, които не само промениха мащабите на изменение и 

преразпределение на финансовото богатство, но и посоката на изменение на 

финансовите потоци.  

 

 

 

 

 

                                                 

51 Това увеличение на мащабите на изменение на финансовото богатство може да се 

интерпретира и от гледна точка на импулса, който дава смяната на паричния режим и 

последващото изчерпване на полезността на паричния съвет и увеличаване на полезността на 

фискалната политика. 

52 Чрез премахването на т. нар. “меки бюджетни ограничения”. 
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Схема ІІ.2.: Преразпределение и изменение на финансовото богатство на 

институционалните сектори в българската икономика през 2005г.1 

 

 

 

През анализирания период най-съществено се променя посоката на изменение 

на финансовите потоци, свързани с поведението на сектор “Държавно управление”. 

Няма ясно определена тенденция в движението и изменението на финансовите 

потоци на правителствения сектор по отношение на взаимоотношенията с 

останалите икономически агенти. Това може да се обясни с факта, че сектор 

“Държавно управление” е основният сектор, формулиращ макроикономическа 

политика в условията на паричен съвет в България. Съответно, независимо от 

посоката на движение на финансовите потоци,  политиката на правителството е 

рестриктивна и насочена към реализиране на повече спестявания, отколкото 

Търговски 

банки2 

Държавно 

управление 

Останал свят 

Домакинства 

Нефинансови предприятия 

и финансови предприятия 

БНБ3 

6.95 млн.лв. 

79.3 млн. лв. 

330.4 млн. лв. 

174.8 млн. лв. 

809.8 млн. лв.4 

337.9 млн. лв. 

324.9 млн. лв. 
767.7 млн. лв. 

1878.9 млн. лв. 

990.5 млн. лв. 

2439.9 млн. лв.5 

403 млн. лв. 

5232.1 млн. лв. 

1. При отчитането на финансовите потоци водеща е статистиката на съответния сектор. 
2. Нето предоставени заеми/нето получени заеми на търговските банки може да се получи след като се добавят и 

некласифицираните активи/пасиви (неалоцирани активи/пасиви) от паричната статистика, които са отчетени във финансовите 

сметки в категорияата “Грешки и пропуски”. 

3. Нето предоставени заеми/нето получени заеми на БНБ  може да се получи след като се добавят и некласифицираните 

активи/пасиви от паричната статистика, които са отчетени във финансовите сметки в категориятя “Ггрешки и пропуски”. 

4. Отчетеният поток е според паричната статистика. Прави впечатление несъвпадение в потоците, отчетени между паричната 
статистика и платежния баланс. Причината е в това, че при отчитането на потоците в платежния баланс се отчитат чистите 

трансакции и не се взимат под внимание потоците, дължащи се на валутно-курсови разлики и промяната в пазарната цена на 

финансовия актив. 
5. Отчетеният поток е според потоците, отчетени в Консолидирана фискална програма. Нето предоставени заеми/нето получени 

заеми на сектор “Държавно управление”  може да се получи след като се добавят грешките и пропуските в актива и пасива, 

отчетени във финансовата сметка. 
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извършване на инвестиционни разходи, поради което след 2002 г. нетната 

финансова позиция на сектора става положителна53. 

Нетната финансова позиция на сектор “Домакинства” също е положителна 

през целия анализиран период (вж. и приложение №1). Това се потвърждава от 

динамиката на финансовите потоци по отношение на останалите сектори. Всички 

финансови потоци са изходящи т.е. домакинствата предоставят нетен финансов 

ресурс на останалите икономически агенти, с изключение на 1998 г., когато към 

сектор домакинства от търговските банки се влива финансов ресурс (56.1 млн. лв.). 

През първата година след въвеждането на паричния съвет все още не е осъзната 

ползата от въвеждането на новия паричен режим, загубеното доверие в банковите 

институции все още не е възстановено и като резултат домакинствата не влагат все 

още съществени финансови ресурси в търговските банки (предоставените кредити 

на сектор “Домакинства” превишават направените от тях депозити). В следващите 

години финансовия поток се обръща и сектор “Домакинства” предоставя 

допълнителен финансов ресурс на останалите сектори чрез посредничеството на 

търговските банки. Частта от спестяванията на сектор “Домакинства”, която остава 

след финансиране на инвестициите в реални активи, се насочва освен като депозити 

в банковата система, и като вноски в допълнителните задължителни и доброволни 

пенсионни фондове (403 млн. лв. през 2005 г. срещу 13.5 млн. лв през 1998 г.). 

Освен  това  постоянно  нарастват  и  парите  в  наличност  на населението (767.7 

млн. лв. през 2005 г. срещу 426.8 млн. лв. през 1998 г.), които са задължение на 

БНБ54. 

По отношение на БНБ, освен вливащите се потоци от сектор “Държавно 

управление” (с изключение на 2000 г.55) и сектор “Домакинства”, има и изходящи 

потоци към сектор “Останал свят”, които се свързват с увеличението на валутните 

                                                 

53 По-подробно динамиката на нетната финансова позиция е разгледана по-нататък в 

изложението. 

54 Това е изменението на парите в обращение след приспадане на наличностите в касите на 

търговските банки.  

55 През 2000 г. сектор “Държавно управление” намалява депозитите в БНБ и получава по-

значителен транш от МВФ, който според националната специфика на отчитането на 

предоставените кредити от МВФ се отчита като задължение на правителствения сектор към 

централната банка. Поради тази причина финансовия поток е изходящ от гледна точка на БНБ.  
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резерви на централната банка (1173 млн. лв. през 2005 г.56 срещу 724 млн. лв. през 

1998 г.) и с взаимоотношенията на БНБ по отношение на кредитите получавани от 

МВФ57. Финансовите потоци към сектор “Нефинансови предприятия” и подсектор 

“Небанкови финансови институции” имат различна динамика и посока поради това, 

че те са силно зависими от приватизационни сделки, такива като продажбата на 

Булбанк, ДСК 

Сектор “Нефинаносови предприятия” са основни нетни длъжници (дебитори) 

в икономиката за целия анализиран период. Основните задължения на тези 

икономически агенти са свързани с вливащите се финансови потоци от търговските 

банки и сектор “Останалия свят”. Финансовият ресурс, идващ от банковата система, 

нараства през разглеждания период, като се наблюдава съществено забавяне на 

нарастването през 2005 г. (до 6.95 млн. лв.). Това се дължи на рестриктивните 

мерки на БНБ за ограничаване на кредитните ръстове на търговските банки, които 

се отразиха най-вече на сектор “Нефинансови предприятия”, и на нарастващите 

депозити на подсектор “Небанкови финансови институции”58 (334.7 млн. лв.59 през 

2005 г. срещу 17.9 млн. лв. през 1998 г.). Входящите финансови потоци от 

нерезидентните сектори също оказват съществено влияние на нетната финансовата 

позиция на предприятията, особено през последните години (5232.1 млн. лв. през 

2005 г. срещу 570.1 млн. лв. през 1998 г.).   

В тези преразпределителни процеси търговските банки играят посредническа 

роля. Като финансови посредници те също би трябвало да могат да влияят върху 

поведението на икономическите агенти по отношение на решението им да 

инвестират свободните финансови ресурси в депозити в банковата система или 

                                                 

56 През 2005 г. се наблюдава забавяне на изменението на валутните резерви на БНБ поради 

изкупуването на всички налични брейди облигациите в размер на 2329 млн. лв. по номинална 

стойност.  

57 След 2000 г. финансовите потоци, свързани с кредитите от МВФ, са в посока към 

нерезидентния сектор поради изплащането на този дълг. 

58 Подсектор “Небанкови финансови институции” са представени на схемата заедно с сектор 

“Нефинансови предприятия”, поради което финансовия поток от търговските банки се влияе и 

от предоставените кредити и привлечените депозити от н подсектор “Небанкови финансови 

институции”. 

59 Нарастващите депозити на подсектор “Небанковите финансови институции” в банковата 

система се дължат предимно на нарастването на активите на пенсионните фондове и 

застрахователните дружества. 
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върху решението да заемат допълнително ресурси от търговските банки. През 

анализирания период търговските банки привличат ресурси предимно от сектор 

“Домакинства” (както беше описано по-рано в изложението). За анализирането на 

динамиката и посоката на финансовите потоци от и към сектор “Останал свят” е 

необходимо анализираният период да се раздели на два подпериода – до 2001 и 

след 2001 г. През първия подпериод, с изключение на 1998 г., търговските банки 

предпочитат да изнасят акумулираните ресурси в чужбина поради възможността да 

реализират по-високи доходи при сравнително високите лихвени равнища в 

чужбина. Допълнителен фактор за това е все още несигурността и липсата на опит 

за оценяване на кредитоспособността на клиентите и последващото предоставяне 

на кредити. Поради тази причина се наблюдават финансови потоци в посока към 

нерезидентните сектори. След 2001 г. банките промениха своето поведение като се 

насочиха към кредитиране на икономическите агенти в местната икономика, което 

бе подтикнато от падането на лихвените проценти на международните финансови 

пазари, засилването на конкуренцията и натрупването на опит след навлизането на 

стратегически инвеститори в местния банков пазар и активизирането на дейността 

на местните предприятия. Така се увеличи банковото кредитиране и започна 

привличането на повече чуждестранни пасиви от търговските банки с цел 

осигуряване на ресурси за кредитиране.  

Схематичното представяне на взаимоотношенията и взаимовръзките между 

икономическите агенти дава една обща представа за мащабите на 

преразпределителните процеси. За по-цялостното разбиране и идентифициране на 

факторите за изменение на финансовото богатство и неговото преразпределение е 

необходимо да се анализира и структурата на изменение на финансовото богатство 

на икономическите агенти.     

2. АНАЛИЗ НА ИЗМЕНЕНИЕТО НА НЕТНОТО ФИНАНСОВО БОГАТСТВО НА 

СЕКТОР “ДОМАКИНСТВА”  

Домакинствата се считат за основни нетни спестители в една икономика. Чрез 

посредничеството на финансовите институции те осигуряват ресурси за нарастване 

на инвестициите и разширяване на производството, допринасяйки за постигане на 
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икономическия растеж. Необходимите ресурси за развитието на икономиката могат 

да се осигурят и от икономическите единици, чиято икономическа активност е 

установена в чужбина т.е. осигуряване на финансиране на инвестициите чрез 

външни източници, но това поведение има съответно и своите  негативни 

последици, изразяващи се в по-висока външна задлъжнялост и съответно 

възникване на външно икономически неравновесия в съответната икономика. 

Тенденцията на постоянно влошаване на външноикономическото равновесие на 

българската икономика т.е. постоянното нарастване на реализираните дефицити по 

текущата сметка, изисква още по-задълбочен анализ и проследяване на поведението 

на домакинствата в българската икономика. Това налага отговор на въпроса дали 

домакинствата са нетни спестители или нетни заематели60 и дали тяхното 

поведение допринася за влошаване на външното неравновесие.  

Финансовата сметка на сектор “Домакинства” показва очертаваща се 

тенденция на нарастване на нетната финансова позиция на сектора61 т.е. наблюдава 

се тенденция на увеличаване на нетното финансово богатство на сектор 

“Домакинства” в българската икономика62. Високият икономически растеж през 

последните години, постигнатата макроикономическата стабилност след 

въвеждането на паричния съвет, възстановеното доверие във финансовата система 

                                                 

60 Има два подхода при изследването на този проблем. От една страна могат да се разгледат 

нефинансовите баланси на сектора или да се проследи каква част от разполагаемия доход 

сектор “Домакинства” използва за потребление и каква част за спестявания. Вторият подход е 

да се проследят финансовите баланси на сектор “Домакинства” т.е. да се обхванат 

финансовите активи, в които сектор “Домакинства” са вложили своите налични свободни 

ресурси, и финансовите задължения, които те са поели за набавянето на допълнителни 

финансови средства. За целите на това изследване е избран вторият подход като е направена и 

съпоставка на получените резултати от двата подхода. 

61 Когато нетната финансова позиция е положителна, тогава според класификацията на СНС, 

респективно ЕСНС, има “нето предоставени заеми”, съответно когато нетната финансова 

позиция е отрицателна, тогава секторът има недостиг на ресурси и поема повече финансови 

задължения т.е. нетната му позиция е “нето получени заеми”. 

62 Жечева (1994) прави опит за разглеждане на нефинансовите и финансовите баланси на 

сектор “Домакинства” в българската икономика като използва алтернативни източници на 

информация. За подробности (вж. Жечева, М. Домакинствата и финансовите потоци в 

българската икономика. Агенция за икономическо програмиране и развитие, Серия 

икономически изследвания, 1994.).  
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са фактори, обуславящи нарастването на нетната позиция на сектора63. Въпреки 

наблюдаваната кредитна експанзия през последните две-три години и нарастването 

на задлъжнялостта на сектор “Домакинства”, нетната им финансова позиция остава 

положителна. Динамиката на придобитите финансови активи и съответно на 

финансовото богатство следва динамиката на работната заплата64, която се използва 

за измерител на нарасналите доходи на сектора65 (графика 1). При увеличаването на 

доходите на сектор “Домакинства” придобитите финансови активи нарастват66, но 

прави впечатление, че при единица увеличение на доходите нетното финансово 

богатство нараства в по-малка степен, което се свързва с по-ниската склонност към 

спестявания67 и нарастваща част от дохода, която се използва за потребление. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

63 Г. Ганев твърди, че нивото на доверие във валутния режим е високо и една смяна на валутния 

режим би се отразила на икономическата активност и би довела “до висока социална цена” 

(Ганев, Г. Равнище на доверие във валутния режим в България през 1991-2003 г. Начален опит 

за калибрация. БНБ, Дискусионни материали, 2004, № 38, с.20.). 

64 За източник на данни за работната заплата е използвана сметката “Формиране на дохода” по 

икономически сектори. От работната заплата са изключени социалноосигурителните вноски. 

65 Коефициентът на корелация между нарастването на финансовите активи на сектор 

“Домакинства” и работната заплата е 0.88. 

66 Нарастването на инвестициите във финансови активи е по-голямо от нарастването на 

доходите под формата на работна заплата. 

67 Трябва да се вземат предвид и инвестициите в реални активи, но тъй като публикуваните 

секторни сметки на НСИ не показват съществено изменение в придобитите реални активи от 

сектор “Домакинства”, може да се направи този извод. Брутокапиталообразуване на секторите 

“Домакинства” и “НТООД” възлиза на 217 и 215 млн. лв. съответно през 2002 и 2003 г. (280 

млн. лв. през 2004 г.).  
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Графика ІІ.1.: Динамика на финансовите активи и пасиви на сектор 

“Домакинства” 
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    Източник: НСИ, изчисления на автора 

През анализирания период се наблюдава постоянно нарастване на нетното 

финансово богатство на сектора до 2001 г. Най-значително е неговото увеличение 

през 2001 г., което означава, че спестяванията на сектора превишават съществено 

направените инвестиционни разходи. Възможно обяснение за този ръст е 

въвеждането на еврото в Еврозоната и вливането и отчитането на значителен 

финансов ресурс в банковата система, който не бе регистриран в икономиката до 

този момент68. Съответно спадът на нетното финансово богатство през 2002 г. може 

да се дължи на последвалото  изтегляне  на  внесените депозити в края на 2001 г. от 

банковата система, но това не е единствената причина за отчетеното намаление. 

Допълнителен фактор за прекъсване на нарастването е и обезценяването на щатския 

долар, което дава отражение в намаление на нетното нарастване на валутните 

депозити. След 2002 г., когато не се наблюдават съществени изменения в курса на 

                                                 

68 Това нарастване на финансовите средства в банковата система под формата предимно на 

чуждестранни депозити е направено с цел обръщане на националните деноминации на еврото, 

което автоматично се извършваше при внесен депозит във валутата на страна, приела 

въвеждането на еврото.  
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щатския долар и липсват външни фактори, които да влияят на нетното финансово 

богатство, нетната позиция на сектора продължава да нараства, като в края на 2005 

г. съотношението нето възможност за финансиране към националните спестявания 

достига до 19%69 (39.5% в края на 2001 г.). Темповете на нарастване на нетното 

финансово богатство през периода след 2001 г. са по-ниски в сравнение преди това, 

което е резултат от постоянното нарастване на нетната задлъжнялост на сектор 

“Домакинства”. Делът на изменението на нетните задължения от националните 

спестявания достига до 36.1% през 2005 г. срещу 1.5% през 1999 г., когато доходите 

на домакинствата са твърде ниски, населението все още е бедно70 и склонността 

към поемане на задължения под формата на кредити е твърде ниска. 

Структурата на финансовите активи и пасиви също разкрива някои основни 

зависимости в поведението на сектор “Домакинства”71. За анализирания период се 

забелязва все по-голяма диверсификация на портфейла от притежавани финансови 

активи. Основна част от активите на сектор “Домакинства” са под формата на 

депозити в банковата система (69.9% през 2005 г. и 69.5% през 1999 г.)72, но и при 

отделните видове депозити също се наблюдава преминаване от един вид в друг вид 

                                                 

69 През 1998 г. това съотношение възлиза на 9.6%, но постепенно с въвеждането на паричния 

съвет и като резултат постигната макроикономическа стабилност при устойчиви публични 

финанси, доверието във финансовата система след острата финансова криза през 1996/1997 г. 

се възвръща, при което финансовите спестявания на сектор “Домакинства” нарастват до 39.5% 

през 2001г. Въведеният паричен съвет в България също допринася за възстановяването на 

доверието в икономиката благодарение на осигуряването на макроикономическа стабилност и 

възможности за реализиране на икономически растеж (вж. Минасян, Г. и др. Паричният съвет 

в България / Г.Минасян, М. Ненова, В. Йоцов. София, 1998.). 

70 Финансовата криза (в края на 1996/началото на 1997 г.) води до съществено обедняване на 

населението поради обезценяването на местната парична единица и високата инфлация. 

71 Вж. Kennickell, Ar., M. Starr-McCluer. Household Saving and Portfolio Change: Evidence from 

the 1983-89 SCF Panel. - Review of Income and Wealth, 1997, Vol. 43, No.4, p. 381-399.; Wolff, Ed. 

Trends in Aggregate Household Wealth in the US, 1900-83. -Review of Income and Wealth, 1989, 

Vol. 35, Issue 1, p. 1-29.; Wolff, Ed. Trends in Household Wealth in the United States 1962-1983 and 

1983-1989. - Review of Income and Wealth, 1994, Vol. 40, p. 143-174. В тези изследвания също се 

прави анализ на структурата и динамиката на финансовото богатство на сектор “Домакинства” 

и се извеждат важни зависимости, но се използва друг източник на данни, а не сметката на 

финансовите потоци, респективно финансовата сметка по ЕСНС. 

72 Делът на изменението на  депозитите от общото изменение на финансовите активи през 1998 

г. е значително по-малък – 37.9%. Причина за това ниско ниво в сравнение със следващите 

години от анализирания период е все още липсата на доверие в банковата система след  

финансовата криза.  
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с цел постигане на оптимално ниво на доходност при дадено ниво на риск. По 

отношение на валутната структура на депозитите през 2002 г. е прекъсната 

тенденцията на нарастването на дела на чуждестранните депозити в общата сума на 

депозитите. През 2002 г. те спадат до 39.9% (76.6% през 2001 г.), след което отново 

започват да нарастват, достигайки 52.9% през 2005 г. Тази динамика се определя и 

от движението на курса на щатския долар, който е основната чуждестранна валута, 

в която сектор “Домакинства” е спестявал. След започналото обезценяване на 

щатския долар през 2002 г. и по-тясното обвързване на българската икономика с 

европейската парична единица, сектор “Домакинства” започнва да спестява чрез 

депозити в евро73.   

По отношение на отделните видове депозити се забелязва относително 

запазване на техния дял в изменението на финансовите активи до 2001 г. и по-

съществена промяна през следващите години. Левовите овърнайт депозити 

увеличават своя дял с 9.1 процентни пункта в сравнение с 2001 г. до 15.5% през 

2002 г. (3.6% през 1998 г.), след което се стабилизират на около 11% от 

финансовите активи. Нарастването на дела се дължи и на покачване на лихвените 

проценти по овърнайт депозитите, въпреки че лихвеният процент по тези депозити 

не би трябвало да е определящ при избора за притежаването им поради сравнително 

ниската доходност по тях. Това ще бъде проверено в следващата глава при 

определянето на факторите, които стоят зад изменението на финансовите потоци, 

свързани с овърнайт депозитите. Значително влияние върху динамиката на 

овърнайт депозитите играе необходимостта от средства за обслужване на текущи 

трансакции. Търговските банки се опитват да удовлетворят тези нарастващи нужди 

от средства на населението като разнообразяват предлаганите банкови продукти. 

Поради тази причина възникват и атрактивни продукти, такива като банковите 

карти. По-същественото нарастване на овърнайт депозитите в лева от 2002 г. насам 

може да се обясни и с превеждането на работните заплати на държавните 

служители, а в последствие и на работните заплати на работещите в частния сектор, 

                                                 

73 В края на 2005 г. 56.7% от чуждестранните депозити на домакинствата са деноминирани в 

евро. (не може да се проследи каква е динамиката за целия анализиран период, защото 

валутната структура на депозитите чрез представяне в паричната статистика на 

чуждестранните депозити в това число и в евро, се публикува от началото на февруари 2004 г.). 
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по разплащателни сметки в търговските банки.  Докато овърнайт депозитите в лева 

се увеличават значително през 2002 г., овърнайт депозитите във валута забавят 

своето увеличение, след което отново нарастват с по-висок темп на прираст от 

общата сума на финансовите активи на сектор “Домакинства”. През последните 

две-три години населението се насочват и към спестявания под формата на 

депозити с договорен матуритет до две години, за сметка на депозити, договорени 

за ползване след предизвестие до 3 месеца74. Лихвените проценти по срочни 

депозити75 във всички валути, дори при най-кратките матуритети (над един ден и до 

един месец), са по-високи от лихвените проценти по спестовните депозити, което 

намалява стимулите за държането на свободните парични ресурси в спестовни 

депозити.  

Финансовото богатство на сектор “Домакинства” се увеличава и поради 

нарастването на нетните активи в пенсионните фондове. След стартирането на 

пенсионната реформа през 2000 г. започват да се акумулират съществени ресурси в 

допълнителните задължителни и допълнителните доброволни пенсионни фондове. 

През последните две години около 9-10% от нарастването на финансовите активи се 

дължи на ръст в акумулираните активи на населението в пенсионните фондове. С 

увеличаването на вноската в универсалните фондове може да се очаква още по-

голям принос на тези финансови ресурси в нарастването на финансовото богатство 

на сектора76. В края на 2005 г. активите на сектор “Домакинства” в пенсионните 

фондове представляват 2.6% от БВП  (1% в края на 2002 г.). 

 

 

 

 

                                                 

74 Депозитите с договорен матуритет до две години по старата класификация на паричните 

агрегати включват срочните депозити, а депозитите, договорени за ползване след предизвестие 

до три месеца включват спестовните депозити на сектор “Домакинства”. 

75 В публикуваната лихвена статистика се използват наименованията на депозитите според 

старата национална класификация. 

76 Вноската в универсалните пенсионни фондове е 3% от осигурителния доход през 2005 г., а 

през 2006 г. е 4%. Очаква се нейното повишаване в бъдеще. 
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Графика ІІ.2.: Структура на финансовите активи на сектор “Домакинства” 
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F.6 Застрахователни технически резерви

F.3 Ценни книжа, различни от акции

          F.22932 Депозити, договорени за ползване след предизвестие до 3 месеца (във валута.)

          F.22931 Депозити, договорени за ползване след предизвестие до 3 месеца (в лв.)

           F.22922 Депозити с договорен матуритет над 2 години (във валута)

           F.22921 Депозити с договорен матуритет над 2 години (в лв.)

          F.22912 Депозити с договорен матуритет до 2 години (във валута)

          F.22911 Депозити с договорен матуритет до 2 години (в лв.)

     F.2212 Овърнайт депозити (във валута)

     F.2211 Овърнайт депозити (в лв.)

   F.211  Пари в обращение  

Източник: БНБ,  собствени изчисления 

 

През последните няколко години положителен принос в нарастването на 

финансовите активи на сектор “Домакинства” има и нетна стойност на активите на 

домакинствата в животозастрахователни резерви. Изключение правят 2003 г., 

когато се наблюдава намаление на животозастрахователните резерви, поради 

отпадането на данъчните облекчения, и периода преди 2000 г., когато 

застраховането в българската икономика беше все още слабо развито. Постепенно 

животозастрахователния бранш успява да възстанови своите позиции и да привлече 

част от свободните ресурси на сектор “Домакинства”. Застрахователните 

технически резерви на животозастрахователния бранш като процент от БВП 

достигат до 0.47% през 2005 г. (0.35% през 2002 г.).  
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Инвестициите в акции и дългови ценни книжа не са отразени напълно, поради 

липсата на статистика за тях. В настоящото изследване са обхванати само 

инвестициите в дългови ценни книжа77, които търговските банки емитират. 

Необхващането на всички ценни книжа в портфейла на сектор “Домакинства” води 

до подценяване на финансовите активи, съответно на финансовото богатство и 

спестяванията на сектора. В българското законодателство до 2001 г. не се осигурява 

защита на правата на миноритарните акционери, а също така липсва и добро 

корпоративно управление78, което води до повишаване на риска при инвестиране в 

такива ценни книжа. Това е и една от причините, поради които физическите лица са 

се въздържали да инвестират в този род финансови активи. След 

усъвършенстването на законодателната рамка79, уреждаща търговията с ценни 

книжа, се наблюдава засилване на интереса на населението към този род финансови 

активи, особено през последните две години. Този интерес е предизвикан и от 

общия подем на фондовата борса и спекулативното нарастване на цените на 

листваните дружества, което допълнително стимулира инвеститорите да участват с 

цел реализиране на по-високи печалби80. 

Темповете на нарастване на финансовото богатство на сектор “Домакинства” 

намалява в резултат от по-високите темпове на нарастване на поетите задължения в 

сравнение с тези на финансовите активи. През последните три години се наблюдава 

съществено увеличение на кредитите, особено на потребителските и ипотечните, 

което е резултат, от една страна, на нарасналото предлагане на търговските банки, и 

от друга страна, на нарасналото търсене на населението в следствие на растящите 

доходи, макроикономическата стабилизация, очакванията за нарастващи цени на 

недвижимите имоти. Въпреки сравнително високите лихвени проценти по 

                                                 

77 Това са ипотечни облигации (вж. Закон за ипотечните облигации. – ДВ, бр.83 от 27 

септември 2000 г.). 

78 Вж. Петранов, Ст. Концентрация на капитала в публичните дружества, защита на 

инвеститорите и капиталов пазар в България: 1997-1999 г. - Икономическа мисъл, 2000, № 5, 

с.47. 

79 В средата на 2002 г. бяха приети съответните промени в законодателството (вж. Закон за 

публично предлагане на ценни книжа. – ДВ, бр. 114 от 30 декември 1999 г.). 

80 Пазарната капитализация на БФБ-София достига до 20.1% през 2005 г. срещу 4.3% през 2002 

г. 
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овърдрафт кредитите (13-14% през 2005 г.), населението ползва овърдрафт кредити 

чрез банковите си карти, като по този начин задоволяват временния си недостиг на 

финансови средства.  

 

Графика ІІ.3.: Структура на финансовите пасиви на сектор “Домакинства” 
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Източник: БНБ, изчисления на автора 

 

Анализът на финансовата позиция на сектор “Домакинства” и съответно 

проследяването на структурата на активите и пасивите показва, че сектор 

“Домакинства” е основен нетен спестител в българската икономика и увеличава 

своето нетно финансово богатство. Те са сектор, който чрез посредничеството на 

финансовите институции, предимно търговските банки, осигурява финансови 

ресурси на секторите, които изпитват недостиг от финансови средства. През 

последните три години сектор “Държавно управление” реализира бюджетни 

излишъци т.е. нетната му финансова позиция е положителна, което означава, че 

сектор “Домакинства” финансира частния сектор, който прави значително по-

големи инвестиционни разходи, отколкото акумулира спестявания. 
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От нетната финансова позиция на сектор “Домакинства” могат да се получат и 

спестяванията на сектора като се прибавят инвестициите и се извадят капиталовите 

трансфери, нето. Така получените спестявания на сектора са положителни.  

С цел да се направи съпоставяне е взета и нетната финансова позиция на 

сектор “Домакинства” от секторните национални сметки, която е всъщност 

балансираща статия в сметка “Капитал”. Прави впечатление, че нетната позиция, 

отразена в сметка “Капитал” и тази, получена в резултат на отразяването на 

финансовите активи и финансовите задължения на сектор “Домакинства”, 

съществено се различава. Още повече нетната позиция на сектор “Домакинства”, 

получена от нефинансовите баланси, е отрицателна, което означава че  те са нетни 

заематели. 

Поради по-голямата реалистичност на направените оценки на спестяванията с 

инструментариума на финансовите сметки и като се вземе предвид, че паричната 

статистика, въз основа на която се изграждат финансовите сметки, се счита за по-

надеждна статистика отколкото изследването на домакинските бюджети, въз основа 

на което се прави оценка на доходите и потреблението на сектор “Домакинства”, 

може да се твърди че оценките за спестяванията и нетната финансова позиция, 

получени от финансовите сметки, са по-точни т.е., че сектор “Домакинства” е 

основеи нетен спестител в българската икономика81.  

 

 

 

 

 

 

                                                 

81 Според официално публикуваните финансови сметки от НСИ за периода от 2001 до 2004 г. 

сектор “Домакинства” има положителна нетна финансова позиция или неговото финансово 

богатство нараства, което също противоречи на публикуваните от НСИ нефинансови секторни 

сметки. Дори според финансовите сметки на НСИ нетната позиция на сектор “Домакинства” е 

още по-голяма от получената нетна позиция в настоящото изследване, което не отчита 

финансовите потоци, свързани с ценните книжа.    
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Таблица ІІ. 1.: Спестявания на сектор “Домакинства” и сектор “НТООД” в 

българската икономика  

 
 (млн.лв.)  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

           

B.9 Нето предоставени (+)/нето 
получени заеми (-) 

-1087 -2480 -3838 -3889 -4187 -4708 -3452 NA 

D.9 Капиталови трансфери, нето 3 -4 38 50 8 -59 -79 NA 

P.5 Бруто капиталообразуване 182 280 268 407 217 215 280 NA 

В.8g Спестявания, бруто -908 -2196 -3608 -3532 -3978 -4434 -3092 NA 

Позиции, получени от 
финансовите сметки 

         

Нето предоставени (+)/нето 
получени заеми (-) 

357 649 1158 1993 640 703 1273 1345 

Спестявания, бруто 536 933 1388 2350 849 977 1632    

Източник: Национален статистически институт. Основни макроикономически 

показатели, 2005. София, 2006.;  изчисления на автора. 

3. АНАЛИЗ НА ИЗМЕНЕНИЕТО НА НЕТНОТО ФИНАНСОВО БОГАТСТВО НА 

СЕКТОР “НЕФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ” 

В сравнение със сектор “Домакинства”, през разглеждания период, сектор 

“Нефинансови предприятия” се очертават като основен нетен длъжник в 

българската икономика82. Неговата нетна позиция е силно отрицателна т.е. 

предприетите от сектора инвестиционни проекти надвишават значително 

спестяванията му или нетното изменение на финансовите активи е по-малко от 

нетното изменение на финансовите пасиви. Нето необходимостта от финансиране 

на сектора спада през 2005 г. до 5064 млн. лв. след достигането на максимална си 

стойност за разглеждания период (-6409 млн. лв. през 2004 г.). Това намаление през 

2005 г. се дължи най-вече на въведените рестриктивни мерки от БНБ през февруари 

2005 г. с цел ограничаване на кредитния ръст, които се отразиха предимно на 

корпоративните кредити. Като резултат поетите задължения от сектора намаляват 

през последната година от анализирания период до 8044 млн. лв. (8821 млн. лв. през 

                                                 

82 Сектор “Нефинансови предприятия” според секторните нефинансови сметки е основен 

нетен спестител в икономиката, което противоречи на резултатите, получени от финансовите 

сметки. 
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2004 г.). През периода 1999-2005 г.83 нетният поток от финансови активи на сектора 

нараства, с изключение на 2001 г., като в края на периода той достига до 2980 млн. 

лв. срещу 578.1 млн. лв. през 1999 г. Нарастването на изменението на придобитите 

финансови активи и намалението на нетните финансови задължения през 2005 г. в 

сравнение с 2004 г. води до подобряване на нетната позиция на сектор 

“Нефинансови предприятия”.  

 

Графика ІІ.4.: Нетна позиция на сектор “Нефинансови предприятия” 
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Източник: БНБ, изчисления на автора 

При анализа на структурата на финансовите активи на предприятията от 

реалния сектор се наблюдава също съществена диверсификация на портфейла от 

финансови активи през последните две-три години, както и при сектор 

                                                 

83 През 1998 г. изменението на финансовите активи е по-голямо в сравнение с 1999 г. и възлиза 

на 1050 млн. лв. Това се дължи на по-значително изменение на притежаваните ДЦК от сектора, 

който през тази година е основния инвеститор в тези ценни книжа, за разлика от търговските 

банки, които значително намаляват своята позиция по тях поради преминаване на отчитането 

на ДЦК в балансите на търговските банки по пазарна цена. Освен това нарастват и 

придобитите дългови ценни книжа, емитирани от нерезиденти. 



 

 

 

 

52 

 

“Домакинства”. Това се дължи на все по-голямото развитие на финансовата 

система, която се опитва да привлече икономическите агенти с по-голямо 

разнообразие от продукти84. 

Динамиката на финансовите активи показва постоянно нарастване на 

притежаваните овърнайт депозити в лева, въпреки слабото намаление на този 

финансов актив през 1999 г. (с 5 222 хил. лв. спрямо предходната година). Тази 

тенденция може да се обясни с предпочитанието на сектор “Нефинансови 

предприятия” да поддържа ликвидни средства с цел по-активно използване на 

националната парична единица като средство за разплащане. От друга страна, 

разширяването на дейността на предприятията от реалния сектор изисква и 

поддържане на по-голям обем ликвидни средства за обслужване на оборота в 

предприятието. При овърнайт депозитите в чуждестранна валута не може да се 

открои някаква ясна тенденция, тъй като тяхната динамика зависи и от динамиката 

на валутния курс. По-съществено нарастване при тях се наблюдава през 2001 г. (с 

231 млн. лв), което се свързва по-скоро с обръщането на националните 

деноминации на еврото. 

От другите депозити по-значително изменение се наблюдава при депозитите с 

договорен матуритет до две години във валута, което не се дължи на определено 

поведение на нефинансовите предпирятия заради изменение на някакви 

определящи макроикономически променливи. През 2000 г. значително се 

увеличават депозитите с договорен матуритет до две години във валута на сектор 

“Нефинансови предприятия”по сметки в БНБ, които са свързани с продажбата на 

Булбанк85. През следващата година се разпределя дивидент на правителството за 

продажбата на Булбанк, което отново се отразява на притежаваните от държавните 

                                                 

84 Ако се сравнят структурите на притежаваните портфейли с година от началото на прехода, 

ще се наблюдава още по-голямо различие в структурата на притежаваните активи от 

съответните сектори поради различното поведение на икономическите агенти през отделните 

етапи на преходния период (говори се за етапи поради възможността за разделяне на 

преходния период на два подпериода – преди въвеждането на паричния съвет и след 

въвеждането му). 

85 Паричната статистика отнася Банковата консолидационна компания (БКК) към сектор 

“Нефинансови предприятия”. Поради включването на БКК в сектор “Нефинансови 

предприятия”, всички преводи на суми по приватизация се отразяват на динамиката на 

паричното предлагане. 
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предприятия депозити86. Приватизацията на ДСК също оказва влияние на 

динамиката на валутните депозити с договорен матуритет до две години. В края на 

2003 г. постъпват средствата по сметка на БКК в БНБ, след което през следващата 

година има спад на тези депозити и нарастване на депозитите на правителството. 

Предоставените кредити от сектор “Нефинансови предприятия” се отнасят до 

взаимоотношенията на прдприятията с суектор “Останал свят”, като основната част от 

тях се свързват с другия капитал от направените преки чуждестранни инвестиции в 

чужбина. По-съществени финансови потоци се наблюдават през последните две години 

(увеличение с 437 млн. лв. през 2005 г. и намаление с 252 млн. лв. през 2004 г.). 

Притежаваните ценни книжа от сектор “Нефинансови предприятия” се разделят на 

акции и други форми на собственост и ценни книжа, различни от акции. Акциите и 

другите форми на собственост нарастват през анализирания период (най-голямо 

нарастване през 2005 г. – 1548 млн. лв.), което е резултат от приватизацията, 

извършвана през разглеждания период, и от придобиването на акции в чужбина. 

Притежаваните ДЦК в портфейлите на предприятията  през  анализирания  период  

намаляват, с изключение на 2003 и 2004 г. Причините за това са: намалението на 

новоемитираните ДЦК от сектор “Държавно управление” през периода 1999-2001 г.87, 

нарастването на активите на банките и засиленото търсене на този високоликвиден 

финансов инструмент от страна на институционалните инвеститори. Сектор 

“Нефинансови предприятия” предоставя и търговски кредити на нерезиденти88, което е 

благоприятен фактор за запазването на съществуващите и за привличането на нови 

клиенти. С отлагане на плащането по сделките и с предоставяне на по-

привилегировани условия, особено за редовни клиенти, се задълбочава 

международната търговия, което от друга страна оказва положително влияние върху 

икономическата активност.  

 

                                                 

86 Вж. Агенция за икономически анализи и прогнози. Икономиката на България през 2000 

година. София, 2001.; Агенция за икономически анализи и прогнози. Икономиката на 

България през 2001 година. София, 2002. 

87 След 2002 г. емитираните ДЦК от сектор “Държавно управление” нарастват, но това 

увеличение на емисиите се компенсира от други фактори, при което ДЦК на сектор 

“Нефинансови предприятия” намаляват. 

88 По-значително нарастване на отпуснатите търговски кредити има през 2004 г. в размер на 

307.6 млн. лв. 
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Графика ІІ.5.: Изменение на финансовите активи на сектор “Нефинансови 

предприятия” 
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Източник: БНБ, изчисления на автора 

 Нетните потоци от финансови пасиви няколко пъти превишават тези от 

финансовите активи на сектор “Нефинансови предприятия”. Финансовите 

задължения, които поема секторът, са под формата на предоставени кредити от 

банковата система, търговски кредити и ценни книжа, предимно акции и други 

форми на собственост, които нерезидентите придобиват под формата на преки 

чуждестранни инвестиции. През разглеждания период се наблюдава нарастване на 

кредитите, които се получават от местните банки, особено през периода 2002-

2004г., което е резултат от решението на банките да кредитират реалния сектор в 

икономиката и прекъсването на тенденцията за увеличаване на чуждестранните им 

активи. През 2005 г. също е отчетено съществено нарастване на отпуснатите от 

банковата система кредити (увеличение с 2020 млн. лв.), но има забавяне на темпа 

на прираст, което е отражение на поредицата от рестриктивни мерки за 



 

 

 

 

55 

 

ограничаване на кредитния ръст в банковата система89. Нарастването на получените 

кредити от предприятията се свързва и с намалението на лихвените проценти по 

краткосрочните кредити от 13.6% през 1999 г. до 8.7% през 2005 г. и лихвените 

проценти по дългосрочните кредити от 16.2% до 11.1%90 за същия период. 

Увеличението на кредитите, получени от сектора, е необходимо тъй като през 

последните години реалният сектор в икономиката предприема много 

инвестиционни проекти, нуждаещи се от финансиране. Ограничаването на 

кредитната активност на търговските банки и липсата на вътрешни източници за 

финансиране, води до стимули за привличане на повече чуждестранни ресурси за 

финансиране на дейността. Поради тази причина частният дълг на сектор 

“Нефинансови предприятия” се увеличи съществено през 2004 и 2005 г. (под 

формата предимно на търговски заеми и вътрешнофирмени кредити91). 

Задълженията на сектор “Нефинансови предприятия”, свързани с 

притежаваните от търговските банки ценни книжа, различни от акции, нарастват 

през анализирания период, с изключение на 2001 и 2003 г. По-съществени 

финансови потоци се наблюдават през последните две години, когато банките като 

резултат от рестриктивните кредитни мерки променят структурата на актива си и 

увеличават другите позиции в активите си за сметка на намаление на 

предоставените кредити на нефинансови предприятия и други клиенти. По 

отношение на акциите и другите форми на собственост се увеличават финансовите 

пасиви на сектор “Нефинансови предприятия” като през 2000-2002 г. се наблюдават 

сравнително устойчиви потоци, след което те започват да се увеличават. Това е 

свързано с динамиката на преките чуждестранни инвестиции в страната, които 

определят основните задължения на сектор “Нефинансови предприятия” към сектор 

“Останал свят”. 

 

                                                 

89 Кредитните ограничения са коментирани по-нататък в изложението. 

90 Това са лихвени проценти по кредити в лева. 

91 Външният дълг на предприятията (вкл. вътрешнофирмените заеми) достига до 5054.5 млн. 

евро през 2004 г. и 8226.3 млн. евро през 2005 г. (вж. Българска Народна Банка. Размер на 

брутния външен дълг в евро по сектори. <http://www.bnb.bg/bnb/home.nsf 

/fsWebIndexBul?OpenFrameset>). 

http://www.bnb.bg/bnb/
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Графика ІІ.6.: Изменение на финансовите пасиви на сектор “Нефинансови 

предприятия” 
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Източник: БНБ, изчисления на автора 

4. АНАЛИЗ НА ИЗМЕНЕНИЕТО НА НЕТНОТО ФИНАНСОВО БОГАТСТВО НА  

СЕКТОР “ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ” 

Върху финансовото богатство на сектор “Държавно управление” съществено 

влияние оказва прилаганата фискална политика. Въпреки че нетната финансова 

позиция не е точно равна на дефицита, респективно излишъка по консолидираната 

фискална програма, поради включването на някои трансакции, свързани с 

финансови инструмент в разходната част на програмата92, дефицитът, респективно 

излишъкът почти съвпадат с нетната финансова позиция, получена чрез 

финансовите сметки. Според емпиричните резултати секторът от нето възможност 

                                                 

92 По-напред в изложението беше представено, че с хармонизирането на статистиката на 

консолидираната фискална програма с изискванията на ръководството по “Правителствена 

финансова статистика” (2001), тези финансови операции от 2002 г. се отчитат във 

финансирането на консолидираната фискална програма. 
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за финансиране през 1998 и 1999 г.93 преминава към нето  необходимост от 

финансиране през следващите три години, след което започва да реализира 

положителна нетна финансова позиция т.е. да нараства нетното му финансово 

богатство. Следваната рестриктивна фискална политика през последните години 

определя сектор “Държавно управление” като нетен спестител в икономиката. 

Спестяванията на сектора са по-високи от направените разходи за инвестиции и по 

този начин не се допуска съществуването на т. нар. “дефицити близнаци”94. Като 

фактори за положителните спестявания на сектор “Държавно управление” могат да 

се посочат повишената събираемост на приходите и силната икономическа 

активност през последните години. По-строгата фискална политика в настоящия 

момент е за предпочитане, поради недопускането на сектор “Държавно управление” 

да бъде нетен заемател в икономиката. Поради изложените предимства на 

реализирането на бюджетни излишъци при нарастващ дефицит по текущата сметка 

е препоръчително да не се правят допълнителни разходи за подобряването на 

социално-икономическите условия в страната, а по-скоро да се търсят начини за по-

ефективното използване на предвидените за това финансови ресурси. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

93 През 1999 г. сектор “Държавно управление” реализира дефицит по консолидираната 

фискална програма (-222.6 млн. лв.), но през тази година правителството придобива повече 

акции, дялове и съучастия, отчетени в разходната част на бюджета, поради което след 

коригиране на дефицита с тези финансови потоци нетната позиция на сектора става 

положителна. Общата нетна финансова позиция на сектор “Държавно управление” е 

положителна благодарение на положителната финансова позиция на подсектор 

“Социалноосигурителни фондове” (заради нарастването на депозитите му в банковата 

система), която компенсира отрицателната нетна финансова позиция на подсектор “Централно 

правителство”.  

94 Едновременен дефицит по текущата сметка и дефицит в нетната позиция на 

сектор”Държавно управление”. 
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Графика ІІ.7.: Нетна позиция на сектор “Държавно управление” 
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Източник: БНБ, изчисления на автора 

Потокът от финансови активи на сектор “Държавно управление” показва по-

съществени изменения при притежаваните депозити95. През анализирания период, с 

изключение на 2000 и 2005 г., правителствените депозити нарастват, като по 

съществено увеличение се отчита през 2004 г. (1232 млн. лв.). Промените в 

притежаваните депозити се определят в голяма степен от поетите ангажименти и 

действия на правителството. Намалението на депозитите през 2005 г. се дължи на 

обратното изкупуване на брейди облигациите96, с цел намаляване на външния 

дълг97.  

 

                                                 
95 Депозитите на сектор “Държавно управление” са отчетени във финансовата сметка като се 

използва паричната статистика, а не консолидираната фискална програма. Разликите на 

отчетените данни в посочените източници се дължи главно на несъвпадение на времето на 

отчитане и наличието на валутно-курсови разлики в потоците от паричната статистика, тъй 

като те са получени като изменение на баланса за два последователни периода. 

96 Правителството изкупи всички брейди облигации през януари и юли 2005г., при което към 

настоящия момент сектор “Държавно управление” няма задължения към Лондонския клуб. 

97 В депозитите на сектор “Държавно управление” се отчитат всички депозити вкл. и 

депозитите, които са част от фискалния резерв и които служат за изплащане на задължения на 

правителството по дълга, респективно които служат за изкупуване на съществуващ дълг. 
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Графика ІІ.8.: Изменение на финансовите активи на сектор “Държавно 

управление” 
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Източник: БНБ, изчисления на автора 

Други финансови активи, които притежава сектор “Държавно управление”, са 

акции, дялове и съучастия в международни институции. Техният размер се 

увеличава по-съществено през първите две години от анализирания период, след 

което при тях не се наблюдават значителни изменения. Финансовите потоци, които 

водят до изменения при акциите и другите форми на собственост, се свързват по-

скоро с приходите от приватизацията на държавните предприятия. Приватизацията 

води до намаление на притежаваните акции от сектор “Държавно управление”, но в 

същото време това е един от основните финансиращи пера в консолидирания 

бюджет. През периода 2001-2004 г. се наблюдават и финансови потоци, които се 

отнасят до ценните книжа, различни от акции. Тези финансови потоци са резултат 

от освобождаването на обезпечението по брейди облигациите98.  

 

 

 

 

                                                 

98 С обратното изкупуване на брейди облигациите, се освобождава обезпечението, при което 

намаляват дъговите ценни книжа, притежание на сектор “Държавно управление”. 
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Графика ІІ.9.: Изменение на финансовите пасиви на сектор “Държавно 

управление” 
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Източник: БНБ, изчисления на автора 

Финансовите пасиви на сектор “Държавно управление” са свързани с 

останалите източници на финансиране на бюджетния дефицит – външно 

финансиране (получени външни заеми и погашения по тях) и вътрешно 

финансиране (операции с ДЦК, банково и небанково финансиране). Това са: 

емитираните ДЦК, облигации – брейди облигации и еврооблигации, и кредити т.е. 

инструменти, свързани с изменението на вътрешния и външния дълг на страната. 

Поддържането на широкобалансиран бюджет, с нисък касов дефицит, позволи 

нетните емисии на ДЦК, емитирани за финансиране на бюджетния дефицит да са 

отрицателни през периода 1998-2000 г. През следващите години от анализирания 

период се отчита положителната нетна стойност от операциите с ДЦК поради по-

малките финансови потоци, свързани с направените погашения по некасови емисии 

на ДЦК (ЗУНК,  гаранционни  ценни  книжа и др.) в сравнение с периода преди 

2001 г. и очертаване на една тенденция към намаляване на краткосрочните за 

сметка на средносрочните и дългосрочните книжа, емитирани за финансиране на 

бюджетния дефицит. Това преориентиране към ДЦК с по-голяма срочност се дължи 

на разрастване на дейността на небанковите финансови институции (предимно на 
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пенсионните фондове), които инвестират значителна част от акумулираните 

средства в ДЦК. Характерът на дейността на тези финансови посредници изисква 

инвестиране на набраните средства в по-дългосрочни инструменти, което 

допълнително е обвързано и със законови изисквания за минимален праг на 

инвестиране в ДЦК99, с цел осигуряване на по-голяма сигурност на вложените 

средства на сектор “Домакинства”.  

На международните пазари през 2001 г. бе реализирана първата българска 

емисия еврооблигации (483.4 млн. лв.), която доведе до нарастване на финансовите 

пасиви на сектор “Държавно управление” през 2001 г. През 2002 г. бе извършена 

замяна на брейди облигации с глобални облигации в евро и щатски долари, при 

което бе освободено обезпечение, което служеше за залог върху плащанията на 

главниците и лихвите по брейди облигациите100.  

Замяната на брейди облигациите и преструктурирането на дълга могат да се 

тълкуват различно. Действията на правителството по външния дълг през 

последните години доведоха до намаляване на дела му от БВП, при което България 

изпълнява конвергентния критерий за ниво на дълга под 60% от БВП. Дали това е 

благоприятно за населението и дали не се избърза с преструктурирането на дълга? 

Три години след извършената замяна на дълга се потвърждава, че 

преструктурирането на дълга се оказва неблагоприятно и че допусканията, които 

стояха зад тези сделки, са били нереалистични. Обществото загуби от това, че не се 

реализираха ползите от по-ниските лихви на международните пазари и 

отслабването на щатския долар спрямо единната европейска валута, към която е 

                                                 

99 В края на 2005 г. бе променен Кодекса за социално осигуряване с цел да се премахне този 

минимален праг за инвестиране на акумулираните средства на пенсионните фондове в ДЦК, 

които беше 50% от активите на пенсионните фондове от допълнителното задължително 

осигуряване да бъдат инвестирани в ДЦК и 30% от активите на пенсионните фондове от 

допълнителното доброволно осигуряване да бъдат инвестирани в ДЦК. Целта на тази промяна 

бе да се изпълни поетия ангажимент на страната по глава 11 “Икономически и валутен съюз” за 

премахване на привилегирования достъп на държавата до дейността на частните финансови 

институции (вж. Кодекс за социално осигуряване. – ДВ, бр. 110 от 17 декември 1999г.). 

100 Министерство на финансите. Доклад по изпълнението на държавния бюджет за 2002г. < 

http://www.minfin.bg/docs/2002g.%20%20doklad%20po%20izpalnenieto%20na%20dar.%20budjet%

20na%20RB.pdf> 

http://www.minfin.bg/docs/2002g.%20-%20doklad%25
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фиксиран българският лев101. Интересите на политиците взимат отново превес, от 

което страда населението поради задвижване на преразпределителните процеси. Не 

случайно се твърди, че “лошото стопанисване особено и най-вече на национално 

равнище, рано или късно се заплаща и платецът е винаги населението”102.   

Кредитите в структурата на финансовите пасиви на сектор “Държавно 

управление”, получени от официалните и частни кредитори на страната, също 

отчитат съществено изменение през анализирания период. През 1999 г. те 

превишават значително погашенията по тях, което води до увеличение на 

задлъжнялостта на страната към външния свят. През следващите три години 

погашенията превишават новоотпуснатите кредити и се намаляват задълженията на 

сектора (с 59.7 млн. лв. през 2000 г. и 795.5 млн. лв. през 2002 г.), а следователно и 

външния дълг на страната. През 2005 г. отново се наблюдава съществено намаление 

на финансовите задължения на сектор “Държавно управление” поради погасяване 

на кредити към МВФ. 

Въз основа на направения анализ на емпиричните резултати от съставените 

финансови сметки, на базата на официално публикуваните статистически данни и 

на предложената методология в изложението (глава 2), могат да се направят 

следните изводи:  

Първо, анализът на финансовите активи и пасиви на сектор “Домакинства” 

показва, че сектора е основен нетен спестител в икономиката и той финансира 

недостига на финансови ресурси на другите сектори в икономиката. Високите 

темпове, с които нараства кредитната задлъжнялост на населението през 

последните три години води до забавяне темпа на нарастване на финансовото им 

богатство в сравнение с периода преди 2002 г., но нетната им позиция се запазва 

положителна. Освен това нето предоставените заеми постепенно започват да се 

увеличават, поради компенсиране на кредитната задлъжнялост с нарасналите 

                                                 

101 Г. Минасян представя в стойностно изражение загубите в резултат от промяната на валутния 

курс и покачването на пазарната цена, наблюдавана най-вече по брейди облигациите от вида 

DISC (вж. Минасян, Г. Брейди одисеята на България. БНБ, Дискусионни материали, 2005, 

№51.). 

102 Минасян, Г. Цит. съч., с.34. 
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вложения в пенсионните фондове и застраховане в животозастрахователния бранш 

като резултат от нарастващите доходи и заетост. В структурата на финансовите 

активи основна роля играят доходите като малко вероятно е да са определящи 

лихвените проценти при придобиването на един или друг финансов актив. 

Политиката за внасяне на заплатите на държавните служители, а в последствие и на 

заплатите на работещите в частния сектор по разплащателни сметки в търговските 

банки, води до нарастване на овърнайт депозитите, което е обусловено и от 

развитието на финансовата система. Кредитите продължават да нарастват, въпреки 

кредитните ограничения по отношение на търговските банки, които целяха не само 

осигуряване на финансова стабилност на банковите институции, но и намаляване на 

потреблението на сектор “Домакинства”, което от своя страна се счита за основна 

причина за увеличаващия се дефицит по текущата сметка. 

Второ, сектор “Държавно управление” също се очертава като нетен спестител 

в икономиката в последните три години от анализирания период, което се дължи на 

провежданата рестриктивна фискална политика. Тази политика на правителството е 

за предпочитане предвид съществуващите външно-икономически балансови 

неравновесия в българската икономика. По този начин не се допуска наличието на 

“дефицити близнаци”, които допълнително да влошават неравновесието в 

икономиката. Следваната рестриктивна политика позволява и спестяване на 

средства, които да се използват за намаляване на външния дълг чрез неговото 

преструктуриране или изкупуване. Тази политика е благоприятна и от гледна точка 

на възможността за изпълнение на един от критериите за членство в Еврозоната, а 

именно за  ниво на дълга не по-високо от 60% от БВП и максимум 3% бюджетен 

дефицит (% от БВП).  

Трето, сектор “Нефинансови предприятия” е основен нетен длъжник в 

българската икономика. Спестяванията, които се генерират в икономиката от 

сектор “Домакинства” и сетор “Държавно управление”, не могат да удовлетворят 

инвестиционните им нужди. Високата инвестиционна активност е предизвикана и 

от силния приток на финансови потоци от чужбина, които са насочени към реалния 

сектор, но все още не са довели до съществено подобряване на 

конкурентоспособността и от там на експортната ориентираност на отраслите в 
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икономиката, при което да се генерират повече приходи и нарастване на 

спестяванията на сектора. 

Четвърто,нарастващата диверсификация в структурата на притежаваните 

финансови активи на секторите “Домакинства” и “Нефинансови предприятия” е 

показателна за развитието на финансовата система и все по-нарастващата роля на 

банковите и небанковите финансови институции в движението и изменението на 

финансовото богатство на институционалните сектори в икономиката. 

Пето,необходимо е да се обърне по-голямо внимание на разликата в нетната 

позиция на институционалните сектори, получена чрез двата подхода на 

финансовите и нефинансовите баланси. Поради по-голямата достоверност на 

статистиката, която е в основата на разработването на финансовите сметки, е по-

добре да се наблюдава нетната позиция, получена от финансовите сметки, и именно 

тя да се използва при формулирането на икономическата политика и анализа на 

ефектите от нея.  
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ГЛАВА ТРЕТА 

МОДЕЛИРАНЕ НА ПОВЕДЕНИЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ АГЕНТИ 

ПРИ ПРИДОБИВАНЕТО  НА ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ 

 

Анализът на структурата на изменението на финансовото богатство на 

отделните институционални сектори в икономиката очерта някои основни 

тенденции и разкри основни зависимости в поведението им по отношение на 

придобиването на определени финансови активи и поемането на финансови 

задължения. Разпределението на изменението на финансовото богатство зависи от 

множество фактори и е важно да се определи от какви точно фактори зависи 

поведението на икономическите агенти, какво кара икономическите агенти да 

спестяват под една или друга форма, какви са причините за преразпределителните 

процеси в българската икономика.  

За целта в настоящата глава от изследването ще бъде направен опит за 

моделиране на поведението на агентите в икономиката и обособяване на факторите, 

които стоят в основата на избора за разпределение на нарасналото, съответно 

намаляло финансово богатство. Уравненията за финансовите потоци по видове 

инструменти на съответните институционални сектори ще бъдат оценени като се 

използва иконометричния софтуер E-views 5.0. Използвани са емпиричните 

резултати от тримесечните финансови сметки за периода 1998-2005 г., получени 

чрез представената методология в глава първа от изследването, и допълнителни 

променливи, свързани с динамиката и развитието на реалната икономика 

(приложение №3). Използването на тримесечните данни, а не на годишните данни 

за финансовите потоци е необходимо поради това, че периодът на изследване е 

кратък и ако се правят оценките въз основа на годишни данни наблюденията ще 

бъдат твърде малко, поради което няма да може да се разчита на получените 

резултати. Тримесечните данни имат друг недостатък, че включват сезонността, но 
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за целта ще бъдат включени сезонни променливи в оценените уравнения103 и по 

този начин тя ще бъде коригирана, там където е необходимо. Освен това, при 

оценяването се работи с номинални величини, а не с реални, тъй като финансовите 

потоци са от различен характер и дефлирането им с един и същ ценови индекс 

(напр. индекса на потребителските цени) няма да бъде коректно. Поради тази 

причина като обясняваща променлива в оценяваните уравнения се включва и 

инфлацията, измерена с индекса на потребителските цени, за да се оцени влиянието 

на равнището на цените върху зависимите променливи. Времевите редове не са 

логаритмувани поради това, че някои от променливите получават и отрицателни 

стойности. Stone (1966), Klein (2003), Tsujimura, Mizoshita (2003, 2004)104 работят с 

коефициенти, които се изчисляват като отношение на наличността по отделните 

финансови инструменти към общата наличност по съответния финансов 

инструмент на даден сектор в икономиката. Така получените коефициенти се 

очаква да не се изменят съществено във времето и това да позволява тяхното 

използване за конкретните цели. Поради ограничения в наличните данни по 

тримесечия и липсата на изчерпателни балансови данни за секторите в българската 

икономика в настоящото изследване се работи с финансови потоци. Изчисляването 

на такива коефициенти е неуместно, тъй като общият финансов поток на 

съответния сектор в икономиката може да бъде повлиян от значително шоково 

изменение на финансовия поток по отношение на отделен финансов инструмент и 

това шоково изменение може да се пренесе автоматично върху финансовия поток, 

който не е подложен по принцип на този шок.  

Целта при моделирането на поведението на икономическите агенти няма да 

бъде да се изгради един цялостен “затворен модел”, при който да се използват 

балансовите тъждества, както това е направено в моделите за портфейлния избор. В 

настоящата глава ще бъде направен опит да се обособят факторите, от които зависи 

                                                 
103 Предпочита се да не се използва сезонно изглаждане на данните, тъй като за оценките се 

използват потоци, които могат да бъдат и отрицателни (напр. продажбата на придобитите 

акции от един сектор), а това от друга страна затруднява сезонното изглаждане на 

променливите. Освен това, краткосрочните шокове, които се наблюдават в българската 

икономика могат да доведат до изменение на сезонните тегла за всички години и по този начин 

да се достигне до резултати, които няма да бъдат надеждни. 

104 Stone, R. Цит. съч., р. 1-33.; Klein, K. Цит. съч., р. 269-277.; Tsujimura, K., M. Mizoshita. 

Цит. съч., р. 51-67. 
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динамиката на финансовите потоци на секторите “Домакинства”, “Нефинансови 

предприятия”, “Държавно управление” и банкова система, което е важно от гледна 

точка на това да се определи по какъв начин може да се влияе върху увеличението, 

респективно намалението на финансовите потоци, и разпределението на 

изменението на финансовото богатство на тези сектори т.е. да се идентифицира 

чрез какви променливи, обект на макроикономическата политика и обект на 

решенията и интересите на отделните сектори, се влияят финансовите потоци и по 

какъв начин може да им се влияе и в бъдеще. Категориите финансови активи и 

пасиви и свързаните с тях финансови потоци са седем, но няма да бъдат оценени 

финансовите потоци за всички финансови инструменти, а е възможна и агрегация 

поради известни съображения, отнасящи се до почти незначителни изменения по 

някои финансови инструменти и др. Някои институционални сектори не 

притежават целият набор от финансови активи и пасиви, което е обяснимо предвид 

различния характер на дейността и интересите на тези сектори. Категорията 

“Грешки и пропуски” също не са обект на оценяване, тъй като не зависи от 

определени фактори, а се натрупва поради несъвпадение на потоците в 

статистиката на отделните сектори и като цяло липсата на “затворена система за 

събиране на необходимите данни за финансовите сметки”105.  

1. МОДЕЛИРАНЕ НА ПОВЕДЕНИЕТО НА СЕКТОР “ДОМАКИНСТВА” 

Финансовите активи, които притежава сектор “Домакинства”, са пари в 

наличност (пари извън банките106), овърнайт депозити, други депозити107, нетна 

                                                 

105 Определението е на автора. 

106 При конструирането на финансовите сметки беше направено допускането, че изменението 

на парите извън банките се отчитат като актив на сектор “Домакинства”, като основанието за 

това е, че предприятията държат една оптимална наличност от пари, която не се изменя 

съществено във времето. Това допускане бе направено, тъй като няма статистическа 

информация (най-вече за тримесечията) за отчитането на това нарастване, респективно 

намаление на парите в касите на предприятията. Съществуват годишни баланси на сектор 

“Нефинансови предприятия”, но НСИ събира само годишна информация, поради което не 

може да се използва за отчитане по тримесечия. Необходимо е да се направи статистическо 

наблюдение за отделните финансови активи и пасиви на предприятията за целите на 

съставянето на тримесечни финансови сметки, но към настоящия момент не е организирано 

събирането на статистическа информация по такова наблюдение. 
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стойност на активите на домакинствата в пенсионните фондове и нетната стойност 

на активите на домакинствата в животозастрахователни резерви. Финансовите 

пасиви са свързани с различните видове кредити, получени от банковата система. 

Тъй като овърнайт депозитите се търсят с цел използване предимно за 

трансакционни цели не е необходимо да се прави допълнително разделение на 

овърнайт депозити в лева и чуждестранна валута, докато при другите депозити по-

голямата част от депозитите са в чуждестранна валута и е необходимо да се 

подразделят на други депозити в лева и други депозити в чуждестранна валута. 

Въпреки че, кредитите в чуждестранна валута се увеличават по-съществено през 

последните две години и все повече нараства тяхното значение, все още те заемат 

сравнително малък дял, поради което не е необходимо тяхното разделяне на 

кредити в лева и в чуждестранна валута.  

1.1. Пари извън банките 

Парите извън банките се притежават предимно от сектор “Домакинства” и се 

търсят преди всичко заради една от функциите, която изпълняват, а именно: 

функцията средство за размяна т.е. зад търсенето на налични пари стои т. нар. 

трансакционен мотив за търсенето на пари108. Като индикатори за трансакционния 

компонент на търсенето на налични пари от сектор “Домакинства” могат да се 

използват – крайните потребителски разходи на домакинствата или паричните 

разходи на домакинствата (домакински бюджети)109. Тъй като крайните 

потребителски разходи на домакинствата обхващат изцяло разходите на 

                                                                                                                                                        

107 В други депозити се включват депозитите с договорен матуритет до две години, над две 

години и депозитите, договорени за ползване след предизвестие до три месеца и над три 

месеца. 

108 В изследването е предприет секторния подход по отношение на придобиването на 

финансовите инструменти. През последните години все повече се оценява търсенето на пари по 

сектори (виж. Неновски, Н. Търсенето на пари в трансформиращите се икономики. София, 

1998.; Butkiewicz, J., M. McConnell. The Stability of the Demand for Money and M1 Velocity: 

Evidence from the Sectoral Data. - Quarterly Review of Economics and Finance, 1995, Vol. 35, 

No.3). 

109 Неновски, Христов твърдят, че “паричните разходи са по-тясно свързани с търсенето на 

пари в обращение, отколкото паричните доходи” (вж. Неновски, Н., К. Христов. Изследване 

на парите в обращение след въвеждането на паричния съвет в България. (трансакционно 

търсене, натрупване, скрита икономика). БНБ, Дискусионни материали, 2000, № 13, с. 10.). 
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домакинствата за потребителски стоки110 е използвана тази променлива за целите на 

обясняването на зависимата променлива – пари извън банките. 

В моделите за търсенето на пари се включват и променливи, които се считат за 

измерител на алтернативната цена на държането на пари в наличност. За целта 

могат да се използват различните видове лихвени проценти по срочни депозити, 

доходността по ДЦК и др. Може да се изследва и до колко валутният курс 

USD/BGN111 влияе върху количеството налични пари, които икономическите агенти 

предпочитат да притежават, тъй като спестяванията под формата на чуждестранна 

валута обикновено са алтернатива на държането на пари в наличност.  

Моделът на търсенето на банкноти и монети може най-общо да се запише по 

следния начин: 

),,,,( erateirateirateCPICHfC tdgs ,  

където: 

C  – пари в обращение минус парите в касите на търговските 

банки т.е. пари извън банките 

CH  – крайни потребителски разходи на домакинствата 

CPI  – индекс на потребителските цени 

gsirate  – доходност по държавни ценни книжа 

tdirate  – лихвени проценти по срочни депозити 

erate – валутен курс 

 

Връзката между потребителските разходи на домакинствата и търсенето на 

банкноти и монети трябва да е положителна, тъй като колкото повече разходи 

правят домакинствата и колкото по-голяма нужда имат от налични пари за 

трансакционни цели, толкова търсенето на налични пари е по-голямо. При 

                                                 

110 Потребителските разходи и приходи на домакинствата от изследването на домакинските 

бюджети се основава на извадково наблюдение. 

111 Където се говори за валутен курс се има предвид пряката котировка или валутния курс, 

изразяващ колко единици местна валута струва една единица чуждестранна валута. При 

нарастване на валутния курс, местната парична единица се обезценява.  
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използване на измерителите за алтернативните разходи за държането на налични 

пари трябва да има отрицателна връзка с търсенето на парични наличности, тъй 

като колкото повече налични пари се държат от населението, толкова по-голяма е 

загубата на доходност при алтернативното влагане на тези ресурси в други 

финансови активи, каквито са например срочните депозити или покупката на ДЦК. 

Инфлацията трябва да има положително влияние върху търсенето на пари, тъй като 

при по-висока инфлация населението се чувства по-бедно, поради спадане на 

покупателната способност на парите, и търсенето на парични наличности е по-

голямо, за да се удовлетворят потребителските му нужди. 

Преди да се премине към оценяване на уравнението е необходимо да се 

провери стационарността на зависимата променлива и обясняващите променливи. 

За целта е използван теста за единичен корен на Dickey и Fuller (Augmented Dickey-

Fuller test)112. Критичните стойности от теста за променливите са представени в 

приложение №4. Те показват, че изменението на парите извън банките (FA_H_C), 

потребителските разходи на домакинствата (R_CH), индексът на потребителските 

цени (R_CPI95_I), средният валутен курс (M_ER_AV) и доходността по държавните 

ценни книжа в лева (M_IRGS_L) не са стационарни и са интегрирани от първи ред 

т.е. трябва да се използват първите разлики на променливите при обясняването на 

зависимата променлива.  

Най-добрият резултат от тестваните модели за търсенето на банкноти и монети 

от сектор “Домакинства” е представен в таблица IV.1.  

Преди да се интерпретират резултатите трябва да се проверят допусканията за 

нормалност на остатъците, липса на серийна корелация между остатъците, липса на 

хетероскедастичност. Направени са съответните тестове113 и те не отхвърлят 

приетите хипотези за нормалност на остатъците, липса на хетероскедастичонст и 

серийна корелация между остатъците при високо ниво на доверие, при което се 

доказва, че регресията е правилно специфицирана.  

                                                 

112 Същите резултати се доказват и с теста за единичен корен - Phillips-Perron test. 

113 Тест за нормалност (Histogram-Normality test), тест за серийна корелация (Breusch-Godfrey 

Serial Correlation LM Test), тест за хетероскедастичонст (White Heteroskedasticity Test), 

стандартно заложени в използвания иконометричен продукт. 
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Чрез оценения модел се доказва положителната зависимост на 

потребителските разходи на домакинствата и парите извън банките като 

нарастването на потребителските разходи с една единица води до 0.41 нарастване 

на изменението на парите извън банките за два последователни периода. Като 

алтернативна цена на държането на пари в наличност е използван лихвения процент 

по срочни депозити в лева. Потвърждава се отрицателната зависимост между 

независимата променлива (лихвен процент по срочни депозити в лева) и зависимата 

променлива, както теоретично се определя тази зависимост. При тестването на 

зависимостта на изменението на парите извън банките и доходността по ДЦК се 

установява, че зависимостта е отрицателна, но коефициентът пред регресора не е 

статистически значим, поради което доходността по ДЦК не е включена в крайните 

представени резултати.  

Валутният курс също не се оказва статистически значим и не може да се счита 

като индикатор за алтернативните разходи за държането на пари в настоящите 

условия114.  

Както беше отбелязано по-рано в изложението, тъй като се обяснява търсенето 

на парични наличности в номинално изражение от сектор “Домакинства” е 

необходимо да се включи и инфлацията, която е измерена чрез индекса на 

потребителските цени. Коефициентът пред зависимата променлива не е 

статистически значим и променливата за инфлацията е изключена от уравнението. 

                                                 

114 Неновски, Христов (2000) доказват, че валутният курс е статистически значим и извеждат 

отрицателна еластичност на търсенето на банкноти по отношение на валутния курс. Те го 

обосновават с високата степен на валутна субституция с щатските долари в икономиката 

(Неновски, Н., К. Христов. Цит. съч., с.11). Това се отнася за периода преди въвеждането и 

няколко години след въвеждането на паричния съвет до момента на възстановяването на 

доверието на икономическите агенти в икономиката като цяло, но сега това не може да се 

твърди, тъй като доверието е възстановено и икономиката е по-тясно обвързана с ЕС. Трябва да 

се отбележи, че периода на това изследване е от 1998 до 2005 г. и не обхваща годините около 

кризата, докато изследването на Неновски и Христов (2000) обхваща периода от въвеждането 

на паричния съвет до декември 1999 г., период за който направеният от тях извод е изцяло 

валиден. 
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Освен това се доказва отрицателна зависимост на инфлацията с парите извън 

банките, което противоречи на очаквания знак115.  

Парите извън банките се влияят и от стойността на променливата през 

предходните две тримесечия, което се обяснява с инерцията и последователността 

на вземането на решения относно държането на пари в наличност. 

В уравнението е включена и дъми променлива, която получава стойност 

единица за последно тримесечие на 2001 г. Това се налага, тъй като през това 

тримесечие парите в обращение, респективно парите извън банките нарастват 

значително в следствие на нарастването на международните валутни резерви116. 

Коефициентът пред дъми променливата е статистически значим, а знакът е 

положителен поради нарастването на парите извън банките през това тримесечие.

                                                 

115 Неновски, Христов (2000) също достигат до отрицателен знак на инфлацията с търсенето на 

банкноти и монети, което те обясняват с променливостта на инфлацията след въвеждането на 

паричния съвет  (Неновски, Н., К. Христов. Цит. съч., с.14).  

116 Валутните резерви нарастват значително през последното тримесечие на 2001 г. - с 1262 

млн. лв. срещу 662.7 млн. лв. през четвърто тримесечие на 2000 г., поради реализирането на 

новата еврооблигационна емисия на международните пазари. Парите извън банките, съответно 

нарастват с 479.2 млн. лв. през последното тримесечие на 2001 г. срещу 263 млн. лв. за 

съответното тримесечие на 2000 г. За сравнение парите извън банките нарастват през четвърто 

тримесечие на 2002 и 2003 г. съответно с 313.1 и 250.1 млн. лв. Следването на динамиката на 

парите в обращение (пари извън банките и пари в касите на търговските банки) и 

международните валутни резерви по-подробно се обяснява при определянето на факторите, от 

които зависят финансовите потоци, отнасящи се до поведението на БНБ. 



 

 

 

 

73 

 

Таблица ІII.1.: Резултати от оценените уравнения за зависимите променливи на сектор “Домакинства” 

 

 Зависими променливи 

Променливи D(FA_H_C) D(FA_H_OD) D(FA_H_TD_L) FA_H_TD_FC D(FA_H_IR) D(FA_H_PF) D(FL_H_CR) 

        
D(R_CH) 0.41       
 (7.13)       
DUMMY0401 392.95       
 (2.54)       
D(FA_H_C(-1)) -0.62       
 (-6.38)       
D(FA_H_C(-2)) -0.39       
 (-3.83)       
D(R_CPI95_I)      -0.12  
      (-2.67)  
D(F_WAG)  0.23      
  (3.09)      
D(FA_H_OD(-1))  -0.41      
  (-3.03)      
D(R_CPI95_I(-1))  -0.16      
  (-1.78)      
DUMMY0205  -125.53     104.50 
  (-3.31)     (2.14) 
DUMMY010405  34.16      
  (2.83)      
D(R_W)   0.18     
   (4.56)     
M_IRTD_L -17.57  6.63     
 (-1.90)  (2.81)     
@SEAS(2)   -93.43    66.22 
   (-6.24)    (3.18) 
M_ER_EP    822.93    
    (10.36)    
DUMMY0401    277.29    
    (5.84)    
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M_ER_EP(-1)    -729.39    
    (-9.09)    
AR(1)    0.83    
    (6.98)    
D(M_GP)     0.08   
     (3.13)   
D(FA_H_IR(-1))     -0.58   
     (-4.51)   
D(FA_H_IR(-2))     -0.34   
     (-2.64)   
DUMMY0105     32.66  -259.52 
     (5.25)  (-4.96) 
D(L_W)      1.18  
      (2.67)  
@SEAS(4)      20.80  
      (8.59)  
D(R_W(-2))       0.12 
       (1.78) 
D(M_H_IRLCR_L)       -54.20 
       (-2.81) 
        

R2 0.821 0.68 0.64 0.82 0.65 0.63 0.68 
Adjusted R2 0.792 0.62 0.61 0.80 0.61 0.58 0.62 
DW Statistics 1.932 2.07 2.34 2.20 1.45 2.75 2.00 

 

*В скобите са дадени t-статистиките на коефициентите на обясняващите променливи. 

FA_H_C - изменение на парите извън банките, активи; FA_H_OD - изменение на овърнайт депозитите на сектор “Домакинства”, 

активи; FA_H_TD_L - Изменение на другите депозити в лева на сектор “Домакинства”, активи;  FA_H_TD_FC - Изменение на другите 

депозити в чуждестранна валута на сектор “Домакинства”, активи;  FA_H_IR - Нетна стойност на активите на домакинствата в 

животозастрахователни резерви, активи; FA_H_PF - Нетна стойност на активите на домакинствата в резервите на пенсионните 

фондове, активи; FL_H_CR - Изменение на кредитите на сектор “Домакинства”, пасиви;  R_CH - Крайни потребителски разходи на 

домакинствата;  R_CPI95_I - Инфлация; F_WAG - Заплати и възнаграждения за персонала; R_W - Работна заплата; M_IRTD_L - Лихвени 

проценти по срочни депозити в лева;  M_ER_EP - Валутен курс; M_GP - Брутни застрахователни премии; M_H_IRLCR_L- Лихвен 

процент по дългосрочни кредити в лева; 
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1.2. Овърнайт депозити 

Овърнайт депозитите се притежават от сектор “Домакинства” предимно с 

цел извършване на разплащания т.е. поради транаскционни цели. В началото на 

анализирания период те заемат малка част в структурата на притежаваните 

финансови активи. От 2003 г. техният дял се увеличава по-значително, тъй като 

тогава започва по-масовото изплащане на заплатите на работещите в държавната 

администрация по разплащателните им сметки в банките. Съответно всяко 

нарастване на заплатите на държавните служители води до увеличаване на 

сумите по овърнайт депозитите. Това налага включването на работните заплати 

на работещите в държавната сфера като обясняваща променлива.  

Количеството на овъртайт депозитите зависи от алтернативните разходи от 

държането на овърнайт депозити т.е. би трябвало да зависи от доходността по 

ДЦК, лихвените проценти по алтернативни форми на спестявания (срочни 

депозити и др.) като връзката трябва да е отрицателна. Развитието на 

финансовата и платежната система също трябва да влияе в положителна посока 

на акумулирането на овърнайт депозити. 

Моделът, който ще трябва да се оцени, може най-общо да се запише по 

следния начин: 

),,,,,( fdevelerateirateirateCPIwagfOD tdgs ,  

където: 

OD   – овърнайт депозити 

wag  – заплати в държавната сфера 

CPI  – индекс на потребителските цени 

gsirate  – доходност по държавни ценни книжа 

tdirate  – лихвени проценти по срочни депозити 

erate  – валутен курс 

fdevel – развитие на финансовата и платежната система 

За апроксиматор на заплатите в държавната сфера ще се използват 

заплатите от разходната част на консолидираната фискална програма (F_WAG). В 
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уравнението няма да има променлива, характеризираща развитието на 

финансовата и платежна система, поради липсата на такива данни117. Включена е 

и променлива за инфлацията с цел да се отчете влиянието на покачването на 

ценовото равнище върху влагането на пари по разплащателни сметки в банките.  

Направена е проверка за стационарността на използваните серии. 

Резултатите от използваните тестове са представени в приложение №4. Всички 

серии са интегрирани от първи ред и се налага да се използват първите разлики 

при оценяването на уравнението за овърнайт депозитите.  

Оцененото уравнение за овърнайт депозитите е представено в таблица IV.1. 

Проверени са хипотезите за нормалност на остатъците, липса на серийна 

корелация между остатъците, липса на хетероскедастичност и те не се отхвърлят 

със съответните тестове, което позволява да се интерпретират получените 

резултати. 

Чрез оценения модел се доказва положителната връзка на работните 

заплати на работещите, които получават заплатите си от държавния бюджет. 

Коефициентът през променливата е значим и показва нарастване в разликата на 

изменението на овърнайт депозитите за два последователни периода с 0.23 

единици при нарастване на разходите на правителството за заплати с една 

единица. Инфлацията също оказва влияние върху размера на овърнайт 

депозитите. При нарастване на инфлацията в предходния период с един 

процентен пункт се наблюдава намаляване на изменението на финансовия поток 

от овърнайт депозити за текущия период с 0.16 парични единици. По-високата 

инфлация в миналия период е определяща за поведението на икономическите 

агенти по отношение на държането на пари по разплащателните им сметки в 

банките. По-високото ценово равнище води до обезценяване на парите, което е 

причина за намалението на овърнайт депозитите в настоящия момент. 

                                                 
117 За тези цели могат да се използват броя на издадените банкови карти, брой АТМ 

терминали, но няма официална публикувана статистика за целия период по тримесечия. От 

2006 г. БНБ започва да събира информация от съответните институции, издаващи банкови 

карти за брой издадени банкови карти по видове, информация за трансакции, плащания чрез 

АТМ и ПОС и др. 
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В оцененото уравнение са включени и две дъми променливи. Променливата 

DUMMY0205 получава единица през второ тримесечие на 2005 г., тъй като през 

този период има по-значително намаление на нарастването на овърнайт 

депозитите. Това до известна степен е свързано и с рестрикциите, които бяха 

въведени от БНБ за ограничаване на кредитния ръст и които доведоха до 

изкривяване на пазарните механизми118. Втората дъми променлива – 

DUMMY010405 получава единица от 2003 г. до края на 2005 г., с цел да се отчете 

периода, през който по-активно започва превеждането на работните заплати на 

държавните служители по разплащателните сметки в търговските банки.  

1.3. Други депозити (депозити в търговските банки, 
притежавани от сектор “Домакинства”) 

При разглеждането на времевия ред за другите депозити (депозити с 

договорен матуритет до две години, депозити с договорен матуритет над две 

години, депозити, договорени за ползване след предизвестие до три месеца, и 

депозити, договорени за ползване след предизвестие над три месеца) прави 

впечатление, че през по-голямата част от анализирания период депозитите, 

деноминирани в чуждестранна валута, превишават депозитите в лева. Това 

налага разделянето на депозитите на депозити в лева и в чуждестранна валута.  

Мотивът, поради който се държат тези видове депозити, не е 

трансакционният мотив, а спестовният мотив т.е. чрез спестяванията под тази 

форма се гледа на парите като средство за натрупване на богатството. 

Нарастването на тези депозити зависи от доходите, които получава сектор 

“Домакинства”, като при нарастване на доходите, след удовлетворяване на 

потребителските нужди, спестяванията на населението нарастват119. Изборът на 

това в какъв финансов инструмент да се вложат свободните финансови ресурси 

                                                 

118 Търговските банки се опитаха да заобиколят  кредитните рестрикции в края  на март 

2005 г., поради което депозитите и кредитите отчетоха съществени ръстове. През второто 

тримесечие на годината бяха извършени съответните коригиращи действия от търговските 

банки с цел влизане в рамките на новите регулативни изисквания. 

119 Определящи за степента на нарастване на спестяванията и потреблението са съответните 

пределни норми на спестявания и потребление. 
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зависи и от съответните доходност и риск на тези инструменти120. 

Алтернативните разходи за притежаването на депозитите също са определящи за 

нивото на този вид финансов инструмент. Колкото по-големи са алтернативните 

разходи за притежаването на другите видове депозити (валутен курс, доходност 

по алтернативни финансови инструменти и др.), толкова по-малко трябва да е 

придобиването на допълнителни депозити. От друга страна, лихвеният процент 

по тях трябва да влияе положително върху увеличението им, тъй като по-

високият лихвен процент може да се счита за стимул за влагането на свободните 

ресурси в тези депозити при разумно ниво на риск.  

Показателите, измерващи нивото на развитие на финансовата система, 

също трябва да влияят положително на акумулирането на тези депозити, тъй 

като колкото е по-развита финансовата система и колкото е по-висока 

конкуренцията и активността на банките по отношение на привличането на 

свободните ресурси на населението, толкова повече депозити ще се натрупат в 

банковата система.   

Моделът, който ще трябва да се оцени за другите депозити, е подобен на 

този, който беше разгледан за овърнайт депозитите, но с малки изключения: 

),,,,,( fdevelerateirateirateCPIWfTD tdgs , 

където: 

TD   – депозити, с изключение на овърнайт депозитите 

W  –  работна заплата  

CPI  –  индекс на потребителските цени 

gsirate  –  доходност по държавни ценни книжа 

tdirate  –  лихвени проценти по срочни депозити 

erate  –  валутен курс 

fdevel  –  развитие на финансовата и платежната система 

                                                 

120 Изборът зависи и от предпочитанието на икономическите агенти да придобиват рискови 

активи или не, поради което могат да се обособяват и две групи инвеститори “инвеститори, 

обичащи риска” (risk loving) и “инвеститори, които не са склонни към риск” (risk averse) 

(вж. Kumar M., Av. Persaud. Pure Contagion and Investors’ Shifting Risk Appetite: Analitical 

Issues and Empirical Evidence. IMF, Working Paper, 2001, No. 134, р. 6.). 
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За работната заплата се използват данните от сметката “Формиране на 

дохода по икономически сектори”. За развитието на финансовата система няма 

да се използва определен показател (брой издадени банкови карти, АТМ 

устройства и др.), поради липсата на тримесечни данни за анализирания период.  

Сериите, които се използват са проверени за стационарност (приложение 

№4). Времевият ред за изменението на другите депозити в лева през 

анализирания период не е стационарен, а е интегриран от първи ред, поради 

което при оценяването на модела се използва първа разлика. Резултатите от 

оценения модел за другите депозити в лева са представени в таблица ІII.1. след 

прилагането на съответните тестове за нормалност на остатъците, 

хетерскедастичност и серийна корелация между остатъците. Тестовете не 

отхвърлят направените хипотези, което позволява резултатите да се 

интерпретират.  

При оценяването на представения по-горе в изложението теоретичен модел 

за другите депозити в лева се установява, че коефициентите пред инфлацията, 

доходността по ДЦК и валутния курс не са значими, поради което са изключени 

от оценените резултати в таблица ІII.1. Доказва се положителната връзка между 

изменението на работната заплата (общо за икономиката) и нарастването на 

изменението на другите депозити в лева като нарастването на заплатата с една 

единица в текущия период води до изменение на нарастването на другите 

депозити с 0.18 единици. Връзката между лихвените проценти по срочните 

депозити в лева и нарастването на депозитите също е положителна и 

коефициентът пред обясняващата променлива е статистически значим. По този 

начин се доказва теоретичната постановка за положителното влияние на 

лихвените проценти по съответните инструменти и нарастването  на търсенето 

на тези инструменти от икономическите агенти.    

В оценяваното уравнение е включена и една сезонна променлива (SEAS(2)), 

която отчита традиционното намаление на депозитите  през второто тримесечие 

на всяка година. Този спад може да се обясни с плащането на данъците през това 

тримесечие на годината.    
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Резултатите от уравнението за другите депозити в чуждестранна валута 

също са представени в таблица ІII.1. При оценяването на уравнението на 

зависимата променлива (FA_H_TD_FC) се установява, че лихвените проценти не 

са определящи при спестяванията на домакинствата в депозити в чуждестранна 

валута, което може да се обясни с предпочитанието на домакинствата за 

спестявания в чуждестранна валута, независимо от доходността, която може да 

се получи при алтернативно влагане на ресурсите. По-скоро решението за 

определено ниво на валутен риск е определящо. Поради тази причина основен 

фактор за нарастването на депозитите е валутният курс на щатския долар към 

лева. При нарастването на валутния курс, българският лев се обезценява и 

домакинствата предпочитат да спестяват в чуждестранна валута под формата на 

депозити като нарастването на валутния курс с един лев би довел до нарастване 

на другите депозити с 822.9 млн. лв. Това нарастване се коригира до известна 

степен от динамиката на валутния курс в предходния период (ако валутния курс 

в предходния период също нараства), но нетния ефект остава положителен.  

Налага се включването и на една дъми променлива, която получава единица 

през четвърто тримесечие на 2001 г., за да се отчете значителното нарастване на 

всички видове депозити в чуждестранна валута поради обръщането на 

националните деноминации на еврото, което беше отбелязано по-рано при 

анализа на структурата на финансовите активи на отделните икономически 

агенти в глава трета.  

В оценявания модел е включена и авторегресионна компонента (AR), 

стандартно заложена в използвания иконометричен продукт, с цел да се отстрани 

автокорелацията. 

1.4. Нетна стойност на активите на домакинствата в 
животозастрахователни резерви 

Застрахователните технически резерви в животозастрахователния бранш, 

притежание на сектор “Домакинства”, заемат все още малък дял в общия 

портфейл от налични финансови активи. Динамиката им се определя от брутните 

застрахователни премии, които населението плаща за предоставянето на 
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застрахователната услуга от животозастрахователние дружества. Сключването 

на застраховки “Живот” би трябвало да зависи и от размера на дохода на 

единиците в сектор “Домакинства” и  съответно от стимулите за сключването на 

такива застраховки. Така например данъчните облекчения при сключването на 

застраховките са причина да се правят повече  застрахователни  вноски. През 

2003 г. отпада приспадането от данъчната основа на разходите по застраховки, 

поради което се наблюдава намаление на застрахователните технически 

резерви121. Алтернативните разходи за влагането на повече свободни парични 

ресурси в животозастрахователния бранш е фактор за нарастването на 

застрахователните премии. Тъй като застрахователните премии са обясняваща 

променлива в оценяваното уравнение за застрахователните резерви и 

включването на алтернативните разходи допълнително в оценяваното уравнение 

ще доведе до неправилна спецификация на модела. 

Времевите редове са тествани за стационарност. Резултатите от приложения 

тест за единичен корен са представени в приложение №4. Изменението на 

нетната стойност на активите на домакинствата в животозастрахователни 

резерви  и брутните застрахователни резерви са интегрирани от първи ред и е 

необходимо да се използват първите разлики при оценяването на зависимата 

променлива (FA_H_IR). 

Резултатите от оценената регресия могат да се интерпретират, тъй като 

тестовете не отхвърлят направените хипотези за липсата на серийна корелация, 

хетероскедастичност и нормалност на остатъците. Те са представени в таблица 

ІII.1.  

Връзката между брутния премиен приход и активите на домакинствата в 

животозастрахователни резерви е положителна, както се предполагаше. 

Нарастването на застрахователните премии с една единица води до увеличение 

на нарастването на активите с 0.08 за два последователни периода. Динамиката 

на нетните активи в животозастрахователни резерви се определя и от стойността 

                                                 

121 Не е необходимо да се включва допълнителна дъми променлива, за да се отчете този 

ефект, тъй като динамиката на брутните застрахователни премии отчита тази законодателна 

промяна. 
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на зависимата променлива през предходните две тримесечия, което се налага и 

заради отстраняване на серийната корелация между остатъците. При 

обясняването на зависимата променлива е включена и една дъми променлива, 

получаваща единица през първо тримесечие на 2005 г., когато се наблюдава 

значително нарастване за този период на застрахователните резерви поради 

активизиране на дейността на застраховатлните дружества от 

животозастрахователния бранш и отчитане на значителен ръст на 

застрахователните резерви.  

При включването на работната заплата като независима променлива при 

оценяването на уравнението на обясняваната променлива (нетни активи на 

домакинствата в животозастрахователни резерви) се установява, че 

коефициентът пред регресора не е статистически значим. Това може да се 

обясни с факта, че доходите по-скоро влияят върху извършваните разходи от 

сектор “Домакинства” за сключването на застраховката т.е. върху брутните 

премии, които са независима променлива в оценяваното уравнение. 

1.5. Нетна стойност на активите на домакинствата в резервите 
на пенсионните фондове122 

Акумулирането на средства на сектор “Домакинства” в пенсионните 

фондове зависи от доходите, които получават икономическите единици в 

сектора и алтернативните разходи за държането на свободните средства в 

пенсионните фондове123. При нарастването на доходите способността на 

населението да прави повече вноски в пенсионните фондове се повишава и 

                                                 

122 Това са средствата само в частните пенсионни фондове.  

123 След извършената пенсионна реформа в страната през 2000 г. се сформираха три стълба 

на пенсионната система: задължително осигуряване, допълнително задължително 

осигуряване и допълнително доброволно осигуряване (Александрова, М. и др. Финанси. 

Практика и теория / М. Александрова, К. Асенова, Пр. Ненкова, Б. Атанасов, Т. Петкова, В. 

Иванова, М. Томова, П. Митев, Кр. Шутилова. София, 2000., с.409.). Тъй като единият от 

стълбовете се отнася до внасяне на средства на доброволен принцип е необходимо да се 

изследва влиянието на алтернативните разходи за държането на свободните финансови 

ресурси в пенсионните фондове. 
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нарастват и съответните суми, които се превеждат, тъй като те се определят като 

процент от брутното трудово възнаграждение124.  

По подобие на представените модели за оценяване на съответните зависими 

променливи, свързани с притежаването на един или друг финансов актив, е 

необходимо да се провери дали алтернативните разходи за притежаването на 

този актив влияят върху решението за неговото придобиване. Следователно 

моделът, който трябва да се оцени, има подобен вид като тези, които бяха 

представени по-рано в изложението: 

),,,,( erateirateirateCPIWfPF tdgs ,  

където: 

PF   –  активи на сектор “Домакинства” в пенсионните фондове 

W  –  работна заплата  

CPI  –  индекс на потребителските цени 

gsirate  –  доходност по държавни ценни книжа 

tdirate  –  лихвени проценти по срочни депозити 

erate  –  валутен курс 

Използваните времеви редове са тествани с теста за единичен корен и 

резултатите от теста са представени в приложение №4. Зависимата променлива 

за нарастването на активите на домакинствата в пенсионните фондове не е 

стационарна и е интегрирана от първи ред, поради което се налага използването 

на първата й разлика. Останалите времеви редове също не са стационарни и са 

интегрирани от първи ред, с изключение на лихвените проценти по срочните 

депозити в евро и щатски долар, които се използват като алтернативни разходи 

                                                 

124 Това важи за вноските по задължителното допълнително осигуряване. Вноските по 

допълнителното доброволно осигуряване се определят от осигуряващите се, които вземат 

това решение и в зависимост от това дали са предвидени в законодателството данъчни 

облекчения или не.  
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за държането на пари по личните сметки на осигуряващите се при пенсионните 

фондове125.  

Резултатите от оценената регресия са представени в таблица ІV.1. 

Необходимо е да се отбележи, че уравнението за оценяваната променлива 

обхваща периода след 2000 г. до 2005 г. по тримесечия, поради това, че 

пенсионната реформа стартира сравнително късно в България и са налични 

данни за пенсионните фондове от декември 2000 г. Направените хипотези при 

оценяването на регресията с метода на най-малките квадрати също са тествани. 

Тестовете не ги отхвърлят, поради което резултатите могат да бъдат 

интерпретирани. 

Влиянието на нарастването на доходите върху нарастването на активите в 

пенсионните фондове е измерено като се използва средната за съответното 

тримесечие номинална работна заплата. Доказва се положителната връзка между 

нарастването на работната заплата и акумулирането на средствата в пенсионните 

фондове. Коефициентът пред независимата променлива (L_W) е статистически 

значим и получава стойност по-голяма от единица (1.18) т.е. нарастването на 

средната номинална работна заплата за едно тримесечие води до увеличение на 

изменението на активите на домакинствата в пенсионните фондове с 1.18 

единици. Този висок коефициент може да се обясни с това, че за целите на 

оценяването на регресията се използва средната работна заплата, която се отнася 

за доходите средно на едно лице, докато зависимата променлива отчита 

влиянието на изменението на активите в пенсионните фондове на всички 

домакинства, включително и на домакинствата с високи доходи. Инфлацията 

също има влияние върху изменението на активите на домакинствата в 

пенсионните фондове като оценената зависимост е отрицателна. Това се дължи 

на факта, че при нарастването на инфлацията, парите се обезценяват и 

домакинствата търсят повече парични средства за потребление, отколкото за 

спестявания, особено когато става дума за спестявания в по-дългосрочен период, 

                                                 

125 Резултатите от тестовете за стационарност на лихвените проценти в евро и щатски долар 

не са представени в приложение №8, защото се установява, че коефициентите пред тях не са 

статистически значими и са изключени от крайните резултати (таблица IV.1.). 
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каквито са спестяванията в пенсионните фондове. Включена е и дъми 

променлива (SEAS(4)), оценяваща традиционно по-голямото нарастване на 

активите в пенсионните фондове през четвъртото тримесечие на всяка година от 

оценявания период. При обясняването на зависимата променлива бяха включени 

и дискутираните по-рано в изложението алтернативни разходи при избора за 

нарастване на активите в пенсионните фондове, но се оказа, че коефициентите 

пред съответните променливи не са статистически значими, поради което са 

изключени от крайния резултат. Това показва, че изборът и на този финансов 

инструмент не се определя от доходността по алтернативни финансови 

инструменти, както бе наблюдавано при повечето от разглежданите видове 

финансови категории. 

1.6. Предоставени кредити на сектор “Домакинства” от 

банковата система 

В структурата на изменението на финансовите задължения на сектор 

“Домакинства” кредитите в чуждестранна валута заемат над 10% от всички 

кредити през последните две години126. Поради тази причина и поради това, че 

факторите, от които зависи търсенето на кредити, са едни и същи не е 

необходимо да се оценяват две отделни уравнения за кредитите в лева и в 

чуждестранна валута. 

Основните фактори, от които зависи търсенето на кредити, са доходите на 

сектор “Домакинства”, лихвените проценти по предлаганите кредити и 

инфлацията. При нарастването на доходите населението е по-склонно да поема 

задължения, тъй като има възможност да посреща и в бъдеще тези задължения. 

Зависимостта на кредитите с лихвените проценти е отрицателна, като колкото 

по-ниски са лихвените проценти, толкова по-голямо е търсенето на заемни 

ресурси. Очакваната инфлация също се отразява на търсенето на кредити като 

колкото е по-висока очакваната инфлация, толкова по-голямо е търсенето на 

кредити, тъй като парите, които подлежат на връщане от сектор “Домакинства” в 

                                                 

126 Делът на кредитите в чуждестранна валута от общата сума на всички кредити, 

предоставени на сектор “Домакинства” в края на 2005 г., е 16.5% (9.5% в края на 2003 г.). 
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реално изражение, са намалени. Следователно моделът, който трябва да се оцени 

за търсенето на кредити най-общо може да се представи по следния начин: 

),,( crirateCPIWfCR  , 

където: 

CR   – кредити на сектор “Домакинства” 

W  – работна заплата  

CPI  – индекс на потребителските цени 

crirate  – лихвен процент по кредитите 

Преди да се оцени уравнението за търсенето на кредит съответните времеви 

редове са тествани за стационарност и резултатите от приложния тест за 

единичен корен са представени в приложение №4.  

Оценените уравнения с метода на най-малките квадрати също са тествани 

за съответните направени хипотези при оценяването на зависимата променлива.  

В уравнението за кредитите коефициентът пред независимата променлива 

за работната заплата е статистически значим. Освен това решенията за вземането 

на кредит в настоящия момент се основават на получения преди две тримесечия 

доход. Доказва се положителната връзка между дохода и нарастването на 

кредитите като при нарастване на работната заплата с една единица се увеличава 

нарастването на предоставените кредити за два последователни периода с 0.12. 

При оценяването на кредитите на сектор “Домакинства” бе включена и 

инфлацията, но коефициентът пред обясняващата променлива не е 

статистически значим, поради което инфлацията отпада при представянето на 

крайните резултати. Лихвеният процент по кредитите има отрицателен знак, 

какъвто е теоретично определения знак във функцията на търсенето на кредит127. 

При оценяването на зависимата променлива е използван претегленият лихвен 

процент по дългосрочни кредити в лева. Изборът на лихвения процент по 

дългосрочните кредити, а не по краткосрочните кредити, се обосновава с това, че 

                                                 

127 Мишкин, Ф. Теория на парите,  банковото  дело  и  финансовите  пазари.  София, 1995, 

с. 84. 
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основната част от кредитите в лева са дългосрочни128. Тъй като по-голямата част 

от кредитите са в лева е допустимо използването на лихвените проценти по 

кредитите в лева129. Лихвеният процент е претеглен с теглата на отделните 

видове кредити (потребителски, ипотечни и други кредити) в структурата на 

кредитния портфейл в лева на сектор “Домакинства”. Резултатите показват 

силна зависимост на кредита от лихвения процент, предлаган на сектор 

“Домакинства” от търговските банки.  

В оценяваното уравнение са включени две дъми променливи – (DUMMY0105 

и DUMMY0205), които получават единица съответно за първо тримесечие и второ 

тримесечие на 2005 г. Причината за включването на тези дъми променливи са 

въведените кредитни ограничения от БНБ, които бяха оповестени през февруари 

2005 г., а трябваше да влезнат в сила от април същата година. Предварителното 

разгласяване на решението на БНБ за бъдещите мерки ориентира банките да 

увеличат кредитната база, върху която ще се начисляват евентуалните 

допълнителни задължителни резерви при евентуално превишение на 

определените кредитни ръстове в Наредба №21 за задължителните минимални 

резерви, които банките трябва да поддържат в БНБ130. Поради тази причина през 

първото тримесечие на годината имаше по-съществен ръст на кредитите и най-

вече през последната седмица на март (с над 1700 млн. лв.). След тези действия 

на банките БНБ въведе нови ограничения за по-агресивните банки, които за да 

не внасят големи суми допълнителни задължителни резерви бяха принудени да 

намалят кредитите през второто тримесечие на годината.   

                                                 

128 Делът на дългосрочните кредити в лева от общата сума на предоставените кредити в лева 

в края на 2005 г. е 89.3%, а в края на 2003 г. е 92.3%. 

129 Делът на кредитите в лева, предоставени от банковата система на сектор “Домакинства”, 

от общите кредити на сектора представляват 99% в края на 1998 г. срещу 83.5% в края на 

2005 г. 

130 Вж. Наредба №21 за задължителните минимални резерви, които банките поддържат 

при БНБ. – ДВ, бр. 28 от 11 март 1998 г. 
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2. МОДЕЛИРАНЕ НА ПОВЕДЕНИЕТО НА СЕКТОР “НЕФИНАНСОВИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ” 

Сектор “Нефинансови предприятия” притежават по-голямо разнообразие от 

финансови инструменти в сравнение с останалите сектори. Разпределението на 

финансовите потоци между различните финансови категории и 

взаимоотношенията им с останалите икономически агенти са по-сложни. Те 

притежават освен традиционните финансови инструменти като депозити и 

кредити, получени от банковата система, така и търговски кредити, заеми от 

чуждестранни агенти, които все повече нарастват своята роля във 

финансирането на дейността им през последните години. Ще бъде направен опит 

за моделиране на поведението на предприятията по отношение на повечето 

финансови инструменти, въпреки че това е една доста трудна задача предвид 

необходимостта от обхващане на сложните взаимоотношения на сектор 

“Нефинансови предприятия” с всички икономически агенти. 

2.1. Овърнайт депозити 

Предприятията притежават овърнайт депозити поради същата причина 

както и населението. Чрез овърнайт депозитите се осигуряват средства за 

извършване на разплащания, свързани с дейността на сектр “Нефинансови 

предприятия”. За да се определи какво количество овърнайт депозити 

притежават предприятията е необходимо да се използва променлива, 

характеризираща приходите от продажбите, които те извършват (напр. 

приходите от индустриалните продажби) или съответно резултатът от 

производствената им дейност (брутния опериращ излишък/брутния смесен 

доход) т.е. необходимо е да се използва измерител на доходите на фирмите. По 

подобие на сектор “Домакинства” могат да се използват и индикатори за 

извършваните разходи в производствения процес например междинното 

потребление. При оценяването на зависимата променлива ще се вземе предвид 

брутния опериращ излишък/брутния смесен доход, тъй като приходите от 

индустриалните продажби се представят по нова методология от началото на 

2000 г. и използването на данните от предишните години няма да осигури 



 

 

 

 

89 

 

съпоставимост на данните. От друга страна използването на данните само за 

периода след 2000 г. намалява броя на използваните наблюдения. Поради тази 

причина ще бъде използвана променливата бруто опериращ излишък/брутен 

смесен доход, която има друг недостатък, че включва смесения доход или т.нар 

печалба на некорпорираните предприятия, които се отнасят към сектор 

“Домакинства”131. 

 Притежаването на овърнайт депозити зависи и от инфлацията, като 

колкото по-високо е нивото на цените, толкова повече овърнайт депозити ще се 

търсят в номинално изражение, тъй като повече пари са необходими за 

извършване на плащанията при производството132.    

Необходимо е вземането под внимание и на алтернативните разходи за 

притежаването на овърнайт депозити, такива като валутния курс, доходността по 

алтернативни финансови инструменти и др., които би трябвало да имат 

отрицателна връзка със зависимата променлива.  

Времевите редове са тествани за стационарност и резултатите от теста за 

единичен корен са представени в приложение №4. Резултатът от уравнението за 

овърнайт депозитите (таблица ІII.2.) също е проверен чрез прилагането на 

съответните тестове, които не отхвърлят направените хипотези при оценяването 

му.    

Както се вижда от представения резултат от регресията се установява 

положителната връзка на брутния опериращ излишък/брутния смесен доход и 

                                                 

131 НСИ не публикува отделно брутния смесен доход и брутния опериращ излишък при 

пресмятането на БВП по стойностния метод или метода на доходите за отделните 

тримесечия. 

132 Повече овърнайт депозити се търсят в номинално изражение поради това, че овърнайт 

депозитите са необходими на предприятията с цел осигуряване на средства при плащанията 

на трансакциите, а не с цел спестявания или натрупване на богатството, и всъщност те не се 

считат за алтернатива на парите в наличност. При оценяването на уравнението за овърнайт 

депозитите при сектор “Домакинства” се установи отрицателна връзка на инфлацията с 

овърнайт депозитите, както традиционно се извежда в теорията, но това може да се обясни с 

факта, че домакинствата не поддържат овърнайт депозити само с цел разплащания. До 

известна степен превеждането на заплатите по сметки в търговските банки води до 

задържане на по-значителни ресурси в тях при някои от икономическите агенти, поради 

което овърнайт депозитите на сектор “Домакинства” могат да се считат за алтернатива на 

парите в наличност. 
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зависимата променлива. Еластичността е сравнително малка (0.08), но това се 

обяснява с мащабите на изменение на независимата променлива, поради което 

изменението на брутния опериращ излишък води до по-значително изменение на 

овърнайт депозитите на сектор “Нефинансови предприятия”. Като алтернатива 

за държането на пари е използван средния за тримесечието валутен курс на лева 

към щатския долар. Намаляването на валутния курс води до поскъпването на 

лева и до търсенето на повече овърнайт депозити, което потвърждава 

теоретичната зависимост между алтернативните разходи на държането на 

депозити и самите депозити. Лихвеният процент по срочните депозити не 

показва статистически значима връзка, поради което не е включен като 

обясняваща променлива. Това е още едно потвърждение на изказаната теза, че 

овърнайт депозитите за предприятията не са форма на спестявания, а средство за 

обслужване на дейността им. Коефициентът пред инфлацията е статистически 

значим и е с положителен знак, което също потвърждава обяснената по-рано в 

изложението зависимост.  

В оценяването на зависимата променлива се налага включването на дъми 

променлива, получаваща стойност единица за четвърто тримесечие на 2004 г. и 

първо тримесечие на 2005 г., което е свързано със значителни нараствания на 

овърнайт депозитите на нефинансовите предприятия поради внасяне от 

правителството на капитала по сметката на новата държавна компания 

(“Публичната инвестиционна компания”) за учредяването й и постъпването на 

средства във връзка с приватизацията в сектор “Енергетика”.  

2.2. Други депозити 

Другите видове депозити, които се притежават от сектор “Нефинансови 

предприятия”, ще бъдат оценени без да се подразделят на отделни видове 

депозити. Това се прави с цел опростяване на моделирането на поведението на 

предприятията. Традиционно другите депозити зависят от обема на 

реализираните печалби от фирмите т.е. от тяхната дейност, като колкото по-

високи са техните печалби, толкова би следвало да нарастват финансовите 



 

 

 

 

91 

 

средства, вложени в другите видове депозити133. Лихвените проценти по 

съответните депозити също трябва да стимулират фирмите да влагат своите 

свободни ресурси в депозити, при положение, че им се осигурява едно 

оптимално ниво на доходност при зададено ниво на риск. Освен това 

алтернативните разходи за държането на свободните ресурси в депозитни сметки 

би трябвало да имат влияние върху притежаването на депозити, като колкото са 

по-големи алтернативните разходи, толкова по-малко средства се държат под 

формата на депозити.   

За целите на обхващането на резултатите на фирмите ще се използва същия 

показател, както и при овърнайт депозитите, а именно брутен опериращ 

излишък/брутен смесен доход. За индикатор на динамиката на лихвените 

проценти ще бъде използван лихвения процент по срочните депозити в лева. По-

коректно е използването на претеглен лихвен процент по срочните депозити, за 

да се обхванат лихвените проценти по срочни депозити в евро и щатски долар, 

но представянето на валутната структура заедно с обемите по депозитите 

обхваща по-кратък период от анализирания, което възпрепятства използването 

на претеглените лихвени проценти по депозитите. Използван е и валутният курс 

с цел да се отчете влиянието на поскъпването на лева спрямо щатския долар 

върху валутната компонента на другите депозити.  

  

 

                                                 

133 Има се предвид всички видове депозити според класификацията на ЕЦБ, които се 

обединяват в общата подкатегория “Други депозити” във финансовата сметка по СНС, 

респективно ЕСНС. 
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Таблица ІII.2.: Резултати от оценените уравнения за зависимите променливи на сектор “Нефинансови предприятия” 

Променливи FA_NFC_OD  FA_NFC_TD FA_NFC_SEC D(FA_NFC_EQCR) FL_NFC_CR D(FL_NFC_EQCR_ROW) 

       
D(R_CPI95_I) 1.05      
 (3.00)      
D(M_ER_AV) -544.41      
 (-1.65)      
D(R_GOSGMI) 0.08 0.04  0.30   
 (2.88) (1.71)  (3.23)   
DUMMY040105 825.27      
 (6.76)      
FA_NFC_OD(-2) -0.35      
 (-3.00)      
FA_NFC_OD(-1) -0.25   -0.74   
 (-1.81)   (-3.54)   
M_IRTD_L  123.04     
  (2.72)     
M_ER_EP  -170.58     
  (-2.26)     
DUMMY0205  -1016.09   -3545.18  
  (-9.48)   (-10.88)  
DUMMY0105  1122.21   2780.48  
  (10.14)   (12.48)  
DUMMY0400  475.62     
  (4.57)     
DUMMY0201  -530.00     
  (-4.89)     
DUMMY0403  379.95     
  (3.60)     
DUMMY0304  -793.51     
  (-7.23)     
D(R_GOSGMI(-1))   0.05    
   (1.79)    
D(W_EUAREA_GB(-1))   -160.94    
   (-1.74)    
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D(W_GDPEU25_I(-1))   31.38    
   (0.91)    
D(F_GOVDD(-1))   0.25    
   (2.09)    
F_PRIV    1.41   
    (6.45)   
M_IRTD_L(-1)    -34.04   
    (-2.0)   
D(R_IC)    -0.23 0.21 0.14 
    (-4.46) (5.47) (1.75) 
FL_NFC_CR(-1)     0.35  
     (4.02)  
FL_NFC_CR(-2)     0.25  
     (4.56)  
D(R_GOSGMI(-2))     0.26 0.33 
     (3.39) (2.42) 
D(R_CPI95_I)     0.93  
     (1.82)  
D(FL_NFC_EQCR_ROW(-2))      -0.45 
      (-2.51) 
D(FL_NFC_EQCR_ROW(-1))      -0.95 
      (-5.60) 
       

R-squared 0.69 0.94 0.34 0.80 0.94 0.68 
Adjusted R-squared 0.62 0.92 0.26 0.77 0.93 0.64 
Durbin-Watson stat 2.05 1.90 1.56 2.05 1.50 2.12 

 
*В скобите са дадени t-статистиките на коефициентите на независимите променливи.  

FA_NFC_OD - Изменение на овърнайт депозитите на сектор “Нефинансови предприятия”, активи; FA_NFC_TD - Изменение на другите 

депозити на сектор “Нефинансови предприятия”, активи; FA_NFC_SEC - Изменение на ценните книжа, различни от акции на сектор 

“Нефинансови предприятия”, активи; FA_NFC_EQCR - Изменение на акциите и другите форми на собственост, и кредити на сектор 

“Нефинансови предприятия”, активи; FL_NFC_CR - Изменение на кредитите на сектор “Нефинансови предприятия”, пасиви; 

FL_NFC_EQCR_ROW - Изменение на акциите и другите форми на собственост и кредити на сектор “Нефинансови предприятия” по 

отношение на сектор “Останал свят”, пасиви; R_CPI95_I - Инфлация; M_ER_AV - Валутен курс, среден за периода; R_GOSGMI - Брутен 

опериращ излишък/брутен смесен доход; M_IRTD_L - Лихвени проценти по срочни депозити в лева; M_ER_EP - Валутен курс, в края 

на периода; W_EUAREA_GB - Доходност по ДЦК, Еврозона; W_GDPEU25_I - Растеж на БВП; F_GOVDD - Вътрешен дълг; F_PRIV - 

Приватизация; R_IC - Междинно потребление;  
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Другите депозити на сектор “Нефинансови предприятия” се влияят в голяма 

степен от приватизацията и постъпващите средства в сметката на БКК, и 

последващото им прехвърляне в съответните сметки на сектор “Държавно 

управление”. Поради тази причина се налага да се включат няколко дъми 

променливи, които да отразят влиянието на някои големи приватизационни 

сделки като приватизацията на Булбанк и ДСК. При тези сделки парите се 

превеждат по сметката на БКК, съответно в края на 2000 и 2003 г., след което се 

прехвърлят по сметки на сектор “Държавно управление” през 2001 и 2004 г. 

Другите две дъми променливи за първо и второ тримесечие на 2005 г. се отнасят 

до резултатите от въведените от БНБ кредитни ограничения, чието влияние беше 

дискутирано по-рано в изложението134. 

Използваните серии са тествани за стационарност (приложение №4) и при 

наличие на единичен корен се използват съответните разлики. Резултатите от 

оцененото уравнение за зависимата променлива са представени в таблица ІII.2. 

Те могат да се интерпретират, тъй като съответните тестове не отхвърлят 

направените хипотези при оценяването на уравнението.  

Зависимостта на брутния опериращ излишък/брутния смесен доход 

(R_GOSGMI) със зависимата променлива е положителна както се очакваше. 

Коефициентът пред независимата променлива е сравнително малък, както беше 

и при овърнайт депозитите, но това може да се обясни с мащабите на 

изменението на обясняващата променлива. Лихвеният процент също показва 

положителна зависимост и еластичността на изменението на другите депозити е 

висока, поради което при малко изменение на лихвения процент по срочните 

депозити се предизвиква по-значително изменение в същата посока на другите 

депозити. Оказва се, че лихвените проценти по срочните депозити са 

определящи при привличането на средствата на сектор “Нефинансови 

предприятия” от търговските банки. Валутният курс също влияе върху 

привличането на депозити, тъй като при намаляването на валутния курс на лева 

към щатския долар и съответното поскъпване на лева, икономическите агенти са 

                                                 

134 Друг възможен подход е да се коригират данните със съответните потоци, които оказват 

шоково влияние върху финансовите потоци по отношение на депозитите. 
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по-склонни да влагат свободните си пари не в долари, а във финансови 

инструменти такива, каквито са депозитите. Това се свързва и с по-тясното 

обвързване на българската икономика с ЕС и съответно възникналите по-тесни 

взаимоотношения на предприятията с тези от ЕС.  

2.3. Ценни книжа, различни от акции 

Ценните книжа, различни от акции, са предимно дълговите ценни книжа, 

придобити от сектор “Нефинансови предприятия” на международните пазари, 

емитирани от чужди правителства и от местното правителство. Динамиката им 

трябва да зависи от динамиката на емитирания вътрешен дълг от сектор 

“Държавно управление”, като колкото по-голям е размерът на вътрешния дълг, 

толкова предприятията имат възможност да придобиват повече такива ценни 

книжа. Придобиването им също зависи и от способността на предприятията да 

купуват ценни книжа при наличие на свободни ресурси т.е. определя се от 

резултатите от дейността на предприятията. За целта ще се използва брутният 

опериращ излишък/брутният смесен доход като променлива за постигнатите от 

фирмите резултати.  

Тъй като икономическите единици от сектор “Нефинансови предприятия” 

придобиват и дългови ценни книжа в чужбина трябва да се отчете и развитието 

на икономиките на другите страни, в които се придобиват тези ценни книжа. 

Свързването на българската икономика с ЕС позволява да се направи 

допускането, че основна част от дълговите ценни книжа са ценни книжа на 

страните членки на ЕС. Поради тази причина като променлива, отчитаща 

влиянието на развитието на страните от ЕС, ще се използва растежът на 

двадесетте и пет страни членки на ЕС. Колкото по-висок е реализираният от тях 

икономически растеж, толкова стимулите за придобиване на дългови ценни 

книжа ще бъде по-голям поради стабилното и устойчиво развитие на тези 

страни. Изборът за придобиване на чуждестранни дългови ценни книжа ще 

зависи и от доходността по тези ценни книжа като за целта ще се използва 

доходността по дългосрочните държавни ценни книжа на страните в Еврозоната. 
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Колкото по-висока е доходността по чуждестранните ДЦК135, толкова повече 

ценни книжа ще придобиват предприятията.  

За съответните времеви редове е използван тестът за единичен корен и 

резултатите от него са представени в приложение №4. При оценяването на 

уравнението за зависимата променлива е взета под внимание интегрираността на 

съответните времеви редове.  

Резултатите от оценената регресия са представени в таблица ІII.2., като 

преди да се интерпретират са тествани за направените хипотези. 

Както се очакваше по-добрите резултати на фирмите водят до нарастване на 

придобитите ценни книжа от сектор “Нефинансови предприятия” като тази 

зависимост се установява при лаг от едно тримесечие. Това може да се обясни с 

факта, че фирмите вземат своите решения за влагане на свободните ресурси на 

основата на постигнатите финансови резултати от предходния период. 

Нарастването на вътрешния дълг също води до нарастване на придобитите ДЦК, 

но отново се взема решение въз основа на вътрешния дълг в предходния период, 

тъй като при първичните аукциони на емисиите на ДЦК по-активна роля играят 

търговските банки.  

Реализираните растежи от страните членки на ЕС също оказват 

положително влияние за нарастването на инвестициите в ДЦК на тези страни, 

като еластичността е сравнително висока, което се определя от мащабите на 

изменение на растежите за две последователни тримесечия136. Знакът на 

коефициента пред доходността по дългосрочните държавни облигации е 

отрицателен, а не както се очакваше. Тъй като по-голямата част от придобитите 

ДЦК са ДЦК, емитирани от българското правителство, и една все още малка част 

от дълговите ценни книжа са чуждестранни, едно намаление на лихвените 

проценти в чужбина се отразява по-значително върху частта от емитираните от 

                                                 

135 Възможно е предприятията да придобиват и корпоративни облигации, но техният размер 

би трябвало да е малък и е почти невъзможно да се отчетат факторите, които влияят върху 

тези финансови потоци.   

136 Икономическият растеж на старите членки на ЕС (с изключение на 12-те 

новоприсъединили се страни) е сравнително нисък, докато новоприсъединилите се страни 

реализират по-високи растежи, което е свързано и с процеса на конвергенцията.  
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местната икономика дългови ценни книжа, които заместват намаленото 

количество придобити чуждестранни ценни книжа. Освен това този отрицателен 

знак може да се обясни с по-голямата чувствителност на местните ценни книжа 

към промяната на доходността на чуждестранните ценни книжа. 

2.4. Кредити, акции и търговски заеми137 

Обединяването на тези потоци е необходимо предвид на това, че колкото 

по-голямо е нивото на дезагрегация, толкова по-трудно става моделирането на 

поведението на икономическите агенти по отношение на тези финансови 

категории, тъй като в повечето тримесечия тези потоци са твърде малки. Тук е 

допустимо обединяването, тъй като основно тези потоци са свързани с 

взаимоотношенията на сектор “Нефинансови предприятия” със сектор “Останал 

свят” и взаимоотношенията на предприятията с подсектор “Централно 

правителство” по отношение на приватизацията на държавните предприятия. 

Поради тази причина отново е необходимо да се изследва възможността на 

фирмата да придобива финансови инструменти в зависимост от постигнатите 

резултати от дейността. Придобиването на акции и предоставянето на кредити от 

компаниите ще зависи и доколко те могат да си позволят това при 

съществуващите разходи за функциониране на предприятието. При нарастване 

на ресурсите за нормално функциониране на предприятието компанията ще 

намалява предоставянето на свободните си ресурси за придобиване на този вид 

финансови инструменти. Алтернативните разходи за притежаването на тези 

категории също трябва да влияят върху избора за инвестиране на финансовите 

средства в акции и предоставянето на заеми срещу получаването на съответен 

лихвен процент. Ако лихвените проценти по срочните депозити намаляват, 

фирмите ще предпочитат да не влагат средствата в депозити, а биха увеличили 

участието си в някоя друга компания или предоставили заем на компания, с 

                                                 

137 Търговските заеми се отнасят до търговските заеми, отпуснати на предприятия, 

разположили своята дейност в чужбина. Тук е направено обединение на търговските заеми 

с акциите и заемите, които са част от преките чуждестранни инвестиции в чужбина, поради 

това, че през почти всички тримесечия няма потоци по отношение на търговските заеми, с 

изключение на 2004 г., когато са отразени за пръв път по-съществени такива, свързани с 

тази категория финансов инструмент.  
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която имат финансови взаимоотношения. Намаляването на притежаваните 

овърнайт депозити при съществуващо ниво на свободни ресурси би означавало и 

влагането на тези ресурси в акции, а не в депозити. Освен това приватизацията 

също влияе на решението на сектор “Нефинансови предприятия” да увеличат 

участието си в други предприятия като колкото по-голяма е приватизацията, 

толкова повече акции придобива сектор “Нефинансови предприятия” от 

подлежащата на приватизация компания.   

За измерването на резултата от дейността на фирмата се използва брутния 

опериращ излишък/брутния смесен доход. Апроксиматор на разходите на 

предприятията е междинното потребление, което включва стойността на всички 

стоки и услуги, трансформирани или изцяло изразходвани в процеса на 

производство през съответния период138 (НСИ (1996)). За целите на отчитане на 

извършената приватизация през съответния период ще бъдат използвани 

приходите от приватизация от вътрешното финансиране на консолидираната 

фискална програма. Останалите променливи бяха коментирани вече в хода на 

изложението.  

Използваните времеви редове са тествани за стационарност и резултатите 

са представени в приложение №4. Конкретните резултати от оцененото 

уравнение са дадени в таблица ІII.2.  

Променливата, отчитаща приватизацията е с положителен коефициент, 

както се очакваше. Алтернативните разходи за притежаването на акции и заеми 

са съответно лихвените проценти по срочните депозити в лева. При нарастване 

им от страна на банките се привличат повече срочни депозити от сектор 

“Нефинансови предприятия”, което от своя страна води до намаляване 

инвестициите в акции и заемите, предоставени от сектора на други 

икономически агенти. Резултатите от оцененото уравнение за независимата 

променлива потвърждават отрицателната зависимост. Овърнайт депозитите 

също показват отрицателна зевисимост с обясняваната променлива. 

                                                 

138 Изключва се потреблението на дълготрайните активи (Национален статистически 

институт, Център за сътрудничество с икономиките в преход. Национални сметки за 

България. Източници, методи и оценки. София, 1996.). 
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Еластичността е по-малка от единица, тъй като освобождаването на ресурси от 

овърнайт депозитите не се пренасочва изцяло от овърнайт депозити към 

анализираните категории финансови активи (акции и заеми), а се преразпределя 

и между останалите категории финансови активи, зависейки и от други фактори.    

Резултатът от дейността на фирмата е важен за нарастването на 

придобитите финансови активи като очакваната зависимост се потвърждава. От 

друга страна по-големите разходи на предприятието водят до съответното 

намаление на изменението на тези финансови активи с 0.23 парични единици. 

Приложените тестове за нормалност на остатъците, липсата на серийна 

корелация и хетероскедастичност не отхвърлят направените хипотези при 

оценяването на уравнението за зависимата променлива, поради което регресията 

е правилно специфицирана и може да се разчита на получените резултати.  

2.5. Предоставени кредити от банковата система 

Стандартната функция на търсенето на кредити от икономическите агенти 

зависи от цената на кредита, способността на икономическите агенти да 

изплащат поетите задължения и необходимостта от средства за посрещане на 

извършваните разходи. Цената на кредита се определя от лихвения процент по 

кредитите като за целта ще бъде използван лихвеният процент по дългосрочни 

кредити в евро. Избира се точно този лихвен процент, тъй като основна част от 

предоставените кредити на сектор “Нефинансови предприятия” са дългосрочни 

кредити (със срочност над една година) и от тях повече от половината са в 

евро139. Цената на кредита се очаква да има отрицателно влияние върху 

зависимата променлива. За отчитане на способността на предприятията да 

изплащат кредитите се използва резултата от дейността на предприятията –-  

                                                 

139 Делът на дългосрочните кредити от общия обем кредити, предоставени от банковата 

система на сектор “Нефинансови предприятия”, е 67% в края на 2005 г. (57.4% в края на 

2002 г.), а делът на кредитите в евро от дългосрочните кредити на предприятията е 67% в 

края на 2005 г. (52.7% в края на февруари 2004 г.). Валутната разбивка на кредитите се 

представя от февруари 2004 г., поради което не може да се проследи динамиката на 

кредитите в евро за целия анализиран период. Въпреки това използването на лихвените 

проценти по кредитите в евро е за предпочитане, тъй като по-съществено се изменят 

кредитите през последните три години, когато именно кредитите на предприятията в евро 

заемат значителен дял. 
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брутния опериращ излишък/брутния смесен доход като очакванията са 

променливата да участва с положителен знак. Определящо за поведението на 

предприятията по отношение на търсенето на кредит е динамиката на 

извършваните разходи140. За целта ще се използва междинното потребление по 

подобие на оценяваното уравнение за депозитите, но тук очакваната зависимост 

е положителна. При увеличаването на междинното потребление нараства и 

необходимостта от средства за финансиране на тези разходи. Обикновено сектор 

“Нефинансови предприятия” е нетен заемател, както беше доказано и за 

предприятията в българската икономика, и собствените спестявания не са 

достатъчни за покриване на разходите, което налага използването на повече 

заемни ресурси. Валутният курс на лева към щатския долар също би трябвало да 

влияе върху търсенето на кредит от предприятията като при намаляването на 

валутния курс щатския долар поевтинява и съответно трябва да се търсят повече 

кредити в щатски долари и по-малко в лева и евро т.е. очакваната зависимост 

между валутния курс и кредитите в евро и лева е положителна. Инфлацията 

също има подобно влияние върху динамиката на кредитите или при по-висока 

инфлация търсеното количество кредити нараства заради намалението им в 

реално изражение.     

Резултатите от оцененото уравнение са представени в таблица ІII.2. 

Използваните времеви редове са тествани за стационарност (приложение №4) 

преди да бъдат включени в регресията за зависимата променлива.    

В уравнението за кредитите на сектор “Нефинансови предприятия” 

междинното потребление участва с очаквания положителен знак и коефициентът 

пред независимата променливата е статистически значим. Способността на 

предприятията да поемат своите задължения, измерена с реализирания резултат 

от предприятието, също се влияе положително, както се очакваше, но решенията 

                                                 

140 Христов, Михайлов (2002) моделират търсенето и предлагането на кредит с цел да 

проверят хипотезата за недостатъчно предлагане на кредит от страна на банките за периода 

от въвеждането на паричния съвет до трето тримесечие на 2001г. В оценяваното уравнение 

за търсенето на кредит те включват като индикатор за икономическата активност реално 

осъществените инвестиции (Христов, К., М. Михайлов. Кредитна активност на търговските 

банки и рационализиране на кредитния пазар в България. Дискусионни материали, БНБ, 

2002, № 23, с.27).  
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на фирмата се вземат въз основа на реализираните печалби преди две 

тримесечия. Де факто предприятията имат нужда от известно време преди да 

теглят кредит от банковата система, което се обосновава с необходимостта за 

вземане на решение не въз основа на текущия резултат, който всъщност не дава 

ясна представа дали предприятието ще може да реализира такъв през следващия 

период, а на един по-предишен период, които позволява сравнимост с 

резултатите получени след това. Инфлацията също има очаквания положителен 

знак в оцененото уравнение за зависимата променлива. Валутният курс не е 

включен в крайните резултати, тъй като не показва статистически значима 

зависимост със обясняваната променлива. В уравнението са включени и две 

дъми променливи141, които да отчитат влиянието на въведените от БНБ мерки за 

ограничаването на кредитния ръст на търговските банки в българската 

икономика. Поредицата от мерки имаше първоначално обратен ефект, но след 

съответните корекции в политиката на БНБ те доведоха до желания резултат.  

В представения резултат участва и зависимата променлива с един и два 

лага. Включването на лаговете на обясняваната променлива бе необходимо 

предвид наличната серийна корелация в остатъците на оцененото първоначално 

уравнение. Те не само подобряват характеристиките на уравнението, но и за тях 

може да се намери съответна икономическа интерпретация. Решенията на 

икономическите агенти зависят от степента на задлъжнялостта им и поради тази 

причина е необходимо те да проследят нарастването на задълженията си към 

банките в предходни периоди142.     

 

 

                                                 
141 DUMMY0105 получава единица през първо тримесечие на 2005 г., а DUMMY0205 

получава единица през второ тримесечие на 2005 г. 

142 По подобие на вземането на решение за придобиването на кредит въз основа на 

резултатите от дейността преди две тримесечия, нефинансовите предприятия наблюдават и 

своята задлъжнялост през последните две тримесечия. Обикновено в краткосрочните 

иконометрични модели е нормално да участват и зависимите променливи в предходните 

периоди, тъй като решенията се основават и на това какво е направено в миналото и се 

следва една последователност.   
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2.6. Кредити и акции на местни нефинансови предприятия, 
придобити от сектор “Останал свят”143 

Поетите задължения на сектор “Нефинансови предприятия” по отношение 

на акциите и другите форми на участие и на заемите би трябвало да зависят от 

същите фактори, които определят динамиката на кредитите, отпуснати от 

банковата система, поради същия характер на тези привлечени ресурси. В 

оценявания финансов поток, идващ от чужбина, се включват и търговските 

кредити и заемите, отчетени в платежния баланс в статията “Други инвестиции, 

пасиви”.  

Извършваните разходи от предприятията в производствения процес се 

покриват предимно със заемни ресурси, както беше доказано в предходната 

глава от изложението. Поради тази причина нарастващите разходи изискват по-

голямо търсене на финансови средства от чужбина или от банковата система. 

Резултатът от дейността на предприятията също оказва положително влияние 

върху привлечения отвън финансов поток поради отчитане на способността на 

предприятията да изплащат поетите задължения.   

Времевите редове са проверени за стационарност (приложение №4) и 

използването на променливите е съобразено с интегрираността им. Резултатите 

от оцененото уравнение са представени в таблица ІII.2. след като са проверени 

направените хипотези със съответните тестове.  

В оцененото уравнение за кредитите и акциите на сектор “Нефинансови 

предприятия”, придобити от сектор “Останал свят”, се доказва положителната 

връзка между резултатите от дейността на предприятията и привличането на 

финансови потоци от чужбина като отново независимата променлива е включена 

с лаг от две тримесечия поради това, че фирмите взимат решения на основата на 

постигнати резултати в предходни периоди с цел по-точно преценяване на 

способността да се обслужват съответните задължения. Освен това 

                                                 

143 Акциите на сектор “Нефинансови предприятия”, придобити от нерезиденти, 

включително и заемите са съответно участие в капитала и другия капитал от компонентите 

на статията “Преки чуждестранни инвестиции в резидентната икономика” на платежния 

баланс. 
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положителният резултат на предприятията също е стимул за съответния 

нерезидент да инвестира свободни ресурси в съответното предприятие. 

Потвърждава се и очакваната положителна зависимост на нарастващите разходи 

в производствения процес със заемането на допълнителни финансови ресурси от 

нерезидентните сектори. 

В оцененото уравнение е включена и зависимата променлива с един и два 

лага, което е необходимо предвид премахване на автокорелацията и може да 

бъде обяснено с базиране на текущите решения на основата на решенията  

направени през минали периоди. 

3. МОДЕЛИРАНЕ НА ПОВЕДЕНИЕТО НА СЕКТОР “ДЪРЖАВНО 

УПРАВЛЕНИЕ” 

За сектор “Държавно управление” се обособяват няколко основни 

финансови потоци, които са свързани с финансиране на дефицита, съответно 

генериране на излишък в консолидираната фискална програма. Разнообразието 

от финансови активи не е много голямо и потоците са твърде малки по 

отношение на някои финансови инструменти, поради което ще бъдат обединени 

при оценяването на съответните уравнения при идентифицирането на факторите, 

от които зависят тези финансови потоци. Финансовите пасиви се отнасят 

предимно до задълженията на сектор “Държавно управление” по отношение на 

вътрешния и външния дълг.  

3.1. Депозити на сектор “Държавно управление” в БНБ и 
търговските банки 

Депозитите на сектор “Държавно управление” се оценяват с една 

променлива с цел опростяване моделирането на поведението на сектора144. 

Динамиката на депозитите на сектор “Държавно управление” се определя 

предимно от спецификата на въведения паричен съвет в страната. В пасива на 

“Емисионно” управление се включва депозита на правителството, който трябва 

                                                 

144 Т.е. не се прави разделяне на депозитите на овърнайт депозити и други депозити. 
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да бъде покрит с международните валутни резерви145. Действията на 

правителството по отношение на получаването на допълнителни заеми от 

външни кредитори, заемането на ресурси чрез емитиране на ценни книжа на 

международните пазари води до изменение на валутния резерв и съответно до 

изменение на депозитите на правителството. Следователно като обясняваща 

променлива на динамиката на депозитите на сектор “Държавно управление” 

трябва да се включи и валутния резерв. Очакваната зависимост е положителна.  

Тъй като сектор “Държавно управление” използва фискалния резерв при 

плащанията по външния и вътрешния дълг, динамиката на депозита му зависи и 

неговите действия, свързани с плащанията по дълга. За целта се използват 

разходите за лихви по външния и вътрешния дълг (F_INTEXT_INTDOM) от 

консолидираната фискална програма. Очакваната посока на влияние е 

отрицателна, тъй като при извършване на плащания намаляват финансовите 

средства по сметката на сектор “Държавно управление”. Депозитите също 

зависят и от потреблението на правителството, което се измерва с колективното 

потребление и крайните потребителски разходи (R_CGF). Колкото повече 

нарастват съответните потребителски разходи, толкова повече би трябвало да 

намаляват съответните депозити на сектор “Държавно управление”.  

Използваните времеви редове са проверени за стационарност с теста за 

единичен корен като резултатите са представени в приложение №4, а оцененото 

уравнение за зависимата променлива е дадено в таблица ІII.3.  

 

 

 

                                                 

145 За подробности относно специфичните характеристики на паричния съвет в България, 

които го отличават от ортодоксалния паричен съвет вж. Трифонова, С. Резултати от 

функционирането на паричния съвет в България. - Научни трудове, Т.1. София, 2001.; 

Трифонова, С. Паричен съвет, банкова система и финансово развитие. София, 2002.; 

Младенов, М. Цит.съч.; Неновски, Н., К. Христов. Цит. съч.; Petranov, S., J. Miller. The 

Financial System in the Bulgarian Economy. Sofia, BNB, 2001.; Неновски, Н. Паричният съвет 

в Естония, Литва и България: сравнителен анализ. - Икономическа мисъл, 2001, № 3.; 

Nenovsky, N., K. Hristov, M. Mihaylov. Comparing Currency Board Automatic Mechanism in 

Bulgaria,  Estonia  and   Lithuania. - Journal des  Economistes et  des Etudes Humaines, 2001, 

Vol. 11, No. 4, p. 575 – 616.  
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Таблица ІII.3.: Резултати от оценените уравнения за зависимите 

променливи на сектор “Държавно управление” 

 

Променливи FA_GG_D FA_GG_EQCR FL_GG_SEC FL_GG_CR 

     
D(F_INTEXT_INTDOM) -0.83    
 (-3.51)    
D(R_CGF) -0.91    
 (-5.27)    
FA_BNB_FR 0.61    
 (6.56)    
FA_GG_D(-2) -0.37    
 (-3.52)    
E_EPRIV(-1)  -0.76   
  (-8.68)   
D(R_GDP_O(-1))  26.45   
  (3.35)   
@SEAS(4)  153.94   
  (2.34)   
FL_GG_SEC(-1)   0.51  
   (3.36)  
D(E_FDI_B(-1))   0.09  
   (3.32)  
D(R_CPI95_I(-1))   0.44  
   (2.04)  
D(W_LIBOR_6(-1))   -64.78  
   (-1.78)  
D(R_GDP(-1))   0.02  
   (1.60)  
@SEAS(1)   -186.98  
   (-4.45)  
D(F_BB(-3))    -0.2 
    (-2.37) 
FL_GG_CR(-3)    0.2 
    (1.54) 
@SEAS(3)    -221.3 
    (-2.58) 
     

R-squared 0.79 0.69 0.52 0.27 
Adjusted R-squared 0.76 0.67 0.41 0.22 
Durbin-Watson stat 2.12 2.25 1.88 1.91 

*В скобите са дадени t-статистиките на коефициентите на независимите 

променливи.  

 

 

 

 

 

 

FA_GG_D - Изменение на депозитите на сектор “Държавно управление”, активи; 

FA_GG_EQCR - Изменение на акциите и другите форми на собственост и 

кредитите на сектор “Държавно управление”, активи; FL_GG_SEC - Изменение на 

ценните книжа, различни от акции на сектор “Държавно управление”, пасиви ; 

FL_GG_CR - Изменение на кредитите на сектор “Държавно управление”, пасиви; 

F_INTEXT_INTDOM - Лихвени разходи; R_CGF - Правителствено потребление; 

FA_BNB_FR - Изменение на международните валутни резерви, активи; E_EPRIV - 

Приватизация от нерезиденти; R_GDP_O - Дял на обществения сектор в БВП; 

E_FDI_B - Преки чуждестранни инвестиции в България; R_CPI95_I - Инфлация; 

W_LIBOR_6 - Шестмесечен LIBOR; F_BB - Бюджетен излишък/дефицит;  
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Както се очакваше нарастването на лихвените разходи по външния дълг 

водят до намаляване на депозита на правителството в БНБ. Нарастването на 

валутните резерви води до съответно нарастване на депозита на сектор 

“Държавно управление” като еластичността е по-малка от единица, тъй като 

нарастването на валутните резерви трябва да води до увеличение и на резервните 

пари, при положение, че действа автоматичният механизъм на паричния съвет. 

Другите разходи на сектор “Държавно управление”, свързани с индивидуалната 

издръжка на правителството, колективното потребление и предоставянето на 

публични блага за ползване от обществото, също показват отрицателна 

зависимост със обясняваната променлива. Коефициентът пред регресора е 

статистически значими. В оценяваното уравнение е включена и зависимата 

променлива с лаг от две тримесечия, което се обяснява с вземането на решения 

относно разходната политика на сектор “Държавно управление” въз основа на 

наличните финансови ресурси в минали периоди146. 

3.2. Кредити, акции и други форми на собственост 

Кредитите и акциите са обединени в една променлива поради малкия 

размер на финансовите потоци, свързани с тези финансови инструменти. 

Кредитите се отнасят предимно до предоставените кредити от сектор “Държавно 

управление” на сектор “Нефинансови предприятия” и намалението на кредитите, 

предоставени на други държави, поради погасяването им. Акциите от своя 

страна се отнасят до приватизацията и намалението на участието на сектор 

“Държавно управление” в капитала на подлежащите на приватизация 

предприятия, и участието на правителството в международни институции. 

Сложният характер на тези потоци и по-скоро липсата на точно определен 

фактор, който да е определящ за динамиката им, е причина обясняващите 

променливи да се свеждат само до онази компонента, отнасяща се до 

приватизацията. За обясняваща променлива на динамиката на зависимата 

                                                 

146 Размерът на депозита на сектор “Държавно управление” и по-точно фискалния резерв на 

правителството играе роля при вземането на решения за разходните политики на 

правителството. Така например акумулирането на фискален резерв позволява изкупуването 

на брейди облигациите от външния дълг през 2004 и 2005 г.  
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променлива е най-подходящо да се използват раздържавените активи като 

процент от подлежащите за приватизация активи по балансова стойност на 

държавните предприятия. Данните за тази променлива се публикуват от 

Агенцията за приватизация, но само на годишна база и поради тази причина не 

могат да се използват за оценяването на обясняваната променлива. За целта като 

независими променливи ще бъдат приложени частта от преките чуждестранни 

инвестиции в страната, дължащи се на приватизация, и дела на обществения 

сектор в БВП. При нарастването на участието на чуждите компании в 

приватизацията на местните предприятия нарастват приходите от приватизация 

на сектор “Държавно управление”, но този насрещен поток е свързан с 

намаление на акциите на правителството в местните предприятия, поради което 

зависимостта е отрицателна. Допълнителен фактор за косвеното обхващане на 

извършената приватизация е делът на обществения сектор в БВП, въпреки че не 

е много коректно предвид факта, че не може да се елиминира различната 

ефективност на предприятията. Намаляващият дял на обществения сектор в БВП 

означава, че нарастват приходите от приватизация и намаляват притежаваните 

акции на сектор “Държавно управление”. Зависимостта между обясняваната 

променлива и регресора е положителна. 

Отново е приложен тестът за единичен корен и се установява, че времевият 

ред за кредитите и акциите в актива на правителството и външната приватизация 

са стационарни, докато делът на обществения сектор в БВП е интегриран от 

първи ред и се налага използването на първата му разлика (приложение №4). 

Резултатите за оцененото уравнение са представени в таблица ІII.3. Всички 

коефициенти са статистически значими и с очакваните знаци. Прави 

впечатление, че и двете обясняващи променливи участват в уравнението с лаг от 

едно тримесечие, което е свързано с уреждане на взаимоотношенията между 

купувача и сектор “Държавно управление” и с известно забавяне на 

фактическото изпълнение на приватизацията след взимането на решението за 

сключване на сделката.  
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3.3. Ценни книжа, различни от акции 

Ценните книжа, различни от акции, са предимно брейди облигации, ДЦК от 

вътрешния дълг, две емисии глобални облигации и еврооблигации, които бяха 

свързани с преструктурирането на дълга. Тук е направен опит да се направи 

оценка на изменението на ценните книжа и на кредитите по отделно, но трябва 

да се отбележи, че статистическите резултати не са много добри поради сложния 

характер на тези потоци, които отчитат множество външни147 и вътрешни 

шокове. Преди да се премине към описването на факторите, от които зависят 

ценните книжа, различни от акции, е необходимо да се отбележи, че времевият 

ред за зависимата променлива е коригиран преди да бъде използван за 

оценяването на факторите. Причината за това са големите флуктуации във 

външния дълг и по-специално в динамиката на брейди облигациите, свързани с 

изкупуването на дълга през 2004 г. и 2005 г. Предпочита се коригирането на 

сериите със съответните финансови потоци, тъй като в противен случай трябва 

да се въведат три дъми променливи съответно за трето тримесечие на 2004 г. и 

първо и трето тримесечие на 2005 г., тъй като преструктурирането е въпрос на 

политика на сектор “Държавно управление”. 

Динамиката на задълженията на сектор “Държавно управление” зависи 

предимно от стабилната макроикономическа среда и доверието в институциите и  

икономиката като цяло. Поради тази причина е необходимо да се включат 

макроикономически фактори, които да показват развитието и стабилността на 

икономиката. Колкото по-стабилно се развива икономиката, толкова по-лесно 

може правителството да привлече необходимите ресурси от външни и вътрешни 

кредитори. Следователно могат да се използват като фактори произведения БВП, 

                                                 

147 Тези потоци са чувствителни от финансови и валутни кризи, възникнали в някои 

страни, тъй като те се разрастват и се отразяват поради редица фактори на множество други 

страни в глобален мащаб. Известни са фундаментални причини за пренасяне на “заразата”: 

когато страните са изложени на обща политика или общ външен шок, които Masson (1998) 

определя като “monsoonal effects”, и когато “заразата” е предизвикана от нормалната 

взаимообвързаност между пазарите и включва шокове, които се предават заради търговски 

или финансови връзки и отношения (Dornbusch, Park, Claessens (2000)).; и нефундаментални 

причини за пренасяне на “заразата”, които са свързани с поведението на инвеститорите, 

известни още като ““pure” contagion” (Kumar and Persaud (2001), Van Rijckeghem, Weder 

(1999), Masson (1999)).  
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инфлацията, нарастването на преките чуждестранни инвестиции. Лихвените 

нива в чужбина също са определящи за изменението на задълженията на сектор 

“Държавно управление” към сектор “Останал свят”. При нарастване на 

лихвените равнища в чужбина обслужването на дълга става по-скъпо при 

положение, че дългът е емитиран с плаващ лихвен процент148. Тъй като през 

анализирания период основна част от ценните книжа от външния дълг са брейди 

облигации, то е необходимо да се вземе под внимание и влиянието на LIBOR 

върху динамиката на зависимата променлива. Съответните времеви редове са 

тествани за стационарност преди да бъдат използвани при оценяването на 

зависимата променлива (приложение №4). 

В таблица ІV.3. представените резултати показват, че при нарастване на 

преките чуждестранни инвестиции в страната нараства и съответното 

финансиране от чужбина. Това показва, че нивото на преките чуждестранни 

инвестиции се използва от нерезидентите като индикатор за състоянието на 

икономиката. БВП няма статистически значима връзка със зависимата 

променлива, но променливата остава като обясняваща, защото тя е важен 

показател за състоянието на икономиката. Измерената чрез индекса на 

потребителските цени инфлация, има положителна връзка с дълговите ценни 

книжа. Колкото по-ниска е инфлацията, толкова повече би трябвало да са 

съгласни кредиторите да предоставят ресурси на съответната икономика поради 

стабилното и ниско ниво на инфлацията в нея. От гледна точка на търсенето, 

обаче, кредитополучателят би бил съгласен да емитира  повече ценни книжа, тъй 

като при съществуваща инфлация обслужването на тези ценни книжа е по-ниско 

поради спадането на покупателната способност на паричната единица. Разбира 

се това зависи и в каква валута е номинала и съответните лихвени плащания по 

тези ценни книжа, но това важи в пълна сила за ДЦК, част от вътрешния дълг, 

който се емитира в лева. Именно този ефект се проявява и в конкретния случай – 

положителна връзка между инфлацията и нарастването на притежаваните ценни 

книжа. Двете променливи участват в уравнението с лаг от едно тримесечие 

                                                 

148 Както например българските брейди облигации, които са с плаващ лихвен процент в 

първите години. Той беше определен като към LIBOR се прибави съответната надбавка, 

която е различна при различните видове брейди облигации (DISC, IAB, FLIRB).  
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поради вземането на решение от правителството на основата на развитието на 

икономиката в предходния период и необходимостта от известно време за 

фактическото отпускане на финансовия ресурс.     

3.4. Кредити 

Както вече беше обяснено, кредитите се отнасят до изменението на 

външния дълг в техния компонент заеми. Факторите, от които зависи 

динамиката на кредитите, трябва да се отнасят отново до стабилността и 

развитието на българската икономика. По подобие на ценните книжа е направен 

опит за оценяването на зависимата променлива, но резултатите не са 

задоволителни. Оказва се, че динамиката на тази променлива не зависи от 

определени фактори, а по-скоро може да се обясни с определена политика от 

страна на управляващите. Това се свързва и интересите на отделните 

международни институции149 относно отпускането на целеви кредити за 

развитие на определени области, за извършването на структурната реформа в 

преходния период и други.  

От проверените фактори за обясняване на кредитите са инфлацията, БВП и 

преките чуждестранни инвестиции в страната, но всички те показват лоши 

статистически характеристики, поради което са изключени от крайните 

резултати. Единствената променлива, която има значим коефициент, е балансът 

на правителството150. Колкото повече нараства излишъкът (съответно намалява 

дефицитът), толкова повече необходимостта от допълнителни заеми намалява и 

зависимостта трябва да е отрицателна. Коефициентът на независимата 

променлива с лаг три в оцененото уравнение за кредитите (таблица ІII.3.) е 

отрицателен, с което се потвърждава очакваната зависимост. Лагът на 

независимата променлива се свързва с необходимостта от известно време след 

                                                 

149 Неновски, Христов (2002) също говорят за финансирането от МВФ или друг източник на 

официално финансиране (МВФ и Световната банка), които са “потоци, индуцирани от 

политически интерес, отколкото от пазарни решения” (Неновски, Н., К. Христов. Цит. 

съч.,с. 67.).  

150 Измерен с разликата между общите приходи и общите разходи  на сектор “Държавно 

управление” в консолидираната фискална програма т.е. това е дефицитът или излишъкът на 

правителството, който не е точно равен на нето получените/нето предоставените заеми. 
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реализираните дефицити/излишъци да се вземе решение за начина на 

финансиране на дефицита, респективно начина за оползотворяване на 

реализирания излишък, и при възникнала необходимост от финансиране чрез 

кредити да се уредят взаимоотношенията между сектор “Държавно управление” 

и съответните външни кредитори.     

4. МОДЕЛИРАНЕ НА ПОВЕДЕНИЕТО НА БАНКОВАТА СИСТЕМА 

Моделирането на поведението на банковата система ще бъде направено 

като се разгледа поведението отделно на БНБ и търговските банки поради  

различния характер на дейността им. БНБ е институцията, упражняваща надзор 

върху дейността на търговските банки и не е коректно да се определят едни и 

същи фактори, които да определят динамиката на потоците и на двата 

подсектора. 

4.1. Моделиране на поведението на БНБ  

Поведението на БНБ и определянето на факторите, от които зависи това 

поведение, ще бъде направено с помощта на няколко променливи, отнасящи се 

до основните финансови потоци. Притежаваните финансови активи от БНБ се 

отнасят до международните валутни резерви и съответните им компоненти, 

кредити, свързани с вземанията на БНБ от правителството151 и притежаваните 

акции във финансови и нефинансови предприятия. Структурата на 

международните валутни резерви се определя от управлението на резерва и 

инвестирането на международните валутни резерви в съответствие с разумните 

инвестиционни практики и правила от страна на централната банка. Поради тази 

причина тук няма да се разглежда отделно структурата на валутния резерв, а ще 

бъде направен опит за оценяване на динамиката на целия му размер. Кредитите в 

                                                 

151 БНБ не може да кредитира правителството в условията на паричен съвет освен срещу 

покупката на специални права на тираж от МВФ при точно определени условия (вж. Закон 

за БНБ. – ДВ, бр. 83 от 21 септември 1999 г.). Именно това вземане на БНБ от 

правителството се свързва с получаването на кредитите от МВФ, които формално се 

записват като задължение на БНБ към МВФ и срещу което задължение съществува и 

съответно вземане на БНБ от правителството. Тези заеми по същество са задължение на 

правителството и са част от неговия външен дълг. 
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актива на “Банково управление”, свързани с вземанията от правителството, също 

няма да се обясняват като отделен финансов поток, тъй като срещу него стои 

съответно задължение на БНБ към сектор “Останал свят”. Този финансов поток е 

представен в емпиричните резултати от финансовите сметки с цел да се отчетат 

брутните потоци и всички възможни взаимоотношения между икономическите 

агенти152. Участието на БНБ в нефинансови и финансови институции също няма 

да се обяснява поради това, че няма съответни финансови потоци през отделните 

тримесечия. Там където се наблюдава все пак някакво изменение, то е 

незначително. Финансовите потоци по отношение на притежаваните от БНБ 

финансови пасиви ще бъдат обособени на три основни финансови потока, 

свързани с: парите в обращение, които са основно парично задължение на 

централната банка; овърнайт депозити и други депозити, които БНБ е привлякла 

от секторите “Държавно управление”, “Останал свят”, “Нефинансови 

предприятия” и “Финансови предприятия”.  

4.1.1. Международни валутни резерви 

Динамиката на валутните резерви зависи от динамиката на външния дълг на 

сектор “Държавно управление”, тъй като евентуалното му увеличение 

автоматично рефлектира в нарастване на финансовата сметка на платежния 

баланс и в нарастване на валутните резерви и обратно. Лихвените плащания по 

дълга, от друга страна, водят до противоположна промяна на валутните резерви, 

тъй като те намаляват депозита на правителството в пасива на “Емисионно 

управление”. Валутните резерви се влияят и от привлечените в страната преки 

чуждестранни инвестиции като зависимостта е положителна. Както и при 

външния дълг, при изменение на преките чуждестранни инвестиции се 

наблюдава изменение в същата посока на международните резерви. Валутните 

резерви зависят и от динамиката на лихвените проценти в чужбина. Например 

при нарастване на  лихвените равнища се увеличава и доходността по 

                                                 

152 Включването на финансовия поток, отнасящ се до кредитите, които сектор “Държавно 

управление” получава от МВФ, се отразява на общото изменение на финансовите активи и 

пасиви на БНБ, но не се отразява на самото изменение на финансовото богатство на 

подсектора. 
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инвестираните в чужбина чуждестранни активи, съответно и валутния резерв. 

Времевите редове за използваните променливи са тествани за стационарност 

преди включването им в оценяваното уравнение  (приложение №4). 

Резултатите от оцененото уравнение за международните валутни резерви са 

представени в таблица ІII.4. Приложени са необходимите тестове за 

потвърждаване на правилността на направените хипотези при оценяване на 

уравнението.  

В оцененото уравнение променливата за външния дълг влиза с положителен 

знак, както се очакваше. Еластичността на брутните международни резерви от 

външния дълг е сравнително малка, което се определя от мащабите на 

изменението на дълга. Коефициентът пред лихвените плащания по външния 

дълг е статистически значим и потвърждава отрицателната зависимост между 

двете променливи. Освен това изменението на валутния резерв е силно 

чувствително към малка промяна на лихвените проценти в чужбина, което се 

обяснява с високата степен на международна подвижност на капитала153. 

Решението за инвестиране на повече средства в чужбина се базира на нарастване 

на изменението на лихвените проценти в процентни пунктове за два 

последователни периода, но с един лаг назад. Коефициентът пред преките 

чуждестранни инвестиции също е положителен и промяната им се отразява 

веднага на изменението на валутните резерви, тъй като има едновременно 

записване на трансакцията в платежния баланс.  

 

 

 

 

 

 

                                                 

153 Пилбийм, К. Международни финанси. София, 1992., с. 93. В икономическата литература 

понятието се среща и като “международна мобилност на капитала”. 
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Таблица ІV.4.: Резултати от оценените уравнения за зависимите 

променливи на БНБ 

Променливи FA_BNB_FR D(FL_BNB_C) FL_BNB_OD FL_BNB_TD 

     
D(D(F_GOVDE)) 0.09    
 (1.71)    
C 217.60    
 (2.55)    
FA_BNB_FR(-3) 0.33    
 (1.88)    
D(D(W_LIBOR1_S(-1))) 180.24    
 (-1.21)    
D(E_FDI_B) 0.21    
 (1.53)    
D(R_CH(-1))  0.14   
  (2.41)   
@SEAS(1)  -354.75   
  (-6.88)   
D(R_CPI95_I)  0.62   
  (1.65)   
D(FL_BNB_C(-1))  -0.70   
  (-5.61)   
D(FL_BNB_C(-2))  -0.36   
  (-3.69)   
FA_BNB_FR  0.11   
  (3.07)   
FL_BNB_OD(-1)   -0.31  
   (-2.21)  
@SEAS(1)   291.60  
   (3.31)  
@SEAS(2)   -146.86  
   (-1.82)  
FA_BNB_FR   0.14 0.60 
   (2.23) (6.50) 
FA_BNB_FR(-1)   -0.17  
   (-2.61)  
D(F_INTEXT_INTDOM) -1.83   -0.67 
 (-5.49)   (-2.41) 
D(R_CGF)    -0.29 
    (-1.60) 
@SEAS(4)    -431.33 
    (-3.67) 
FL_BNB_TD(-1)    -0.22 
    (-2.03) 
     

R-squared 0.69 0.87 0.42 0.80 
Adjusted R-squared 0.62 0.84 0.33 0.77 
Durbin-Watson stat 1.84 1.49 1.96 2.35 

*В скобите са дадени t-статистиките на коефициентите на независимите 

променливи.  

 

 

 

FA_BNB_FR - Изменение на международните валутни резерви, актив; FL_BNB_C - 

Изменение на парите в обращение, пасиви; FL_BNB_OD - Изменение на овърнайт 

депозитите на БНБ, пасиви; FL_BNB_TD - Изменение на другите депозитите на 

БНБ, пасиви; F_GOVDE - Външен дълг; W_LIBOR1_S - Едногодишен LIBOR; E_FDI_B - 

Преки чуждестранни инвестиции в България; R_CH - Крайни потребителски 

разходи на домакинствата; R_CPI95_I - Инфлация; F_INTEXT_INTDOM – лихвени 

разходи по вътрешния и външния дълг; R_CGF - Правителствено потребление;  



 

 

 

 

115 

 

4.1.2. Пари в обращение 

Парите в обращение се състоят от два компонента: пари извън банките и 

касова наличност при търговските банки. При моделиране на поведението на 

сектор “Домакинства” бе обяснено от какво зависи финансовия поток, свързан с 

изменението на парите извън банките. Остава необяснена онази част от парите в 

обращение, която се притежава от търговските банки и е част от банковите 

резерви, които ще бъдат обект на разглеждане по-нататък в изложението. Тук се 

акцентира на изменението на цялостния поток, отнасящ се до парите в 

обращение.  

Парите в обращение зависят от динамиката на валутните резерви, тъй като 

според правилата и принципите на паричния съвет в страната валутните резерви 

трябва да покриват сто процента паричните задължения на “Емисионно 

управление”. Това означава, че при промяна на валутните резерви, парите в 

обращение ще се изменят в същата посока. Крайните потребителски разходи на 

домакинствата също са определящи за изменението на парите в обращение, тъй 

като при нарастване на разходите се търсят повече пари за плащане на 

извършваните трансакции. Инфлацията, измерена чрез индекса на 

потребителските цени, също води до нарастването на парите в обращение, тъй 

като при покачването на ценовото равнище покупателната способност на 

паричната единица спада и икономическите агенти търсят повече пари в 

наличност.  

Използваните времеви редове за посочените променливи са тествани за 

стационарност (приложение №4). Резултатите от оцененото уравнение (таблица 

ІII.4.) потвърждават очакваните зависимости между обясняваната променлива и 

регресора. 

    Почти всички коефициенти са статистически значими с изключение на 

инфлацията. Изменението на валутните резерви участва с положителен знак в 

оценяваното уравнение, както беше обяснено по-рано. Коефициентите пред 

инфлацията и крайните потребителски разходи на домакинствата имат 

очаквания знак и съответно очакваната посока на влияние. В оценяваното 
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уравнение участва и зависимата променлива с един и два лага, което се обяснява 

с влиянието на количеството пари в обращение през текущия период от 

количеството пари през предходните две тримесечия т.е. има последователност в 

политиката на централната банка относно пускането в обращение на определено 

количество пари в наличност. 

4.1.3. Овърнайт депозити 

Привлечените овърнайт депозити от централната банка зависят от 

динамиката на международните валутни резерви поради това, че в условията на 

българския паричен съвет, който по своята същност не е класически 

ортодоксален, се осигурява сто процентово покритие на всички парични 

задължения т.е. включително и на депозитите на правителството и на другите 

депозанти. Основна част от изменението на овърнайт депозитите е изменение на 

овърнайт депозитите на сектор “Държавно управление”, което всъщност 

предопределя и влиянието на международните валутни резерви върху овърнайт 

депозитите в БНБ, а не само върху резервните пари154. Следователно при 

нарастване на валутните резерви овърнайт депозитите при централната банка 

трябва да нарастват. 

Резултатите от уравнението са представени в таблица ІII.4. В оцененото 

уравнение валутните резерви участват с очаквания знак. При нарастване на 

международните резерви нарастват и овърнайт депозитите като еластичността е 

                                                 

154 Неновски, Христов (2002) изследват автоматичния механизъм, характерен за 

ортодоксалния паричен съвет, дали действа и при второ поколение паричен съвет какъвто е 

българският. Под автоматичен механизъм авторите разбират: “съществуването на 

положителна коинтеграционна връзка между баланса на платежния баланс и резервните 

пари при липса на дискреционна променлива в модела” т.е. дали резервните пари следват 

динамиката на платежния баланс (Неновски, Н., К. Христов. Цит. съч., с.61.). Те 

установяват, че в българския случай не действа автоматичният механизъм, тъй като 

резервните пари не следват динамиката на платежния баланс и не се установява 

коинтеграционна връзка между двете променливи. Съществува обаче коинтеграционна 

връзка между двете променливи при включването на депозита на правителството като 

екзогенна променлива в VEC (Vector error correction), което показва, че депозита на 

правителство има уравновесяваща роля при отклонение от дългосрочното равновесие в 

краткосрочен период. Друг е въпросът дали това води до стабилизиращ или 

дестабилизиращ ефект и дали това се прави от правителството съзнателно или 

несъзнателно. Авторите показват, че депозитът има стабилизираща роля само при условие, 

че корелацията му с резервните пари е положителна (Неновски, Н., К. Христов. Цит. съч., 

с. 70-71.).      
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по-малка от единица (0.14), което се дължи на товаа, че валутните резерви водят 

до нарастване и на останалите компоненти на паричните задължения на 

централната банка155. Останалите фактори, от които зависи динамиката на 

овърнайт депозитите, са зависимата и независимата променлива с един лаг като 

включването им се предопределя от последователността при вземането на 

решения от страна на централната банка и съблюдаването на динамиката на 

показателите и в предходни периоди. Прави впечатление, че коефициентите на 

двете лагови променливи са с един и същ знак и показват запазване на 

зависимостта между тях и в предходните периоди. В уравнението са включени и 

две сезонни дъми променливи за отразяване на сезонността в обясняваната 

променлива.  

4.1.4. Други депозити 

Основна част от другите депозити се отнасят до сектор “Държавно 

управление” с малки изключения в някои тримесечия, когато се акумулират по-

значителни депозити от сектор “Нефинансови предприятия”156. Както беше вече 

отбелязано, като фактор за изменението на другите депозити се считат валутните 

резерви като очакваната зависимост е положителна. Освен това динамиката на 

другите депозити трябва да зависи и от конкретните действия на правителството 

относно извършването на плащанията по дълга и съответните плащания за 

покриване на индивидуалната издръжка и предоставянето за потребление на 

обществени блага. Увеличаването на тези разходи води до намаление на 

натрупаните депозити в централната банка, поради което разглежданата 

зависимост трябва да е отрицателна. За използваните времеви редове е приложен 

тестът за единичен корен с цел определяне на стационарността (приложение 

№4). Резултатите от оцененото уравнение за зависимата променлива са 

представени в таблица ІII.4.  

                                                 

155 Тази зависимост ще се потвърди и при другите депозити. 

156 Това беше разгледано по-рано в изложението, когато се разглеждаше оценяването и 

идентифицирането на факторите, от които зависят притежаваните депозити от сектор 

“Нефинансови предприятия”.  
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Зависимостта на другите депозити и съответните разходи, свързани с 

лихвите по дълга (F_INTEXT_INTDOM) и потребителските разходи (R_CGF) е 

отрицателна, както теоретично се определя. Валутните резерви също показват 

очакваната зависимост, като коефициентът пред променливата е по-висок (0.60) 

от коефициента пред овърнайт депозитите, което показва, че другите депозити са 

по-еластични по отношение на изменението на международните валутни 

резерви. Причина за това е, че отпусканите кредити на правителството и 

съответните привлечени финансови ресурси от чужбина са с по-дългосрочен 

характер и правителството ги влага в по-дългосрочни депозити с цел получаване 

на по-висока лихва. По подобие и на останалите оценявани модели се включва и 

зависимата променлива с лаг единица с цел отразяване на динамиката й в 

предходните периоди и на инертността в динамиката. В уравнението участва и 

една сезонна дъми променлива за четвърто тримесечие, което се обосновава с 

необходимостта от по-голямото намаление на депозитите на правителството 

поради извършваните по-големи разходи в края на годината.   

4.2. Моделиране на поведението на търговските банки 

Поведението на търговските банки е свързано с поведението на почти 

всички сектори поради взаимоотношенията на търговските банки с 

икономическите агенти по отношение на депозитите и кредитите. Това се 

предопределя и от ролята на финансовата система, респективно на търговските 

банки, които все още са основните посредници в българската икономика, 

осигуряващи прехвърлянето на потоци от секторите, притежаващи излишък от 

финансови средства, на секторите, изпитващи нужда от допълнителни средства 

за финансиране на дейността. Тъй като липсват статистически данни за 

небанковите финансови предприятия157 за целия анализиран период по 

                                                 
157 През последните две-три години нараства ролята на небанковите финансови институции, 

но все още няма дълги времеви редове, които да позволят моделирането на тяхното 

поведение. Основните финансови пасиви, които засягат тези посредници са акумулираните 

активи на домакинствата в пенсионните фондове и животозасрахвателни технически 

резерви в застрахователните дружества от животозастрахователния бранш, които са 

включени в представените емпирични резултати във финансовите сметки 
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тримесечия ще бъде моделирано поведението само на търговските банки, което 

няма да постави големи ограничения и няма да отхвърли направените оценки 

предвид това, че търговските банки обхващат повече от деветдесет процента от 

всички активи във финансовата сфера. 

Финансовите потоци, влизащи и излизащи от търговските банки, ще бъдат 

оценени и ще бъдат намери факторите, от които зависят след като бъде 

направено известно агрегиране на отделните финансови инструменти като водещ 

е принципът на резидентността. Разглеждат се всички финансови потоци, 

отнасящи се до взаимоотношенията на търговските банки със сектор “Останал 

свят” т.е. е  направена оценка на чуждестранните активи и пасиви на търговските 

банки и останалите финансови потоци по отношение на инструменталната им 

принадлежност. Освен това ще бъдат идентифицирани факторите, от които 

зависи динамиката на банковите резерви (депозити на търговските банки в БНБ 

и касова наличност на търговските банки в лева). Двете подкатегории на 

банковите резерви са отчетени отделно във финансовата сметка158 към 

съответните финансови инструменти, но е направа агрегация, тъй като значение 

има динамиката на банковите резерви, които са променлива, подлежаща на 

изменение при провеждането на съответна политика159 от страна на централната 

банка.  

                                                                                                                                                   
. Свързаните с тях финансови потоци бяха обяснени със съответните фактори при 

разглеждането на сектор “Домакинства”, поради което няма да бъдат отново обект на 

разглеждане.   

158 Касовата наличност в лева е представена в отделен ред при подкатегорията “Валута”, а 

депозитите на търговските банки в БНБ също са представени в отделни редове с цел 

възможност за отделянето им от овърнайт и другите видове депозити на другите 

икономически агенти.  

159 В условията на паричен съвет БНБ има право да променя процента на минималните 

задължителни резерви и базата за тяхното изчисляване. За първи път от въвеждането на 

паричния съвет в България бе направена промяна в процента в средата на 2000 г. От 2004 г. 

БНБ започна да въвежда нови условия за изчисляването на базата за минималните 

задължителни резерви с цел ограничаване на отбелязания висок кредитен ръст през 

последните две-три години като отначало даде възможност само 50% от касовата наличност 

да се признава за минимални задължителни резерви, след което (декември 2004 г.) отпадна 

изцяло тази възможност. В последствие през 2005 г. БНБ въведе нови ограничения, които се 

свързваха с внасяне на допълнителни задължителни резерви при превишаване на 

заложените кредитни ръстове за съответните тримесечия в Наредба №21 за задължителните 

минимални задължителни резерви, които банките трябва да поддържат в БНБ.   
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4.2.1. Банкови резерви 

Банковите резерви се използват от банките поради две причини (Петров 

(2002)). Те играят ролята на “ликвиден буфер”160 с цел осигуряване на 

необходимите средства при евентуално нареждане на плащания от клиентите на 

банките т.е. това е онази част от резервите, която се означава като свръхрезерви. 

Освен това банките поддържат и минимални задължителни резерви, които се 

внасят по разплащателните им сметки в БНБ. Това им осигурява по-висока 

ликвидност. Тези два мотива определят и факторите, от които зависи динамиката 

на банковите резерви. 

Както беше отбелязано по-рано в изложението, динамиката на резервните 

пари при наличие на автоматичен механизъм би трябвало да следва динамиката 

на международните валутни резерви. Тъй като банковите резерви са един от 

компонентите на резервните пари161, банковите резерви също би трябвало да 

реагират на изменението на валутните резерви като очакваната зависимост е 

положителна. Освен това банковите резерви трябва да зависят и от динамиката 

на емитираните ДЦК. ДЦК се считат за т. нар. вторични резерви за търговските 

банки (Стефанова (1999))162, тъй като при необходимост от ликвидни средства 

могат сравнително бързо и със сравнително ниски разходи да се трансформират 

в парична наличност. Депозитите на търговските банки по разплащателните им 

сметки в централната банка не носят доходност, поради което търговските банки 

нямат стимул да поддържат постоянно високо ниво на свръхрезерви. Поради 

тази причина те инвестират и във високоликвидни инструменти, такива като 

ДЦК163. Нарастването на емитираните ДЦК би трябвало да се отрази в 

                                                 

160 Вж. Петров, Б. Динамика на банковите резерви при паричния съвет в България. 

Дискусионни материали, БНБ, 2000, № 15. В изследването е анализирано търсенето и 

предлагането на банковите резерви в условията на паричен съвет в България. 

161 Резервните пари са сума от парите извън банките и банковите резерви или могат да се 

получат и като към сумата на парите в обращение се прибавят депозитите на търговските 

банки в БНБ.  

162 Стефанова, П. Банки и кредитно посредничество. София, 1999. 

163 Степента на развитие на пазара на ДЦК също има своето значение.  
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увеличение на притежаваните ДЦК164, като това зависи и от управлението на 

ликвидността. При нарастването на инвестициите в ДЦК поддържаното ниво на 

свръхрезерви спада, респективно намаляват и банковите резерви. Изменението 

на банковите резерви зависи и от промяната на процента по минималните 

задължителни резерви като при намаляване на процента  спадат  и банковите 

резерви. Петров (2000) отбелязва, че съществуването на минималните 

задължителни резерви стабилизира търсенето на банкови резерви и гарантира 

по-слабата колебливост на лихвените проценти при промяна на 

платежоспособността на търговските банки в периода на поддържането им. Но 

съществуването им при паричен съвет не трябва да е оправдано с цел да се влияе 

върху търсенето на банковите резерви. С въведените кредитни ограничения, 

които  бяха  насочени  към  ограничаването  на  предоставяните кредити през 

2005 г., всъщност се повлия върху динамиката на банковите резерви, поради 

което е необходимо и включването на дъми променлива.  

Лихвеният процент като алтернативна цена на притежаването на  резерви 

би трябвало също да влияе върху динамиката на резервите като очакваната 

зависимост е отрицателна.   

Използваните времеви редове са проверени за стационарност (приложение 

№4). Резултатът от оцененото уравнение за банковите резерви е представен в 

таблица ІII.5. Към регресията са приложени съответните тестове за проверка на 

направените хипотези при оценяването на уравнението.  

                                                 

164 Търсенето на емитираните ДЦК нараства постоянно през последните години. Заявените 

поръчки превишават съществено реализираното количество на аукционите на ДЦК. 

Средният коефициент на покритие през 1998 г. е 2.05, докато през 2005 г. той е 3.50. 

Нарастването на търсенето на ДЦК през последните години се дължи и на високо търсене 

на ДЦК от небанковите  финансови институции и най-вече от пенсионните фондове поради 

законовите ограничения за 50% инвестиране на акумулираните активи в ДЦК за фондовете 

от задължителното допълнително осигуряване и 30% за фондовете от доброволното 

допълнително осигуряване. С изменението на Кодекса за социално осигуряване (КСО) през  

2005 г. се премахна тази граница, която се счита за привилегирован достъп на държавата до 

финансовите институции. С тази промяна се забелязва освобождаване на ДЦК в 

портфейлите на пенсионните фондове, което доведе до нарастване на доходността по ДЦК, 

заради спада в търсенето, и съответно до спад в коефициента на покритие (за седемте 

месеца на 2006 г. коефициентът е 2.08). Въпреки това той остава сравнително висок и ДЦК 

в портфейлите на търговските банки продължават да нарастват, поради което може да се 

твърди, че има такава зависимост между банковите резерви и емитираните ДЦК.         
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В оценяваното уравнение емитираните ДЦК оказват отрицателно влияние 

върху банковите резерви, както се очакваше. Коефициентът е значим и показва 

висока еластичност на банковите резерви от емитирането на ДЦК от 

правителството. От друга страна изменението на банковите резерви и 

изменението на международните чуждестранни резерви е в една и съща посока 

т.е. при нарастване на валутните резерви на БНБ се увеличават и банковите 

резерви, но в по-малка степен, което показва, че автоматичният механизъм не 

действа. Прави впечатление, че банковите резерви са малко по-еластични (0.14) 

в сравнение с парите в обращение (0.11). Освен това се установява сравнително 

по-слаба еластичност на резервните пари от изменението на депозитите на 

правителството и другите депозанти в БНБ и де факто именно тези парични 

задължения на централната банка спомагат за достигането на дългосрочното 

равновесие. Лихвеният процент на междубанковия пазар не е включен в 

представените резултати за оцененото уравнение поради това, че коефициентът 

пред него не е статистически значим и съответно корелацията между лихвения 

процент и банковите резерви е много слаба. Това може да се обясни с 

поддържането на малко свръхрезерви по разплащателните сметки на банките и 

високи минимални задължителни резерви и намирането на алтернативни 

източници за осигуряване на ликвидност например продажба на придобити 

ДЦК. 

За отчитането на промяната на минималните задължителни резерви е 

използван изисквания процент на минимални задължителни резерви от 

търговските банки165. Коефициентът пред процента на минимални задължителни 

резерви е статистически значим и положителния му знак потвърждава 

съответната зависимост между двете променливи.  В оцененото уравнение е 

включена и дъми променлива, получаваща коефициент единица за първо 

тримесечия на 2005 г., която отчита по-значителното намаление на банковите 

                                                 

165 Манчев (2005) представя подробно хронологията на промяна на политиката на 

централната банка по отношение на минималните задължителни резерви. При съставянето 

на времевия ред за минималните задължителни резерви е използвано това изследване 

(Манчев, Цв. Есе за финансовата криза. АИАП, Серия икономически изследвания, 2005., 

с.36.).  
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резерви през това тримесечие поради значителното нарастване на кредитните 

портфейли на банките в резултат на кредитните ограничения на централната 

банка.  

4.2.2. Предоставени кредити на резиденти в икономиката от банковата 

система 

Фактор за динамиката на кредита е цената на предоставяния финансов 

ресурс. При нарастването на лихвения процент по кредитите търговските банки 

предоставят повече финансови ресурси под формата на кредит. Динамиката на 

инвестициите в икономиката също би трябвало да е фактор за нарастването на 

кредитирането от страна на търговските банки. Колкото повече нарастват 

инвестициите в икономиката, толкова повече търговските банки са склонни да 

предлагат кредит, тъй като инвестициите могат да служат като индикатор за 

макроикономическото развитие. Това е така, тъй като извършването на повече 

разходи за инвестиции в производството показва желанието и намерението на 

предприятията да се разширяват и подобряват производствения си резултат. 

Инфлацията също се счита за фактор, от който зависи  динамиката на кредитите. 

Колкото по-високо е нивото на очакваната инфлация, толкова търговските банки 

биха отпускали по-малко кредити поради по-голямата несигурност. 
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Таблица ІII.5.: Резултати от оценените уравнения за зависимите променливи на търговските банки 

 
Променливи D(FA_CB_BR) D(D(FA_CB_CR)) FA_CB_FA FA_CB_EQSEC  FL_CB_D FL_CB_FL 

       

F_GS -1.59      

 (-2.58)      

FA_BNB_FR 0.14      

 (2.07)      

M_MRR 35.26      

 (2.37)      

D(R_GFCF)  0.46     

  (5.83)     

D(M_IRLCR_E(-1))  64.02     

  (2.24)     

D(D(FA_CB_CR(-1)))  -1.25   0.24  

  (-44.76)   (4.32)  

D(D(FA_CB_CR(-2)))  -0.96     

  (-25.25)     

DUMMY0105 -1007.64 2843.39   1828.88  

 (-5.33) (16.30)   (4.13)  

DUMMY0205  -5488.37     

  (-30.05)     

DUMMY0202   -993.61    

   (-3.79)    

D(W_LIBOR_6)   478.23    

   (3.17)    

FA_CB_FA(-1)   -0.26    

   (-2.12)    

FA_CB_FA(-2)   0.39    

   (3.28)    

D(R_CPI95_I)    0.46   

    (2.04)   
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DUMMY0498    -679.72   

    (-6.15)   

FA_CB_EQSEC(-1)    0.32   

    (2.80)   

D(F_GOVDD)    0.11   

    (1.32)   

D(D(FA_CB_CR))     0.27  

     (4.72)  

D(L_W(-1))     26.22  

     (1.95)  

M_IRTD_L     92.88  

     (2.85)  

FL_CB_FL   0.42  -0.53  

   (4.45)  (-2.96)  

DUMMY040105      1027.62 

      (4.55) 

@SEAS(4)      313.45 

      (2.95) 

FL_CB_FL(-2)      -0.22 

      (-1.92) 

FA_CB_FA      0.40 

      (3.28) 

       

R-squared 0.66 0.99 0.73 0.65 0.73 0.67 

Adjusted R-squared 0.62 0.99 0.68 0.61 0.68 0.64 

Durbin-Watson stat 2.37 2.33 2.17 2.32 1.21 1.59 

*В скобите са дадени t-статистиките на коефициентите на независимите променливи.  

 

 
FA_CB_BR - Изменение на банковите резерви, активи; FA_CB_CR - Изменение на предоставените кредити от търговските банки 

на другите сектори, активи; FA_CB_FA - Изменение на чуждестранните активи на търговските банки; FA_CB_EQSEC - Изменение 

на акциите и другите форми на собственост, и на ценните книжа, различни от акции на търговските банки, активи; FL_CB_D 

- Изменение на депозитите на търговските банки, пасиви; FL_CB_FL - Изменение на чуждестранните пасиви на търговските 

банки; F_GS - Реализирани ДЦК; M_MRR - Процент на минимални задължителни резерви; R_GFCF - Брутообразуване на основен 

капитал; M_IRLCR_E - Лихвен процент по дългосрочни кредити в евро; W_LIBOR_6 - Шестмесечен LIBOR; R_CPI95_I - Инфлация; 

F_GOVDD - Вътрешен дълг; L_W - Номинална работна заплата; M_IRTD_L - Лихвени проценти по срочни депозити в лева;  
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Използваните времеви редове са тествани за стационарност (приложение 

№4). Прави впечатление, че предоставените кредити са интегрирани от втори 

ред, поради което е необходимо използването на втора разлика в оценяваното 

уравнение. Причина за това е ускореното нарастване на кредитите през 

последните две-три години. Резултатите от оцененото уравнение са представени 

в таблица ІII.5. след прилагане на съответните тестове, които позволяват да се 

направи извода, че уравнението е правилно специфицирано. 

За измерител на извършените инвестиции се използва брутообразуването на 

основен капитал. В оцененото уравнение се потвърждава очакваната 

положителна връзка между изменението на инвестициите и изменението на 

предоставените кредити. Коефициентът е статистически значим и е по-малък от 

единица, поради това, че при инвестициите се използва първа разлика, докато за 

зависимата променлива се използва втора разлика при оценяването на 

уравнението. Освен това нарастването на инвестициите в икономиката се 

финансира не само с кредити, но и със собствени спестявания и със средства, 

предоставени от сектор “Останал свят”.  

Като цена на кредита е използван лихвеният процент по кредитите в евро, 

тъй като през последните години все по-значителна част от кредитите се 

предоставя в евро или в лева за сметка на кредитите в щатски долари166. 

Положителният коефициент потвърждава положителната зависимост на 

кредитите и лихвения процент. Лихвеният процент участва в уравнението с лаг 

единица, което се обяснява с вземането на текущите решения на банките на 

основата на предложения от тях лихвен процент в предходния период. 

Инфлацията, измерена с индекса на потребителските цени, не показва 

статистически значима зависимост, поради което е изключена от крайните 

                                                 

166 През 2005 г. 97.6% от новоотпуснатите дългосрочни кредити са в евро или лева, докато 

през 1998 г. 79.7% са в лева или евро. При краткосрочните кредити 93.8% са в евро или лева 

през 2005 г. и 67.3% през 1998 г. Дългосрочните кредити, от своя страна, представляват 

59.7% от всички новоотпуснати кредити като към краткосрочните се вземат под внимание и  

отпуснатите обеми по овърдрафт. 
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резултати. Причина за това е използването на текущата инфлация, а не на 

очакваната инфлация, за която не може да се намери подходящ индикатор167. 

В уравнението са включени и две дъми променливи, отчитащи влиянието 

на кредитните мерки на БНБ през първо и второ тримесечие на 2005 г. Освен 

това участва и зависимата променлива с лаг едно и две тримесечия поради това, 

че банките имат последователност при вземането на решения за отпускането на 

кредити. 

4.2.3. Чуждестранни активи на търговските банки 

Динамиката на чуждестранните активи зависи от лихвените равнища в 

чужбина, тъй като колкото по-висока доходност могат да получат търговските 

банки, толкова по-склонни биха били да влагат своите свободни средства в 

чужбина и да се отказват от по-рискови решения като отпускането на кредити168.  

Изменението на чуждестранните активи трябва да зависи и от изменението на 

чуждестранните пасиви, тъй като търговските банки не могат да бъдат изложени 

на валутен риск. Те трябва да спазват определени в законодателството 

изисквания относно нетната им открита валутна позиция, поради което не могат 

да увеличават своите чуждестранни активи в определена валута без да 

увеличават и своите чуждестранни пасиви и обратно169. Поради тази причина се 

очаква положителна връзка между разглежданите променливи.  

Резултатите от теста за единичен корен са представени в приложение №4, а 

резултатите от оцененото уравнение за чуждестранните активи са представени в 

                                                 

167 Възможно е да се използват очакванията за цените в промишлеността от бизнес анкетите 

на предприятията, но тъй като това са очаквания само за развитието на цените в 

промишлеността, а не за цялата икономика, се счита, че не е уместно използването им. 

168 Това зависи и от рисковата премия, която търговските банки взимат предвид при 

решенията за влагането на тези средства в чужди банки. Имайки предвид, че кредитният 

рейтинг на страните, в които се влагат ресурсите е инвестиционен и значително по-висок от 

този на България (отнася се най-вече за първите години от анализирания период, тъй като 

България също получава инвестиционен рейтинг през юни 2004 г. от Standard & Poor’s и 

август 2004 г. от Fitch) търговските банки отпускаха сравнително малко кредити и влагаха 

финансовите си ресурси в чужбина. 

169 Това не важи за чуждестранните активи  и пасиви в евро, тъй като при еврото няма 

валутен риск предвид това, че левът е фиксиран към еврото при условията на паричния 

съвет.   
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таблица ІII.5. след прилагане на съответните тестове за серийна корелация на 

остатъците, нормалност и хетероскедастичност. 

За измерване на динамиката на лихвените равнища е използван 

шестмесечният LIBOR. Както се очакваше коефициентът пред независимата 

променлива е положителен и показва висока чувствителност на изменението на 

чуждестранните активи от изменението на лихвените равнища в чужбина, което 

потвърждава още веднъж тезата за високата подвижност на капитала. 

Зависимостта на чуждестранните активи на банките от динамиката на 

чуждестранните пасиви също е положителна, като коефициентът на еластичност 

е па-малък от единица (0.42) поради това, че само частта от изменението на 

чуждестранните активи, свързана с валутите, различни от евро, зависи от 

изменението на чуждестранните пасиви170 заради хеджирането на валутния риск. 

Зависимата променлива с един и два лага също е фактор за определянето на 

изменението на чуждестранните активи в текущия период.  

В оценяваното уравнение е включена и дъми променлива, отчитаща по-

значителното намаление на чуждестранните пасиви през второто тримесечие на 

2002 г., което се обяснява с изтеглянето на финансови ресурси от чужбина с цел 

инвестиране в новоемитираните глобални облигации и насочването на банките 

към кредитиране на местната икономика171. 

4.2.4. Дългови ценни книжа, акции и други форми на собственост 

Основна част от притежаваните от търговските банки ценни книжа се 

отнасят до дълговите ценни книжа и най-вече до ДЦК, поради това, че едва през 

последните две-три години започна да се развива по-активно пазарът на 

корпоративни облигации. Акциите и другите форми на собственост заемат почти 

                                                 

170 Делът на чуждестранните активи в евро в общата сума на чуждестранните активи в 

чуждестранна валута е  47% към края на 2005 г. (25% към края на февруари 2004 г.). Не 

може да се направи съпоставяне с годините в началото на анализирания период поради 

това, че в паричната статистика се представят наличностите в евро от февруари 2004 г. 

171 През 2002 г. се прекъсва наблюдаваната тенденция на нарастване на чуждестранните 

активи на търговските банки и увеличаването на кредитирането на нефинансовите 

предприятия и другите клиенти.  
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незначителна част в портфейлите на търговските банки и те не се свързват със 

съществени изменения и генериране на големи финансови потоци. Поради тази 

причина основните фактори се отнасят до ДЦК.  

Нарастването на предлагането на ДЦК съответно води до увеличаване на 

ДЦК в портфейлите на търговските банки, тъй като те имат сравнително висока 

степен на ликвидност. Друг фактор, който определя покупката на ценни книжа, е 

инфлацията. При по-ниска инфлация притежаването на пари в наличност или 

влагането им на депозит в друга банка не създава рискове за банката от гледна 

точка на обезценяването на финансовите ресурси. Това е причина за 

инвестирането на по-малко ресурси в ценни книжа. Очакваната зависимост е 

положителна. Доходността, която насят тези инструменти, също трябва да е 

фактор за придобиването на ценни книжа. Нарастващата доходност е стимул за 

придобиването на повече ценни книжа. За измерител на доходността се използва 

лихвеният процент, реализиран на аукционите на ДЦК.  

Времевите редове са тествани за стационарност (приложение №4), а 

резултатите от оцененото уравнение за зависимата променлива са представени в 

таблица ІV.5.  

Потвърждава се положителната зависимост между инфлацията, измерена с 

индекса на потребителските цени, и придобитите от търговските банки ценни 

книжа. Динамиката на емитираните на местния пазар ДЦК е представена с 

размера на вътрешния дълг на сектор “Държавно управление”. Коефициентът 

пред обясняващата променлива е положителен, както се очакваше. 

Еластичността е много по-малка от единица поради това, че нарастването на 

емитирания вътрешен дълг не се пренася изцяло върху търговските банки, а 

среща и съответно търсене от небанковите финансови посредници. 

Коефициентът пред зависимата променлива с лаг единица също e статистически 

значим и стойността на изменението на придобитите ценните книжа през 

предходното тримесечие е от значение за придобиването на съответните ценни 

книжа в настоящото тримесечие. В оценяваното уравнение е включена и една 

дъми  променлива, тъй като ценните  книжа намаляват  значително в края на 

1998 г. поради извършена преоценка на ДЦК в портфейла на търговските банки 
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и преминаването към отчитането им по пазарна цена. Като фактор за 

изменението на ценните книжа беше посочена и доходността от тези 

инструменти. Използваната променлива за това не е включена в представените 

резултати, тъй като коефициентът пред нея не е статистически значим и влошава 

съществено статистиката на уравнението. Това може да се обясни с факта, че 

доходността по ДЦК, реализирани на аукционите на ДЦК, не е определяща за 

придобиването на други дългови инструменти и придобиването на акции. За 

отчитане на доходността от притежаваните разнообразни ценни книжа не може 

да се намери такъв комплексен показател, поради което не е взета предвид в 

оценяването на факторите, от които зависи обясняваната променлива.   

 4.2.5. Привлечени депозити от резиденти на българската икономиката 

Депозитите, които се натрупват в банковата система, зависят от цената на 

вложения финансов ресурс в тази форма на спестявания т.е. от лихвения 

процент. Търговските банки могат да привлекат повече депозити като предложат 

по-висок лихвен процент. Следователно би трябвало при нарастване на лихвения 

процент да се акумулират и повече депозити. Привличането на депозити зависи 

и от реализираните доходи от страна на икономическите агенти. При нарастване 

на нивото на доходите, то те ще имат повече ресурси, след задоволяването на 

съответното потребление, за спестявания. Освен това доколко банките са 

склонни да предлагат по-високи лихвени проценти с цел привличане на 

депозитни ресурси зависи и от възможността им да привличат средства от 

чужбина. Колкото по-изгодно за тях е да привличат ресурси отвън, толкова би 

трябвало да намаляват и натрупаните ресурси по сметките на икономическите 

агенти, тъй като търговските банки са намерили алтернативна фирма на 

привличане на финансов ресурс. Зависимостта между чуждестранните пасиви и 

привлечените депозити от резиденти в икономиката трябва да е отрицателна. 

Привличането на финансови ресурси зависи и от желанието на банките да 

отпускат кредити, поради което при нарастване на кредитите нараства и стимула 
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за привличане на допълнителни депозити. Това особено важи при условие, че 

кредитирането е обвързано нормативно с нарастването на депозитите172.  

Към използваните времеви редове е приложен тестът за единичен корен 

(приложение №4). Таблица ІII.5. представя резултатите за оцененото уравнение 

след като са направени съответните тестове, които не отхвърлят направените 

хипотези при оценяването на зависимата променлива. 

За измерител на лихвените проценти е използван лихвеният процент по 

срочните депозити в лева, тъй като основна част от депозитите са други 

депозити (над 65% в края на 2005 г. са други депозити срещу 61.5% в края на 

1998 г.) и от тях около 40% са депозити в лева173. Зависимостта на лихвения 

процент по срочните депозити в лева и привлечените депозити е положителна, 

което потвърждава очакваната положителна зависимост. Изменението на 

доходите на населението, измерено чрез средната работна заплата, също показва 

положителна връзка с промяната на привлечените депозити. Определящ е 

доходът реализиран в предходното тримесечие, тъй като е необходимо известно 

време икономическите агенти да преценят каква част ще използват за 

потребление и каква част те ще могат да вложат на депозит през следващия 

период. Коефициентът пред чуждестранните пасиви е отрицателен и при 

нарастване на чуждестранните пасиви с една парична единица, се предизвиква 

                                                 

172 Така например с цел ограничаване на кредитния ръст чрез промяна на Наредба №21 за 

минималните задължителни резерви през февруари 2005 г. БНБ въведе условия, които при 

неспазване от страна на търговските банки ги задължават да внасят допълнителни 

задължителни резерви в определени размери. Едно от условията бе спазване на шейсет 

процентно съотношение на предоставените кредити и рисково-претеглените приравнени 

задбалансови позиции, намалени със собствения капитал, към привлечените средства от 

клиенти, с изключение на банкови и небанкови финансови институции. Именно това 

обвързване на кредитите с депозитите, беше стимул за търговските банки да увеличат 

лихвените проценти по депозитите и да привлекат повече депозити от резидентите в 

икономиката. Другият начин за спазване на съотношението при продължаващ ръст на 

кредитите бе увеличаване на собствения капитал, но това бе малко вероятно като вариант 

,тъй като акционерите нямаха стимул за това при положение, че не може да се увеличи 

печалбата на банката при ограничената възможност за предоставянето на тези средства на 

кредит заради другите условия, определени в наредбата. БНБ на заседание на 

Управителният съвет през октомври реши да премахне тези ограничителни мерки от 

началото на 2007 г., тъй като мерките имат временен ефект и не биха могли да действат в 

по-дългосрочен период.  

173 В края на 2005 г. делът на левовите депозити от общата сума на депозитите, с 

изключение на овърнайт депозитите, е 44.6% срещу 39.5% към края на 1998 г.  
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съответно увеличение от 0.53 парични единици т.е. не се наблюдава пълна 

заменяемост на тези две форми на привличане на финансови ресурси. От друга 

страна, кредитите също играят роля при привличането на ресурси, както беше 

обяснено, като се потвърждава очакваната положителна зависимост. Поради 

кредитните ограничения се налага включването и на дъми променлива, която 

получава стойност единица през първо тримесечия на 2005 г. и отчита 

същественото нарастване на кредитите и депозитите като резултат от 

заобикалянето на кредитните мерки на БНБ от страна на търговските банки.  

4.2.6. Чуждестранни пасиви на търговските банки 

Както беше обяснено по-рано в изложението чуждестранните активи на 

търговските банки и чуждестранните пасиви на търговските банки са зависими. 

При оценяването на чуждестранните активи чуждестранните пасиви бяха 

включени като независима променлива. При прилагането на Grander Causality 

test174 се оказва, че не може да се отхвърли нито една от тестваните хипотези, а 

именно че: чуждестранните пасиви не оказват влияние върху чуждестранните 

активи и чуждестранните активи не оказват влияние върху чуждестранните 

пасиви (приложение №4). Поради тази причина може да се счита, че фактор за 

динамиката на чуждестранните пасиви е и динамиката на чуждестранните 

активи като движението и на двете променливи е в една и съща посока.    

Използваните времеви редове са тествани за стационарност (приложение 

№4). Резултатите от оцененото уравнение са представени в таблица ІII.5.  

В оцененото уравнение изменението на чуждестранните активи участват с 

положителен знак и се потвърждава очакваната положителна зависимост. Прави 

впечатление, че еластичността на чуждестранните пасиви от измененото на 

чуждестранните активи е почти същата като еластичността на чуждестранните 

активи от изменението на чуждестранните пасиви, което може да се счита като 

потвърждение на правилната спецификация на оценените уравнения. 

Необходимо е включването на една дъми променлива, която получава стойност 

                                                 

174 Тестът е приложен при различни лагове и не може да се отхвърли нито една от 

тестваните хипотези. 
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единица за четвърто тримесечие на 2004 г., поради приватизацията на 

електроразпределителните дружества, и първо тримесечие на 2005г., поради по-

същественото нарастване на чуждестранните пасиви заради заобикалянето на 

кредитните ограничения. Включена е и една сезонна дъми променлива за 

четвърто тримесечие на всяка година, когато се забелязва традиционно по-

голямо увеличение на чуждестранните пасиви. Обясняваната променлива с лаг 

от две тримесечия също показва статистически значима зависимост и отчита 

последователността в политиката на банките при привличането на 

чуждестранните пасиви. Лихвеният процент по срочни депозити в лева и в евро 

не е взет под внимание поради това, че коефициентът пред него не е 

статистически значим. Причина за това може да е, че лихвеният процент отчита 

само депозитите нов бизнес, а не отчита лихвения процент по договорени 

депозити в предходни периоди. 

 

 От направения регресионен анализ за поведението на основните групи 

икономически агенти – домакинства, нефинансови предприятия, държавно 

управление и банкова система могат да се направят няколко основни извода: 

Първо, лихвените проценти по кредитите и депозитите показват 

статистически значима зависимост само за отделни уравнение на някои от 

икономическите агенти, а в уравненията на останалите финансови инструменти  

не участват изобщо, поради което не може да се счита, че са алтернативен разход 

за притежаването на тези финансови инструменти. Това следва да покаже, че 

промяната на лихвените проценти не води до значителна промяна в изменението 

на финансовите потоци и не може да влияе съществено върху 

преразпределението на финансовото богатство на отделните икономически 

агенти. 

Второ, валутната субституция не е от съществено значение за българската 

икономика. Промяната на валутния курс на лева спрямо щатския долар не влияе 

върху изменението на финансовите потоци (с малки изключения), свързани с 

отделните финансови инструменти, тъй като страната през анализирания период 
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все по-тясно се обвързва със страните от ЕС и като резултат тя стана 

пълноправен член на ЕС от началото на 2007 г. През разглеждания период все 

повече нарастват финансовите потоци и се разширяват взаимоотношенията на 

страната с икономическите агенти от страните-членки на ЕС, поради което по-

голямо значение имат факторите, свързани с лихвените проценти в Еврозоната, 

темпът на икономически растеж на страните членки на ЕС и др.  

Трето, преразпределителните процеси се влияят и от интересите на 

международните институции, тъй като динамиката на отпусканите от тях 

кредити не зависи от определен фактор, а е предмет на политически интереси и 

решения. Това от своя страна оказва влияние и върху динамиката на други 

макроикономически показатели, които са фактори за определянето на 

динамиката на изменението на отделните финансови потоци и богатство на 

икономическите агенти.  

Четвърто, политиката на правителството по отношение на увеличаването 

на работните заплати в държавната сфера, правителствените покупки и 

предоставянето на обществени блага, решенията за увеличаване или намаляване 

на дълга на правителството води също до съществени преразпределителни 

процеси между отделните институционални сектори в икономиката и движение 

на финансовите потоци между отделните категории финансови инструменти.  

Пето, политиката на БНБ по отношение на ограничаването на кредитния 

ръст с цел осигуряване на стабилност на финансовата система и ограничаване на 

дефицита по текущата сметка доведе до изкривяване на пазарните механизми, 

което се потвърждава с големите шокове при повечето от наблюдаваните 

финансови потоци, което изисква включване на съответни дъми променливи с 

цел елиминиране на тези изкривявания. Това съответно доведе до съществени 

преразпределителни процеси и изменение на финансовото богатство на 

икономическите агенти, най-вече на сектор “Нефинансови предприятия”, върху 

които се отразиха кредитните мерки и които доведоха до привличане на още 

повече ресурси от сектор “Останал свят” и повишаване на външната 

задлъжнялост на предприятията. 
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В резултат от направения регресионен анализ могат да се направят няколко 

препоръки относно икономическата политика при съществуващите 

външноикономически балансови неравновесия в България: тъй като се изведе 

високата зависимост на динамиката на финансовите потоци от доходите, които 

се реализират от икономическите агенти,  необходимо да е са се набляга повече 

на политиката на доходите с цел нарастването им, което ще доведе до 

увеличаване на спестяванията в икономиката; стимулиране на икономическата 

активност чрез предоставяне на данъчни облекчения, което би довело до 

разширяване на дейността на икономическите агенти и евентуалното 

регистриране на допълнително доходи т.е. намаляване на дела на скритата 

икономика; следване на строга фискална политика, за да се ограничи влиянието 

на правителството върху евентуалното допълнително нарастване на дефицита по 

текущата сметка.    
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целта на изследването бе да се изследва и анализира изменението на 

финансовото богатство на групите от икономически агенти, имащи сходно 

поведение по отношение на придобиването на финансовите активи, респективно 

поемането на финансови задължения. Във връзка с постигането на тази цел бяха 

изпълнени дефинираните задачи.  

В хода на изследването и анализа на сложните взаимоотоншения и 

взаимодействия между икономическите агнети по отношение на движението и 

изменението на финансовите потоци и преразпределението на финансовото им 

богатство чрез теоретичните твърдения и емпиричните проверки се обособиха 

изводи и препоръки, които са насочени в три направления: използването на 

финансовата сметка за целите на макроикономическото анализиране и 

обхващане на финансовото богатство, анализът на тенденциите в 

изменението и структурата на финансовото богатство по институционални 

сектори и обособяването на поведенческите характеристики на 

икономическите агенти в икономиката.   

При изследването на произхода на сметката на финансовите потоци и 

теоретичните й основи се установява, че сметката на финансовите потоци се 

отъждествява с финансовата сметка по СНС, респективно ЕСНС, в частта, 

отчитаща финансовите трансакции. Различие може да се наблюдава само по 

отношение на детайлността на представяне или на категоризацията на 

финансовите активи, но това се определя от целите, които си поставят 

изследователите. Такова различие възниква, тогава когато липсват разработени 

дълги статистически редове за финансовата сметка на страните, което е 

характерно за развиващите се страни и страните в преход. Подходът в този 

случай е да се задоволи изследователската потребност чрез построяване на 

сметки на финансовите потоци или финансови сметки. Този подход бе 

предприет в изследването поради обективната необходимост от осигуряване на 
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статистическа информация за целите на изследването на преразпределението на 

финансовото богатство и дефинирането на поведенческите характеристики на 

икономическите агенти.    

Изследваните приложения и подходи към сметката на финансовите потоци 

показват, че последната, респективно финансовата сметка по СНС, е добра 

основа за анализиране на преразпределителните процеси в една икономика за 

определен период от време поради обхващане на изменението на финансовото 

богатство по категории финансови инструменти. Използването на този подход на 

изследване на финансовото богатство от гледна точка на финансовите баланси е 

за предпочитане, тъй като се определя не само динамиката на изменението на 

финансовото богатство, но и на неговата структура, която зависи от поведението 

и интересите на икономическите агенти. Изследването на приложните аспекти 

на сметката на финансовите потоци доказа нейната значимост при изграждането 

на множество модели, както за отделни сектори, така и за цялата икономика. 

Използването на финансовата сметка в емпиричната част позволява и 

моделиране на поведението на отделните сектори, които могат да се обвържат в 

един цялостен модел за обхващане на всички финансови взаимоотношения 

между всички икономически агенти в българската икономика.  

Доказаната необходимост от използване на такъв инструментаиум за 

анализа и изменението на финансовото богатство, чрез изследването на 

принципните основи и приложения на финансовите сметки, обоснова и 

разработването на методология за изграждане на финансови сметки за 

българската икономика. В изследването бе описана подробно методологията за 

съставянето на финансовите сметки въз основа на официално публикуваните 

източници на информация, които отговарят на изискванията за разработването 

на тази сметка съгласно стандартите и указанията на СНС и ЕСНС. При 

разработването на методологията се дефинираха редица проблеми при 

измерването на финансовото богатство на някои от секторите, които са свързани 

преди всичко с липсата на официална статистика за измерване на придобитите 

наличности и изменение по отношение на някои категории финансови активи, 

такива като акциите и дълговите инструменти. Направени са предложения за 
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събиране на допълнителни данни чрез наблюдения за секторите “Домакинства” 

и “Нефинансови предприятия”, които по-точно могат да удовлетворят 

изискванията за прецизно и точно отразяване на финансовите им потоци.        

Предложената методология бе основа за разработването на тримесечни 

финансови сметки за българската икономика, които послужиха за основа за 

емпиричната част на изследването.  

Емпиричните резултати послужиха за анализиране на тенденциите по 

отношение на изменението и структурата на финансовото богатство на 

икономическите агенти. Дефинирани са основните нетни спестители и нетни 

длъжници в българската икономика, което е важно предвид нарастващите  

дефицити по текущата сметка и задълбочаването на външнобалансовите 

неравновесия в българската икономика. Въз основа на анализа на структурата и 

изменението на финансовото богатство на секторите в България могат да се 

направят следните изводи: 

 Анализът на финансовите активи и пасиви на сектор “Домакинства” 

показва, че домакинствата са основни нетни спестители в 

икономиката, които финансират недостига на финансови ресурси на 

другите сектори в икономиката. Високите темпове, с които нараства 

кредитната им задлъжнялост през последните три години води до 

забавяне на темпа на нарастване на финансовото им богатство в 

сравнение с периода преди 2002 г., но нетната им позиция се запазва 

положителна. Нетното им финансово богатство е не само 

положително, но и нарастващо през последните четири години, поради 

компенсиране на кредитната задлъжнялост с нарасналите вложения в 

пенсионните фондове и застраховки “Живот”, което е резултат от 

нарастващите доходи и заетост. Въпреки това нормата на спестявания 

е намаляваща през анализирания период, което е характерно за 

икономиките в преход. 

В структурата на финансовите активи основна роля играят доходите. 

Кредитите, като основни пасиви на сектор “Домакинства”, 
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продължават да нарастват през 2005 г. въпреки кредитните 

ограничения, наложени от БНБ, с цел осигуряването на финансова 

стабилност на банковите институции и намаляване на потреблението 

на домакинствата. Мерките не доведоха до спад на предоставяните 

кредити на сектор “Домакинства”, което от своя страна не резултира в 

намаляване на потреблението и дефицита по текущата сметка. 

 Сектор “Държавно управление” също се очертава като нетен 

спестител в икономиката в последните три години от анализирания 

период поради провежданата рестриктивна фискална политика. 

Тази политика на правителството е за предпочитане предвид 

съществуващите външноикономически балансови неравновесия в 

българската икономика и избягването на “дефицити близнаци”, които 

допълнително да влошават неравновесието в икономиката. Следваната 

рестриктивна политика позволява натрупването на фискални резерви, 

които да се използват за намаляване на външния дълг чрез неговото 

преструктуриране или изкупуване. Предвид членството на България в 

ЕС и намеренията за бързо влизане в Еврозоната, рестритивната 

политика е наложителна, не само поради нарастващия дефицит по 

текущата сметка, но и поради възможността за изпълнение на 

конвергентните критерии, свързани с нивото на правителствения дълг 

и дефицит (дълг не повече от 60% от БВП и дефицит максимум до 

3%). 

 Сектор “Нефинансови предприятия” са основен нетен длъжник в 

българската икономика. Спестяванията, които се генерират в 

икономиката от сектор “Домакинства” и сектор “Държавно 

управление”, не могат да удовлетворят инвестиционните им нужди. 

Високата инвестиционна активност е предизвикана и от силния приток 

на финансови потоци от чужбина, които са насочени към реалния 

сектор, но все още не са довели до съществено подобряване на 

конкурентоспособността и от там на експортната ориентираност на 
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отраслите в икономиката, при което да се генерират повече приходи и 

нарастване на спестяванията на сектора.  

 Развитието на финансовата система и нарастването на ролята на 

небанковите финансови посредници подобрява преразпределението и 

трансферирането на финансови ресурси от секторите, 

притежаващи излишък, към секторите, изпитващи недостиг на 

финансови средства. Постигната макроикономическа стабилизация, 

условията за реализиране на устойчив икономически растеж, 

възстановеното доверие във финансовата система и икономиката като 

цяло, разнообразието от финансови инструменти и подобряването на 

качеството на предлаганите услуги от финансовите посредници,  са в 

основата на привличането на повече спестявания от икономическите 

агенти. 

Тенденциите в поведението на икономическите агенти са обусловени от 

определени фактори, които са свързани не само с параметрите на развитие на 

финансовата система, но и на реалната икономика. Задълбочаващият се дефицит 

по текущата сметка изисква анализиране на факторите, които определят тези 

тенденции в изменението на финансовото богатство на икономическите агенти, 

за да може да се предприеме съответната коригираща политика. Направеният 

опит да се моделира поведението и финансовите потоци по отношение на 

отделните финансови инструменти е важен, тъй като чрез тестваните теоретични 

хипотези се потвърждават емпирично зависимостите и се определя и 

чувствителността на влияние на финансовите потоци на отделните сектори по 

отношение на изменението на макроикономическите променливи. От 

направения регресионен анализ за поведението на основните групи 

икономически агенти – Домакинства, Нефинансови предприятия, Държавно 

управление и банкова система – могат да се направят следните изводи, които 

трябва да се имат предвид при формулирането на икономическата политика: 

 Лихвените проценти по кредитите и депозитите показват 

статистически значима зависимост предимно за изменението на 

финансовите потоци, свързани с депозитите и кредитите на 
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икономическите агенти. Те не могат да се използват като 

алтернативна цена при решенията на икономическите агенти за 

инвестиране в друг вид финансов инструмент. Възможно обяснение 

на получените резултати е липсата на статистика за лихвените 

проценти, която да отчита действителните лихвени равнища по 

кредити и депозити, а не само за лихвените проценти по нов бизнес. 

Изведената зависимост показва, че промяната на лихвените проценти 

не води до значителна промяна в изменението на финансовите 

потоци и търговските банки не могат да влияят съществено върху 

преразпределението на финансовото богатство на отделните 

икономически агенти чрез промяна на цената на финансовия ресурс.  

 Валутната субституция (заместването на притежаваните 

щатски долари за сметка на левови наличности) за анализирания 

период не е от съществено значение за българската икономика. 

Промяната на валутния курс на лева спрямо щатския долар не влияе 

върху изменението на финансовите потоци (с малки изключения), 

свързани с отделните финансови инструменти. Тази зависимост е 

била тествана в множество изследвания, които доказват обратната 

хипотеза, но те обхващат периода преди въвеждането на паричния 

съвет, когато щатския долар има голямо значение за българската 

икономика.  

 Преразпределителните процеси се влияят от интересите на 

международните институции, тъй като динамиката на отпусканите 

от тях кредити не зависи от определен фактор, а е предмет на 

политически интереси и решения.  

 Политиката на правителството по отношение на увеличаването на 

работните заплати в държавната сфера, правителствените 

покупки и предоставянето на обществени блага, решенията за 

увеличаване или намаляване на дълга на правителството води също 

до съществени преразпределителни процеси между отделните 

институционални сектори в икономиката. 
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 Кредитните ограничения на БНБ, целящи осигуряване на 

стабилността на финансовата система и ограничаване на 

дефицита по текущата сметка, водят до изкривяване на пазарните 

механизми, което се потвърждава с големите шокове при повечето от 

наблюдаваните финансови потоци и преразпределителните процеси, 

и изменението на финансовото богатство на икономическите агенти. 

Тези изводи трябва да се имат предвид при формулирането на 

икономическата политика, особено при вземането на решения за коригиране на 

външноикономическите неравновесия и дисбаланси и при формулирането на 

политика за стимулиране и привличане на повече спестявания от 

икономическите агенти. 

Преразпределителните процеси в българската икономика са движени не 

само от интересите на управляващите, но и от интересите на международните 

институции. Въвеждането на паричния съвет, кредитните ограничения и друга 

политика бяха инициирани и приложени поради съответния натиск от МВФ. С 

членството в ЕС, страната ни се обвързва с един нов съюз, който също изисква 

спазването на определени правила и поведение (маастрихтските критерии за 

членство и др.).  

Разработените емпирични резултати, тяхното приложение в анализа на 

изменението и структурното определяне на финансовото богатство на 

институционалните сектори в българската икономиката и изведените резултати и 

изводи показват широкия обхват на приложимост на изследването. Засегнат е 

един важен проблем, проблемът с емпиричните данни, които са необходими на 

изследователите, за да се направи оценка на постигнатите резултати от 

икономическата политика, да се дефинират параметрите на последваща 

коригираща политика, да се моделира поведението на секторите в икономиката и 

др. Липсата на статистически данни в определени области пречи на 

извършването на анализи за икономиката и прогнозирането на поведението на 

икономиката. Настоящото изследване представя едно решение на този проблем 

като се представя един алтернативен подход на макроикономическото 

обхващане и измерване на финансовото богатство на институционалните 
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сектори, движението и преразпределението на финансовите потоци в 

икономиката, което може да се използва като основа както за разработване на 

бъдещите тримесечни финансови сметки за българската икономика, така и от 

звената в МФ и БНБ, занимаващи се с анализиране и моделиране на развитието 

на българската икономика. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

СХЕМАТИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА НЕТНОТО 

ФИНАНСОВО БОГАТСТВО НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ АГЕНТИ В БЪЛГАРСКАТА 

ИКОНОМИКА ЗА ПЕРИОДА 1999-2004 Г. 

 

Схема А.1.: Преразпределение и изменение на финансовото богатство на 

институционалните сектори в българската икономика през 1999 г.1 

 

 

Търговски 

банки2 

Държавно 

управление 

Останал свят 

Домакинства 

Нефинансови предприятия 

и фин. предприятия 

БНБ3 

376.8 млн. лв. 

19.3 млн. лв. 

279.1 млн. лв. 436.5 млн. лв. 

317.2 млн. лв.4 

28.5 млн. лв. 

209 млн. лв. 

218.6 млн. лв. 

865.5 млн. лв. 

221.1 млн. лв. 

252.7 млн. лв. 

6.5 млн. лв. 

1771.2 млн. лв. 

1. При отчитането на финансовите потоци водеща е статистиката на съответния сектор. 

2. Нето предоставени заеми/нето получени заеми на търговските банки може да се получи след като се добавят и 
некласифицираните активи/пасиви (неалоцирани активи/пасиви) от паричната статистика, които са отчетени във финансовите 

сметки в категорияата “Грешки и пропуски”. 

3. Нето предоставени заеми/нето получени заеми на БНБ  може да се получи след като се добавят и некласифицираните 
активи/пасиви от паричната статистика, които са отчетени във финансовите сметки в категориятя “Ггрешки и пропуски”. 

4. Отчетеният поток е според паричната статистика. Прави впечатление несъвпадение в потоците, отчетени между паричната 

статистика и платежния баланс. Причината е в това, че при отчитането на потоците в платежния баланс се отчитат чистите 
трансакции и не се взимат под внимание потоците, дължащи се на валутно-курсови разлики и промяната в пазарната цена на 

финансовия актив. 

5. Отчетеният поток е според потоците, отчетени в Консолидирана фискална програма. Нето предоставени заеми/нето получени 
заеми на сектор “Държавно управление”  може да се получи след като се добавят грешките и пропуските в актива и пасива, 

отчетени във финансовата сметка. 
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Схема А.2.: Преразпределение и изменение на финансовото богатство на 

институционалните сектори в българската икономика през 2000 г.1 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Търговски 

банки2 

Държавно 

управление 

Останал свят 

Домакинства 

Нефинансови предприятия 

и фин. предприятия 

БНБ3 

242.1 млн. лв. 

9.3 млн. лв. 

155.6 млн. лв. 663.3 млн. лв. 

969.4 млн. лв.4 

674.6 млн. лв. 

442.4 млн. лв. 
412.5 млн. лв. 

718.2 млн. лв. 

169.2 млн. лв. 

404.1 млн. лв. 

82.1 млн. лв. 

3212.2 млн. лв. 

1. При отчитането на финансовите потоци водеща е статистиката на съответния сектор. 
2. Нето предоставени заеми/нето получени заеми на търговските банки може да се получи след като се добавят и 

некласифицираните активи/пасиви (неалоцирани активи/пасиви) от паричната статистика, които са отчетени във финансовите 

сметки в категорияата “Грешки и пропуски”. 
3. Нето предоставени заеми/нето получени заеми на БНБ  може да се получи след като се добавят и некласифицираните 

активи/пасиви от паричната статистика, които са отчетени във финансовите сметки в категориятя “Ггрешки и пропуски”. 

4. Отчетеният поток е според паричната статистика. Прави впечатление несъвпадение в потоците, отчетени между паричната 
статистика и платежния баланс. Причината е в това, че при отчитането на потоците в платежния баланс се отчитат чистите 

трансакции и не се взимат под внимание потоците, дължащи се на валутно-курсови разлики и промяната в пазарната цена на 

финансовия актив. 
5. Отчетеният поток е според потоците, отчетени в Консолидирана фискална програма. Нето предоставени заеми/нето получени 

заеми на сектор “Държавно управление”  може да се получи след като се добавят грешките и пропуските в актива и пасива, 

отчетени във финансовата сметка. 
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Схема А.3.: Преразпределение и изменение на финансовото богатство на 

институционалните сектори в българската икономика през 2001 г.1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Търговски 

банки2 

Държавно 

управление 

Останал свят 

Домакинства 

Нефинансови предприятия 

и фин. предприятия 

БНБ3 

130.2 млн. лв. 

51.3 млн. лв. 

135.2 млн. лв. 1160.8 млн. лв. 

437.4 млн. лв.4 

484.7 млн. лв. 

208.9 млн. лв. 
706.9 млн. лв. 

871.7 млн. лв. 

104.8 млн. лв. 

137.2 млн. лв. 

125.7 млн. лв. 

1774.6 млн. лв. 

1. При отчитането на финансовите потоци водеща е статистиката на съответния сектор. 
2. Нето предоставени заеми/нето получени заеми на търговските банки може да се получи след като се добавят и 

некласифицираните активи/пасиви (неалоцирани активи/пасиви) от паричната статистика, които са отчетени във финансовите 

сметки в категорияата “Грешки и пропуски”. 
3. Нето предоставени заеми/нето получени заеми на БНБ  може да се получи след като се добавят и некласифицираните 

активи/пасиви от паричната статистика, които са отчетени във финансовите сметки в категориятя “Ггрешки и пропуски”. 

4. Отчетеният поток е според паричната статистика. Прави впечатление несъвпадение в потоците, отчетени между паричната 
статистика и платежния баланс. Причината е в това, че при отчитането на потоците в платежния баланс се отчитат чистите 

трансакции и не се взимат под внимание потоците, дължащи се на валутно-курсови разлики и промяната в пазарната цена на 

финансовия актив. 
5. Отчетеният поток е според потоците, отчетени в Консолидирана фискална програма. Нето предоставени заеми/нето получени 

заеми на сектор “Държавно управление”  може да се получи след като се добавят грешките и пропуските в актива и пасива, 

отчетени във финансовата сметка. 
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Схема А.4.: Преразпределение и изменение на финансовото богатство на 

институционалните сектори в българската икономика през 2002 г.1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Търговски 

банки2 

Държавно 

управление 

Останал свят 

Домакинства 

Нефинансови предприятия 

и фин. предприятия 

БНБ3 

881.1 млн. лв. 

111.1 млн. лв. 

456.5 млн. лв. 227.9 млн. лв. 

1072.2 млн .лв.4 

98.3 млн.лв. 

851.7 млн. лв. 
253.9 млн. лв. 

1299.3 млн. лв. 

21.5 млн. лв. 

482.6 млн. лв. 

158.4 млн. лв. 

2338.7 млн. лв. 

1. При отчитането на финансовите потоци водеща е статистиката на съответния сектор. 
2. Нето предоставени заеми/нето получени заеми на търговските банки може да се получи след като се добавят и 

некласифицираните активи/пасиви (неалоцирани активи/пасиви) от паричната статистика, които са отчетени във финансовите 

сметки в категорияата “Грешки и пропуски”. 
3. Нето предоставени заеми/нето получени заеми на БНБ  може да се получи след като се добавят и некласифицираните 

активи/пасиви от паричната статистика, които са отчетени във финансовите сметки в категориятя “Ггрешки и пропуски”. 

4. Отчетеният поток е според паричната статистика. Прави впечатление несъвпадение в потоците, отчетени между паричната 
статистика и платежния баланс. Причината е в това, че при отчитането на потоците в платежния баланс се отчитат чистите 

трансакции и не се взимат под внимание потоците, дължащи се на валутно-курсови разлики и промяната в пазарната цена на 

финансовия актив. 
5. Отчетеният поток е според потоците, отчетени в Консолидирана фискална програма. Нето предоставени заеми/нето получени 

заеми на сектор “Държавно управление”  може да се получи след като се добавят грешките и пропуските в актива и пасива, 

отчетени във финансовата сметка. 
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Схема А.5.: Преразпределение и изменение на финансовото богатство на 

институционалните сектори в българската икономика през 2003 г.1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Търговски 

банки2 

Държавно 

управление 

Останал свят 

Домакинства 

Нефинансови предприятия 

и фин. предприятия 

БНБ3 

1290.3 млн. лв. 

97.1 млн. лв. 

253.6 млн. лв. 8.8 млн. лв. 

1384.7 млн. лв.4 

489 млн. лв. 

260.1 млн. лв. 

539.2 млн. лв. 

1366.3 млн.лв. 

317.5 млн. лв. 

8.6 млн. лв. 

155.4 млн. лв. 

3694.9 млн.лв. 

1. При отчитането на финансовите потоци водеща е статистиката на съответния сектор. 

2. Нето предоставени заеми/нето получени заеми на търговските банки може да се получи след като се добавят и 

некласифицираните активи/пасиви (неалоцирани активи/пасиви) от паричната статистика, които са отчетени във финансовите 
сметки в категорияата “Грешки и пропуски”. 

3. Нето предоставени заеми/нето получени заеми на БНБ  може да се получи след като се добавят и некласифицираните 

активи/пасиви от паричната статистика, които са отчетени във финансовите сметки в категориятя “Ггрешки и пропуски”. 
4. Отчетеният поток е според паричната статистика. Прави впечатление несъвпадение в потоците, отчетени между паричната 

статистика и платежния баланс. Причината е в това, че при отчитането на потоците в платежния баланс се отчитат чистите 

трансакции и не се взимат под внимание потоците, дължащи се на валутно-курсови разлики и промяната в пазарната цена на 
финансовия актив. 

5. Отчетеният поток е според потоците, отчетени в Консолидирана фискална програма. Нето предоставени заеми/нето получени 

заеми на сектор “Държавно управление”  може да се получи след като се добавят грешките и пропуските в актива и пасива, 
отчетени във финансовата сметка. 
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Схема А.6.: Преразпределение и изменение на финансовото богатство на 

институционалните сектори в българската икономика през 2004 г.1 

 

Търговски 

банки2 

Държавно 

управление 

Останал свят 

Домакинства 

Нефинансови предприятия 

и фин. предприятия 

БНБ3 

1429.9 млн. лв. 

2.3 млн. лв. 

108.4 млн. лв. 217 млн. лв. 

1820.2 млн. лв.4 

140.6 млн. лв. 

1332 млн. лв. 
753.8 млн. лв. 

2919.4 млн.лв. 

994.3 млн. лв. 

324.9 млн. лв.5 

302.3 млн. лв. 

5846.4 млн. лв. 

1. При отчитането на финансовите потоци водеща е статистиката на съответния сектор. 

2. Нето предоставени заеми/нето получени заеми на търговските банки може да се получи след като се добавят и 
некласифицираните активи/пасиви (неалоцирани активи/пасиви) от паричната статистика, които са отчетени във финансовите 

сметки в категорияата “Грешки и пропуски”. 

3. Нето предоставени заеми/нето получени заеми на БНБ  може да се получи след като се добавят и некласифицираните 
активи/пасиви от паричната статистика, които са отчетени във финансовите сметки в категориятя “Ггрешки и пропуски”. 

4. Отчетеният поток е според паричната статистика. Прави впечатление несъвпадение в потоците, отчетени между паричната 

статистика и платежния баланс. Причината е в това, че при отчитането на потоците в платежния баланс се отчитат чистите 

трансакции и не се взимат под внимание потоците, дължащи се на валутно-курсови разлики и промяната в пазарната цена на 

финансовия актив. 

5. Отчетеният поток е според потоците, отчетени в Консолидирана фискална програма. Нето предоставени заеми/нето получени 
заеми на сектор “Държавно управление”  може да се получи след като се добавят грешките и пропуските в актива и пасива, 

отчетени във финансовата сметка. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПОТОЦИТЕ, ДЪРЖАЩИ СЕ НА ПРОМЯНА В РЕЗУЛТАТ ОТ 

ПРОМЯНА ВЪВ ВАЛУТНИЯ КУРС ИЛИ ПРОМЯНА В ПАЗАРНАТА ЦЕНА 

 

Обикновено статистическите данни за финансовите активи и пасиви, които 

се публикуват са за наличностите от финансови активи и пасиви (както се 

публикува паричната статистика) или за финансовите потоци, свързани с 

финансови инструменти т.е. чисти трансакции (както се публикува платежния 

баланс).  

Разликата между наличностите по един финансов инструмент за две 

последователни отчетни периода сформира потока, свързан с изменението на 

този финансов инструмент през анализирания период. Този поток се дължи на 

чисти трансакции или на преоценки в резултат от промяна във валутния курс 

или промяна на пазарната цена на притежавания актив, или на други промени в 

обемите (например унищожаване на този финансов актив поради настъпили 

извънредни събития).  

Тъй като обикновено не се събират данни само за чистите трансакции, 

свързани с финансовите инструменти, които да се използват за изчисляването на 

потоците, дължащи се на преоценки чрез изваждането им от общия поток, се 

търсят начини за изчисляването на преоценките.  

Препоръчва се използването на следната формула при изчисляването на 

преоценките в резултат от промяна във валутния курс на притежаваните 

финансови активи/пасиви в съответната валута175:  
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175 International Monetary Fund. Macroeconomic Accounts: Analysis and Forecasting. 2001;  

промяна и от автора 
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където: 

vRe   - преоценки в резултат от промяната във валутния курс 

BGN

tS  - левовата равностойност на наличността от финансовия актив 

в края на отчетния период, деноминиран в съответната 

чуждестранна валута 

BGN

tS 1   - левовата равностойност на наличността от финансовия актив 

в началото на отчетния период176, деноминиран в съответната 

чуждестранна валута 

avER  - среден валутен курс 

ep

tER  - валутен курс в края на отчетния период 

ep

tER 1  - валутен курс в началото на отчетния период 

 

Тази формула се използва ако няма промяна в пазарната цена на 

притежавания финансов актив. Ако има промяна и в пазарната цена на 

притежавания актив може да се използва следната адаптирана формула177: 

 

   fenom
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където: 

 

vRe  - преоценки в резултат от промяната във валутния курс и 

пазарната цена на финансовия актив 

BGN

tS  - левовата равностойност на наличността от финансовия актив 

в края на отчетния период, деноминиран в съответната 

чуждестранна валута 

                                                 

176 За начало на периода се взема края на предходния отчетен период. 

177 Предложението е на автора 



 

 

 

 

159 

 

BGN

tS 1   - левовата равностойност на наличността от финансовия актив 

в началото на отчетния период, деноминиран в съответната 

чуждестранна валута 

avER  - среден валутен курс 

avP  - средна пазарна цена на финансовия актив 

fenom

tS _
 - обща стойност на притежаваните финансови инструменти по 

номинал в съответната чуждестранна валута в края на периода  

fenom

tS _

1   - обща стойност на притежаваните финансови инструменти по 

номинал в съответната чуждестранна валута в началото на 

периода 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ПРОМЕНЛИВИ ПРИ МОДЕЛИРАНЕТО НА 

ПОВЕДЕНИЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ АГЕНТИ  

 

При моделирането на поведението на четирите институционални сектора – 

домакинства, нефинансови предприятия, държавно управление, банкова система,  

са използвани емпиричните резултати от разработените тримесечни финансови 

сметки по представената методология в глава първа от изследването. Всички 

променливи (зависими и независими) са представени в това приложение с цел 

по-лесната интерпретация при разглеждането на оценените уравнения за 

зависимите променливи. Всички използвани времеви редове са тримесечни и се 

отнасят за периода: първо тримесечие на 1998 г. – четвърто тримесечие 2005 г. 

Там където е използван по-кратък период поради определени ограничения, 

описани в хода на изложението, ще бъде упоменат допълнително периода.   

Изменение на парите извън банките, активи (FA_H_C) – 

използват се емпиричните резултати от финансовата сметка, а именно от 

категорията валута и депозити, подкатегория пари в обращение, сектор 

“Домакинства”, изменение на финансовите активи на сектор “Домакинства”. 

Получени са като разлика от наличностите за две последователни тримесечия, 

като наличността е пресметната като от парите в обращение е извадена левовата 

наличност в касите на търговските банки.  

Изменение на овърнайт депозитите на сектор “Домакинства”, 

активи (FA_H_OD) -   използват се емпиричните резултати от финансовата 

сметка, а именно от категорията валута и депозити, подкатегория депозити, 

овърнайт депозити, сектор “Домакинства”, изменение на финансовите активи на 

сектор “Домакинства”. Получени са като разлика от наличностите по овърнайт 

депозити за две последователни тримесечия от аналитичната отчетност на 

търговските банки.  
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Изменение на другите депозити в лева на сектор 

“Домакинства”, активи (FA_H_TD_L) - използват се емпиричните 

резултати от финансовата сметка, а именно от категорията валута и депозити, 

подкатегория депозити, други депозити в лева, сектор “Домакинства”, изменение 

на финансовите активи на сектор “Домакинства”.  

Изменение на другите депозити в лева на сектор 

“Домакинства”, активи (FA_H_TD_ FC)- използват се емпиричните 

резултати от финансовата сметка, а именно от категорията валута и депозити, 

подкатегория депозити, други депозити в чуждестранна валута, сектор 

“Домакинства”, изменение на финансовите активи на сектор “Домакинства”.  

Нетна стойност на активите на домакинствата в 

животозастрахователни резерви, активи (FA_H_IR) - използват се 

емпиричните резултати от финансовата сметка, а именно от категорията 

застрахователни технически резерви, подкатегория нетна стойност на активите 

на домакинствата в животозастрахователните резерви и резервите на 

пенсионните фондове, сектор домакинства, изменение на финансовите активи на 

домакинствата.   

Нетна стойност на активите на домакинствата в резервите на 

пенсионните фондове, активи (FA_H_PF) - използват се емпиричните 

резултати от финансовата сметка, а именно от категорията застрахователни 

технически резерви, подкатегория нетна стойност на активите на домакинствата 

в животозастрахователните резерви и резервите на пенсионните фондове, сектор 

домакинства, изменение на финансовите активи на домакинствата. Разглеждан 

период: първо тримесечие на 2001г. – четвърто тримесечие на 2005г. 

Изменение на кредитите на сектор “Домакинства”, пасиви 

(FL_H_CR) – предоставени кредити на домакинствата от банковата система, 

категория кредити, сектор “Домакинства”, изменение на финансовите пасиви. 

Изменение на овърнайт депозитите на сектор “Нефинансови 

предприятия”, активи (FA_NFC_OD) -   използват се емпиричните 

резултати от финансовата сметка, а именно от категорията валута и депозити, 
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подкатегория депозити, овърнайт депозити сектор “Нефинансови предприятия”, 

изменение на финансовите активи на сектор “Нефинансови предприятия”.  

Изменение на другите депозити на сектор “Нефинансови 

предприятия”, активи (FA_NFC_TD) - използват се емпиричните 

резултати от финансовата сметка, а именно от категорията валута и депозити, 

подкатегория депозити, други депозити, сектор “Нефинансови предприятия”, 

изменение на финансовите активи на сектор “Нефинансови предприятия”.  

Изменение на ценните книжа, различни от акции на сектор 

“Нефинансови предприятия”, активи (FA_NFC_SEC) - използват се 

емпиричните резултати от финансовата сметка, а именно от категорията ценни 

книжа, различни от акции, сектор “Нефинансови предприятия”, изменение на 

финансовите активи на сектор “Нефинансови предприятия”.  

Изменение на акциите и другите форми на собственост, и 

кредити на сектор “Нефинансови предприятия”, активи 

(FA_NFC_EQCR) - използват се емпиричните резултати от финансовата 

сметка, категория акции и други форми на собственост и категорията кредити, 

сектор “Нефинансови предприятия”, изменение на финансовите активи на сектор 

“Нефинансови предприятия”. 

Изменение на кредитите на сектор “Нефинансови предприятия”, 

пасиви (FL_NFC_CR) - използват се емпиричните резултати от финансовата 

сметка, категория кредити (само онази част, която се отнася до 

взаимоотношенията на нефинансовите предприятия с резидентите на местната 

икономика), сектор “Нефинансови предприятия”, изменение на финансовите 

пасиви на сектор “Нефинансови предприятия”. 

Изменение на акциите и другите форми на собственост и 

кредити по отношение на сектор “Останал свят” на сектор 

“Нефинансови предприятия”, пасиви (FL_NFC_EQCR_ROW) - 

използват се емпиричните резултати от финансовата сметка, категория акции и 

други форми на собственост и категорията кредити (само онази част, която се 
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отнася до останал свят, която може да се получи като се използва актива на 

останал свят по отношение на взаймоотношенията с търговските банки). 

Изменение на депозитите на сектор “Държавно управление”, 

активи (FA_GG_D) – използват се емпиричните резултати то финансовата 

сметка, категория валута и депозити, подкатегория депозити, сектор “Държавно 

управление”, изменение на финансовите активи на сектор “Държавно 

управление”. 

Изменение на акциите и другите форми на собственост и 

кредитите на сектор “Държавно управление”, активи 

(FA_GG_EQCR) – използват се емпиричните резултати от финансовата сметка, 

категория акции и други форми на собственост и категорията кредити, сектор 

“Държавно управление”, изменение на финансовите активи на сектор “Държавно 

управление”. 

Изменение на кредитите на сектор “Държавно управление”, 

пасиви (FL_GG_CR) - използват се емпиричните резултати от финансовата 

сметка, категория кредити, сектор “Държавно управление”, изменение на 

финансовите пасиви на сектор “Държавно управление”. 

Изменение на ценните книжа, различни от акции на сектор 

“Държавно управление”, пасиви (FL_GG_SEC) - използват се 

емпиричните резултати от финансовата сметка, категория ценни книжа, 

различни от акции, сектор държавно управление, изменение на финансовите 

пасиви на държавно управление. 

Изменение на международните валутни резерви, активи 

(FA_BNB_FR) – международен валутен резерв на БНБ. Използват се 

емпиричните данни от финансовата сметка като се съберат съответните редове, 

които се отнасят до валутните резерви, сектор БНБ, изменение на финансовите 

активи. 

Изменение на парите в обращение, пасиви (FL_BNB_C) – 

използват се емпиричните резултати от финансовата сметка, категория валута и 

депозити, подкатегория валута, пари в обращение, изменение на финансовите 

пасиви на БНБ.  
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Изменение на овърнайт депозитите на БНБ, пасиви 

(FL_BNB_OD) – използват се емпиричните резултати от финансовата сметка, 

категория валута и депозити, подкатегория депозити, овърнайт депозити, 

изменение на финансовите пасиви на БНБ.  

Изменение на другите депозитите на БНБ, пасиви (FL_BNB_TD) 

- използват се емпиричните резултати от финансовата сметка, категория валута 

и депозити, подкатегория депозити, други депозити, изменение на финансовите 

пасиви на БНБ. 

Изменение на банковите резерви, активи (FA_CB_BR) – 

изменение на банковите резерви, които включват депозитите на търговките 

банки по разплащателните сметки в БНБ и парите в каса. Използват се 

емпиричните резултати от финансовата сметка, категория валута и депозити, 

съответно пари в обращение (сектор търговски банки, изменение на финансовите 

активи) и депозити (сектор търговски банки, изменение на финансовите активи). 

Изменение на предоставените кредити от търговските банки 

на другите сектори, активи (FA_CB_CR) – предоставени кредити от 

търговските банки на резиденти. Използват се емпиричните резултати от 

финансовата сметка, категория кредити, сектор търговски банки, изменение на 

финансовите активи. 

Изменение на чуждестранните активи на търговските банки 

(FA_CB_FA) – използват се емпиричните резултати от финансовата сметка, 

като за всички категории финансови инструменти се отделят финансовите 

потоци, които засягат взаимоотношенията на търговските банки със сектор  

“Останал свят”. Времевият ред се получава като се използват данните от 

изменението на финансовите пасиви на сектор останал свят, но само тези, които 

се отнасят до взаимоотношенията на търговките банки със сектор  “Останал 

свят”. 

Изменение на акциите и другите форми на собственост, и на 

ценните книжа, различни от акции на търговските банки, 

активи (FA_CB_EQSEC) – използват се емпиричните резултати от 

финансовата сметка, категория ценни книжа, различни от акции и категория 
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акции и други форми на собственост, като се изключат тези, които вече са 

отчетени като чуждестранни активи на търговските банки. 

Изменение на депозитите на търговските банки, пасиви 

(FL_CB_D) – използват се емпиричните резултати от финансовата 

сметка,категория валута и депозити, подкатегория депозити, сектор търговски 

банки, изменение на финансовите пасиви. 

Изменение на чуждестранните пасиви на търговските банки 

(FL_CB_FL) – използват се емпиричните резултати от финансовата сметка, 

като за всички категории финансови инструменти се отделят финансовите 

потоци, които засягат взаимоотношенията на търговските банки с останал свят. 

Времевият ред се получава като се използват данните от изменението на 

финансовите активи на сектор останал свят, но само тези, които се отнасят до 

взаимоотношенията на търговките банки с останал свят. 

Крайни потребителски разходи на домакинствата (R_CH) -  това 

са крайните потребителски разходи в текущи цени за съответното тримесечие, 

крайното използване на БВП. Източник: НСИ 

Инфлация (R_CPI95_I) – измерена с индекса на потребителските цени 

(1995=100). Източник: НСИ 

Работна заплата (R_W) – работна заплата в текущи цени, част от 

компенсацията на наетите в сметката “Формиране на дохода”. Източник: НСИ 

Бруто опериращ излишък/брутен смесен доход (R_GOSGMI) – 

бруто опериращ излишък/брутен смесен доход, текущи цени, сметка Формиране 

на дохода- общо за икономиката. Източник: НСИ 

Междинно потребление (R_IC) – междинно потребление, текущи цени. 

Източник: НСИ 

Правителствено потребление (R_CGF) – потребление на 

правителството, текущи цени. Източник: НСИ 

Дял на обществения сектор в БВП (R_GDP_O) – относителен дял на 

обществения сектор в БВП. Източник: НСИ. 
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Брутен вътрешен продукт (R_GDP) – произведен брутен вътрешен 

продукт, текущи цени. Източник: НСИ. 

Брутообразуване на основен капитал (R_GFCF) – брутообразуване 

на основен капитал, текущи цени. Източник: НСИ. 

Номинална работна заплата (L_W) – номинална работна заплата за 

тримесечието, която се изчислява като средна от месечните средни работни 

заплати общо за частния и публичния сектор. Източник: НСИ, собствени 

изчисления 

Доходност по ДЦК (M_IRGS_L) – доходност по държавни облигации в 

лева. Използвани са месечната доходност облигациите в лева, като доходността 

за съответното тримесечие е получена като средна аритметична на месечната 

доходност. Източник: БНБ, собствени изчисления.  

Лихвени проценти по срочни депозити в лева (M_IRTD_L) – 

това са лихвените проценти по срочни депозити в лева, които са пресметнати за 

съответното тримесечие като средна аритметична от месечните лихвени 

проценти. Източник: БНБ, собствени изчисления. 

Валутен курс (M_ER_EP) – валутен курс на лева към щатския долар в края 

на периода. Източник: БНБ 

Брутни застрахователни премии (M_GP) - брутни застрахователни 

премии в животозастрахователния бранш. Тъй като се представят по тримесечия 

от 2001г., а анаризираният период е от 1998г. е направен опит за оценка като се 

използва осреднена структурата за периода 2001-2005г. и се приложи към 

акумулираните брутни премии през съответните години. Източник: КФН 

Лихвен процент по дългосрочни кредити в лева (M_H_IRLCR_L) 

– лихвен процент по дългосрочни кредити в лева, който е пресметнат първо 

чрез претегляне с обемите предоставени кредити на домакинствата по видове 

кредити (жилищни, потребителски и други) и след това осреднени за 

съответните тримесечия. Източник: БНБ, собствени изчисления.  
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Валутен курс (M_ER_AV) – валутен курс на лева към щ.долар средно за 

периода (осреднен за съответните тримесечия). Източник: БНБ, собствени 

изчисления. 

Лихвен процент по дългосрочни кредити в евро, предоставени 

на нефинансовите предприятия (M_NFC_IRLCR_E) – лихвените 

проценти са съответните тримесечия са получени като средна аритметична на 

месечните лихвени проценти по дългосрочни кредити в евро, предоставени на 

нефинансовите предприятия от търговските банки. Източник: БНБ, собствени 

изчисления. 

Процент на минимални задължителни резерви (M_ММR) – това е 

процентът, който определя каква част от депозитната база търговските банки 

трябва да поддържат като минимални задължителни резерви по сметките си в 

БНБ. Източник: Манчев (2005). 

Лихвен процент по дългосрочни кредити в евро (M_IRLCR_E) – 

лихвен процент по предостани кредити в евро, изчислен като средна 

аритметична от съответните месечни лихвени проценти. Източник: БНБ, 

собствени изчисления. 

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 

служебни правоотношения (F_WAG) – използват се данните от 

консолидираната фискална програма, текущи разходи, заплати и възнаграждения 

за персонала. За съответните тримесечия се пресмятат данните като от потоците 

в текущото тримесечие се извадят потоците от предходното тримесечие, тъй 

като потоците в консолидираната фискална програма са с натрупване. Източник: 

МФ 

Вътрешен дълг (F_GOVDD) – вътрешен дълг на сектор “Държавно 

управление” към края на съответното тримесечие, млн.лв. Източник: МФ 

Външен дълг (F_GOVDE) - външен дълг на сектор “Държавно управление” 

към края на съответното тримесечие, млн.лв. Източник: МФ   

Приватизация (F_PRIV) – приходи от приватизация, вътрешно 

финансиране, консолидирана фискална програма. Източник: МФ 
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Лихвени разходи (F_INTEXT_INDOM) – разходи на сектор “Държавно 

управление”, свързани с плащането на лихви по вътрешния и външния дълг, 

консолидирана фискална програма. Източник: МФ 

Лихвени разходи по външния дълг(F_INTEXT) – разходи на сектор 

“Държавно управление”, свързани с плащането на лихви по външния дълг, 

консолидирана фискална програма. Източник: МФ 

Бюджетен излишък/дефицит (F_BB) – реализиран бюджетен 

дефицит/излишък по консолидираната фискална програма. Източник: МФ. 

Реализирани ДЦК (F_GS) – реализираните ДЦК на аукционите на ДЦК. 

Източник: МФ. 

Доходност по ДЦК (W_EUAREA_GB) – доходност по дългосрочни ДЦК 

(Еврозона). Източник: International Financial Statistics, IMF 

Растеж на БВП (W_GDPEU25_I) – реален растеж на БВП на двадесетте и 

пет страни, членки на ЕС за текущото тримесечие спрямо съответното 

тримесечие на предходната година (Qt-4=100). Източник: Евростат 

Шестмесечен LIBOR (W_LIBOR_6) – шестмесечен Либор по депозити в 

евро. Източник: http://www.econstats.com/r/rlib_eq8.htm  

Едногодишен LIBOR (W_LIBOR1_S) – Либор по едногодишни депозити. 

Източник: http://www.moneycafe.com/library/libor.htm#chart  

Приватизация от нерезиденти (E_EPRIV) – част от преките 

чуждестранни инвестиции в страната, дължащи се на приватизация. Източник: 

БНБ. 

Преки чуждестранни инвестиции в България (E_FDI_B) – преки 

чуждестранни инвестиции в страната за съответното тримесечия. Източник: 

БНБ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕСТА ЗА ЕДИНИЧЕН КОРЕН И ИНТЕГРИРАНОСТ НА 

ПРОМЕНЛИВИТЕ 

 

Augmented Dickey Fuller Test 

 q1 1998 - q4 2005 

                  

FA_H_C  -0.99 FA_H_OD  0.19 FA_H_TD_L  -0.33 

D(FA_H_C) *** -16.80 D(FA_H_OD) *** -7.83 D(FA_H_TD_L) *** -9.95 

               

    I(1)     I(1)     I(1) 

                  

               

FA_H_TD_ FC *** -4.15 FA_H_IR  -0.40 FL_H_CR  0.39 

     D(FA_H_IR) *** -4.11 D(FL_H_CR) *** -5.18 

               

    I(0)     I(1)     I(1) 

                  

                  

FA_NFC_OD *** -4.83 FA_NFC_TD *** -7.19 FA_NFC_EQCR  -2.49 

          D(FA_NFC_EQCR) *** -5.95 

               

    I(0)     I(0)     I(1) 

                  

                  

FA_NFC_SEC *** -5.37 FL_NFC_CR *** -7.09 FL_NFC_EQCR_ROW  -0.81 

          D(FL_NFC_EQCR_ROW)*** -7.52 

               

    I(0)     I(0)     I(1) 

                  

                  

FA_GG_D *** -7.01 FA_GG_EQCR *** -7.48 FL_GG_CR *** -5.51 

               

               

    I(0)     I(0)     I(0) 

                  

                  

FL_GG_SEC *** -4.31 FA_BNB_FR *** -9.28 FL_BNB_C  -1.70 

          D(FL_BNB_C) *** -11.43 

               

    I(0)     I(0)     I(1) 

                  

                  

FL_BNB_OD *** -8.06 FL_BNB_TD *** -8.77 FA_CB_BR  -1.48 

          D(FA_CB_BR) *** -3.43 

               

    I(0)     I(0)     I(1) 
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FA_CB_CR  0.39 FA_CB_FA *** -7.53 FA_CB_EQSEC *** -3.83 

D(FA_CB_CR)  1.02           

D(D(FA_CB_CR)) *** -6.08           

    I(2)     I(0)     I(0) 

                  

                  

FL_CB_D *** -8.44 FL_CB_FL *** -4.59 R_CH  3.00 

          D(R_CH) *** -9.70 

               

    I(0)     I(0)     I(1) 

                  

                  

R_CPI95_I  0.51 R_W  5.18 R_GOSGMI  -0.89 

D(R_CPI95_I) *** -6.67 D(R_W) *** -10.35 D(R_GOSGMI) *** -7.75 

               

    I(1)     I(1)     I(1) 

         

                  

R_IC  -1.99 R_CGF  -0.55 R_GDP_O  -0.78 

D(R_IC) ** -3.57 D(R_CGF) *** -4.29 D(R_GDP_O) *** -13.73 

константа и тренд             

    I(1)     I(1)     I(1) 

         

                  

R_GDP  2.59 R_GFCF  2.36 L_W  -0.25 

D(R_GDP) *** -8.77 D(R_GFCF) ** -2.66 D(L_W) *** -7.51 

     D(D(R_GFCF))        

    I(1)     I(1)     I(1) 

         

                  

M_IRGS_L  -0.79 M_IRTD_L *** -4.47 M_ER_EP ** -3.56 

D(M_IRGS_L) *** -6.58     D(M_ER_EP)   

               

    I(1)     I(0)     I(0) 

         

                  

M_GP  0.32 M_H_IRLCR_L  2.73 M_ER_AV  -0.70 

D(M_GP) *** -11.21 D(M_H_IRLCR_L) ** -3.16 D(M_ER_AV) *** -4.37 

              

    I(1)     I(1)     I(1) 

         

                  

M_NFC_IRLCR_E  -1.66 M_IRLCR_E  -0.94 F_WAG  0.03 

D(M_NFC_IRLCR_E)*** -7.70 D(M_IRLCR_E) *** -6.79 D(F_WAG) * -2.85 

              

    I(1)     I(1)     I(1) 

         

                  

F_GOVDD  -1.90 F_GOVDE  -1.03 F_PRIV *** -3.79 
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D(F_GOVDD) *** -6.17 D(F_GOVDE)  -1.34     

     D(D(F_GOVDE)) *** -10.84      

    I(1)     I(2)     I(0) 

         

                  

F_INTEXT_INDOM  -0.83 F_INTEXT  -0.87 F_BB  -0.47 

D(F_INTEXT_INDOM)*** -9.80 (F_INTEXT) *** -10.43 D(F_BB) *** -13.61 

              

    I(1)     I(1)     I(1) 

         

                  

F_GS *** -4.41 W_EUAREA_GB  0.01 W_GDPEU25_I  -2.58 

     D(W_EUAREA_GB)  *** -4.18 D(W_GDPEU25_I) *** -6.69 

              

    I(0)     I(1)     I(1) 

         

                  

W_LIBOR_6  -0.88 W_LIBOR1_S  -1.73 E_EPRIV *** -6.21 

D(W_LIBOR_6) ** -2.81 D(W_LIBOR1_S)  -2.38     

     D(D(W_LIBOR1_S))*** -4.70      

    I(1)     I(2)     I(0) 

         

            

E_FDI_B  -3.64       

D(E_FDI_B) *** -6.43       

           

    I(1)       

 

q1 2001 - q4 2005 

FA_H_PF  -1.86 L_W  1.62 R_CPI95_I  0.20 

D(FA_H_PF) *** -5.12 D(L_W) *** -6.69 D(R_CPI95_I) *** -7.60 

             

    I(1)     I(1)     I(1) 

         

 
Забележка: С ***, ** и  * е  означено  при какво ниво на критичната стойност (съответно 1, 5 

и 10%)  е отхвърлена нулевата хипотеза за наличието на единичен корен  

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ТЕСТА GRANGER CAUSALITY TEST, ПРИЛОЖЕН ЗА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ 

АКТИВИ И ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ПАСИВИ НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ 
 

Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 11/08/06   Time: 23:25 

Sample: 1998Q1 2005Q4  

Lags: 2   
    
    

  Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability 
    
    

  FA_CB_FA does not Granger Cause FL_CB_FL 30  0.66474  0.52327 

  FL_CB_FL does not Granger Cause FA_CB_FA  1.00008  0.38209 
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