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Въведение  

Паричният съвет в България бе въведен след тежката финансова криза от края на 

1996г. и началото на 1997г., с цел стабилизиране на икономическите очаквания и 

осигуряване на рамка за осъществяване на структурни и институционални реформи за 

постигане на устойчив икономически растеж. Изминалите над седем години от 

функционирането му доведоха до постигане на добри макроикономически резултати и 

приключване на преговорите за членство в ЕС. Процесите на преструктуриране и 

приватизация могат да се смятат относително за приключени, като една от сферите със 

сериозно чуждестранно участие е банковата система. Независимо от подобряването на 

стопанската среда, постигането и запазването на икономическа стабилност е от 

първостепенно значение за бъдещото развитие. Много важен инструмент за анализ и 

въздействие се явява познаването на източниците на системен риск в икономиката, 

възможностите за неговото проявление, чрез специфичния му механизъм на предаване 

на шоковете, както и мерките за ограничаването му. Процесите на интеграция към 

международното финансово пространство усложняват анализа и изискват задълбочени 

познания за съвременното икономическо развитие. 

Глобалната финансова архитектура е в непрекъснат процес на усъвършенстване, 

като дискусионните моменти възникват най-често след епизоди на кризи. Деветдесетте 

години на 20-ти и началото на 21-ви век са показателен пример с основно участие на 

страните с нововъзникващи пазари – кризите в Мексико, Азия, България, Русия, 

Аржентина, Турция, които имат сериозни последици по отношение на икономическия 

растеж и разходите на държавните бюджети за преодоляване на последиците от тях. 

Характерното в посочените случаи е, че съответни индикатори, които да спомогнат за 

прогнозиране на кризите се откриват след тяхното разразяване и използването им за 

бъдеще е под въпрос, поради уникалността на определени черти на икономиките. 

Въпреки това, изучаването на тези кризи спомага за осъзнаване на необходимостта от 

поглед към проблема, насочен към бъдещето и от предприемането на превантивни 

действия за недопускане на кризисни ситуации. Значението на прозрачността на 

информацията за финансовото състояние както на отделни страни, така и различните 

сектори на икономиката на национално равнище, се увеличава и възприема като водещ 

принцип за осигуряване на стабилност. Централните банки и надзорните институции 
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осъзнават необходимостта от детайлно изследване на системния риск, като част от 

общата картина на финансовата стабилност и публикуват доклади на тази тема. 

Настоящото изследване е насочено към поставяне на методологични основи за 

периодични оценки на системния риск в българската икономика. До момента липсва 

детайлизирано и систематизирано изследване на системния риск, което да обхваща 

източниците на неравновесие, методи за тяхното прогнозиране и улавяне в подходящ 

изпреварващ момент във времето, моделиране на институционалната среда и пазари и 

последователността от действия за постигане  на гладкото им функциониране. Това 

поражда необходимост от изясняване на основните теоретични аспекти на системния 

риск, както и емпирична оценка на възможностите за изявата му, което е основна цел на 

дисертационния труд. 

Банковата система се явява основен източник на средства за поддържане на 

инвестиционната активност в българските условия, поради слабо развитите капиталови 

пазари. Това предопределя акцентирането върху динамиката на процесите в нея и 

възможните източници на уязвимост. Обикновено стабилността на банковата система се 

изследва на ниво индивидуална банка, което е подходът на надзорните и регулаторни 

органи. По този начин може да се изпусне важна информация, която засяга системата 

като цяло. Пълна картина на банковата система и възможните последици от общ шок 

могат да се изградят като се използва и по-агрегиран, макроикономически подход, 

какъвто е основно застъпен в настоящото изложение. 

Друг основен мотив за изследването се поражда от процеса на интеграция към 

европейските финансови пазари и предстоящите етапи за приемане на еврото като 

официална валута. Необходимо е да се разгледат основните икономически показатели и 

да се направи извод за тяхната стабилност и способността на стопанството да изпълни 

условията от Договора от Маастрихт за приемане на еврото като национална валута. 

Подобно заключение е състоятелно само чрез представяне на основните 

макроикономически показатели като система и разкриване на връзки и зависимости 

между тях, което е реализирано в настоящата дисертация. 

Финансовата стабилност, кризите и методи за избор на показатели за 

прогнозирането им са разгледани от български автори и приложени за условията в 

националното стопанство, което потвърждава важността на изследването. Периодът 

преди въвеждането на паричен съвет е извън рамките на изследването, но прегледът на 
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литературата дава възможност за изграждането на база за последващия анализ. 

Изучаването на кризите позволява разграничението на основните източници на шокове 

и възможностите за анализ, както и за количественото и качественото им описание. 

Неновски (1997)1 задава теоретичните основи на системните кризи, като се спира 

на понятията за криза, риск и шокове. Той се интересува не само от икономическото 

проявление, но и от социално-психологическите процеси, свързани със зараждането и 

динамиката на кризата, както и с взаимната и обвързаност с паричната система. 

Разграничени са следните етапи на системната криза: външен или вътрешен шок; 

имитация, кръговост, насилие; критичен праг, самореализация, фиксирана точка; нов 

социален договор, нова институция; ново съотношение на силите. Предпазването от 

кризата авторът търси в: административната политика, икономическата политика, 

социално-психологическата политика. 

Манчев (2001)2 в своята дисертация за присъждане на образователна и научна 

степен “Доктор” детайлно и изчерпателно разглежда финансовите кризи в теоретичните 

и емпиричните им аспекти, както и на международно и национално равнище. 

Теоретичното описание на кризите включва както традиционни модели (свързващи, от 

една страна кризите с бизнес-цикъла, а от друга – с монетаризма), така и съвременни 

модели (кризата в светлината на асиметрията на информацията и управленските разходи, 

рационалните очаквания, неопределеността и др.). Засегнати са  източниците на 

финансова нестабилност и финансови кризи в развитите държави и страните с развиващи 

се пазари, като са разгледани четири основни типа систематизация, които се налагат в 

литературата. Обобщени са теоретичните и емпирични модели за преструктуриране на 

финансовата система след криза. Зададени са характеристиките на устойчивата 

финансова система и начините за постигането и.  На тази основа е направен анализ на 

финансовата нестабилност в България през първата половина на 90-те години, като са 

приложени обективни критерии за оценка на степента и. Моделирана е връзката между 

банковия кредит и набор от основни макроикономически и финансови променливи в 

България през 90-те години, като чрез иконометрични тестове се потвърждава изведения 

трансмисионен механизъм на финансовата криза. Анализирано е преструктурирането на 

                                                           
1 Виж Неновски Н. (1997), “Теоретични основи на системните финансови кризи”, сп. Икономическа 
мисъл, бр. 2, стр. 3 – 21. 
 
2 Манчев Цв. (2001), “Финансови кризи и преструктуриране на финансовата система – теория, 
национална и международна практика”, докторска дисертация, Софийски университет “Свети Климент 
Охридски”, София  
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българската финансова система в периода 1997-1999 г. На микроикономическо равнище 

е представен примерът на две банки, докато на макроикономическо ниво е разработен 

модел на паричното предлагане при валутен борд. 

Неновски, Христов и Петров (1999)3 правят систематичен преглед на 

литературата, която се отнася до спекулативни атаки срещу фиксираните валутни 

курсове. Те разграничават три основни поколения кризи. Първите две са класически 

кризи, които свързваме или със слаб макроикономически фундамент (първо поколение), 

или с функция на загуба на властите при упражняване на съществуваща клауза за изход 

от режима (второ поколение). Третият тип кризи спомага да се обяснят по-съвременни 

епизоди като кризата в Европейския валутен механизъм (1992), Мексиканската (1994) и 

Азиатската криза (1997). 

Игнатиев (2004)4 разглежда теоретичните модели на финансовите кризи. Кризите 

са разделени на традиционни и съвременни. Моделът на Minsky-Kindleberger е 

родоначалник на традиционните модели. При него високият икономически растеж 

предизвиква силна експанзия на банковия кредит. Инвестициите се насочват към силно 

надценени активи, като търсенето на кредити за покупката или производството им се 

увеличава поради т.нар. “стадно поведение” (herd behaviour). Стадното поведение е 

имитационно. Това води до спекулативен бум и нарастване на  цената им над 

обусловената от икономически фундаментални фактори. Финансирането на длъжниците 

се дели на три вида. Първият е разумното или хедж-финансиране, при което приходите 

са достатъчни за посрещане на задълженията. Вторият е спекулативно, при което 

очакваните дълготрайни приходи покриват задълженията. Тогава длъжникът е в 

състояние да погасява лихвите, но не и главниците– това е банковото финансиране. 

Третият тип е т.нар. Понзи-финансиране, при което приходите на длъжника не са 

достатъчни за изплащане нито на лихви, нито на длъжници. Тогава се преминава към 

ново финансиране или се продава актива, като се използва факта, че е надценен, което 

само задълбочава процеса. Последователното нарастване на цената води до 

пренасочване на финансирането към третия вид, което е в основата на естествената 

нестабилност на финансовата система. Останалите традиционни модели са на 

                                                           
3 Неновски Н., К. Христов и Б. Петров (1999), “Два подхода към кризите на фиксираните курсове”, БНБ, 
Дискусионни материали, бр. 4 
4 Игнатиев П. (2004), “Теоретични модели на финансовите кризи”, сп. Икономическа мисъл, бр. 2 
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асиметрията на информацията и на ликвидната криза. При съвременните кризи авторът 

разглежда: моделът на моралния риск, на финансовата паника и на балансовия ефект. 

Аврамов (1999)5 представя режима на паричен съвет в България през призмата на 

стабилизиращата му роля за икономиката. Разгледана е топографията на уязвимостта на 

паричния съвет в зависимост от вътрешни и външни източници. През обхванатия период 

след въвеждането на валутен борд до края на първото тримесечие на 1999г., българската 

икономика доказва своята устойчивост на външни шокове – Руската криза и събитията в 

Косово. Дисциплинираната фискална политика е изведена на преден план при анализа 

на вътрешните икономически условия. Представени са и предимно балансови и парични 

индикатори за стабилността на режима. 

Berleman and Nenovsky (2003)6 анализират тежката финансова криза в България 

през 1996/1997 г. Те посочват, че кризата е получила много слабо внимание в сравнение 

с Мексиканската (1994), Азиатската (1997), Руската (1998) и Аржентинската (2001). 

Някои специфични характеристики на Българската криза (1996/1997) изискват по-

подробното и изучаване. Тя съдържа особености на кризите от първо поколение (които 

бяха разгледани по-горе) – основно противоречивото съчетание на фискална и парична 

политика и безотказното финансиране на бюджетния дефицит. Наблюдават се и 

характеристики на кризите от трето поколение – най-вече моралният риск (moral hazard) 

в банковата система и превръщането на БНБ в кредитор от първа инстанция. Българската 

криза (1996/1997) е пример за т.нар. “двойни кризи” (twin crises) – съчетание на банкова 

и валутна криза. Разрешаването на кризата също заслужава внимание – въведен е нов 

паричен режим (валутен борд) и практиката на кредитор от първа инстанция е заменена 

със силно ограничена функция на кредитор от последна инстанция. Авторите правят 

основния извод, че режимът на паричен съвет като икономическа рамка съществено 

намалява вероятността за възникване на финансова криза. 

Roussenova (2002)7 посочва наличието на три банкови кризи в България след 1990 

г., които ще бъдат представени в таблицата по-долу. Подробно е анализирана кризата от 

1996-1997 г., която е едновременно банкова и валутна криза и е причинена основно от 

                                                           
5 Аврамов Р. (1999), “Паричен съвет и финансови кризи – опитът на България”, БНБ, Дискусионни 
материали, бр. 6 
6 Berleman M. and N. Nenovsky (2003) “Lending of First Versus Lending of Last Resort: The Bulgarian Financial 
Crises of 1996/1997”, Dresden University of Technology, Dresden Discussion Paper in Economics, No. 11/03 
7 Roussenova L. (2002), “The 1996-1997 Financial Crisis in Bulgaria”, paper presented at International Seminar 
on Comparative Experiences in Confronting Banking Sector Problems in Central/Eastern Europe and Central 
Asia, April 22-24, 2002, Warsaw, Poland 
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макроикономическа нестабилност, комбинирана с отлагане на структурните реформи. 

Основни макроикономически параметри – БВП, инфлация, бюджетен дефицит, външен 

дълг, платежен баланс – демонстрират доста негативна динамика непосредствено преди 

кризата. Кризата е разделена на няколко етапа – първа вълна, ескалация и обща криза на 

доверието. Детайлно е разгледано управлението на кризата от страна на отговорните 

институции – най-вече БНБ в сътрудничество с МВФ. Разрешаването на кризата става с 

въвеждането на режима на паричен съвет и основни изисквания, които той налага: 

ликвидиране на фалиралите банки; приватизация на банковата система; въвеждане на 

адекватни регулации и ефективен банков надзор; структурни реформи и приватизация в 

корпоративния сектор. 

Таблица У1 Епизоди на кризи в банковия сектор през 90-те 

Период Степен на банковата криза Характеристики на 

кризата 

1991 - 1994 Държавните банки наследяват от 

централно планираната икономика 

необслужвани кредити в размер над 50% 

от общия обем кредити. През 1993 – 1994г. 

лошите кредити са заменени със ЗУНК 

книжа.  

Банките имат проблеми 

със своята 

платежоспособност. 

1995  Две държавни банки имат ликвидни 

проблеми. 

Възникване на 

ликвидни проблеми 

1996 – 06.1997 Кризата засяга около една трета от 

банковия сектор – както държавни, така и 

частни банки и се състои от няколко 

подпериода: 

- през пролетта на 1996г. УС на БНБ 

поставя пет банки под особен надзор; 

- през септември 1996г. УС на БНБ 

поставя други девет банки под особен 

надзор 

- през април 1997 г. УС на БНБ поставя 

още една банка под особен надзор 

Широко 

разпространена банкова 

криза комбинирана с 

валутна криза. 

Наблюдават се 

проблеми с 

ликвидността и 

платежоспособността. 

Източник: Roussenova (2002).  

Кризата в българската банкова система (1996/1997) е засегната разгледана 

детайлно в годишните отчети на БНБ (1996, 1997), OECD (1999), Balyozov (1999), Enoch 

at al. (2002). Частичен обзор на кризата е направен във Filipov (1998), Mihov (1999), 

Dobrinsky (2000), Вучева (2001). В своя преглед на банковите кризи в икономиките в 

преход Tang et al. (2000) посочват, че България е единствената страна в преход, при която 

банковата криза е комбинирана с валутна криза. 
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Кризата често е съпроводена с отклонение на основни индикатори от нормалното 

им поведение. Показатели за оценка на стабилността на паричния съвет в България се 

появяват в няколко изследвания. Nenovsky and Hristov (1997)8 разглеждат възможностите 

за конструиране на индикатори, които количествено да оценят системния риск при 

режим на паричен съвет. Представени са шокове при валутен борд, които могат да 

доведат до зараждане на системна криза. Авторите се спират на каналите за проявление 

и динамиката на кризата. Разграничени са възможните последствия от първоначалния 

шок, в зависимост от адекватната оценка за състоянието на банковата система. Ако 

депозиторите могат да разграничат неплатежоспособните банки, то те преместват  

вложенията си в здравата част на банковата система – т.нар. “бягство към качеството” 

(flight to quality). Ако липсва достатъчна информация за подобна преценка, то силно се 

увеличава вероятността от изтегляне на депозити от всички банки и тежка системна 

криза. При валутната криза се наблюдава точно такова явление – изтеглените депозити 

се обръщат в резервна валута, което има тежки последици за банковата система.  Важна 

част от изследването са и препоръките за предпазване от криза при паричен съвет, като 

основните мерки се развиват в три направления – административни (разработване и 

използване на система от показатели за риск при валутен борд, законодателна база, 

прозрачност на информацията, финансов надзор); икономически (съгласуване на 

парична и фискална политика, постепенно намаляване на минималните задължителни 

резерви, внимателен и добре обмислен подход към кредитор от последна инстанция и 

депозитно застраховане); социално-психологически (информационна политика, 

противопоставяне на слуховете и дезинформацията, механизми за влияние върху 

общественото мнение). 

Йоцов и др.9 (1998) разглеждат колебанието в някой основни променливи, 

получени от баланса на Управление “Емисионно” и седмичната парична статистика на 

БНБ. Въз основата на вариацията на променливите и тенденциите в поведението им те 

оценяват стабилността на паричния съвет през първата година от функционирането му. 

Неновски, Христов и Петров (1999)10 представят различни подходи за анализ на 

криза на фиксирания валутен курс, които са емпирично проверени с данни за България. 

                                                           
8 Nenovsky N. and K. Hristov (1997), “Criteria for  the Evaluation of Systemic Risk under a Currency Board”, Institute for Market 
Economics 
9 Йоцов В., Н. Неновски, К. Христов, И. Петрова и Б. Петров (1998), “Първата година на Паричния съвет в 
България”, БНБ, Дискусионни материали, бр. 1 
10 Неновски Н., К. Христов и Б. Петров (1999), “Два подхода към кризите на фиксираните курсове”, БНБ, 
Дискусионни материали, бр. 4 
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Първият се основава на неравновесията между търсенето и предлагането на пари и 

имитационното поведение на населението, предприятията и банките. Вторият предлага 

система от индикатори за ранно предупреждение и конструиране на индекс на 

спекулативна атака. Оценена е вероятността избраните индекси на спекулативна атака 

(спрямо германската марка и спрямо американския долар) да надминат определена 

критична стойност чрез бинарен прòбит модел (binary dependent probit model). Системата 

за ранно предупреждение обхваща различните сектори на икономиката и използва 

индикаторния подход. 

Minassian (2002)11 прави оценка на финансовата стабилност в четири балкански 

държави. Основни индикатори, които влияят на стабилността според него са 

инфлацията, валутният курс, реалният растеж на БВП. 

Valev and Carlson  (2003)12 разглеждат финансовата стабилност в зависимост от 

доверието към ангажимента на властите да запазят режима на валутен борд в България. 

Те анализират резултатите от проучвания на общественото мнение, проведени през 

август 2000г., октомври 2001г. и юни 2002 г. (обобщени в таблицата по-долу). 

Изследването е много полезно, поради липсата на достатъчно инструменти на 

финансовите пазари, по които да се оцени степента на доверие. Например, Schmuckler 

and Serven (2002)13 използват форуърдни инструменти за Аржентина и Хонконг, за да 

оценят доверието във валутните режими в тези страни, но за съжаление такава 

високочестотна финансова информация за българските пазари в момента не е налична. 

Резултатите от изследването показват намаление на очакванията за девалвация през 

2002г. спрямо 2000г., което е индикатор за увеличаване на доверието и стабилността на 

паричния режим в България. 

 

 

 

                                                           
 
11 Minassian G. (2002), “The Economic Environment in Albania, Bulgaria, Macedonia FYR, and Greece: A Cross-
Country Study”, Eastern European Economics, vol. 40, no. 4, p. 45-82 
12 Valev N. and J. Carlson (2003), “Tenuous Financial Stability”, University of Michigan Business School, William 
Davidson Working Paper Number 540 
13 Schmuckler S. and L. Serven (2002), “Pricing Currency Risk under Currency Board”, Journal of Development 
Economics 69, p. 367 - 391 
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Таблица У2 Вероятност за голяма девалвация на националната валута през 

следващите 6 месеца, 12 месеца и 5 години 

 6 месеца 12 месеца 5 години 

08/00 10/01 06/02 08/00 10/01 06/02 08/00 10/01 06/02 

Много голяма 12.3 5.5 4.6 12.4 4.7 6.7 13.3 7.4 9.9 

Голяма 19.0 9.7 10.9 24.0 14.4 11.9 25.7 22.3 16.3 

Малка 29.7 28.3 28.5 28.7 31.6 29.9 30.4 29.3 27.6 

Много малка 13.5 23.2 14.2 15.2 24.6 15.5 12.0 20.4 11.6 

Никаква 20.6 30.7 26.7 15.3 21.7 20.5 12.9 16.8 17.7 

Без отговор 4.8 2.6 15.1 4.5 3.0 15.5 5.7 3.8 16.9 

Общо 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Източник: Valev and Carlson (2003). 

Тиков (2004)14 разглежда условия за постигане на стабилност в банковата система. 

Те са разделени на макроикономически и структурни от една страна, и на 

институционална и финансова инфраструктура от друга. Като конкретни показатели, 

които влияят върху стабилността, са посочени: БВП, инфлация, банкови депозити (като 

% от БВП), банкови кредити за частния сектор (като % от БВП). Засегнато е влиянието 

и на цените на активите, валутния курс и валутния режим, лихвените проценти. Като 

основни мерки за ограничаване на възникването и разпространението на финансовите 

кризи са посочени депозитното застраховане, функцията на кредитор от последна 

инстанция, както и сливанията и изкупуванията, които при определени условия трябва 

да се насърчават от властите, според автора. Изказано е и твърдението, че “когато вече е 

достигната стабилност, паричният съвет може да се окаже пречка пред развитието на 

икономиката и да повлияе негативно  върху финансовата система”, което не намира 

състоятелно доказателство. 

В редовните доклади на Международния валутен фонд (МВФ), които са свързани 

с прегледите по изпълнението на критериите в споразуменията между България и 

институцията, периодично се публикуват индикатори, свързани със системния риск. В 

последните прегледи IMF (June 2004a, June 2004b)15 могат да се открият два типа 

                                                           
14 Тиков М. (2004), “Ключови фактори за стабилност на финансовата система”, сп. Икономическа мисъл,    
бр. 2 
15 International Monetary Fund ( June 2004a), IMF Country Report No. 04/176 и International Monetary Fund ( 
June 2004b), IMF Country Report No. 04/177 
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индикатори, като към традиционните “Избрани индикатори за уязвимост” (Selected 

Vulnerability Indicators) се добавят “Индикатори за финансова стабилност” (Financial 

Soundness Indicators). “Избраните индикатори за уязвимост” са разделени на четири 

групи. Първата, ключови икономически и пазарни индикатори, обхваща: реален БВП; 

инфлация, измерена чрез индекса на потребителските цени; краткосрочни лихви и др. 

Втората група, външен сектор, обхваща индикатори, свързани с платежния баланс и 

външния дълг. Третата, публичен сектор, се състои от индикатори за състоянието на 

бюджета и дълга на правителството. Четвъртата, финансов сектор, се спира на 

индикатори за състоянието на банковата система: капиталова адекватност, 

необслужвани кредити, кредити и депозити в чуждестранна валута и др. Част от тези 

индикатори традиционно се използват при избора на променливи, които се включват в 

системите за ранно предупреждение. “Индикаторите за финансова стабилност” са част 

от програмата за оценка на финансовия сектор (FSAP), която е една от основните 

дейности на МВФ. Последната пълна оценка на стабилността на финансовия сектор в 

България, като част от тази програма, бе извършена през 2002 г. и резултатите са 

публикувани в IMF (August 2002)16. “Индикаторите за финансова стабилност” разглеждат 

състоянието на банковата система в обобщен вид, като банките са разделени на големи 

от една страна, и на средни и малки от друга . Индикаторите са  два типа. Първият 

включва базови индикатори, които обхващат: показатели за: капиталова адекватност; 

качество на активите; доход и печалби; ликвидност. Вторият тип съдържа допълнителни 

индикатори, които страните са насърчавани да обявяват (encouraged indicators), които са 

свързани с различни типове приходи и разходи на банките, както и със разликите в 

доходността (спредове) между депозити и кредити в местна и чуждестранна валута. 

Систематизирането на индикаторите от страна на мисиите на МВФ и публикуването им 

в обобщен вид, позволяват анализирането на състоянието и тенденциите в банковата 

система. Получава се известен парадокс, тъй като БНБ не е успяла до момента да намери 

подходяща форма да представя тази информация на широката икономическа публика, а 

достъпът до нея се осъществява чрез институция, която е външна за България – МВФ. 

Представените изследвания разглеждат различни аспекти на системния риск и 

финансовата стабилност и потвърждават актуалността на проблематиката, застъпена в 

дисертационния труд, който се състои от три основни части, увод и заключение, както и 

няколко приложения. Глава 1 е методологична и задава цялостната рамка на 

                                                           
16 International Monetary Fund ( August 2002), IMF Country Report No. 02/188 
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изследването, на базата на разгледани основни публикации по проблема. В нея се 

набелязват целите и задачите, дефинират се обхватът и  основните хипотези. 

Глава 2 представя детайлен преглед на литературата по проблемите на системния 

риск. Тя задава теоретичната рамка на изследването, като е обвързана с емпиричната 

част. Теоретичната глава разглежда: (i) дефиниция за системен риск; (ii) правила за 

стабилна парична политика и основни парични режими, съответстващи на изискванията 

за присъединяване към еврозоната; (iii) класификация на финансовите кризи; (iv) 

система за ранно предупреждение; (v) системен риск на паричния пазар; (vi) платежни 

системи. 

Третата глава съдържа емпиричното изследване и се спира на: парични режими – 

валутен борд в България и спекулативната атака срещу унгарския форинт; система за 

ранно предупреждение; моделиране на паричния пазар; развитие на платежните системи; 

рамка за осигуряване на финансовата стабилност. Заключението представя основните 

резултати и изводи от дисертацията, както и възможностите, които дава за бъдеща 

изследователска дейност. Приложенията илюстрират основни моменти от изследването, 

като едно от тях е посветено на актуалната тема за влиянието на цените на петрола върху 

глобалната икономика. 
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Глава I Задачите, хипотезите и методологията  

Изследването на системния риск предполага интегриране и съчетание на 

съществуващите публикации, които задават теоретичната рамка, с емпирична проверка, 

приспособена и приложена към конкретните характеристики на дадена икономика. 

Детайлизираното изследване на  системния риск изисква: разкриване на  възможните му 

източници, чрез създаване система от индикатори за предварително засичане на 

възникващи неравновесия; анализ на механизма на предаване на шокове, чрез 

моделиране на средата за изява на риска (междубанковия пазар и платежната система); 

проследяване на възможните източници на финансов ресурс  при кризисни ситуации и 

осигуряване на плавен достъп до ликвидност за предотвратяването и. 

1.1 Цели и задачи на изследването 

Целите и задачите могат да се разделят смислово на две основни категории: 

теоретични и емпирични, които ще бъдат реализирани последователно в глави от едно 

до три. Теоретичните задачи могат да се систематизират както следва: 

- формулиране на методология за анализ на системния риск, която да зададе 

смисловата рамка на изследването; 

- разкриване на основни характеристики на паричните режими, като среда за 

провеждане на макроикономическа политика; 

- класифициране на финансовите кризи, с цел насочване към различните 

източници на неравновесие; 

- представяне на модели за изграждане на система за ранно предупреждение и 

разкриване на слаби места в икономиката; 

-  изследване на системния риск в банковата система и на паричния пазар; 

- изграждане на стабилни системно важни платежни системи, които задават 

основните инфраструктурни характеристики за ограничаване на системния 

риск.  

Посочените по-горе основни моменти задават теоретичните рамки за изследване 

и изпълнение на емпиричните задачи: 

- анализ на  паричните режими за осигуряване и поддържане на финансова 

стабилност; 
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- изграждане на оригинална система за ранно предупреждение за българската 

икономика, представяща основните потенциални източници на неравновесие 

и разкриваща макроикономическото състояние; 

- моделиране на основните фактори, които влияят на паричния пазар и 

разкриване на основните източници на ликвидност за банките при режима на 

валутен борд в България; 

- развитие на платежната система и ограничаване на системния риск; 

- източници на средства при кризисни ситуации; 

- доклад за финансовата стабилност. 

1.2 Модели за анализ на системния риск 

Изграждането на стройна методология за анализ на системния риск изисква 

преглед на основните постижения по въпроса. 

Основните изследвания и методологии за изучаването на системния риск 

демонстрират практическа реализация на възможни подходи за неговия анализ като 

концепция и влиянието му при изграждането на стабилна финансова система. Подобни 

примери от световната практика могат да послужат като добър ориентир за организация 

на евентуални изследвания. Българската финансова среда, разбира се, в светлината на 

избрания паричен режим на валутен борд и в процеса на присъединяване към 

Еврозоната, носи своите уникални черти, които изискват прилагането на методология, 

съобразена с тях.  

Анализът на системния риск изисква разглеждането на смисъла и съдържанието 

на понятието система. За целта ще използваме методологията и понятийния апарат 

предложени в  Миркович(1991)17. Системата се разглежда като “множество от елементи, 

свързани помежду си в определено единство или цялостност”. Компонентите на 

системата се разделят на два вида – елементи и връзки. Елементът определя системата в 

дълбочина и самата система може да се опише чрез множеството от елементите си. 

Елементът е основна част от системата, като за целите на изследването на системата той 

е неделим, но сам за себе си, в съответствие с други цели,  също може да се разглежда 

като система.  Връзката е отношението между елементите на системата и произтича от 

                                                           
17 Виж Миркович К. (1991), “Математическа икономия – I част”, Университетско издателство 
“Стопанство”, София 
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конкретизацията на нейната цялост. Връзките се изразяват чрез функционални 

зависимости между елементите. Основна характеристика на една икономическа система 

е нейната структура. Под структура “се разбира качествено определеният относително 

устойчив ред на връзките на системата”. Структурата се описва чрез “подреденото 

множество от функционалните зависимости между съответните елементи”. Системите 

се намират в непрекъснато взаимодействие със заобикалящата ги среда. Следователно, 

освен вътрешните за една система връзки, много важни са и външните, които 

представляват взаимоотношенията на системата със средата. Тези външни връзки, от 

своя страна, могат да се разделят на два основни вида – входни и изходни. Входните са 

множеството от въздействия на средата върху системата. Изходните са последиците от 

функционирането на системата за околната и среда. Системата, при своето 

функциониране, трансформира входните въздействия в изходни. 

1.2.1 Анализ на системния риск според De Bandt и Hartmann 

В серия изследвания авторите детайлно и последователно изучават проявленията 

на системния риск, емпиричните доказателства за съществуването му и реакцията на 

публичната политика. Такива изследвания са De Bandt (1995, 1996), De Bandt and 

Hartmann(1998), Hartmann et al. (2000), Goodhart, Hartmann et al.(1998). Своеобразно 

обобщение и систематизация се явява De Bandt and Hartmann (2000)18. Изследването се 

състои от три основни части: дефиниране на системния риск и основни негови 

характеристики; теоретични модели на системния риск; емпирични доказателства за 

наличие на системен риск.  

Дефинирането на понятийната база за разглеждане на проблема е изведена на 

първо място, като начин за бърз преход и навлизане в специфичната терминология, която 

да изясни важни елементи и да даде възможност за достигане до работна дефиниция на 

системния риск. Финансовата система е посочена като най-вероятен носител на системен 

риск, както и като част от икономиката, при която последствията от криза са най-

сериозни. Системният риск се разглежда в светлината на последователното наблюдаване 

на веригата:  шок – събитие, което влияе на финансовата система – механизъм за 

въздействие на събитието върху системата – финансова криза. 

 

                                                           
18 De Brandt Ol., and Ph. Hartmann (2000), “Systemic Risk: A Survey”, European Central Bank Working Paper 
No. 35 
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Схема 1:  Среда за анализ на системния риск 

 

Следователно, пълното изучаване на системния риск според авторите, включва 

следните основни елементи: 

1. Неблагоприятен шок за отделни институции или за цялата финансова система 

– може да бъде както микроикономически, така и макроикономически. 

Шоковете са неочаквани и често надхвърлят очакванията на икономическите 

агенти. Затова е необходимо да бъдат изучавани и предвиждани възможните 

източници на шокове върху финансовата система.  

2. В зависимост от стабилността на конкретните институции или системата като 

цяло, шокът може да доведе до събитие, което ще им повлияе в една или друга 

степен. При равни други условия, шокове с еднаква сила, биха повлияли 

повече върху по-нестабилни системи. Но разбира се, голямо значение има и 

силата на шока, като по този начин е възможно да бъдат засегнати и на пръв 

поглед стабилни системи или институции. 

3. Механизмът на разпространение на неблагоприятните последици от шока е 

много важен от гл.т. на частта от финансовата система, която може да бъде 

засегната, както и методите на въздействие, които могат да бъдат приложени, 

за да се ограничи влиянието им. Механизмът на разпространение до голяма 

степен се свързва с възможността за пренасяне на смущения и “зараза” между 

отделните представители на финансовата система – в най-голяма степен 

между банките чрез платежната система. Важно разграничение се прави 

между банкова криза, предизвикана от “зараза” и такава, която е причинена от 

макроикономически шок. Банковата криза, причинена от зараза, може да бъде 

спряна на по-ранна фаза чрез спешно инжектиране на ликвидност. Кризата, 

предизвикана от макроикономически шок, най-често е адресирана чрез мерки 

на общата икономическа политика. Възниква и въпросът за наличието на 

кредитор от последна инстанция, както и формата, която да приеме – 

Първоначален 

шок

Важно за 

системата 

събитие

Системна 

криза

Механизъм за 

разпространение



20 

  

допълнителна ликвидност за отделна банка или увеличаване на ликвидността 

като цяло за пазара.  

Като резултат от така очертаната рамка на проблема, системният риск е 

разглеждан като вероятността даден шок да предизвика силно неблагоприятни 

последици за финансовата система, т.е да доведе до криза. Системният риск има две 

основни измерения – неблагоприятните последствия от шока и вероятността той да се 

разпространи. Разграничени са две основни измерения на системния риск – 

хоризонтално и вертикално. Хоризонталното засяга влиянието на шоковете само в 

рамките на финансовата система, което е и предмет на разглеждане от авторите. 

Вертикалното измерение се отнася до влиянието на шокове, които тръгват от 

финансовата система, но се разпространяват и в останалите сектори на икономиката. 

Де Бандт и Хартман посочват, че на финансовата система и е присъща 

нестабилност и затова тя е най-податлива на системен риск. Причините затова основно 

са три: 

1. Структурата на банките – те набират депозити с фиксирана стойност, които 

могат да бъдат изтеглени в много кратък период, а същевременно финансират 

инвестиционни проекти с по-дълъг срок. Два ефекта са от особено значение в 

тази ситуация – информацията за качеството на проектите и доверието на 

депозиторите, че останалите депозитори в банката няма да изтеглят своите 

вложения.  

2. Сложната мрежа от взаимни експозиции между банките, намираща изява на 

междубанковия пазар и чрез платежната система. При наличие на голямо 

плащане, което банката не може да посрещне през деня, може да се 

разпространи ефектът и върху другите банки, които също да не могат да 

изпълнят задълженията си и това да доведе до блокиране на цялата система. 

3. Информацията и дълбочината на финансовите контракти. Финансовите 

решения са насочени към очакванията за реализиране на определени приходи 

в бъдещето. Наличието или отсъствието на информация относно тези 

очаквания, може в голяма степен да повлияе на доверието в даден инвеститор 

и да предизвика рационална или ирационална реакция.  

Вродената нестабилност на финансовите системи повдига въпроса относно 

необходимостта от публична намеса за предотвратяване на реализирането на 
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неблагоприятни събития, т.е. свързва публичната политика със системния риск. Ако се 

приеме становището за публична намеса, то тя се изявява най-често в изграждането на 

адекватна система за банков надзор, който е подчинен на съвременните правила и 

принципи за осигуряване на финансова стабилност. Често осигуряването на финансова 

стабилност се свързва и с източниците на допълнителна ликвидност за банките в случай 

на криза – изява на функцията на кредитор от последна инстанция, най-често от страна 

на централната банка. Наличието на кредитор от последна инстанция до голяма степен 

може да доведе до увеличаване на моралния риск в системата – банките знаят, че при 

ликивидни проблеми централната банка ще им осигури допълнителни средства да 

посрещнат временно задълженията си, което може да ги подтикне към по-рискови 

инвестиции. По подобен начин стои въпросът и с застраховането на депозитите – ако 

застрахователната премия на депозитите не е обвързана с относителния риск на 

портфейла на банките, това може да ги подтикне да поемат по-голям риск (Kyei (1995)19). 

Публичната политика не само, че не винаги успява да осигури финансова стабилност, но 

често става причина за кризи (по линия на увеличаване на моралния риск). 

Предотвратяването на значителни системни събития изисква и пазарна намеса, което в 

крайния си вариант приема формата на “свободно банкиране” – липсва централен орган, 

който да надзирава и да се намесва в решеният на пазара. Примери за частни 

споразумения за осигуряване на финансовата стабилност могат да се намерят в 

изследванията на Gorton and Mullineaux (1987), Calomiris and Kahn (1991, 1996), Rolnick 

et al. (1999). Настоящата организация на институционалната рамка и високата степен на 

намеса на публичните власти, не позволяват реално да се оцени ситуацията, при която 

подобни дейности биха се осъществявали на частен принцип.  

Втората основна част от методологията на Де Бандт и Хартман засяга 

теоретичните модели на системния риск, като се спира на основните му проявления в 

хоризонтална перспектива – т.е. по отношение на финансовата система. Моделите са 

класифицирани на: 

1. Системен риск при банките – от индивидуална и обща за системата 

перспектива. “Заразата” се проявява по два основни канала – на 

междубанковия пазар чрез взаимните експозиции или по линия на 

информацията. Взаимните експозиции на междубанковия пазар и чрез 

платежната система са свързани с “ефекта на доминото”. Вторият канал засяга 

                                                           
19 Kyei A. (1995), “Deposit Protection Arrangements: A Survey”, IMF Working Paper, WP/95/134 
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изтегления на депозити, когато вложителите нямат  достатъчно информация 

относно силата на шока върху системата, както и относно действителното 

състояние на банките. Тази част смислово и концептуално е разделена на две 

основни подчасти: (i) изтегляне на депозити и банкова зараза и (ii) 

макроикономически колебания, агрегатни шокове и кредитни бумове. 

2. Системен риск и финансови пазари – значението за стабилността на 

финансовата система като цяло се увеличава поради нарастването на 

дълбочината на финансовите пазари и разнообразието от инструменти, които 

се използват. Финансовите пазари са най-трудният елемент при анализа на 

системния риск, поради факта, че те са изучени в най-слаба степен от системна 

гледна точка. Цените на инструментите, които се търгуват на финансовите 

пазари са много чувствителни на информацията, което може да доведе до 

големи колебания. Рационалните икономически агенти, както и останалите 

сектори на икономиката успяват да се адаптират към нормалните колебания в 

цените на финансовите активи, но остава открит въпросът доколко ще успеят 

да се приспособят към доста по-големи и неочаквани амплитуди. Финансовите 

пазари са разгледани от една страна чрез проявлението на зараза, а от друга – 

като източник на систематичен шок за финансови институции и реалната 

икономика. Заразата може да се прояви на пазарите на ценни книжа при (i) 

неверни сигнали, основани на асиметрична информация или (ii) чрез 

взаимните експозиции между търгуващите на пазара. Системен риск може да 

се наблюдава и на валутните пазари, като приема формата на (i) атака срещу 

една валута или (ii) зараза и едновременни атаки срещу няколко валути. 

3. Системен риск в платежните и сетълмент системите – техническата 

инфраструктура, която тези системи осигуряват, определя до голяма степен 

как шоковете могат да се предават в мрежата от взаимни експозиции между 

участниците в процеса. Фундаменталните рискове на тези системи са 

операционен (например, технически проблеми в компютърните системи), 

ликвиден (получаването на финансовите средства – плащане или ценна книга 

– не се осъществява в желаното време,а в някакъв неизвестен момент в 

бъдеще), кредитен (фалит на неплатежоспособен участник, който носи 

значителни загуби за очакващия плащането). Авторите представят 
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изследвания на риска при (i) междубанкови платежни системи и при (ii) 

сетълмент системи за търговия с валута и ценни книжа. 

Третата основна част от методологията на Де Бандт и Хартман разглежда 

емпиричните доказателства за наличието на системен риск. Смислово обособените 

категории в теоретичния преглед служат за основа на анализа на емпиричните 

проявления на системния риск, като най-голямо внимание е отделено на епизодите, 

свързани със “заразата”. Класификацията е следната: 

1. Доказателства за банкова зараза и едновременни банкови кризи – 

разгледани са голям брой изследвания, които използват иконометрични 

методи. Те се опитват да идентифицират ефектите на зараза и едновременно 

протичащи банкови кризи. Наличието на зараза в банковата система е 

показано чрез корелация в последователни периоди от време на фалити на 

банки. Изследвани са: (i) реакции на цените на акциите, (ii) депозитните 

парични потоци, (iii) дълговата рискова премия на  банките. Важна част от 

анализите е и продължителността на нормално функциониране на банки в 

период на тежки кризи. Банковите кризи са свързани с макроикономическите 

колебания и периодите на много високо нарастване на кредите (кредитни 

бумове).  

2. Доказателства за зараза и едновременен крах на финансовите пазари – 

иконометричните изследвания са концентрирани  върху пазарите на акции и 

облигации, валутните кризи. Извън обсега на изследването остават общите 

движения в цените на активите в спокойни, некризисни периоди. Разгледана е 

корелацията във възвращаемостта и колебанието (volatility) между пазарите. 

Обърнато е внимание и на поведение на пазарите, което не може да бъде 

обяснено само с фундаментални фактори.  

3. Доказателства за зараза при платежните системи – малко на брой 

изследвания, при голяма част от които преобладава подходът на симулиране 

на последствията от неблагоприятни шокове. 

Доста подробното представяне на методологията на Де Бандт и Хартман е добра 

отправна точка за анализ на системния риск. Засегнати са и проблеми общо на 

финансовите пазари (най-вече на пазарите на ценни книжа), изследванията на които се 

оказват недостатъчен брой. Анализът надхвърля националните рамки и разглежда 
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заразата в международен аспект. Оценките са базирани на информация и показатели, 

които са достъпни и методологически добре организирани предимно в развитите 

държави.  

1.2.2 Анализ на системния риск според Лаи 

Основно изследване на автора е Lai (2002)20. В него не е споменат в явен вид 

системният риск като категория. Въпреки това, от методологична перспектива, подходът 

към прегледа на литературата за моделиране на финансовата нестабилност, който е 

направен от автора, може да бъде от голяма полза при изследването на системния риск. 

Опитите за описание на нестабилността са съставна част от концепцията за системния 

риск, като вероятност от настъпването на значително системно събитие.  

Авторът се фокусира върху възможните източници и механизъм на проявление 

на негативно системно събитие при местна финансова криза. Основните източници на 

риск за финансовата система, реализирането на практика на който може да доведе до 

криза, са разделени в четири категории: неуспешна координация между депозиторите, 

недостатъчни възможности за осигуряване на ликвидност, зараза в банковата 

система, финансов акселератор. Тези четири категории методологично задават 

основните части на изследването.  

Авторът извежда някои стилизирани факти за финансовата криза. Нейният старт 

трудно може да се предскаже, като често се предшества от период на много висок растеж 

на кредита. Може да се предизвика от зараза, както на индивидуален пазар, така и между 

отделните пазари. Кризата се характеризира със значително забавяне на реалната 

икономическа активност, предизвиква недостиг на ликвидност и се наблюдава 

нестабилност на цените на активите. Съчетана е със загуба на доверие на инвеститорите. 

Като цяло, финансовите кризи се оказват епизодични или преходни.    

Неуспешната координация между депозиторите методологически се явява 

първа основна част на изследването на Лаи. Тази група модели разглежда смущенията 

във финансовата система, които се явяват като следствие от структурата и. Тези 

смущения възникват в резултат на изтегляне на депозити. Според Diamond and Dybvig 

                                                           
20 Lai A. (2002), “Modeling Financial Instability: Survey of  the Literature”, Bank of  Canada, Working Paper 
2002-12 



25 

  

(1983)21, депозитните контракти22 и разликата в матуритета между активи и задължения 

в портфейлите на банките, създават външни ефекти, които са в основата на 

нестабилността на банковата система. Моделът на Даймънд и Дибвиг (за по-кратко Д&Д) 

е основополагащ по отношение на анализа на нестабилността в банковата система. 

Моделът разглежда три последователни периода от време t1 t2  и t3. Икономическите 

агенти желаят да потребяват в момент t3, но може да им се наложи да го направят в t2. В 

t1 банките и депозиторите могат да инвестират по два начина. При първия те избират 

дългосрочна инвестиция, която ще им донесе висока възвращаемост в t3, но и сериозна 

загуба, ако се наложи да я ликвидират в t2. Втората възможност е краткосрочна високо 

ликвидна инвестиция, с ниска възвращаемост, но и без загуба, ако се ликвидира в t2. В 

модела на Д&Д банките набират депозити от всеки, като по-голямата част от парите 

инвестират дългосрочно, а малка част поддържат във високо ликвидна форма, за да 

посрещнат  ликвидиране на инвестиции в t2. Лихвеният процент, който предлагат 

банките е в границите между ниско и високо доходната възвращаемост, като 

депозиторите получават сравнително висока доходност, но могат и да разполагат с 

парите си в t2 без сериозни загуби. Ако банките се изправят пред по-високо търсене на 

ликвидни средства в t2, отколкото са предвидили в началото, то им се налага да 

ликвидират част т дългосрочните си инвестиции. По този начин очакваната доходност за 

по-търпеливите депозитори намалява, като в определен момент дори и за тях е по-

изгодно да си изтеглят депозитите в t2. Следователно, възникват подбуди за по-бързо 

изтегляне на депозити, като колкото по-рано се извърши подобна операция, толкова по-

голяма е вероятността за вложителите да си получат своите средства.  Вероятна е 

ситуация, при която повече от една банка е изправена пред ликвидиране на депозити, 

което създава опасения за системата като цяло. Все пак, Д&Д доказват, че депозитните 

контракти се явяват най-добрия децентрализиран начин за разпределение на риска 

между икономическите агенти. Като предлагат депозити на виждане, нормално 

функциониращите банки осигуряват защита срещу ликвидни шокове на вложителите. 

Освен това, депозитните контракти имат дисциплинираща роля върху самите банки и 

увеличават възможностите им да изпълняват функциите си на финансови посредници 

(Diamond and Rajan (2000)23). Неуспешната координация е представена чрез (i) 

                                                           
21 Diamond D. and P. Dybvig (1983), “Bank Runs, Deposit Insurance and Liquidity”, Journal of Political Economy, 
91(3), p. 401-419  
22 Отнася се за най-краткосрочните депозити, т.нар. депозити на виждане. ПЧ.  
23 Diamond D. and R. Rajan (2000),  “A Theory of Bank Capital”, Journal of Finance, 55 (6), p. 2431-2465 
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многоравновесна динамика, (ii) формиране на очаквания и избор на равновесие при 

липса на общо знание и наличие на стадно поведение. 

Общото за моделите е, че те описват ефектите от загубата на доверие от страна на 

инвеститорите при промяна в очакванията. Банки, които са платежоспособни в 

дългосрочен период, могат да фалират ако в краткосрочен период твърде много 

вложители изтеглят своите депозити и по този начин създадат ликвидни проблеми в 

банковата система. Начините за избягване на проблема според автора са: по-голяма 

прозрачност на информацията, застраховане на депозити, кредитор от последна 

инстанция (ако централната банка може по-добре от депозиторите да разграничи банките 

с временни ликвидни затруднения), облагане на по-ранното изтегляне на депозити.  

Недостатъчните възможности за осигуряване на ликвидност са втората 

основна част от изследването. Представени са модели за осигуряване на ликвидност от 

междубанковия пазар и чрез продажба активи. Осигуряването на ликвидност в спешни 

случаи за индивидуална банка от страна на паричните власти се налага само ако е 

доказано, че пазарното решение в случая е неефективно. Моделите са класифицирани на: 

(i) ендогенни цени на активите и (ii) набавяне на ликвидност на междубанковия пазар. 

Възможностите за реакция се свеждат до благоприятстване на търговията на 

междубанковия пазар и открити кредитни линии от страна на централната банка. Втората 

възможност е разгледана без съобразяване с моралния риск и при липса на разходи от 

проява на “снизхождение”24 от страна на банковия надзор. 

Заразата в банковата система е третата основна част в методологията на Лаи. 

Разглеждат се модели на зараза в местната банкова система. Информационна зараза се 

наблюдава, когато вложителите оценяват финансовото състояние на отделните банки 

като зависимо едно от друго. Друг вид зараза се наблюдава поради взаимните експозиции 

на банките и се изявява на междубанковия пазар най-често чрез платежната система. 

Рискът от зараза се асоциира с налагане на пазарна дисциплина и взаимно 

наблюдение между банките. Той може да се намали, при оптимален дизайн на 

институционалната рамка, чрез гаранции за спасяване на банки; кредитор от последна 

инстанция; изисквания за наличие на обезпечение и лимити на нетните експозиции 

между банките на междубанковия пазар.  

                                                           
24 От английски език  forbearance – снизхождение.  Употребява се в случаи, когато неплатежоспособна 
банка е оставена да продължава да функционира от надзорните органи. ПЧ.  



27 

  

Моделите на финансовия акселератор, са четвъртата основна част от 

методологията на Лаи. Те разглеждат пренасянето на смущенията от финансовата 

система към реалния сектор и общото благосъстояние. Финансовата система се оценява 

като основен източник и движеща сила на колебанията в реалния икономически цикъл. 

Финансовото състояние и балансите на заемополучателите са източник на колебания в 

реалния БВП. Финансовите кризи са представени от задълбочаване на спада в реалния 

БВП или край на възхода в растежа на икономиката.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица І.1 Реакция на официалните институции на финансовата нестабилност 

Елиминиране/намаление 

на неуспешната 

координация  

Депозитно застраховане, прозрачност (премахване на 

асиметрията на информацията), облагане на ранното 

изтегляне на депозити, изисквания за капитал, 

субсидирано кредитиране и рекапитализация на банките. 

Осигуряване на 

ефективност на пазарите 

на ликвидност 

Инжектиране на ликвидност чрез операции за обратно 

изкупуване (репо), наблюдение на ликвидността, 

изисквания за капитал. 

Намаление на риска от 

зараза 

Гаранции за спасяване на банки, кредитор от последна 

инстанция, изисквания за наличие на обезпечение за 

участниците в платежните системи, ограничаване на 

кредитните експозиции 

Намаление на влиянието 

на финансовия 

акселератор 

Контра-циклични парична и фискална политика 

Източник: Lai (2002) 

Методологията на Лаи е пример за анализ на системния риск от перспективата на 

местната банкова система. Особено полезни са частите, които разглеждат намалението 

на риска от зараза и междубанковия пазар. Основни усилия при режим на паричен съвет 

трябва да бъдат насочени към адресирането на тези проблеми. Моделите за финансовия 



28 

  

акселератор разглеждат пренасянето на неблагоприятно влияние от банковата система 

към реалната икономика, а не само по-обратен път, както обикновено се представя. 

Важна част от анализа на Лай са препоръките за реакция от страна на официалните 

институции на финансовата нестабилност. 

1.2.3 Анализ на системния риск според Кауфман 

Авторът разглежда проблематиката, свързана със системния риск в серия от 

изследвания – Kaufman (1990, 1991, 1994, 1995, 1997, 1999). В Kaufman (2000)25 той 

представя детайлна методология за анализ на системния риск. 

Авторът дава няколко дефиниции за системен риск. В Kaufman (1995)26 

системният риск е “вероятността кумулативни загуби да се получат от събитие, което от 

своя страна  предизвиква серия от последователни загуби по дължината на верига от 

институции или пазари, които съставляват система… Това е риск от верижна реакция от 

пропадащи взаимно свързани плочки домино.”. В Kaufman (2000), “системният риск се 

отнася към риска или вероятността от срив (загуби) в цялата система, като 

противоположност на сривове в индивидуални нейни части или компоненти и за него 

свидетелстват успоредните движения (корелацията) между повечето или всички нейни 

части”. Системният риск в банковата система се потвърждава от високата корелация и 

общите фалити на банки в индивидуална страна, няколко страни или глобално. 

Системният риск при валутите се установява при обща обезценка на валутите в няколко 

страни.  

Системният риск се отнася до разпространение на смущения, но може да се 

наблюдава при слаби взаимоотношения и липса на директна причинно-следствена 

връзка. Ако дадена единица (банка или държава) е засегната от неблагоприятен шок, 

който причинява тежки загуби, възниква несигурност относно финансовото състояние 

на единици, които могат да попаднат под влиянието на същия шок. Пазарните участници 

изследват рисковия профил на тези останали единици, като следят за разнообразни 

фактори- макроикономическо поведение, политическо влияние, институционална рамка, 

пазари и др. При откриване на сходни характеристики най-вероятният изход е изтегляне 

                                                           
25 Kaufman G. (2000), “Banking and Currency Crises and Systemic Risk: A Taxonomy and Review”, Financial 
Markets, Institutions and Instruments, Vol. 9, No. 2 
26 Kaufman G. (1995),  “Comment on Systemic Risk”, in Research in Financial Services: Banking, Financial 
Markets, and Systemic Risk, Vol. 7, George G. Kaufman (ed.), Greenwich, CT: JAI Press, p. 47 
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на инвестиции от тези единици, като това може да им причини ликвидни и други 

сериозни финансови проблеми.  

Методологията на Кауфман се състои от следните основни части: първоначално 

събитие (шок), секторна уязвимост, потенциални опасности, трансмисия на шокове, 

последни промени в средата, исторически свидетелства за заразен системен риск, 

решения на икономическата политика и свързани с това проблеми, дългосрочни 

решения. Представеният подход е доста детайлизиран и може да бъде обобщен в 

таблицата по-долу. 

 

 

Таблица І.2 Проявления на системния риск при банкови и валутни кризи 

Банкова криза Валутна криза 

Стартиращо кризата събитие 

Неплатежоспособност на голяма банка 

Изтегляне на депозити от банки 

Силна обезценка на основна валута 

Спекулативна атака срещу валута 

Секторна уязвимост 

Нестабилни стойности на основни финансови 

отношения 

Ниски резерви и/или висока 

задлъжнялост 

Потенциални опасности 

Разпространение на заразата в банковата 

система чрез ликвидни проблеми 

Намаление на кредита, паричното предлагане 

Намалена ефективност на платежните 

системи 

Пренасяне на смущенията към реалната 

икономика 

Увеличени цени на вноса 

Мораториум по външния дълг 

Спад в БВП 

Смущения в международните 

финансови потоци и пренасяне на 

заразата в други страни 

Трансмисия на шокове 

Взаимни експозиции 

Еднакви или подобни пазари 

Ниска капиталова база 

Взаимни експозиции между държавите 

Еднакви или подобни пазари 

Ниски международни резерви 

Последни промени в средата 

Връзки с други банки чрез извънбалансови 

операции 

Технологична възможност за бърз трансфер 

на средства  

По-широко използване на гъвкави 

валутни курсове 

Увеличение на международните 

капиталови потоци 
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Исторически свидетелства за заразен системен риск 

Верижна реакция – не много на брой 

Общи шокове, информационни в 

краткосрочен и дългосрочен период, 

ирационални само в краткосрочен 

По-слабо влияние върху фундаментално 

стабилни банки 

Верижна реакция – ? 

Общи шокове, информационни в 

краткосрочен и дългосрочен период, 

ирационални само в краткосрочен 

По-слабо влияние върху 

фундаментално стабилни държави 

Коригиращи политики 

Частни – междубанкови кредити за 

платежоспособни банки с ликвидни проблеми 

Публични – кредити за платежоспособни 

банки с ликвидни проблеми, увеличена 

ликвидност за цялата икономика да преодолее 

намалението в банковите резерви, или 

гаранции за част или всички резерви 

Частни – кредити за фундаментално 

стабилни държави, които изпитват 

временни затруднения 

Публични – кредити от държави или 

международни финансови институции 

за фундаментално стабилни държави с 

временни затруднения 

Възстановяване на капиталовите 

контроли 

Проблеми пред публичната политика 

Трудна идентификация на 

платежоспособните банки 

Трудно определяне на количеството финансов 

ресурс, необходим при спешни ситуации 

Преувеличение на сериозността на проблема 

Политически натиск 

Окуражава моралния риск в бъдещ период и 

увеличава уязвимостта  

Неефективност при пренасочване на ресурси, 

дерегулиращите мерки не са в правилна 

последователност 

Трудна идентификация на 

фундаментално здравите икономики, 

които изпитват временни ликвидни 

затруднения 

Трудно определяне на количеството 

финансов ресурс 

Преувеличение на сериозността на 

проблема 

Политически натиск 

Окуражава моралния риск в бъдещ 

период 

Страните намаляват резервите си и 

увеличават обема на спекулативни 

валутни операции 

Неефективни капиталови контроли 

Дългосрочни решения 

По-активна роля на частното осигуряване на 

пазарна дисциплина 

Увеличение на обема оповестявана 

информация 

Увеличение на изисквания капитал в 

зависимост от степента на 

макроикономическа стабилност 

Увеличаване на оповестената 

информация от банки и официални 

финансови институции 

Адекватно количество валутни резерви 

Не се спасяват директно частни 

инвеститори 

Платежоспособна и стабилна банкова 

система 
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Подобрен банков надзор с навременни и 

точни корективни мерки и действия за 

затваряне на неплатежоспособни банки 

Гарантиране само на малки по обем депозити 

Правилна и точна последователност от 

действия при дерегулиране 

Осигуряване на допълнителна 

ликвидност само за страни, 

провеждащи смислени и значителни 

реформи 

Подобряване на защитата на правата на 

собственост и процедурите за фалит 

Точна последователност при 

либерализиране движението на 

капитали 
Източник : Kaufman (2000) 

Подходът на Кауфман надхвърля националните граници и разглежда и 

международното пренасяне на смущения. В методологическата рамка за анализ 

системният риск отново е представен като комплексен процес, реализирането на който 

има тежки последици, както в национален, така и в международен план. Голямо 

внимание е отделено на коригиращите действия и дългосрочните решения, които целят 

поддържането на стабилна местна икономика и гъвкава международна финансова 

архитектура.  

1.2.4 Други изследвания на системния риск 

Разгледаните в предната част изследвания дават обща картина на обхвата, в 

широкия смисъл на думата, на анализа на системния риск. Де Бандт и Хартман, както и 

Кауфман, представят и определения за системния риск, които са важна част от подхода 

към изследванията им.  

В литературата могат да се намерят и доста други дефиниции на понятието 

системен риск. Популярна дефиниция е “голям шок”, който оказва почти успоредни 

неблагоприятни въздействия върху част или цялата местна икономика или система. 

Системният риск се “отнася до събитие, което оказва по-скоро въздействие върху цялата 

банкова, финансова, или икономическа система, отколкото да повлияе само на една или 

няколко институции”27. Mishkin (1995)28 дефинира системния риск като “вероятността от 

внезапно, обикновено неочаквано, събитие, което разстройва информацията на 

финансовите пазари, като ги прави неспособни ефективно да насочват средства към тези 

участници с най-продуктивните инвестиционни възможности”. В това определение не 

                                                           
27 Виж Bartholomew P. and G. Whalen (1995), “Fundamentals of Systemic Risk” in Research in Financial 
Services: Banking, Financial Markets, and Systemic Risk, Vol. 7, George G. Kaufman (ed.), Greenwich, CT: JAI 
Press, p. 3-18 
28 Mishkin F. (1995) “Comment on Systemic Risk”, in Research in Financial Services: Banking, Financial Markets, 
and Systemic Risk, Vol. 7, George G. Kaufman (ed.), Greenwich, CT: JAI Press, p. 31-45 
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става ясен трансмисионният механизъм на смущенията. Според Банката за 

международни разплащания ( BIS) системният риск е “ рискът от невъзможността на 

участник да посрещне своите договорни задължения, като по този начин причини фалит 

за други участници като предизвика верижна реакция, която да доведе до широко 

разпространени финансови затруднения”29.  

Разлика се прави между рационален или базиран на информация системен риск 

от една страна, и ирационален или случаен (“чист”) системен риск от друга30. 

Рационалният риск предполага, че инвеститорите могат да разграничат 

фундаменталното състояние на техните финансови партньори. Случайният или 

ирационален риск е базиран на действия на неинформирани икономически агенти и е 

разглеждан като по-обезпокоителен, тъй като може да бъде по-широко разпространен и 

трудно може да му се противопоставят разумни действия. 

Dow (2000)31 разглежда системния риск като свързан основно с моралния риск. 

Според него, моралният риск се изявява като подбуди към действия, които не се 

съобразяват с размера на евентуалната загуба. Поведение, което се основава на подобни 

подбуди, може да доведе до първоначален шок за индивидуална институция, която да се 

пренесе върху цялата система. Без да отрича ролята на механизма за пренасяне на 

заразата, Доу демонстрира случаи, при които първоначалният шок засяга едновременно 

много участници и последствията придобиват системно значение. Авторът разграничава 

четири основни случая, които осигуряват среда за проява на системен риск. Първият е 

застраховането на депозити, което поражда морален риск, по-слабо наблюдение и 

контрол и може да доведе до криза. Вторият се отнася до платежните системи и 

различните прояви на риска при такива основани на нетни плащания, и тези, които са 

базирани на брутни плащания в реално време. Третият разглежда случаите, при които 

цената на активите на дадена банка се формира под влияние на външни за нея фактори. 

Четвъртият тип, за разлика от останалите три, се отнася до макроикономическите 

аспекти на системния риск. 

                                                           
29 Bank for International Settlements (1994), 64th Annual Report, Basel, Switzerland  
30 Виж Kaminsky G. and C Reinhart (2000), “On Crises, Contagion and Confusion”, Journal of  International 
Economics, 51, p. 145-168 
31 Dow J. (2000), “What is Systemic Risk? Moral Hazard, Initial Shock and Propagation”, Monetary and Economic 
Studies, December 
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Lehar (2003)32 предлага метод за измерване на системния риск, който често се 

използва в изследванията по въпроса. Той разглежда системния риск през призмата на 

регулаторните органи. Формиран е общ портфейл от активите на банковата система като 

цяло. Целта е да се оцени риска на база този портфейл, както и приносът на отделна банка 

в него. Методът е приложим само за страни с налична информация за акциите на банки, 

които се търгуват на фондовите борси и обхващат дълъг период от време.  Подобна 

методология, базирана на цените на акциите на банки, използват в изследването си  на 

американската банкова система De Nicolo and Kwast (2002)33. Авторите посочват, че 

“системният финансов риск е рискът дадено събитие (шок) да стартира загуба на 

икономическа стойност или доверие в, съпътствани с увеличение на несигурността за, 

съществена част от финансовата система, която е достатъчно голяма да може, при всяка 

една вероятност, да има много неблагоприятни ефекти върху реалната икономика.  

Summer (2002)34 посочва, че системният риск се разглежда като оправдание и 

обобщение на почти всички проблеми във финансовата система. Според автора, липсва 

общо разбиране на понятието и адресирането му с определени мерки от страна на 

регулаторните органи, често е под влияние на тази недостатъчна яснота, като по този 

начин не може да постигне своята цел. Системният риск е отнесен към действията на 

банковия надзор, като се фокусира само върху банковата система в дадена страна. 

Дефиницията, която авторът използва е, че “системният риск е проблем на 

едновременните сериозни затруднения и дори фалити на няколко банки”. 

Според Loretan (1998)35 също липсва общоприета дефиниция на системния риск, 

като той се разграничава от останалите рискове поради наличието на механизъм на 

зараза. Определението, което използва авторът е, че системният риск е “рискът част или 

цялата финансова система да пропаднат внезапно, като изложат пазарните участници на 

допълнителни потенциални загуби”. 

Разнообразието от разбирания за природата и същността на системния риск 

спомага да се погледне на концепцията за него от различни ъгли, като по-пълно да се 

                                                           
32 Lehar A. (2003), “Measuring Systemic Risk: A Risk Management Approach”, University of Vienna, Department 
of Business Studies, 
33 Виж De Nicolo G., M. Kwast (2002), “Systemic Risk and Financial Consolidation: Are They Related?”, Journal 
of Banking and Finance 26, p. 861–880 
34 Summer M. (2002), “Banking Regulation and Systemic Risk”, Oesterreichische National Bank, Working Paper 
No. 57 
35 Loretan M. (1998), “Economic Models of Systemic Risk in Financial System”, North American Journal of 
Economics & Finance, 7(2), p. 147 - 152 
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обхванат източниците на неравновесие, възможното им отражение и начините да се 

избегнат.  

Можем да обобщим, че липсва единна дефиниция и методология за анализ на 

системния риск. Методите за измерване, които са базирани на информация за цени на 

активи, търгувани на фондовите борси, често се препоръчват за използване, но само в 

страните с развити системи за финансова информация.  

1.3 Обхват, хипотези и методология на изследването 

Основният извод е, че анализът на системния риск трябва да обхване следните 

етапи: (i) първоначален шок, който води до неблагоприятно значително събитие; (ii) 

среда и механизъм на разпространение; (iii) действия на пазара и публичните 

институции, които да ограничат възможностите за поява или разпространение на 

системния риск, както и да спомогнат за възстановяването на системата при 

неблагоприятен изход, т.е. настъпване на финансова криза. Методологията на изследване 

ще бъде базирана на тези основни етапи, а самият анализ, както видяхме и от поставените 

цели и задачи, ще бъде реализиран в теоретичната и емпиричната глава.  

Емпиричното изследване обхваща периода след въвеждането на валутен борд 

след средата на 1997г. Основните етапи, които са обхванати, са: дизайн и функциониране 

на валутния борд в България; изграждане на система за ранно предупреждение; анализ 

на паричния пазар; ефективност на платежните системи; рамка за финансова стабилност. 

Използва се макроикономическата перспектива към разглежданите проблеми, като 

основа на анализа са агрегирани показатели – както при системата за ранно 

предупреждение, така и при анализа на паричния пазар и платежните системи. Слизането 

на индивидуално равнище (отделна банка или участник във финансовата система) е 

ограничено от целите на изложението и предварително зададения обхват. 

Индивидуалната стабилност е предмет на разглеждане от надзорните органи, със свои 

специфични методи, похвати и източници на информация и не влиза в обхвата и целта 

на изследването.  

Предметът на изследване се явява системния риск и основните етапи от неговото 

проявление. Обекти на изследването са макроикономическото състояние, паричния 

пазар и платежните системи, както и институциите, отговорни за достъп до ликвидност 

в кризисни ситуации.  
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На базата на така посочените обхват, цели и задачи, могат да се формулират 

следните хипотези: 

- паричната политика в съвременните условия трябва да бъде подчинена на ясни 

правила и да съблюдава основни принципи, за да осигурява монетарна 

стабилност; 

- паричен съвет и таргетиране на инфлация са основните режими, съвместими 

с процеса на интеграция към ЕС и Еврозоната; 

- финансовите кризи имат разнообразната им природа, като основната цел на 

изучаването им е своевременното откриване на източници на евентуално 

неравновесие, което предполага следенето на голям брой индикатори и 

внимателния анализ на сериозни отклонения при тях; 

- цел на пазарните участници и публичните институции е да не допуснат 

развитие на криза, като един от начините за адресиране на проблема е да се 

разработи и поддържа система за ранно предупреждение  - набор от 

индикатори от различните сектори на икономиката, значителната промяна в 

поведението на които, ще генерира сигнал за източник на уязвимост; 

- изследването на системния риск изисква повишено внимание към 

финансовите пазари и разглеждане на проблемите свързани с моралния риск, 

асиметрията на информацията и ефектите на заразата; 

- паричните пазари отразяват възможните неравновесия в икономиката, дават 

представа за взаимодействието на публичните и частните институции, като 

краткосрочните лихвени проценти, които се установяват на тях са ранен 

сигнал за уязвимост; 

- платежната система заема важно място в анализа на системния риск, поради 

способността и да предава зараза между участниците. Усилията на 

международната общност водят до формулиране на основни принципи за 

системно важни платежни системи, както и до дефиниране на отговорностите 

на централните банки; 

- валутният борд е най-подходящият режим за България в процеса на 

присъединяване към еврозоната. Противоречивата парична политика може да 
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доведе до сериозни сътресения в икономиката и подкопаване на доверието в 

способностите на централната банка; 

- системата за ранно предупреждение за българската икономика е основен 

инструмент в анализа на системния риск, интегриран подход, който спомага 

за откриване на източниците на уязвимост в различните сектори на 

икономиката, както и показва взаимодействието между тях; 

- Междубанковият пазар и колебанието на лихвените проценти на него са 

възможен индикатор за състоянието на системния риск в банковата система и 

затова ще бъдат специален обект на внимание; 

- Платежната система е естествената среда за появата и развитието на 

системния риск. Динамичните промени в платежната система на България 

изискват повишено внимание към инфраструктурата и процесите в нея, което 

я превръща в неделима част от методологията за анализ на системния риск.  

- Публичната политика, главно чрез действията на регулаторните органи, както 

и възможностите за пазарна самодисциплина са естествен завършек на 

анализа на системния риск. Осигуряването на финансовата стабилност в 

процеса на присъединяване към Еврозоната може да се реализира чрез 

оптимизиране на инфраструктурата и действията на надзора на системата; 

- общоприетият подход на прозрачност в действията на публичните институции 

предполагат публикуването на доклад за финансова стабилност, 

методологичните основи на който могат да се открият в настоящия 

дисертационен труд 

Използва се основно макроикономически подход към анализа. Прилага се и 

интегриран и системен подход към финансовата система. Използвани са и други подходи 

и методи като събиране на информация; обработване и представяне във вид, който да 

отговаря на нуждите на изследването; исторически подход, методът на наблюдението, 

сравнителни анализи, статистически и иконометрични методи. 
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Глава II Теоретични основи на системния риск 

В общия смисъл, системният риск не може да бъде разгледан като феномен само 

на икономиката или финансовата система. Проявлението му, във всекидневието, често 

се свързва с епидемиологията и негативните последствия, които заразна болест може да 

предизвика. В икономическата наука се счита, че системният риск с най-голяма 

вероятност може да се прояви във финансовата система. Широко разпространена криза 

във финансовата система може да има силно неблагоприятно въздействие върху реалната 

икономика и общото благосъстояние.  

2.1 Дефиниране на системния риск  

За изясняването на системния риск в икономиката като концепция, трябва да 

разгледаме някои основни  понятия. Негативни последствия за финансовата система 

могат да се породят както от неблагоприятна ситуация за единичен участник, така и при 

засягане на по-голям брой икономически агенти. Системно събитие можем да 

дефинираме, като такова, при което оповестяването на лоши новини за финансова 

институция, или дори нейният фалит, или крах на финансов пазар имат за последствие 

значителни негативни ефекти върху една или няколко други финансови институции и 

пазари. Важно значение има “ефектът на доминото”, който произтича от единичен 

ограничен шок. При този ефект, затрудненията на една финансова институция или пазар 

в първоначален момент от време, се пренасят върху друга институция или пазар в 

следващия период, които от своя страна пораждат негативни последици за част или 

всички останали институции и пазари. При разглеждането на тези концепции е много 

важно времевото проявление, като разграничаваме начален момент на осъществяване на 

събитието, както и последващи моменти в които се проявяват ефектите от него върху 

други финансови институции и пазари. 

Системно събитие, при повече от един първоначално засегнат, наблюдаваме 

освен в описаните по-горе случаи, но и при едновременни негативни ефекти върху голям 

брой институции или пазари, като последствие от тежки и широко разпространени 

систематични шокове. Тъй като ефектите са едновременни, това предполага и 

възможност за успоредно оповестяване на нова информация или сигнали. Системно 

събитие разглеждаме като значително, когато институциите, засегнати във втория или 

в някой от следващите периоди, фактически фалират като резултат от първоначалния 

шок, при положение, че преди конкретното събитие фундаментално са били 
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платежоспособни. Ако разгледаме проявлението му по отношение на определени пазари, 

то е значително, когато е довело до техен крах, който не би се наблюдавал без изявата 

му. Проявлението на значителното системно събитие, определяме като зараза. Ако 

резултатът от проявлението на системното събитие не е фалит или крах, можем да го 

определим като слабо.  

Системната криза можем да дефинираме като значително системно събитие, 

което засяга голям брой финансови институции и/или пазари, като сериозно ограничава 

нормалното функциониране на финансовата система. Под нормално функциониране на 

финансовата система разбираме ефективното и ефикасно канализиране на спестявания и 

превръщането им в инвестиции, които обещават най-висока възвращаемост (при 

характерно ниво на риск). Проявления на нарушено нормално функциониране на дадена 

финансова система са: сериозен недостиг на ликвидност, силно ограничаване на кредита 

за реалния сектор, неефективно разпределяне на риска, значителни грешки при 

определянето на цените на активите.  

Разграничението на системното събитие на значително и слабо, както и 

дефинирането на системна криза, са важни, тъй като реакциите и управлението на 

кризите са различни, в зависимост от характера на шока – единичен или систематичен. 

Това обяснява и големите възможности за зараждане на системни събития – те са 

характерни за всички сектори на икономиката, което предопределя и важността на 

тяхното изучаване. 

Системният риск може да бъде дефиниран като вероятност (риск) за проявление 

на значителни системни събития. Системният риск има широко поле на изява – от 

неблагоприятния ефект във втория период на гореописания процес върху индивидуална 

институция или пазар, до риска от проявление на системна криза, която да засегне много 

голяма част от финансовата система или пазари. Ако разгледаме географския признак, 

системният риск бива регионален, национален или международен.  

Както видяхме, ключов елемент в концепцията за системния риск е системното 

събитие. То се състои от две части – шок и механизъм за разпространение. Според 

Неновски(1997)36, “шокът е такова развитие на риска, което надхвърля предвижданията 

на финансовите агенти”. Ако следваме финансовата теория, шоковете можем да 

                                                           
36 Виж Неновски Н. (1997), “Теоретични основи на системните финансови кризи”, сп. Икономическа 
мисъл, бр. 2, стр. 3 – 21. 
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разграничим на индивидуални (идиосинкретични) и систематични. В крайния им 

вариант, идиосинкретичните шокове в началото засягат индивидуална финансова 

институция или отделен клас активи, а систематичните шокове – цялата икономика, или 

всички финансови институции едновременно. Пример за идиосинкретичен шок за 

финансовата система е фалита на отделна банка, който може да  доведе до негативни 

последствия в следващите моменти от развитието на събитието. Идиосинкретичен шок 

за световната финансова система е неочакваната девалвация на дадена национална 

валута, която не се използва в много голям мащаб. Систематични шокове за 

националната финансова система са неочакваното покачване на инфлацията, 

влошаването на салдото по търговската сметка на платежния баланс и др.  

Механизмът на разпространение на шока е също много важен. Във финансовата 

система шоковете се разпространяват предимно по два начина – чрез взаимните 

експозиции между финансовите институции и чрез информационни ефекти. 

Трансмисията на шоковете би трябвало да се разглежда като част от естествения 

механизъм на приспособяване на системата към ново равновесие. Това разпространение 

на шоковете много често засяга и нефинансовите институции. Ако разглеждаме 

систематичен шок, то можем да говорим за разпространение в макроикономически 

смисъл, който може да засегне, както финансови, така и реални променливи. Пример 

затова е низходящата фаза на икономическия цикъл, при която често се наблюдава фалит 

на предприятия в реалния сектор. По този начин те не могат да си обслужват 

задълженията и поставят банките в затруднено положение, което от своя страна води до 

намаляване на новоотпусканите кредити и до допълнително снижаване на реалния 

растеж на БВП. Ако разгледаме банките, то депозитните контракти много рядко са 

обвързани с макроикономически шокове, засягащи цените на активите. Негативни 

изменения на основни макроикономически променливи, при такива условия, често са 

съпроводени с фалити на банки и стават причина за банкови кризи37. 

Дефинирането на понятийната база спомага и за разграничаване на термините 

системно и систематично. Както видяхме, системно е събитието, което съдържа шок и 

механизъм на разпространение. То може да възникне както на индивидуално ниво, така 

и едновременно за няколко институции или пазари, и се разпространява в част или в 

цялата система. Понятието систематично свързваме преди всичко с шока, като то не е 

характерно на индивидуално равнище в системата, а напротив – засяга едновременно 

                                                           
37 Виж Gorton G. (1988), “Banking Panics and Business Cycles”, Oxford Economic Papers, No. 40, p. 751-781. 
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няколко участника в нея. Систематичното се противопоставя на идиосинкретичното 

(индивидуалното), докато системното може да ги съдържа и двете, както и да е 

предизвикано от всяко едно от тях.  

Изясняването на основните понятия по естествен начин задава смисловата рамка 

на прегледа на литературата посветена на системния риск, която последователно ще бъде 

направена в следващите части на изложението.  

Важността на възможностите за оценка на системния риск и предотвратяването 

на значителните системни събития, които са свързани с него, предполага наличието на 

голям брой изследвания по въпроса. Паричните режими са основа на монетарната 

стабилност и ще бъдат разгледани в светлината на правилата за изграждане на модерна 

парична политика.  

Изучаването на системния риск предполага анализирането на основните 

източници на шокове за пазарите и индивидуалните институции и възможностите за 

навременното им откриване. Това ще бъде постигнато чрез изграждането на  “Система 

за ранно предупреждение” (Early Warning System), която да обхване различните сектори 

на икономиката, като ги интегрира и покаже взаимните връзки и зависимости между тях. 

Ще бъде направен естествен преход към основната среда за развитие на системен риск – 

банковата система. Взаимната обвързаност между банките се проявява на 

междубанковия пазар, който също заслужава необходимото внимание. Платежната 

система  е резултат от влиянието на описаните досега сектори на икономиката и изява на 

ликвидността на практика. Изследването на системния риск предполага анализ на 

възможните причини и вероятност от криза, както и начините за избягването и. 

Институционалната рамка за постигане на финансова стабилност налага разглеждането 

на основни механизми за осигуряването и, какъвто е възможността за проява на 

функцията на кредитор от последна инстанция.  

2.2 Паричните режими като среда за провеждане на макроикономическа 

политика 

Детайлният подход към системния риск изисква разкриването на средата, в която 

той ще се анализира. Изложението е посветено на системния риск при паричен съвет и 

това предполага запознаване с основни характеристики и рамка на паричните режими, 

които са най-важната част от монетарната стабилност. Акцентът е поставен върху 

системния риск, а и паричният съвет в България е широко застъпена тема в 
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изследванията, затова прегледът на литературата, който следва, ще се спре само в най-

общи линии на паричните режими, което разбира се не намалява тяхната важност.  

2.2.1 Цели и принципи на паричната политика в съвременните условия  

Паричната политика в съвременните условия е доказано по-ефективна като е 

подчинена на определени правила, като противоположност на дискрецията. Под 

дискреционна парична политика, за целите на това изследване, ще разглеждаме 

политиката, при която липсват ясно формулирани и предварително известни на 

икономическите агенти правила, не се наблюдава дефинирана цел, а решенията се вземат 

в хода на протичане на икономическите процеси и в повечето случаи следват тези 

процеси, като често се наблюдават резки промени  в действията на паричните власти. 

Дебатът правила срещу дискреция е решен в полза на първите, като за доказателство 

могат да се посочат редица изследвания: Kydland and Prescot (1977), Sargent and Wallace 

(1981), Barro and Gordon (1983). 

Основните цели и принципи на паричната политика могат да се обобщят, както 

следва38: 

(i) Паричната политика трябва да бъде насочена към осигуряване на ценова 

стабилност 

Ценовата стабилност позволява съобразяване с лаговете в проявлението на 

монетарната политика, базира се на липсата на дългосрочна връзка между инфлацията 

от една страна и безработицата и растежа от друга, спомага за решаването на проблема 

с времевата непоследователност.   

В последните години се стигна до широк консенсус , че ценовата стабилност 

(ниско и стабилно инфлационно равнище) осигурява съществени ползи за икономиката: 

- Намалява несигурността , касаеща относителните цени и бъдещите ценови 

равнища, като улеснява икономическите агенти в процеса на вземането на 

решение  и така увеличава икономическата ефективност. При наличие на 

инфлационна инерция  търсената рискова премия върху спестяванията и 

честотата на промяна на цените нараства. Засяга се също и относителната 

                                                           
38 Много добра идея за целите и принципите на паричната политика дават изследванията: Mishkin  (1999) 
и Hanke (1999) 
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атрактивност на реалните срещу номиналните активи при инвестиране и 

краткосрочното спрямо дългосрочното договаряне. 

- Намалява изкривяванията, които се получават от взаимодействието между 

данъчната система и инфлацията . Поради факта, че данъчната система е често 

индексирана заради инфлацията, това съществено увеличава цената на 

капитала и причинява спад на инвестициите под оптималното им равнище.  

- Увеличава степента на продуктивно ангажираните ресурси в икономиката и 

така въздейства в посока увеличаване на икономическия растеж. Това следва 

от склонността при по-висока и трайна инфлация да се инвестират повече 

средства във финансовия , отколкото в реалния сектор.  

Важността на проблемите свързани с инфлацията водят до разработването на 

множество изследвания за взаимното влияние между инфлацията и останалите основни 

макроикономически показатели. В Barro (1995) са изследвани данни от около 100 страни 

за периода от 1960г. до 1990г. Показано е, че повишаването на инфлацията средно с 10 

процентни пункта на година редуцира растежа на реалния БВП на глава от населението 

с 0.2 – 0.3 процентни пункта на година, и намалява отношението на инвестициите към 

БВП с  0.4 – 0.6 процентни пункта39. 

(ii)  Избягване на времевата непоследователност 

Един от ключовите проблеми, с които се сблъскват паричните власти е времевата 

непоследователност.40  Този проблем възниква, защото съществуват стимули за 

централната банка да се опита да използва краткосрочната замяна между инфлация и 

безработица, която постига временно добри резултати, но в дългосрочен период те 

значително се влошават. Експанзионистичната монетарна политика произвежда висок 

растеж в краткосрочен период и паричните власти са принуждавани да я прилагат. Но в 

дългосрочен период икономическите агенти приспособяват своите заплати  и очаквания 

и правят невъзможни неочакваните шокове в паричното предлагане от страна на 

централната банка. 

Механизмът може да се опише накратко. Например, централната банка обявява 

публично, че инфлацията в края на периода ще бъде 5%. Тази стойност се използва в 

                                                           
39 Виж Barro R. (1995), “Inflation and Economic Growth”, National Bureau of Economic Research, Working 
Paper No 5326 
40 Виж Kydland F. and E. Prescot (1979), "Rules Rather Than Discretion: The Inconsistency of Optimal Plans", 
Journal of Political Economy, Vol. 85, No3, p. 619-637 
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контрактите между работодатели и наети. Но, след като тя вече е заложена в договорите, 

централната банка чрез монетарна експанзия постига инфлация примерно 10 %, която 

намалява реалните заплати и създава благоприятни импулси за увеличаване на заетостта. 

Но в следващите периоди подобни изменения са несъстоятелни поради изменения и 

приспособявания на очакванията на широката икономическа публика. 

Времевата непоследователност възниква в следствие на провеждането от страна 

на централната банка на дискреционна политика, която се състои в използването на 

разнообразни инструменти, чрез които се предизвикват промени в основни монетарни 

параметри и се цели текущото им управление. По този начин се преследват краткосрочни 

цели за увеличаване на заетостта и продукта, които са несъстоятелни в дългосрочен 

период.41 

Времевата непоследователност може да бъде избегната, когато на 

дискреционната политика се противопостави такава, която се подчинява на явно 

зададени правила. Тези правила ограничават действията на монетарните власти и не им 

позволяват да се поддават на краткосрочни експанзионистични импулси. Дори и 

монетарните власти да са добре запознати с проблема за времевата непоследователност, 

натискът за провеждане на дискреционна политика може да бъде генериран от страна на 

политиците, което е не по-малко вредно за икономиката.  За избягване на проблема с 

времевата непоследователност трябва да се изградят подходящи механизми и 

институции за провеждане на монетарна политика, които да изградят солидна репутация 

и доверие в действията си. 

(iii)  Съгласуване на фискалната с монетарната политика 

Безотговорната фискална политика прави доста трудно за монетарните власти да 

преследват ценова стабилност. Големите правителствени дефицити водят до 

непрестанни атаки срещу паричните власти да монетизират дълга, като по този начин 

произведат бързо парично нарастване и инфлация.  Следователно, много е важно да се 

ограничат фискалните власти от нарастващо и голямо по мащаб дефицитно 

финансиране. Това може да се постигне чрез съгласуване на фискалната с паричната 

политика и улесняване на монетарните власти да държат инфлацията под контрол.  

                                                           
41 Виж Barro R. and D. Gordon (1983), "Rules, Discretion and Reputation in a Model of Monetary policy", 
Journal of Monetary Economics, 12, p. 101-121  
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(iv)  Монетарната политика трябва да бъде дългосрочно ориентирана.  

Монетарната политика трябва да притежава способности за предвиждане на 

бъдещи изменения и реакции поради съществуващия лаг в проявлението и. Много е 

важно прецизно да се оценят лаговете, защото ако монетарните власти изчакат, докато 

настъпят нежелани промени в колебанията на продукта и инфлацията, действията, 

предприети в последствие, трудно ще постигнат очаквания резултат. 

Ако се изчака докато инфлацията се прояви и тогава се направят опити за 

ограничения в паричната политика, ще бъде твърде късно, тъй като инфлационните 

очаквания ще бъдат вече включени в процесите на договарянето на заплатите и 

определянето на цените и ще се създаде инфлационна инерция, която трудно може да 

бъде овладяна.  Както е известно, процесът на обуздаване на инфлацията е доста бавен и 

скъп.   

Подобни нежелани ефекти могат да се получат и при ненавременна реакция на 

процеса на изпадане на икономиката в рецесия. Тогава евентуалните експанзионистични 

мерки могат да доведат до реакция дори и след възстановяването на икономиката и така 

да предизвикат нежелани колебания в производството  и инфлацията. 

За да се избегнат подобни проблеми, монетарните власти трябва да са добре 

ориентирани в средносрочен и дългосрочен хоризонт и да реагират изпреварващо. 

 (v)  Монетарните власти трябва да бъдат заставени да поемат 

отговорност и да се отчитат за действията си. 

Възможността за избягване на отговорността създава импулси за отклоняване от 

обществено признатите цели на политиката.  

Основен принцип на демокрацията е, че обществото трябва да има право да 

контролира действията на правителството и всички онези институции, които са много 

важни за създаването на условия и оптимална среда за функциониране на пазарните 

принципи. Обществото трябва да има реалната възможност за въздействие и наказание 

на онези политици (независимо дали в органите на държавната власт или в централната 

банка),които са изявили своята некомпетентност и тя е довела до нежелани вредни 

последици. Съществуването на такава възможност и високата и степен на реална 

приложимост, прави значително по-вероятно да се селектират компетентни и отговорни 

лица. 
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Разглежданият принцип е от изключително важно значение за създаване на една 

реално работеща централна банка. Тук се предпоставя наличието на критичен разбор на 

действията и  от страна на правителството и широката икономическа публика.Това може 

да се постигне чрез законово изискване за периодичен отчет на ръководния орган на 

централната банка пред изпълнителната власт.  

Първостепенна задача, която подпомага повишаването на способността на 

централната банка да отговаря и да се отчита за действията си, е увеличаването на 

прозрачността на мерките на паричната политика. Централната банка трябва конкретно, 

просто и ясно да формулира своята парична стратегия, да обясни нейните цели и да 

оповести намеренията си за това, как смята да ги реализира. Всеки път когато променя 

количественото изражение на някой свой инструмент, като процента на минималните 

задължителни резерви,например, е необходимо да оповести своето решение и да обясни 

причините за него. Препоръчва се използването на разнообразни публикации, които да 

повишат прозрачността на действията на централната банка. 

Отговорността, отчетността и прозрачността на действията на централната банка 

са важни не само по отношение на възприемането на демократичните принципи, но и са 

от изключително значение за успеха на паричната политика. Прозрачността намалява 

несигурността по отношение на целите на паричната политика, като по този начин 

допринася за повишаването на стабилността на очакванията и благоприятства процеса 

на вземане на решение от страна на стопанските субекти. Прозрачността и честото 

общуване с икономическата публика осигуряват по-добро разбиране и съгласие за 

обхвата на действията  на централната банка – да се стреми към ценова стабилност, като 

по този начин се създадат условия за постигане на устойчив икономически растеж за 

дългосрочен период. Не по-малко важно е обстоятелството, че по този начин се 

подпомага формирането на мнение за макроикономическите параметри, които не бива 

да попадат в сферата на влияние на централната банка  и поради своята несъстоятелност 

– стимулиране на непрекъснат растеж на заетостта и БВП чрез неочаквани 

експанзионистични мерки. Нарасналата публична подкрепа за действията на 

монетарните власти спомага за намаляване на натиска от страна на политиците и така 

увеличава независимостта на централната банка. 

След формулирането на основните принципи ще бъдат представени два парични 

режима, които са в тясна връзка с конкретната ситуация в България и 

предизвикателствата, които я очакват в процеса на присъединяване към Еврозоната. 
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2.2.2 Парични режими основани на правила 

В практиката в последните години се наложиха два основни парични режима, 

основани на правила, които паричните власти явно обявяват пред широката 

икономическа публика и поемат ангажимента да ги спазват. При първият режим 

централната банка се стреми да постигне определена цел за валутния курс, а при втория 

– за инфлацията. Паричният съвет можем да отнесем към таргетирането на валутен курс, 

но важността му за конкретните български условия изисква той да бъде отделен в 

самостоятелна част на изложението, за да се акцентира на конкретни негови 

характеристики.  

 

2.2.2.1 Постигане на определена цел (таргетиране) за валутния курс  

За целите на изложението ще бъде представено мекото фиксиране на валутния 

курс. Мекото фиксиране на валутния курс най-често се изявява в т.нар. целеви валутни 

зони (таргет зони). Класическото разбиране за този режим е, че при него съществува 

фиксирано разменно съотношение между местна и чуждестранна валута (централен 

паритет) и симетрични граници от +/- няколко процента, в които валутният курс е 

оставен да се колебае около централния си паритет, при наличието на явно зададен 

ангажимент да не се позволява на валутния курс да напуска границите.42  Разглеждането 

на основните принципи на този режим се налага от изискванията на Валутно-курсовия 

механизъм (ERMII). Този механизъм е последният етап преди приемането на еврото като 

национална валута от новоприсъединените страни към ЕС. Изискването за колебания на 

националната валута в рамките на +/- 15% в последните две години преди приемането на 

еврото, представлява по същество целева валутна зона.  

След няколко ранни опита за дефиниране на модел за обяснение на целевите 

валутни зони,  систематизирано и последователно представяне на този паричен режим е 

направено от Krugman (1991).43 Неговият модел се оказва идеализиран случай за 

обяснение на механизма и резултатите от действието на зоните, но е много важна основа 

                                                           
42 Обикновено под валутен курс местна/чуждестранна валута се разбира броят единици местна 
национална валута за една единица чужда. Следователно, приближаването към долната граница на 
таргет зоната означава поскъпване на местната спрямо чуждата валута. ПЧ.  
43 Виж Krugman P.  (1991), “Target Zones and Exchange Rate Dynamics”, Quarterly Journal of Economics, 
August  
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за по-нататъшните изследвания44. Кругман изхожда от предположението, че валутният 

курс, като всяка друга цена на даден актив, зависи от някои текущи фундаментални 

фактори и от очакванията за бъдещата стойност на валутния курс. При това, при дадено 

равнище на фундаменталните фактори, очакванията за по-висок бъдещ валутен курс (т.е 

по-ниска бъдеща стойност на националната валута) водят до по-висок валутен курс в 

настоящия момент.  

Предполага се, че чрез контролиране на паричното предлагане, централната банка 

може да детерминира поведението на агрегираните фундаментални фактори, а по този 

начин и на валутния курс. Когато националната валута е слаба, централната банка може 

да намали паричното предлагане, за да подкрепи местната парична единица.45 

Моделът на Кругман съдържа две основни предположения. 

Първо, валутната таргет зона се ползва с пълно доверие, защото икономическите 

агенти вярват, че долната и горната граница ще останат фиксирани, т.е. валутният курс 

ще се колебае между тях за целия период на действие на паричния режим. Все пак се 

дискутира възможността за колапс на режима и преминаване към “свободно плаване”, 

още първият път когато валутният курс премине границите на зоната.  

Второ, таргет зоната е защитавана само чрез маржинални интервенции, т.е. 

подобно действие е допустимо само когато валутният курс достигне границите на зоната. 

Два са основните резултата от модела. Първият е т.нар. “honeymoon effect” 

("ефект на медения месец"). Той се изразява в следното – когато валутният курс е висок 

и близък до горната граница на зоната, възможността за определен краен период от време 

да достигне самата граница нараства. Като резултат вероятността от бъдеща интервенция 

за редуциране на паричната маса и подкрепа на националната валута нараства. Това 

означава, че,  ако тази интервенция се осъществи, се очаква бъдещо поскъпване на 

местната валута. Но самата  вероятност за интервенция и очакванията за бъдещо 

поскъпване са достатъчни да върнат валутния курс обратно в границите а зоната, т.е. 

местната валута незабавно да поскъпне, без самата интервенция да се осъществи на 

практика. В този случай валутният курс е по-нисък от равнището, което съответства само 

на фундаменталните фактори. Описаният ефект води до заключението, че на таргет 

                                                           
44 Основните изводи за целевите валутни зони ще бъдат използвани при анализа на спекулативната 
атака срещу унгарския форинт, който ще бъде направен в емпиричната част на изложението. ПЧ. 
45 Централната банка може да интервенира чрез продажба на ценни книжа при операции на открития 
пазар или чрез продажба на чужда валута. ПЧ 
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зоната е присъща вродена стабилизационна роля по отношение на валутния курс, тъй 

като очакванията за бъдеща интервенция от само себе си текущо връщат курса в посока 

централния паритет. 

Вторият основен резултат е, че на границата на зоната валутният курс е напълно 

нечувствителен към фундаменталните фактори, което е известно като “smooth pasting”.  

Валутният курс се детерминира от очакванията за бъдещото му  поведение и се оказва, 

че е невъзможен скок извън границите на зоната, като спекулиращите с валута имат само 

един изход – да заложат на промяна на курса в посока вътрешността на зоната. 

Пълното доверие, наличието само на маржинални интервенции и явната 

номинална котва (фиксирането към чужда валута) на пръв поглед правят този режим 

много удобен за приложение за страните в преход. При него е спазен демократичният 

принцип за свобода на инструментите и зависимост на целите. Политиката изглежда 

прозрачна, защото валутният курс лесно може да бъде наблюдаван от широката 

икономическа публика. 

Но емпиричните доказателства категорично отхвърлят някои от предположенията 

и резултатите от модела.46   

Основната предпоставка, която на практика не е спазена, е наличието само на 

маржинални интервенции. Напротив, при достатъчен обем на валутните резерви се 

възприемат интервенции дори и когато валутният курс е вътре в зоната и далеч от 

границите. Това е сериозно смущение в механизма на зоната, което намалява доверието 

в нея. Периодът на запазване на текущите граници на таргет зоната също е ограничен във 

времето. Най-често наблюдаваното явление е след известен период да се извърши скок 

към нов централен паритет, като границите на новата и старата таргет зони дори не се 

застъпват. 

Честите интервенции, които предприема централната банка, не дават възможност 

за проявление на    “honeymoon”   ефекта и го обезсмислят. Нещо повече, в теорията се 

проявява и т.нар. “divorce” ефект ("ефект на развода"), който се поражда от липсата на 

доверие във възможностите на централната банка да защитава паритета на валутния курс 

и се проявява в наличие на  много силни очаквания за девалвация при движението на 

валутния курс. Основна детерминанта на функцията, която описва поведението на 

                                                           
46 Виж Svensson L. (1992), “An Interpretation of Recent Research on Exchange Rate Target Zones”, Journal of 
Economic Perspectives, Vol. 6, No 4, Fall 1992 
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валутния курс в таргет зоната, стават очакванията за промяна на паритета (р). При това  

при р>0.5 имаме по-голямо колебание на валутните курсове и лихвения диференциал 

(разликата между лихвите в местна и в чужда валута) в сравнение със ситуацията с 

плаващи курсове, което при равни други условия прави поддържането на таргет зоните 

по-скъпо.  

Друг пример са “пълзящите коридори”  възприети от няколко латиноамерикански 

държави. Тези “коридори” са базирани на пълзящ централен паритет и наличие на 

граници на колебание на курса. Чили възприема пълзящ централен паритет с лимит на 

колебанията в рамките на 10%, а Мексико прилага друг вариант – таргет зона през 

периода ноември 1991 – декември 1994, при което долната граница е фиксирана 

(ограничена е възможността на националната валута да поскъпва), а горната граница е 

оставена да се измества нагоре бавно, като така се постига продължително във времето 

плавно обезценяване.47 Опитът на Мексико да приложи таргет зона завършва с кризата 

от края на 1994 г., която е популярна под името “Текила криза”.  

Предимства на режима са неговата прозрачност (валутният курс е лесен за 

наблюдение), повишаването на доверието в способностите на централната банка да се 

придържа към политика за стабилност на цените поради конвергенция на 

инфлационните очаквания към страната спрямо чиято валута е определен централния 

паритет.  Този режим осигурява автоматично правило за управление на монетарната 

политика и избягване на проблема с времевата непоследователност.  

Основен недостатък на режима  е, че в реалната действителност той е  достатъчно 

близък и почти съвпада с режим на управлявано плаване, като все пак има наличие на 

някаква потенциална котва (централният паритет), но тя се съблюдава само при 

наличието на резерви в чужда валута, които обаче се използват и в самите граници на 

таргет зоната. Така при високи очаквания за промяна на паритета, изтощаване на 

резервите поради чести интервенции, този режим става обект на сполучливи 

спекулативни атаки срещу курса. Централната банка губи кредита на доверие, 

номиналната котва не изпълнява своята роля и режимът се обезсмисля.    

 

 

                                                           
47 Виж Kempa B. and M. Neless  (1999), “The Theory of Exchange Rate Target Zones”, Journal of Economic 
Surveys, Vol. 13, No. 2 
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2.2.2.2 Постигане на определена цел (таргетиране) за инфлацията 

Това е паричен режим, при който решенията за провеждането на монетарната 

политика се вземат на база сравнение между очакваната бъдеща инфлация и 

ананонсираното инфлационно равнище в ролята му на номинална котва, при поет 

ангажимент от страна на монетарните власти да постигнат това равнище. Основна 

характеристика е липсата на междинна цел, като съответните инструменти и процедури 

са насочени директно към постигането на желаното инфлационно равнище. Очакванията  

на паричните власти за бъдеща инфлация приемат формата на конкретна прогноза, която 

се използва като индикативна променлива. Поради съществуващите лагове в 

проявлението и въздействието на инструментите на паричната политика върху 

равнището на инфлацията е необходимо да се прилагат изпреварващи действия, като 

индикатор за необходимостта от тях се използва разликата между прогнозната инфлация 

и крайната цел.  

От оперативна гледна точка режимът се състои от две стъпки. При първата 

паричните власти правят прогноза, за да разберат дали при запазването на текущата 

стратегия на паричната политика инфлацията ще остане в рамките на анонсираната цел. 

Втората стъпка се  налага, когато се прецени, че бъдещата инфлация се отклонява от 

целта. Тогава по силата на правилото за обратна връзка, което обвързва инструментите с 

крайната цел, се правят необходимите промени в действията на паричната политика, за 

да се уеднаквят прогнозираната инфлация и крайната цел.     

При конкретната реализация на режима се разглеждат следните основни 

проблеми: 

- Как да се дефинира целта: дали като равнище на цените или като темп на 

инфлация. Предпочитания и използван на практика вариант е да се таргетира 

темп на инфлация, тъй като се получава по-малки колебания и редуциране на 

нуждата от отрицателна инфлация. 
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- Период на постигане на целта. Най-често използваният инструмент е 

лихвеният процент и ако периодите са по-кратки, инструментът се натоварва 

в по-голяма степен и става по-колеблив, което е неблагоприятно. При по-

кратък период се увеличава доверието, защото темпът на инфлация се 

характеризира с по-малки отклонения в сравнение с по-дълъг период на 

таргетиране. 

- Избор на апроксиматор на инфлацията – индекс на потребителските цени, 

дефлатор, индекс на цените на производител. Дефинира се т.нар. коринфлация 

– т.е. инфлация, върху която  централната банка може да влияе. Изхожда се от 

предпоставката, че инфлацията не е чисто монетарен феномен. За целта от нея 

се изваждат компонентите, които имат случайно и независимо проявление 

спрямо действията на централната банка – енергийни цени, косвени данъци, 

субсидии, промяна в условията на търговия. 

- Дефиниране на количествената характеристика на целта. Вариантите са 

различни – фиксирано число, централно равнище +/- някакъв процент на 

отклонение от него, коридор (с долна и горна граница за темпа на инфлация). 

Колкото по-строга е целта, толкова режимът е по-прозрачен и се ползва с по-

голямо доверие, но се губи гъвкавост. 

Основните предимства на режима са: 

- Осигурява добре дефинирана номинална котва, която лесно се наблюдава от 

икономическата публика. Така се увеличава прозрачността на режима и 

потенциалът му за намаляване на инфлационните очаквания, което спомага за 

постигане на крайната цел. Увеличената прозрачност се постига чрез 

постоянна комуникация с публиката и наличие на актуална информация за 

текущото състояние на инфлацията. 

- Поради наличието на широк обществен консенсус за крайната цел, намалява 

натиска от страна на външни за централната банка авторитети за преследване 

на краткосрочни експанзионистични мерки, като по този начин се решава 

проблемът за времевата непоследователност. Режимът  е препоръчително да 

се изгради като строг ангажимент, при неспазването на който управителният 

орган на банката може да бъде сменен, което е свидетелство за високата степен 

на отчетност и поемане на отговорност.  
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- Избягва проблема за колебанието на скоростта на обращение на парите, тъй 

като елиминира нуждата от строга връзка между съответния агрегат и 

инфлацията. 

- Избягва проблема с липсата на самостоятелна парична политика, което дава 

възможност за реакции спрямо шокове. (Този проблем е в основата на 

критиките към режима на паричен съвет.)   

- Имплицитно съдържа принципа за наличие на прогнозираща сила на 

стратегията за провеждане на парична политика, което е основен фактор за 

успеха на режима. 

Недостатъци на таргетирането на инфлацията: 

- Трудно се постига контрол върху инфлацията. По-лесно е да се поддържа 

фиксиран курс, отколкото да се осигури такъв контрол.  Препоръчва се само в 

страни с независими монетарни власти, които са доказали своята способност 

за борба с инфлация и могат да я прогнозират с висока степен на сигурност. 

- Поради лаговете в проявлението на резултатите от предприетите мерки 

изминава относително дълъг период (една – две години), докато се изявят в 

разбираем за обществото ефект. 

2.2.3 Основни характеристики на режима на паричен съвет  

Паричен съвет48 е режим, при който местната валута се обвързва с  чужда 

резервна валута, при строго фиксирано разменно съотношение и наличие на явна 

ангажираност на монетарните власти при поискване   да извършват обмяна на местната 

валута за резервната по фиксирания курс.  

Валутните бордове се разглеждат често като вид парични правила (конституция), 

които увеличават доверието в паричната система и допринасят за финансовата 

стабилност. Паричният съвет често се сравнява с режима на златен стандарт, поради 

някои основни общи характеристики: (i) автоматичен механизъм, който свързва 

паричното търсене и предлагане с динамиката на платежния баланс и води до 

относително бързо приспособяване след въздействието на шок, при това, без намесата 

на паричните власти; (ii) двата парични режима съществено ограничават местната 

                                                           
48 В текста понятията паричен съвет и валутен борд ще бъдат използвани като синоними. П.Ч. 
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икономическа политика. Налице са и някои съществени разлики. Валутните бордове са 

вътрешна парична организация (правила), най-често прилагани от индивидуална, 

обикновено развиваща се икономика, малка или средна по големина, Златният стандарт, 

от своя страна, през почти всички периоди е международно следвано правило. Страните, 

които прилагат режим на паричен съвет, са типично “периферни” икономики. Валутен 

борд се въвежда предимно в специфични периоди, например: (i) по време на преход от 

колониална система към национална централна банка или (ii) след период на финансова 

криза, която е причинена от паричната дискреция на централна банка (Латинска Америка 

и Източна Европа). За разлика от златния стандарт, паричният съвет е изкуствено 

създаден паричен режим, той не е възникнал от дълга и спонтанна еволюция на парите, 

но по-скоро е резултат от конкуренция и сътрудничество на определени групи 

икономически играчи (Nenovsky and Rizopoulos (200349,200450)). Противоположно на 

златния стандарт, при валутен борд източниците на доверие са външни и не са базирани 

нито на предишен опит, нито на еволюция на паричната политика.  

Паричните съвети се наблюдават в разнообразни институционални форми 

(Schuler (1992)51, Camilleri Gilson (2002)52). Това разнообразие може да бъде обяснено с 

различния исторически контекст, в който са възниквали валутните бордове, например, 

колониален и след-колониален период, или след разпадането на социалистическата 

система. Основните черти на съвременните парични съвети могат да бъдат обобщени по 

следния начин.  

Първо, паричният съвет изисква фиксиран валутен курс, легализиран по законов 

път, обвързан със стабилна чуждестранна валута, която има сериозна репутация на 

средство за съхранение на покупателната способност. Изборът на резервна валута се 

подчинява на конкретната обвързаност на страната с основните и търговски партньори, 

насоките за интеграция в регионален мащаб, формирани традиционни предпочитания 

при неофициалната валутна субституция. Задължително е за паричните власти да 

обменят националната валута за резервната при поискване (принцип на 

конвертируемостта). В някои случаи резервната валута се приема като легално платежно 

                                                           
49 Nenovsky, N. and Y. Rizopolos (2003), “Extreme Monetary Regime Change. Evidence from Currency Board 
Introduction in Bulgaria”, Journal of Economic Issues, vol. XXXVII, No. 4, December, pp. 909 – 941 
50 Nenovsky, N. and Y. Rizopoulos (2004), “Peut-on mesurer le changement institutionnel du régime monétaire 
?”, Revue d’économie financière, vol. 75, 2004, forthcoming 
51 Schuler K. (1992), “Currency Board”, Ph.D. Thesis, Fairfax: George Mason University 
52 Camillieri Gilson M. (2002), “Policy pre-commitment and institutional design: a synthetic indicator applied to 
Currency Boards”, OECD Working paper No. 16 
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средство успоредно с националната. По законов път може да се легализира не само 

конкретното правило, но и възможностите и цената за изход от него.  

Второ, при валутен борд местното парично предлагане е законово гарантирано 

(пълно или частично) с резервни активи, които лесно могат да бъдат конвертирани в 

резервна валута. Количествено и качествено се дефинират видовете валутни резерви, 

които могат да се използват Паричното предлагане в съвременните икономики често 

превишава резервните активи (в сравнение с 19-ти век например), този тип режим е по-

близък до частичната форма на златен стандарт. Избират се пасиви на паричния съвет, 

които да бъдат покрити с резерви. Решава се въпросът за величината на процента на 

покритие на пасивите. При стойности над 100% се получава излишък, който може да се 

използва за увеличаване на гъвкавостта на режима, но трябва да се внимава дали това 

няма да намали доверието в него. Препоръчва се излишъкът да се прилага за 

акомодиране на  шоковете в колебанието на цените на активите деноминирани в резервна 

валута, които се използват за резерви за покритие на активите. 

Трето, при паричен съвет няма или съществуват в силно ограничени форми 

възможности за провеждане на парична политика или функция на кредитор от последна 

инстанция. Лихвените проценти, които са класически инструмент на паричната 

политика, се формират на междубанковия паричен пазар.  

Четвърто, валутният борд предпоставя либерализиране на движението на 

капитали и гъвкавост на цените (включително лихвените проценти и заплатите). Това 

изисква подходяща институционална рамка за основните икономически играчи. Когато 

всички посочени условия са налице, съществува наистина автоматична връзка между 

динамиката на платежния баланс, резервите и местното парично предлагане. Това силно 

ограничава възможностите за дискреционни решения на политиците или централната 

банка. 

Опит за дефиниране на класическа форма на паричен съвет е направен в Hanke 

(2002)53, като този тип е наречен ортодоксален валутен борд. Този опит е полезен, тъй 

като позволява да се отличат специфични характеристики на разнообразните парични 

съвети и помага да се обяснят успехът или падението им. Ханке вярва, че ортодоксалния 

паричен съвет е този, при който освен фиксирания валутен курс се наблюдават няколко 

                                                           
53 Hanke S. (2002), “Currency Boards”, Annals of American Academy of Political and Social Science, 579, pp. 87-
105 
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други характеристики: (i) резервите на борда не съдържат вътрешни активи; (ii) пасивите 

се състоят единствено от банкноти и монети; (iii) гарантирана е пълна конвертируемост; 

(iv) не се упражнява функция на кредитор от последна инстанция; (v) централната банка 

не упражнява надзор над търговските банки; (vi) централната банка не отпуска кредити 

на правителството; (vii) покритието с валутни резерви е 100 – 115%. Ако използваме 

подобно определение за ортодоксален паричен съвет, съвременните бордове трябва да 

бъдат класифицирани като неортодоксални (Nenovsky and Hristov (2002)54). В 

литературата се наблюдава разграничение на първо и второ поколение парични съвети. 

Първото поколение се наблюдава предимно в колониалния етап и е близко до 

ортодоксалния паричен съвет. Второто поколение е характерно за съвременните парични 

съвети и специфичните му черти в българския вариант ще бъдат представени в 

емпиричната част на изложението. Общ елемент на второто поколение валутни бордове 

е, че някои от тях се въвеждат с цел излизане от тежка финансова криза, през която 

националните валути са загубили свои основни функции.В това отношение – 

възстановяване на стабилността след криза – се наблюдава известна близост с 

прилагането на златен стандарт в европейските страни след Първата световна война 

(Bernholz (2003)55, Moure (1998)56). Второто поколение валутни бордове често се въвеждат 

след периоди на фискално доминиране над паричната политика и силно дискреционна 

централна банка.  

Предварителните условия за макроикономическата среда, необходими за успеха 

на съвременния паричен съвет са: 

- За да се постигне доверие в режима трябва да има достатъчен процент  на 

покритие на пасивите на борда с валутни резерви (>100%) и следователно е 

необходимо наличие на достатъчен обем резерви. 

- Осигуряване на публична подкрепа за режима в един достатъчно 

продължителен начален период, за да се проявят положителните му черти. В 

противен случай съществува опасност от самозараждаща се спекулативна 

атака срещу фиксирания курс. 

                                                           
54 Nenovsky N. and K. Hristov (2002), “New Currency Boards and discretion. The empirical evidence from 
Bulgaria”, Economic Systems, March, vol.26. No. 1, pp. 55-72 
55 Bernholz P. (2003), “Monetary Regimes and Inflation. History, Economic and Political Relationships”, 
Cheltenham, Edward Elgar 
56 Mouré, K. (1998), “La politique du Franc Poncaré (1926-1936)”, Paris, Albin Michel 
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- Наличие на здрава банкова система поради невъзможността  (при 

ортодоксалния вариант) на централната банка да изпълнява функцията на 

кредитор от последна инстанция. 

- Публичен консенсус за строга фискална и финансова дисциплина. 

- Гъвкавост на трудовия пазар. 

Предимствата на паричните съвет могат да бъдат описани по следния начин: 

- -Осигурява намаляване на инфлационното равнище и успокояване на 

инфлационните очаквания за кратък период поради конвергирането на цените 

на търгуемите стоки към тези в страната на резервната валута; 

- Стабилизира икономическата среда поради налагането на финансова и 

фискална дисциплина, заради ограничаването на функцията на централната 

банка на кредитор от последна инстанция. Силно ограничена е възможността 

за политически натиск;  

- Повишава доверието и прозрачността на режима, поради наличието на 

номинална котва и автоматичен механизъм, чието поведение лесно може да се 

следи. 

Като недостатъци могат да се изтъкнат: 

- Невъзможност за реакции на паричната политика на външни и вътрешни 

шокове в икономиката. 

- Относително по-висока възможност за възникване на финансови кризи; 

- При съмнения в трайността на ангажимента могат да възникнат спекулативни 

атаки срещу фиксираното отношение. 

След представянето на основните правила и принципи на паричната политика ще 

преминем към последователно разглеждане на етапите от анализа на системния риск. 

Неблагоприятната изява на системния риск на практика е развитието на криза. 

Предотвратяването на финансова криза изисква познаването на основните причини, 

които я предизвикват, както и разработването на набор от индикатори, които да 

подскажат наличието на неравновесия в системата.  
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2.3 Пример за класификация на финансови кризи 

В тази част ще бъдат представени трите основни поколения кризи, които са 

описани в литературата. Целта  е постигане на по-голяма пълнота и яснота на 

изложението, тъй като изборът на индикатори в системата за ранно предупреждение е 

тясно свързан с типа криза и възможностите за нейното проявление. 57 Оказва се, че 

класификацията на кризите и анализирането на различните модели се разглеждат в 

няколко изследвания на Пол Кругман и той въвежда понятието четвърто поколение 

кризи, което също ще бъде представено накратко. 

Първото поколение кризи свързваме с Krugman (1979)58, който доразвива модела 

на Salant and Henderson (1978) за спекулативна атака срещу контролирана от 

правителството цена на златото. Според Krugman (1979), отмяната на фиксиран валутен 

курс се дължи най-вече на неустойчиво нарастване на кредита и слаби икономически 

фундаментални фактори. Този модел е модифициран от Flood and Garber (1984)59. Най-

опростено представен, моделът предполага, че при фиксиран валутен курс, когато 

инвеститорите променят структурата на портфейлите си, като продават местни активи, 

Централната банка трябва да интервенира, за да защити валутния курс. Ако в страната 

се провежда експанзионистична фискална и монетарна политика, това ще противоречи 

на режима на фиксиран курс и ще доведе до спекулативна атака, която да изтощи 

валутните резерви. Пример за подобна несъстоятелна икономическа политика при 

фиксиран валутен курс е покриването на бюджетни дефицити с парична емисия от страна 

на Централната банка, това ще доведе най-вероятно до експанзия на кредита в 

икономиката, засилено търсене на чуждестранна валута, поява на неофициален (често 

наричан “сенчест” ) валутен курс и натиск върху валутните резерви. Друго направление 

за развитие на криза е посочено в Agenor, Bhandari and Flood (1992)60, при което 

експанзионистичните политики водят до нарастване на вътрешното търсене на вносни 

стоки, което влошава търговския баланс и води до повишение на реалния валутен курс. 

Основни индикатори при този тип кризи са бюджетен дефицит, правителствени разходи, 

                                                           
57 Класификации на кризите могат да се открият на доста места, като много добро постижение в тази 
област е Неновски Н., К. Христов и Б. Петров (1999), “Два подхода към кризите на фиксираните курсове”, 
БНБ, Дискусионни материали, бр. 4, което се споменава на няколко места в изложението 
58 Krugman P. (1979), “A Model of Balance-of-Payments Crises”, Journal of Money Credit and Banking, vol. 11, 
no.3, p. 311-325 
59 Flood R. and P. Garber  (1984), “Collapsing exchange-rate regimes”, Journal of International Economics, Vol. 
17, p. 1–13 
60 Agenor P., J. Bhandari and R. Flood (1992), “Speculative attacks and models of balance of payments crises”, 
IMF Staff Papers, Vol. 39, p. 357–394. 
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растеж на кредита и на паричните агрегати, състояние на търговската и текущата сметки 

на платежния баланс, реален валутен курс. Първото поколение кризи се наблюдават в 

редица страни от Латинска Америка през 70-те и 80-те години на XX-ти век.  

Второ поколение кризи са развити от Obstfeld (1986)61, който показва, че ако 

икономическите агенти очакват спекулативната атака да принуди правителството да се 

откаже от фиксирания валутен курс, то кризата може да бъде самовъзпроизвеждаща се, 

дори и при стабилен макроикономически фундамент. Институционалната рамка на 

режима на фиксиран курс включва клауза за напускането му, над определени равнища 

на функцията на загуба на правителството. Krugman (1998)62 посочва три характерни 

елемента на кризите от второ поколение: 

- мотивация на правителството за изход от режима на фиксиран курс 

- причини, поради които правителството да защитава курса 

- разходите за защита на курса се увеличават, ако икономическите агенти 

вярват, че спекулативната атака ще е успешна.  

Тези три елемента могат да доведат до многоравновесна динамика. При едното от 

равновесията, запазването на фиксирания курс е обосновано от фундаменталните 

фактори. Влошаване на очакванията може да доведе до промени в политиката и отмяна 

на фиксирания курс. Кризата в Европейския валутно-курсов механизъм в началото на 90-

те е красноречив пример в това отношение. Обединението на Германия предизвика голям 

шок в търсенето, който принуди останалите европейски страни да повишат лихвените 

проценти. Пазарите на труд реагираха с нарастване на безработицата. Породиха се 

очаквания правителствата на страните с висока безработица да отменят фиксираните 

курсове, тъй като, в противен случай, рискуват да загубят следващите избори. Резултатът 

беше спекулативни атаки срещу валутите на страните с висока безработица63.  

Многоравновесната динамика и самовъзпроизвеждащите се очаквания правят 

кризата много трудна за прогнозиране. Решение на този проблем предлагат Morris and 

Shin (1998)64, които посочват, че многоравновесната динамика се дължи на най-вече на 

                                                           
61 Obstfeld M. (1986), “Rational and self-fulfilling balance-of-payments crises”, American Economic Review, Vol. 
76(1), p. 72–81 
62 Krugman P. (1998), “What happened to Asia?”, MIT, mimeo. 
63 За по-подробно описание виж Ozkan and Sutherland (1995) 
64 Morris S. and Shin H. (1988), “Unique Equilibrium in a Model of Self-fulfilling  Currency Attacks”, American 
Economic Review, Vol. 17, p. 587-597 
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факта, че се предполага за икономическите агенти да имат “общо познание”, т.е. всеки 

един от тях да познава перфектно действията на останалите. При това, ако всеки 

спекулант може да познава фундаменталните фактори само до известна степен на 

точност, то съществува определена точка в множеството от равновесия, която част от 

спекулантите ще възприемат като сигнал за криза и ще започнат спекулативна атака. 

Следователно, атака основана на очакванията, ще започне само когато фундаменталните 

фактори преминат определен критичен праг. 

Третото поколение кризи се появяват в литературата като обяснение на 

Азиатската криза от 1997 г. Азиатските страни, които са засегнати от кризата се 

характеризират със стабилни икономически фундаментални фактори – липсва конфликт 

между фискална и монетарна политика, отсъстват високи фискални дефицити, 

инфлацията и безработицата са сравнително ниски. При това поколение кризи под 

внимателно наблюдение попадат не само фундаменталните фактори и 

самовъзпроизвеждащите се очаквания, но и някои микроикономически фактори, като 

влошаването на балансите на банки и корпорации. Като основни причини за кризата са 

посочени моралният риск, недостигът на ликвидност в местните банкови системи след 

разразяването на кризата, проблеми от обезценяването на местната валута за 

финансовото състояние на предприятията, ефектът на заразата.  

Моралният риск в случая се изразява основно в много високи нива на кредита, 

като в това число се включва заемането от международните финансови пазари. McKinnon 

and Pill (1998)65 и Krugman (1998) свързват Азиатската криза с този фактор. Свързването 

на собственици на финансови институции с представители на правителствата в тези 

азиатски държави създават очаквания за наличие на държавни гаранции за кредитите, 

което води до масираното им отпускане. Моралният риск фокусира вниманието върху 

изграждането на благоразумен и ефективен банков надзор. Като индикатори, които могат 

да се използват за прогнозиране на настъпването на кризисно събитие, се препоръчват 

цените на активите – акции и недвижими имоти.  

Chang and Velasco (2001)66 разработват модел за малка и отворена икономика, в 

центъра на който поставят международната ликвидност. Банките и местни инвеститори 

                                                           
65 McKinnon R. and Pill H. (1998) “International Overborrowing: a Decomposition of Credit and Currency Risk”, 
World Development, Vol. 26(7), p. 1267-1282 
66 Chang R. and Velasco A. (2001), “A Model of Financial Crises in Emerging Markets”, Quarterly Journal of  
Economics, Vol. 116(2), p. 489-517 
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прибягват към висок обем кредити от международните пазари, както и нивото на 

вътрешния кредит също е високо. При промяна в очакванията изтеглянето на голям обем 

депозити от местната банкова система, принуждава банките да ликвидират дългосрочни 

инвестиции на цената на големи загуби. Чуждестранните кредитори също настояват да 

си получат обратно отпуснатите средства. Това предизвиква криза и недостиг на 

ликвидност. Индикатори, които могат да се следят в случая са краткосрочните външни 

задължения, слабия банков надзор и наличието на гаранции по депозитите.  

Krugman (1999)67 посочва проблеми от обезценяването на местната валута от гл. 

т. на финансовото състояние на предприятията. Фирмите в страните, засегнати от 

Азиатската криза, се характеризират с висока степен на задлъжнялост в  чуждестранна 

валута. Когато кризата се разразява, капиталовите потоци променят своята посока и 

изтичат от поразените страни. Това резултира в обезценяване на местната валута. 

Счетоводното проявление на тази обезценка в балансите на предприятията е 

нарастването на местната равностойност на задълженията им в чуждестранна валута. 

При сериозно ограничени или липсващи възможности за генериране на входящи потоци 

в чуждестранна валута, финансовото състояние на предприятията сериозно се влошава и 

те не могат да обслужват нарасналите си задължения. 

Masson (1998)68 разграничава три основни ефекта на зараза: 

- “мусонен ефект” – при него общ външен шок причинява проблеми в няколко 

страни 

- широко разпространение – изразява се в голямо увеличение на взаимната 

зависимост между страните – може да бъде по линия на търговски или 

финансови връзки 

- чиста зараза (или скок, както я нарича авторът) – промяна в очакванията на 

икономическите агенти, които не са свързани с конкретна динамика на 

фундаментални фактори.  

Неновски, Христов и Петров (1999)69 правят систематичен преглед на 

литературата, която се отнася до спекулативни атаки срещу фиксираните валутни 

                                                           
67 Krugman P. (1999), “Balance sheets, the transfer problem, and financial crises”, MIT, mimeo 
68 Masson P. (1998), “Contagion: monsoonal effects, spillovers, and jumps between multiple equilibria”, IMF 
Working Paper, No. 98/142 
69 Неновски Н., К. Христов и Б. Петров (1999), “Два подхода към кризите на фиксираните курсове”, БНБ, 
Дискусионни материали, бр. 4 



61 

  

курсове. При третото поколение кризи те посочват, че валутна криза е допустима дори и 

при стабилни макроикономически параметри, но при наличие на промяна в очакванията. 

При такива условия валутната криза е вече самовъзпроизвеждаща се и промяната в 

очакванията води до спекулативна атака срещу режима. Много е важна степента на 

доверие във възможностите на макроикономическите власти да поддържат фиксирания 

курс. При този тип кризи съществуват три основни канала за пренасяне на зараза, която 

може да засегне други страни в сходен етап на развитие. Първият канал е чрез външната 

търговия  - при едностранна обезценка на местната валута на страна А намалява 

конкурентоспособността на страната Б, която е основен търговски партньор на  А и е 

зависима от износа за страната А. Вторият е чрез промяна в очакванията на 

инвеститорите за страни със сходни макроикономически показатели. Третият е чрез 

ликвидността на финансовите пазари и бягство от националната валута. 

Krugman (2001)70 се опитва да си представи какво ще представлява кризата от 

четвърто поколение. Третото поколение кризи според автора не представляват 

типичната валутна криза. Механизмът на спекулативната атака и 

самовъзпроизвеждащите се очаквания от една страна предполагат криза от трето 

поколение с изтичане на капитал и обезценяване на местната валута, което потвърждава 

загубата на доверие. Но с малка промяна може да се получи модел на финансова криза, 

в който важна роля играе не само валутният курс, но и цените на останалите активи в 

икономиката. Както беше посочено в Krugman (1999), при криза от трето поколение 

могат да се получат сериозни негативни ефекти за счетоводните баланси на 

предприятията. Проблемите са в пасивната страна на баланса поради високата степен на 

задлъжнялост. При четвъртото поколение кризи проблемите се появяват в активната 

страна на баланса – по някаква причина цената на активите или на продуктивните 

инвестиции на предприятието намалява. Такъв неблагоприятен шок може да се получи в 

цените на недвижимото имущество, което ще намали разполагаемото обезпечение в 

икономиката и ще съкрати възможностите за ново кредитиране. Това сериозно ще влоши 

финансовото състояние на предприятията. Четвъртото поколение кризи свързва цените 

на активите с невъзможност на паричната политика да реагира на техния спад. Тази 

невъзможност за реакция може да е поради факта, че лихвените проценти са на почти 

нулево ниво (както в Япония) и монетарните стимули не могат да бъдат приложени. 

                                                           
70 Krugman P. (2001), “Crisis: The Next Generation?”, draft prepared for Razin Conference, Tel Aviv University, 
March 25-26, 2001 
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Според Кругман, реакцията при такава криза е свързана с фискалната политика и 

експанзията по тази линия трябва да е радикална. Кризите, които той определя като 

четвърто поколение, приличат на модели в затворена икономика, тъй като валутният 

курс не играе водеща роля.  

Представените модели на кризи потвърждават разнообразната им природа. 

Основното в прогнозирането им е своевременното откриване на източници на 

евентуално неравновесие, което предполага следенето на голям брой индикатори и 

внимателния анализ на сериозни отклонения при тях. 

2.4 Система за ранно предупреждение 

Оценката на системния риск включва като първа основна своя част разкриването 

на възможни източници на неравновесие в икономиката, които могат да доведат до 

реализирането на значително системно събитие. Задействането на механизма за 

разпространение ще доведе до системна криза, с тежки последици както за финансовата 

система, така и за останалите сектори на икономиката. При нормални условия, целта на 

пазарните участници и публичните институции е да не допуснат развитие на криза. Един 

от начините за адресиране на проблема е да се разработи и поддържа набор от 

индикатори, които да спомогнат за откриване на източниците на напрежение. Логическо 

основание за това е разликата в поведението на индикаторите в нормални или спокойни 

времена, от една страна, и при кризисни периоди от друга.  

2.4.1 Дефиниция за Система за ранно предупреждение 

Изборът на индикатори среща сериозни трудности. Причините за криза могат да 

бъдат различни и в литературата са разграничени три основни поколения кризи (както 

видяхме в 2.3), които се отнасят до валутните курсове, като се разглеждат и банкови 

кризи, както и кризи комбинация от първите два типа. Това предопределя вземането под 

внимание на голям брой индикатори от различни сектори на икономиката, които имат 

различни способност да прогнозират зараждането на криза. Освен това, различна е и 

средата за развитие на криза, избраната парична политика, режим на валутен курс и др. 

Следователно, намирането на универсални индикатори е почти невъзможна задача и 

ролята на система за ранно предупреждение не трябва да се абсолютизира. Но, 

познаването на конкретните условия в дадена страна, институционалната рамка, 

публичните политики и поведението на икономическите агенти в най-общия му смисъл, 

позволява да се изберат индикатори, които да дадат представа за стабилността на 
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икономиката и възможните и слаби места. Ако се стигне до извод, че икономиката е 

уязвима, всяка промяна в условията, външни или вътрешни увеличава вероятността от 

криза. В зависимост от сектора, който е най-уязвим и наличието на значими индикатори 

за този сектор, могат да се предприемат коригиращи действия, които да заздравят 

устойчивостта на системата. Това е и ролята на индикаторите – дори и да не могат с 

точност да предвидят момента на настъпване на криза, да подскажат къде да се търси 

неравновесието.  

Следователно, за целите на настоящия анализ, ще разглеждаме системата за 

ранно предупреждение, като набор от индикатори от различните сектори на 

икономиката, значителната промяна в поведението на които, ще генерира сигнал за 

източник на уязвимост, който може да се превърне в база за развитие на системна криза. 

Значителна промяна в поведението е ситуация, при която индикаторът преминава 

предварително зададен праг, който е получен на база средната му стойност за определен 

период, коригирана с определен брой стандартни отклонения за същия период. 

Конкретизиране на период и брой стандартни отклонения ще бъде направено в 

следващата глава при емпиричната реализация на системата за ранно предупреждение за 

българските условия след въвеждането на паричен съвет.  

2.4.2 Модели, които използват индикатори за ранно предупреждение 

Подходите които се използват при изграждането на Система за ранно 

предупреждение могат да се разделят на: 

- качествени – графично се сравнява поведението на икономически индикатори, 

които непосредствено предшестват криза, с такива в нормална ситуация или с 

контролна група страни, в които не се е наблюдавала криза 

- иконометрични модели – използване на регресии, за да се обяснят специфични 

индекси на натиск или моделиране на логически променливи (т.нар. logit и 

probit, при които зависимата променлива е бинарна и заема стойност 1 при 

криза и 0 в противен случай), с които се изчислява вероятност от криза. 

Най-често в литературата подходите към система за ранно предупреждение се 

класифицират на: сигнален, на дискретния избор и структурен.  
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2.4.2.1 Сигнален подход към системата за ранно предупреждение 

Могат да се посочат редица примери, които използват сигналния подход: 

Kaminsky, Lizondo and Reinhart (1997), Kaminsky (1999), Kaminsky and Reinhart (1999), 

Berg and Pattillo (1998), Edison (2000), Hawkins and Klau (2002) и др. Сигналният подход 

се основава предимно на графично сравняване на индикатори в спокойни времена и в 

периоди непосредствено преди кризи. Индикаторите са изведени на база както 

индивидуални страни, така и групи държави. Подходът е индивидуален – водеща е 

динамиката на конкретния индикатор. По този начин, може да се открие конкретният 

източник на неравновесие. Възникват два основни проблема: изборът на значими 

индикатори и как да се процедира при положение, че само някои свидетелстват за 

неравновесие. Ако само някои индикатори сигнализират за слаби места е необходим 

внимателен анализ, разделяне на индикатора на съставните му части, проучване на под-

индикатори и свързани с него икономически променливи. Сигналният подход, както ще 

видим по-долу в изложението, често препоръчва създаване на индекси на натиск спрямо 

конкретен сектор или пазар (при валутна криза, например, това индекс на натиск върху 

валутния курс), които включват в себе си някои основни променливи.  

В Kaminsky, Lizondo and Reinhart (1997)71 е направен преглед на литературата, 

като са изведени индикаторите, които се оказват най-значими статистически преди 

Азиатската криза. Изследването дава добър пример за методология при сигналния 

подход.  

Сигнал за криза се наблюдава, когато даден индикатор се отклонява от 

нормалното си равнище над дадено прагово ниво. Кризата е дефинирана, като 

“ситуация, при която атака води до остра обезценка на местната валута, силен спад във 

валутните резерви, или до комбинация от двете”. Това определение обхваща както 

успешни, така и неуспешни спекулативни атаки. Настъпването на криза се установява в 

последствие от динамиката на индекс на натиск върху валутния курс (IEMP). Този индекс 

е средно претеглена стойност от два компонента: 

IEMP = ∆ER –α* ∆FX 

α = σ∆ER /σ∆FX 

при следните означения: 

                                                           
71 Kaminsky G., S. Lizondo and C.M. Reinhart (1997), “Leading Indicators of Currency Crises”, IMF Working 
Paper, No. 97/79 
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- месечна процентна промяна (∆ER) във валутния курс72 (спрямо американския 

долар или германската марка)  

- месечна процентна промяна в брутните валутни резерви (∆FX) 

- Теглото α е избрано така, че двата компонента да имат еднакво колебание в 

използваната извадка, като  σ∆ER и σ∆FX са стандартните отклонения на ∆ER и 

∆FX. 

При Kaminsky, Lizondo and Reinhart (1997), периоди, при които индексът на 

натиск е над средната си с повече от три стандартни отклонения, са приети за криза. 

 Сигнален хоризонт е периодът, в който се очаква сигналът да предскаже криза. 

Той е зададен като 24 месечен период. Сигнал, който в рамките на 24 месеца е последван 

от криза, се нарича добър, а който не е последван – фалшив, или шум. 

Праговете, над които индикаторът излъчва сигнал за криза, са дефинирани да 

избягват излъчването на фалшиви сигнали, но и да не изпускат добрите. Често праговата 

стойност се определя като няколко стандартни отклонения над средната.  

Полезността на всеки индикатор се оценява според матрицата дадена по-долу: 

 Криза (в рамките на 

сигналния хоризонт) 

Липса на криза (в рамките на 

сигналния хоризонт) 

Излъчен е сигнал А Б 

Не е излъчен сигнал В Г 

Това са четирите възможности в зависимост от наличието на сигнал и 

наблюдаването на криза. (А) задава броя месеци,  при който са излъчени добри сигнали 

за криза. (Б) е броят месеци, при които са излъчени фалшиви сигнали. (В) е броят месеци, 

при които кризата е пропусната – тя се е състояла, но не е излъчен сигнал. (Г) е броят 

месеци, при които индикаторът се въздържа да излъчи сигнал, но и криза не се е състояла. 

А и Г са верните изходи от ситуацията, когато индикаторите изпълняват целта, за която 

са създадени. Изграждането на добра система за ранно предупреждение трябва да се 

стреми към минимизиране на отношението на “добър сигнал към шум”, т.е. (А/Б).  

За оценка на индикаторите се използва и отношението (А/(А+В), което показва 

склонността към излъчването на добър сигнал. Това е процентът добри сигнали, които 

са излъчени, когато е съществувала възможност за добър сигнал. Обратно, отношението 

                                                           
72 Дефиниран като единици местна за единица чужда валута. ПЧ 
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(Б/(Б+Г) е процентът фалшиви сигнали, излъчени, когато е съществувала възможност за 

шум. От своя страна, отношението [А/(А+В)/ Б/(Б+Г)] се нарича “приспособено 

отношение сигнал към шум”. 

Друга възможност е сравняването на вероятността за криза, която е условна 

спрямо сигнала от индикатора [А/(А+Б)], с безусловната вероятност за криза 

[(А+В)/(А+Б+В+Г)]. Целта е условната вероятност да е по-висока от безусловната 

вероятност за криза. 

Kaminsky, and Reinhart (1999) разработват Система за ранно предупреждение за 

банкова и валутна криза, както и изследват връзката между двете. 

Edison (2000)73 използва сигналния подход и дефинира кризата като “ остра 

обезценка на националната валута, голямо намаление на международните валутни 

резерви, или комбинация от двете”. Дефиницията е подходяща за различни режими – 

както на твърдо така и на по-меко фиксиране на валутния курс74. Докато при Kaminsky, 

Lizondo and Reinhart (1997) се извлича информация за поведението на избраните 

индикатори от много страни, то авторът предлага алгоритъм на базата само на една 

страна. Едисон показва, че Системата за ранно предупреждение е полезен инструмент за 

анализ, който не трябва да се абсолютизира, а трябва да бъде придружен и от други 

методи за оценка и действия за предотвратяване на кризисна ситуация. Едисон използва 

същия индекс на натиск върху валутния курс, както при Kaminsky, Lizondo and Reinhart 

(1997), но кризата е дефинирана при 2.5 стандартни отклонения на индекса от средната. 

И в двете разглеждани изследвания, най-добре се представят показателите: реален 

валутен курс, износ и отношението М2/(международни валутни резерви).  

Когато е налична информацията само за една страна и се разглеждат индикатори, 

които са съобразени с нея, то сигнал за криза се получава, когато даденият показател 

надхвърли средната си стойност с повече от едно и половина стандартни отклонения.  

IMF (1998)75 използват сигналния подход.  Те конструират индекс на 

макроикономическа уязвимост, които включва отклоненията на: реалния валутен курс; 

12-месечната процентна промяна в реалния вътрешен кредит; отношението на М2 към 

                                                           
73 Edison H. (2000), “Do indicators of financial crises work? An evaluation of an early warning system”, Board of 
Governors of the Federal Reserve System, International Finance Discussion Papers, No. 675 
74 В коридор, или в граници около централно отношение на размяна, което плавно и с еднаква стъпка се 
променя с течение на времето в посока обезценяване на местната валута. ПЧ. 
75 International Monetary Fund (1998), Chapter IV, “Financial crises: characteristics and indicators of 
vulnerability”, World Economic Outlook 
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международните валутни резерви, от тяхната 3-годишна средна. Като съставните 

показатели са претеглени със стандартните си отклонения също за три години.  

Bruggeman and Linne (2002)76 използват сигналния подход, за да оценят рисковия 

потенциал в 10-те страни-кандидатки (по онова време) за членство в ЕС, като включват 

в анализа си Русия и Турция, като големи икономики с влияние в региона. Авторите 

посочват следните кризисни периоди в разглежданите страни: (i) България (февруари 

1997) - за спиране на хиперинфлацията е обявено въвеждането на  валутен борд, което 

оказва незабавен стабилизиращ ефект върху стойността на националната валута; 

(ii)Чехия (май 1997) - макроикономически дисбаланси водят до спекулативна атака, 

която продължава 10 дни и след това кроната е освободена да “плава”; (iii) Румъния ( 

февруари 1997) - леята поевтинява с 20% в рамките на две седмици, като резултат от 

липса на структурни реформи и неравновесие във външния сектор; (iv) Русия (август 

1998) - след натиск върху рублата през лятото на 1998г. централната банка повишава 

лихвените проценти до 150%, за да защити валутния курс. Увеличаващите се 

спекулативни атаки водят до девалвация на рублата на 17-ти август, като първоначално 

коридорът на колебание на валутния курс се разширява. По-късно рублата е оставена да 

“плава”; (v) Турция (ноември 2000) - проблемите във финансовия сектор водят до натиск 

върху турската лира. Интервенциите на централната банка, които целят да стабилизират 

валутния курс, водят до намаление на резервите с 25%.  

Авторите първоначално се спират на 18 индикатора, които се отнасят до 

основните сектори на икономиката. От тях са избрани 14, които имат най-добри 

характеристики. Разликата в анализа, спрямо предходни изследвания, е наличието на две 

прагови стойности, като втората се получава като се вземе по-голямо отклонение от 

средната, отколкото обикновено се разглежда. Когато индикаторът пресече и втория праг 

се получава сигнал за криза, на който авторите дават по-голямо тегло.  

Конструиран е индекс, в който се включват всички 14 индикатора. За сигнален 

хоризонт е взет период от 18 месеца. Предполага се, че миналите сигнали играят много 

по-малка роля и затова е взет прозорец от 18 последователни наблюдения, които са 

разгледани като значими за индикатора и които кореспондират със сигналния хоризонт. 

На базата на динамиката на получения индекс се оценява вероятността от криза, като се 

отчитат периодите, в които индексът наистина е предсказал неравновесия. Интересен е 

                                                           
76 Bruggemann A. and T. Linne (2002), “Are the Central and Eastern European Transition Countries Still 
Vulnerable To a Financial Crisis? Results from the Signals Approach”, BOFIT Discussion Papers 5/2002 
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фактът, че индексът отчита повишение на кризисния потенциал за Унгария след средата 

на 2000 г. Този потенциал достига своят максимум през септември 2001г. (край на 

обхванатия от авторите период). Както е известно, през януари 2003г. в Унгария имаше 

спекулативна атака77, което е прогнозирано от индекса и представлява наблюдение, което 

е в бъдещ период (т.е. извън извадката) за изследването. 

Hawkins and Klau (2002)78 представят индикатори за ранно предупреждение за 

страните с нововъзникващи пазари. Те предлагат три съставни индекса на натиск, върху 

различни сектори на икономиката, като използваните променливи могат да се обобщят в 

таблицата по-долу: 

Таблица ІІ.1 Съставни индекси 

Натиск върху валутен 

пазар 

Външна уязвимост Уязвимост на банковата 

система 

Тримесечна процентна 

промяна на националната 

валута спрямо избрана 

резервна валута (щатски 

долар или евро 

Реален ефективен валутен 

курс, като процентна промяна 

от средната за периода 1990 - 

1999 

Растеж на вътрешния кредит за 

частния сектор, дефлиран с 

CPI за 4 тримесечия минус 

средния реален растеж на БВП 

за 4 тримесечия (в %) 

Дванайсет процентна 

промяна на националната 

валута спрямо избрана 

резервна валута  

Салдо по текущата сметка на 

платежния баланс като 

процент от БВП 

Увеличение на пасивите към 

банките, които докладват на 

БМР за 8 тримесечия като % от 

БВП 

Тримесечен лихвен процент 

на паричния пазар, от който 

е извадена годишната 

процентна промяна на 

инфлацията спрямо период 

от 6 месеца 

Растеж на износа за 

последните 4 тримесечия 

минус средния годишен 

реален растеж на БВП за 

последните 4 години (в %) 

Пасиви на банковия сектор 

към банките, които докладват 

на БМР като процент от 

вътрешния кредит за частния 

сектор 

Промяна в резервите за 

последните 3 месеца като 

процент от 12-месечната 

плъзгаща се средна на вноса 

Краткосрочен външен дълг 

като % от БВП за текущата 

година 

Тримесечен лихвен процент на 

паричния пазар, от който е 

извадена годишната 

процентна промяна на 

инфлацията спрямо период от 

6 месеца 

 Растеж на дълга спрямо 

период от 8 тримесечия (в %) 

Тримесечен местен лихвен 

процент минус тримесечен 

лихвен процент в САЩ 

 Краткосрочен дълг като 

процент от брутните 

международни валутни 

резерви 

 

Източник: Hawkins and Klau (2002) 

                                                           
77 Спекулативната атака в Унгария ще бъде разгледана в Глава 3 на настоящото изложение. ПЧ. 
78 Hawkins J. and Klau M. (2002), “Early Warning Indicators for Emerging Economies”, paper prepared for Irving 
Fischer Committee Conference on “Challenges to Central Bank Statistical Activities, Basel 
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Теглата в съставните индекси заемат стойности между –2 и 2, като системата за 

оценяване е подробно описана в изследването.  

Авторите предлагат и систематизация на най-често използваните индикатори, 

които са дадени в следната таблица: 

 

Таблица ІІ.2 Индикатори за финансова криза 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Реален растеж на БВП или 

отклонение от тренда 
6 16 5     *   

Салдо на правителствения 

бюджет 
3 6     *   

Реален валутен курс 12 22 1 * * *  * * 

Салдо по текущата сметка 

на платежния баланс 
4 10   * *  *  * 

Износ 
2 9  * * *    

Условия на търговия 
2 6 2       

Капиталова сметка на 

платежния баланс 
3 1        

Външен дълг 
 4 1 *   *  * 

Дълг към международни 

банки 
 4        

Международни валутни 

резерви 
11 18 3 * * * * *  

Парично предлагане 
2 16 3  *  *   

Кредит 
5 10 4  *  *  * 

Реален лихвен процент 
1 8 4  *     

Цени на акции 
1 8 1       

Инфлация 
5 8 4    * *  

Зараза 
1 5        

Политически/законови 
3 3 1      * 

1: Брой пъти, в които индикаторът е статистически значим в 28 изследвания, обобщени 

в Kaminsky, Lizondo and Reinhart (1997) 

2: Брой пъти, в които индикаторът е статистически значим в 21 изследвания, обобщени 

в Hawkins and Klau (2000) 
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3: Брой пъти, в които индикаторът е статистически значим в 5 изследвания на 

финансови (предимно банкови) кризи, обобщени в Bell and Pain (2000) 

4: Индикаторите, които са включени в Системата за ранно предупреждение на МВФ, 

която е насочена към развиващите се страни и е описана в IMF (2002) 

5: Индикаторите, които са включени в Системата за ранно предупреждение “Кризисни 

сигнали” на МВФ, описана в IMF (2002) 

6: Индикаторите, които имат добри прогнозни възможности според Bruggeman and 

Linne (2002) 

7: Индикатори, включени в оценката на присъщия за дадена държава риск, изготвян от 

JPMorgan и описан в Hargreaves (2001) 

8: Индикатори, значими при 5% или по-високо ниво, описани в De Nederlandsche Bank 

(2000) 

9: Индикатори със статистически значима обяснителна сила, описани в Mulder, Perrelli 

and Rocha (2002) 

Таблицата представя най-често използваните индикатори, които сигнализират 

наличие на неравновесие. В колоните с номера от 1 до 9 са дадени индикаторите, 

използвани в съответните изследвания, посочени последователно под таблицата. В 

първите три изследвания е посочено количествено колко пъти е значим съответният 

индикатор в няколко на брой изследвания. В останалите 6 колони със звездичка са 

маркирани индикатори, включени в индивидуални изследвания.  

От всички посочени индикатори, като най-важни изпъкват международните 

валутни резерви, реалният лихвен процент, растеж на кредита и растеж на реалния  БВП. 

Смесени са оценките за салдото по текущата сметка на платежния баланс – в 

теоретичните разработки е обосновано и почти навсякъде споменато участието на този 

индикатор, докато при емпиричните проверки се случва той да е незначим. Причините 

за това трябва да се търсят в източниците на евентуален дефицит по текущата сметка и 

затова е необходимо посочените индикатори да се разглеждат в система.  

Сигналният подход е критикуван, че независимо колко е силно отклонението над 

определен праг, то се тълкува еднакво – представлява сигнал за криза. Друга критика е 

липсата на прецизна възможност за синтезиране на сигналите от различните индикатори 

в един общ индекс, който да е достатъчно информативен за икономиката. Освен това, е 

необходимо да са налични няколко кризисни периода за дадена страна, за да може да се 

провери на практика прогнозната сила на индикатора, а  и кризите по природа са 

различни. Но, сигналният подход е признат за важно и полезно средство за ранно 

предсказване на евентуална криза, като разбира се трябва да е придружено с познаване 

на специфични фактори на развитие на дадена страна и допълнителен задълбочен анализ.  
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Останалите подходи ще бъдат разгледани по-накратко, поради факта, че те се 

основават изцяло на сигналния подход, но при тях се прилагат и иконометрични техники 

за оценка. Освен това, в емпиричната част на изследването ще бъде използван сигналния 

подход, което предопределя по-голямото внимание към него. 

 

2.4.2.2 Подход на дискретния избор 

Основата на тези модели е сигналният подход, тъй като отново имаме избор на 

подходящи променливи, които да прогнозират криза при преминаване на определено 

прагово ниво. При това тези променливи са в рамките на набора от индикатори използван 

при сигналния подход. Освен това се използват и съставни индекси от индикатори, които 

са свързани с банкови и валутни кризи – разгледаните в предната част индекси на натиск.  

Когато даден индекс се отклони от средната си с повече от определен брой 

стандартни отклонения, избрана променлива приема стойност 1, а в противен случай 

приема стойност 0. Това е бинарният вариант на моделите – имаме дискретна зависима 

променлива, която приема стойност 0 или 1 – т.е. два изхода. После бинарната 

променлива се регресира спрямо избраните индикатори, за да се получи вероятността от 

криза. Използват се т.нар. лόгит – модели, при които остатъците79 имат логистично 

разпределение, или прόбит – остатъците имат нормално разпределение80.  

Нека у е дискретната променлива, която приема стойност 1 в случай на криза, и 0 

– в противен случай81. Ако х е векторът от индикаторите, които дават сигнали за криза. β 

е векторът от параметри. Тогава вероятността да се прояви криза е: 

 

Р(у=1) = ƒ(х’β),  

където ƒ(.) е функцията на вероятностното разпределение.  

Ако предположим логистично разпределение на остатъците, то: 

 Р(у=1) = 1 – (е-х’β /(1 + е-х’β )) = ех’β/(1 + ех’β),  

                                                           
79 Грешките или необяснената от модела част от зависимата променлива. ПЧ. 
80 В много случаи изборът между лόгит и прόбит е почти случаен и зависи изцяло от решението на 
изследователя, тъй като двете разпределения са много подобни, като разликата е че при логистичното 
“опашките” са по-дебели. ПЧ. 
81 Описание на моделите с бинарна зависима променлива се съдържа в: Hajivassiliou V. and Ruud P.,  
“Classical Estimation Methods for LDV Models Using Simulating”, Chapter 40, Handbook of Econometrics, 
Volume IV, Edited by R. Engle and D. McFadden, 1994, Elsevier Science B.V. 
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където е – Неперово число. 

 

Ако предположим стандартно нормално разпределение на остатъците, то: 

Р(у=1) = 1 – Ф(-х’β) = Ф(х’β),  

където Ф е функцията на кумулативно разпределение на стандартното нормално 

разпределение.  

Eichengreen, Rose and Wyplosz (1995, 1996)82, 83 разглеждат заразата при валутна 

криза, като използват модела, който разработват за Система за ранно предупреждение. 

Eichengreen, Rose and Wyplosz (1996) конструират следният индекс на натиск върху 

валутния курс: 

 

EMPi,t  = [(α %∆ei,t) + (β∆(ii,t – iG,t)) – (γ(%∆ri,t )], 

 

където : ei,t е цената на германската марка в i-тата валута към момент от време t; 

ii,t е краткосрочният лихвен процент в i-тата страна към момент от време t, а iG,t е 

краткосрочният лихвен процент в Германия към същия момент; ri,t е отношението на 

международните валутни резерви към М1 i-тата страна към момент от време t; α, β и γ са 

тегла, които са избрани така, че съответните компоненти в индекса да имат еднакво 

колебание. Криза се наблюдава тогава, когато индексът на натиск върху валутния курс 

се отклонява от средната с повече от 1.5 стандартни отклонения, което към съответните 

моменти от време t дефинира бинарната променлива за криза по посочения по-горе 

начин. 

В следващия етап от изследването тази бинарна променлива се регресира с 

избраните индикатори за криза, като се използва бинарен прόбит модел. След това се 

изследва и ефекта на заразата. Данните са тримесечни за периода 1959 – 1993 за 20 

индустриални държави. Открит е ефект на зараза при атака срещу индивидуален пазар, 

                                                           
82 Eichengreen B., A. Rose and C. Wyplosz (1995), “Exchange market Meyhem: The Antecedents and Aftermath 
of Speculative Attacks”, Economic Policy, Vol. 21,p. 249-312 
83 Eichengreen B., A. Rose and C. Wyplosz (1996), “Contagious Currency Crises”, National Bureau of Economic 
Research, Working Paper No. 5681 
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но авторите посочват, че той трудно може да бъде разграничен от общите 

неблагоприятни шокове.  

Demirguc-Kunt and Detragiache (1997)84 изследват банковите кризи като използват 

бинарен лόгит модел. Те не конструират индекс на натиск, а задават 4 предварителни 

условия, които да доведат до засичане на криза. Тези условия са свързани с 

необслужваните кредити в банковата система, разходите от банковата криза, проблеми 

от национализация на банки, изтегляне на депозити от банки. Отново се следва 

стандартната методология и се получава бинарна променлива със стойност 1 при криза 

и 0 в противен случай. Използвани са панелни данни за 65 страни (при някои променливи 

броят на страните с налична информация намалява до 48) за периода 1980 – 1994 г. Като 

независими променливи се използват макроикономически и специфични за банковата 

система индикатори. 70% от банковите кризи през изследвания период са коректно 

предсказани.  С най-висока статистическа значимост са променливите: реален растеж на 

БВП, реален лихвен процент, инфлация, отношението М2 към международни валутни 

резерви, както и институционални показатели (депозитно застраховане, което по линия 

на моралния риск увеличава вероятността от криза; индекс, измерващ спазването на реда 

и законността). По отношение на сигналния хоризонт – най-голям процент са 

предсказаните кризи в рамките на период от една година.  

Bussiere and Fratzscher (2002)85 прилагат лόгит модел, но дискретната зависима 

променлива У има три различни режима: 

- приема стойност У=1 при кризисен период; 

- приема стойност У=0 в спокоен период 

- приема стойност У=2 в период след възстановяване от криза, когато основните 

индикатори се приспособяват към ново равновесие, което съответства на 

спокоен период. 

Причината за задаването на дискретната променлива по този начин е т. нар. след-

кризисна предразположеност. Според нея, моделите за Система за ранно 

предупреждение, и най-вече тези, които използват бинарна променлива, не могат да 

разграничат спокойните периоди от тези, които са непосредствено след кризата. По-

                                                           
84 Demirguc-Kunt A. and E. Detragiache (1997), “The Determinants of Banking Crises: Evidence from Developing 
ad Developed Countries”, IMF Working Paper No. 97/106 
85 Bussiere M. and M. Fratzscher (2002), “Towards a New Early Warning System of Financial Crises”, European 
Central Bank Working Paper No. 145 
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принцип моделите за ранно предупреждение сравняват кризисни със спокойни периоди, 

но често на практика се получава съпоставяне между кризисни периоди от една страна, 

и след-кризисни и спокойни периоди от друга. Поведението на основните индикатори 

след криза се оказва доста различно, което намалява правдоподобността на резултатите: 

 

Таблица ІІ.3 Средни стойности на ключови индикатори (20 страни) 

 
Средна за 

всички периоди 

 

(1) 

Средна за 

сигналния 

период за криза 

(2) 

Средна за 

нормален 

период 

(3) 

Средна за 

година след 

криза 

(4) 

Средна  

за 

 

(3) и (4) 

Надценяване на 

реалния валутен 

курс 

0.28 10.71 0.38 -7.50 -1.56 

Кредитен бум 15.24 41.55 8.15 18.38 10.70 

Краткосрочен 

дълг / резерви 
94.09 118.14 82.94 110.26 89.72 

Текуща сметка / 

БВП 
-0.06 -2.66 0.37 0.46 0.39 

Финансова 

зараза 
0.38 0.33 -0.01 1.88 0.39 

Растеж 4.31 3.92 5.95 -0.47 4.38 

Източник: Bussiere and Fratzscher (2002) 

Таблицата демонстрира разликата в средните стойности в различните периоди и 

доказва наличието на след-кризисна предразположеност. В таблицата са включени и 

основните значими променливи в изследването. Според авторите моделирането на 

дискретна величина с три изхода дава по-добри прогнозни възможности по отношение 

на кризата. Индексът на натиск включва в себе си промяна в реалния ефективен валутен 

курс, лихвения  процент и валутните резерви, като за тегла са използвани реципрочните 

стойности на стандартните отклонения на съответните серии. Изследването открива 

наличие на финансова зараза между разгледаните страни (в основната извадка от 20 

страни, като по-широката извадка обхваща 32 страни с нововъзникващи пазари, 

периодът е декември 1993 – септември 2001г.).  

Моделите с дискретна зависима променлива също съдържат някои недостатъци. 

Данните за нововъзникващите пазари не са лесно и публично достъпни. През 90-те тези 

данни бяха обект на чести методологически промени и са трудно съпоставими. 

Моделираното на дискретна променлива дава като краен резултат вероятност от криза и 

отново възниква въпросът какво да е праговото ниво, над което индикаторът навлиза в 

нов режим. Освен това, при бинарна променлива имаме след-кризисна 
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предразположеност. Не може директно да се оцени дали статистически значимият 

индикатор при иконометричния модел, сам за себе си дава сигнал за криза или не. Освен 

това е трудно да се прецени акуратността на индикатора по отношение на добри и 

фалшиви сигнали. Не може да се прецени и приносът на конкретния индикатор към 

вероятността за криза. Налице са и проблемите с избор на независими променливи – 

индикатори за криза, каквито се наблюдават при сигналния подход. 

2.4.2.3 Структурен подход към Системата за ранно предупреждение 

При този подход се използват различни иконометрични методи, като зависимата 

променлива е използваният индекс на натиск. Този индекс директно се регресира с 

индикаторите, които дават сигнали за неравновесие. По-този начин се оценява приносът 

на конкретният индикатор в общия натиск върху съответния сектор (валутен пазар, 

банкова система или външен сектор).  

Отново възникват сходни проблеми, както в предходните случаи – кои 

индикатори да се изберат; добри сигнали ли излъчват; какво е праговото ниво на индекса 

на натиск над, което имаме криза; как да се дефинират теглата на променливите, които 

влизат в индекса и др.  

Sachs, Tornell and Velasco (1996)86 анализират 20 страни с нововъзникващи пазари 

през кризата в Мексико (1994г.)87. В техния индекс на натиск участват намалението във 

валутните резерви и процентната промяна във валутния курс. После този индекс е 

използван директно като зависима променлива в модела. Като независими са използвани 

някои фундаментални фактори като кредитен бум, реален валутен курс и др. Те откриват, 

че страни със стабилни фундаментални фактори и ниско равнище на резервите имат по-

нисък индекс на натиск. 

Corsetti, Pesenti and Roubini (1998)88 използват подхода и индекса на STV, за да 

анализират Азиатската криза. Те показват, че значими фактори още са необслужваните 

кредити, дефицитът по текущата сметка и паричният агрегат М1.  

                                                           
86 Sachs J., A. Tornell and A. Velasco (1996), “Financial crises in emerging markets: the lessons from1995”, 
Brookings Papers on Economic Activity, Part 1, p. 147–215. 
87 За по-кратко цитираното изследване ще бъде обозначено с STV по-долу в текста. Бел. на автора. 
88 Corsetti G., P. Pesenti and N. Roubini (1998), “Paper tigers? A model of the Asian crisis”, National Bureau of 
Economic Research Working Paper, No. 6783. 
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Bussiere and Mulder (1999)89 също използват модела на STV, за да се опитат да 

предскажат Руската криза (1998). Те откриват, че индикаторът на STV дава много лоша 

прогноза. Авторите намират и наличие на след-кризисна предразположеност, която 

влошава резултатите от модела. Статистически значими показатели според тях са: 

краткосрочен външен дълг/валутни резерви, промяна в реалния валутен курс и дефицит 

по текущата сметка като процент от БВП. 

Tanner (2002)90 моделира индекс на натиск върху валутния пазар (ЕМР) за 34 

държави с нововъзникващи пазари от Латинска Америка, Европа и Азия. Този индекс на 

натиск съдържа промяната във валутния курс спрямо американския долар, както и 

промяната във валутните резерви като процент от монетарната база. ЕМР е 

декомпозиран на три основни елемента: парично предлагане, представено от 

отношението на  промяната в нетния вътрешен кредит към монетарната база; реално 

парично търсене, представено от реалния растеж на паричната база; и остатъчен елемент, 

който включва промените в реалния валутен курс и инфлацията в САЩ. Анализът 

показва, че повишаването на ЕМР е съпроводено от нарастване на вътрешния кредит, 

свиване на реалното парични търсене и реална обезценка на валутния курс.  За България 

се оказва, че по време на Руската криза се наблюдава покачване на ЕМР, което се дължи 

най-вече на промените в компонента, съответстващ на паричното предлагане. При 

декомпозиране на вариацията (дисперсията) на ЕМП, най-голяма стойност има 

вариацията на остатъчния компонент, който включва влиянието на реалния валутен курс. 

2.4.2.4 Обобщение на подходите към Системата за ранно предупреждение 

Обобщено представяне на подходите за изграждане на Система за ранно 

предупреждение при изследване на набор от страни дава следната схема91: 

 

                                                           
89 Bussiere M. and C. Mulder (1999), “External vulnerability in emerging market economies: how high liquidity 
can offset weak fundamentals and the effects of contagion”, IMF Working Paper, No. 99/88. 
90 Tanner E. (2002), “Exchange Market Pressure, Currency Crises and Monetary Policy: Additional Evidence from 
Emerging Markets”, IMF Working Paper No. 02/14 
91 Схемата се разглежда от върха към основата. П.Ч. 
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Всеки от етапите бе описан в частите, представящи подходите по отделно. Тази 

схема се отнася предимно за изследвания, които включват няколко страни, но голяма 

част от нея може да се приложи и към една страна. Разликата при изследването на една 

страна е, че не са налични достатъчно епизоди за криза и не могат да се получат значими 

стойности на отношенията, които показват точността на сигналите. Прилагането на 

сигналния подход към една страна препоръчва конкретен индикатор да сигнализира за 

Модели за представяне на Системата за ранно предупреждение
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неравновесие, тогава когато стойността му премине прага от 1.5 стандартни отклонения 

над средната за определен период от време. 

Универсална Система за ранно предупреждение не може да се създаде, както 

поради специфичните за отделните страни фактори, така и поради променливата природа 

на кризите, които тя се опитва да прогнозира. Тя трябва да разглежда широк набор от 

индикатори от различните сектори на икономиката. Трябва да се анализират както 

вътрешни, така и външни неравновесия. Полезни могат да се окажат и показатели за 

институционална и законова рамка, политическа стабилност, степен на либерализиране 

на икономиката, които за съжаление не винаги са налични. 

 Системата за ранно предупреждение се оказва един много важен инструмент в 

анализа на системния риск, който може да насочи изследователя към уязвимите места в 

икономиката. Тя трябва да е съпроводена с анализ на тези слаби места и препоръки за 

предотвратяване на задълбочаването на неравновесията.  

2.5 Системен риск в  банковата система и на паричния пазар 

Прегледът на подходите за анализ на системния риск, както и избраната от нас 

методология, изискват изследване на основните въпроси, свързани с най-вероятната 

среда на проявление на значителното системно събитие – финансовата система. Поради 

факта, че в страните в преход и в процес на присъединяване към Еврозоната, и по-

конкретно и в България, във финансовия сектор доминира банковата система, основно 

внимание ще бъде насочено към нея. 

 Финансовата система и посредници изпълняват важната роля да канализират 

средства под формата на спестявания днес с обещанието за някакъв вид възвращаемост 

за в бъдеще. Времевата структура на финансовите контракти, както и добре известните 

проблеми на асиметрия на информацията са в основата на уязвимостта на финансовата 

система. Асиметрията на информацията се изразява във факта, че обикновено едната 

страна във финансовия договор разполага с по-точни знания за характера на 

инвестицията от другата. Нормално получаващите кредит да разполагат с повече 

информация за евентуалната възвращаемост и риск от инвестиционния проект, в който 

са избрали да вложат получените средства. Асиметрията на информацията води до два 

основни проблема: морален риск и неблагоприятна селекция92.  

                                                           
92 Неблагоприятната селекция и моралният риск са добре разгледани в литературата. В тази част на 
изложението е представено виждането на Mishkin F. (2000), “Financial Policies and The Preventon of 
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Неблагоприятната селекция се наблюдава преди протичането на финансовото 

взаимоотношение, когато икономически агенти с по-голяма склонност да поемат 

рискове, по-активно търсят кредит. Този, който поема по-висок риск проявява по-висока 

настойчивост да получи кредит, като затова е склонен да плати по-висока лихва и при 

това се опасява по-малко от евентуална неспособност да посрещне това свое задължение. 

Този, който отпуска кредит, трябва да отчете факта, че заемополучатели, които могат да 

предизвикат нежелани или неблагоприятни последици, е по-вероятно да бъдат избрани. 

Кредитодателите трябва да се въздържат да отпускат средства при висока лихви, но в 

този процес е налице висока вероятност да бъде намалено количеството заеми, което в 

противен случай би било отпуснато. Трябва да се осигури среда за правилен избор, чрез 

наблюдение, оценка и разделяне на заемополучателите според степента им на риск. 

Моралният риск се наблюдава след като се осъществи финансовото 

взаимоотношение, тъй като съществуват подбуди заемополучателят  да инвестира в 

проекти с по-висок риск от договорения, като при успех ще получи по-висока 

възвращаемост, а при несполука по-голямата част от загубата ще бъде понесена от 

кредитора. Получилият кредит може да използва част от ресурса за собствени цели, да 

не работи много усърдно, да инвестира в по-малко печеливши проекти, които подобряват 

статута и влиянието му в обществото. Кредиторът е подложен на риск средствата, които 

е отпуснал, да бъдат използвани по нежелан за него начин, който намалява вероятността 

да получи това, което му се дължи. Кредиторът често налага ограничения в тази посока, 

които предполагат допълнителни разходи и усилия за наблюдението им. Моралният риск 

също води до по-ниско ниво на кредита, отколкото ако не се наблюдаваше.  

Bernanke, Gertler and Gilchrist (1998)93 посочват, че финансовите посредници имат 

възможността и икономическия интерес да се противопоставят на асиметрията на 

информацията.Те могат да събират информация в процеса на отпускане на кредита, като 

при задълбочаване на отношенията и наличието на редовни кредитни линии 

количеството данни за получателя се увеличават. Тяхната способност да наблюдават 

салдата по текущите сметки на предприятията същ им дава допълнителна информация. 

Банките могат и по-добре да се справят с моралния риск от индивидуалните 

икономически агенти, тъй като наблюдението се извършва с по-ниски разходи, а и може 

                                                           
Financial Crises in Emerging Market Econimies”, Paper prepared for the NBER conference, "Economic and 
Financial Crises in Emerging Market Countries," Woodstock, Vermont, October 19-21, 2000 
93 Bernanke B., M. Gertler and G. Simon (1998), “The Financial Accelerator in a Quantitative Business Cycle 
Framework”, National Bureau of Economic Research Working Paper No. 6455 
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да се приложи заплахата от намаляване на кредитирането в бъдеще, ако се установи по-

рисково поведение от заемополучателя. Тъй като в страните с нововъзникващи пазари 

информацията за частните предприятия е по-трудно достъпна, отколкото в 

индустриалните страни, то предимствата на банките в страните в преход в това 

отношение са още по-големи и ролята им е по-значима.  

Mishkin (2000) разглежда четири типа фактори, които увеличават асиметрията на 

информацията и могат да доведат до финансова криза: влошаване на състоянието на 

счетоводните баланси във финансовия сектор; увеличаване на лихвените проценти; 

нарастване на несигурността; неблагоприятна промяна на цените на активите, която 

засяга нефинансовия сектор.  

Ако банките изпитват влошаване на състоянието на балансите си, те имат две 

възможности: да наберат нов капитал или да намалят кредитирането. Влошеното 

финансово състояние на банките прави набирането на нов капитал много скъпо. 

Следователно, нормалната реакция при това положение е намалението на 

кредитирането. Това намаление от своя страна се отразява неблагоприятно на растежа. 

Ако редуцирането на кредита е в големи размери, това може да доведе до банкова паника, 

тъй като вложителите в банките могат да започнат да изтеглят своите депозити. 

Асиметрията на информацията отново играе решаваща роля, тъй като в повечето случаи 

депозиторите не знаят какво е точното финансово състояние на конкретната банка. 

Увеличаването на лихвените проценти може да доведе до силно ограничаване на 

кредита, тъй като нараства значението на неблагоприятната селекция. Банките се 

опасяват, че при такива високи нива само най-рисковите проекти ще се окажат 

печеливши, ако успеят да се реализират и затова силно намаляват отпусканите кредити. 

При нарастване на лихвени проценти финансовото състояние на банките също е 

застрашено. Активите на банките са дългосрочни и нетната им настояща стойност 

намалява с увеличаване на лихвения процент. Пасивите са по-краткосрочни и 

увеличаването на тяхната нетна настояща стойност не може да компенсира намалението 

при активите. Повишението на лихвените проценти се отразява директно на 

домакинствата и предприятията, тъй като увеличава тежестта по обслужване на 

задълженията им и прави по-голяма вероятността от фалит по конкретен кредит. 

Увеличението на несигурността на финансовите пазари намалява възможността 

за предотвратяване на неблагоприятната селекция и моралния риск и естествената 
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реакция в подобна ситуация е ограничаване на кредитирането, инвестирането и общата 

активност. В страните в преход несигурността може да се увеличи не само от събитие 

възникнало на финансовите пазари,а и от недостатъчно прозрачна и последователна 

правителствена политика.  

Влошаването на финансовото състояние на предприятията има няколко 

измерения. Кредитите често са обезпечени с някакви реални активи. Обезпечението 

намалява моралния риск, тъй като ограничава загубите на банките в случай на фалит по 

кредита. Ако цената на активите в икономиката спадне, намалява стойността на 

обезпечението и могат да възникнат проблеми. По същия начин се разсъждава и с цените 

на акциите на предприятията, които в нормални времена определят висока цена на 

фирмата. Тази висока цена ограничава моралния риск, тъй като за фирмите е по-добре 

да си обслужват задълженията, тъй като в случай на фалит по кредита ще загубят повече 

при продажба на активите им. Силният спад в цените на пазарите на акции могат да се 

окажат сериозна предпоставка за криза. Резките колебания в инфлацията са друга 

предпоставка за проблеми пред фирмите, тъй като увеличава несигурността при вземане 

на инвестиционни решения. Страните с нововъзникващи пазари могат да изпитат 

сериозни затруднения и при неочаквано обезценяване на местната им валута, тъй кат при 

наличие на дълг в чуждестранна валута, стойността му се увеличава и тежестта по 

обслужването му често се оказва непосилна. 

Промените в инфлация, лихвени проценти и валутен курс ни насочват към ролята 

на макроикономическите шокове във влошаването на финансовото състояние на банките 

и възможността за реализиране на значително системно събитие и криза. Често се прави 

връзка между значителното увеличение на кредитирането и точката, в която 

икономическия цикъл достига своя връх и преминава от растеж към спад. При наличие 

на концентрация на кредита в определени сектори на икономиката, региони или в 

определена чуждестранна валута, неблагоприятно събитие може да причини 

затруднения на една или повече банки, да доведе до натиск за изтегляне на депозити и 

фалит на финансови институции, като по този начин придобие системно значение. По-

ранните изследвания (Kindleberger (1978/1996); Guttentag and Herring (1984)) акцентират 

върху ролята на несигурността относно повратната точка в икономическия цикъл, докато 

по-късните се фокусират върху рационалните очаквания и подражанието (Banerjee 

(1992); Bikhchandani, Hirshleifer and Welsh (1992); Avery and Zemsky (1998)). 
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Моралният риск и асиметрията на информацията могат да способстват появата на 

шок за системата и да допринесат за неговото разпространение. Механизмът на 

разпространение на шока се свързва със заразата, която определихме като проявление на 

значителното системно събитие на практика. Методологията за анализ на системния 

риск, както показахме и в първа глава на настоящото изложение, изисква детайлизиране 

на разбирането за зараза. Основните канали за проявление на заразата в банковата 

система са четири: (i) изтегляне на депозити от няколко банки; (ii) цени на активите; (iii) 

банки, изложени на въздействието на общ икономически шок; (iv) взаимни експозиции 

на междубанковия пазар. 

Първият канал на зараза е свързан с изтегляне на депозити. Депозирането на 

средства в банка свързваме с получаването на доход и с неудобство за държане на 

налични пари. Ситуацията на изтегляне на всички средства от банка се разглежда като 

малко вероятна, тъй като икономическият агент може да стане жертвана престъпление, 

трябва да си намери друга банка, а съществува и известна степен на привързаност към 

банката, чиито услуги са ползвани за дълъг период от време. Банките, от своя страна, се 

съобразяват с подобни обстоятелства и също разглеждат вероятността от едновременно 

изтегляне на всички депозити като нищожна. Банкова паника, породена от изтегляне на 

депозити от сходни като профил банки само по линия на информационна зараза, се 

разглежда като слабо вероятна. Епизод на изтегляне на депозити в изключително големи 

размери е Великата депресия в САЩ в началото на 30-те години на 20-ти век . O’Conner 

(1938)94 разглежда фалитите на почти 3000 банки в периода 1865 – 1936г., в по-голямата 

част на който липсва застраховане на депозитите. Авторът открива че бягство от банките 

или загуба на публично доверие се разглежда като причина за фалит в по-малко от 5% 

от случаите. Calomiris and Mason (2000)95 оценяват времето на оцеляване на банките през 

ранните периоди на Великата депресия и откриват, че фундаменталните показатели на 

банките и макроикономическите условия в съответния регион са много добри 

индикатори при прогнозирането на вероятността от фалит. Като се изключи влиянието 

на фундаменталните показатели, фалитите на близки банки не оказват голямо влияние. 

Calomiris and Mason (1997)96 изследват банковата паника в Чикаго през 1932г., като 

                                                           
94 O’Conner (1938), “The Banking Crises and Recovery Under the Roosevelt Administration”, Chicago: Callaghan 
and Co. 
95 Calomiris C.W. and P. Mason (2000), “Causes of US Bank Distress During the Depression”, National Bureau of 
Economic Research Working Paper, No. 7919. 
96 Calomiris C.W.  and P. Mason (1997), “Contagion and Bank Failures During the Great Depression: The June 
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разделят банките на стабилни и нестабилни преди възникването на кризата. Оказва се, 

че депозиторите изтеглят средствата си и от двата типа банки, което е доказателство, че 

в кризисни времена много трудно може да бъде направено разграничение. Само 

нестабилните преди кризата банки фалират и следователно, липсва ефект на зараза 

между двата типа банки. Стабилните банки оцеляват, като успяват взаимно да си окажат 

подкрепа в кризисните периоди. Benston et. al. (1986)97 разглеждат същия период и 

достигат до извода, че банките, които фалират са сравнително малки и основните 

причини са неблагоприятните икономически условия, а не паниката. Всички посочени 

изследвания се обединяват около идеята, че на практика е много трудно да се разграничи 

и наблюдава чистата банкова паника, като причина за фалити на голям брой финансови 

институции. Икономическата среда и финансовото състояние на банките са от най-

голямо значение при подобни обстоятелства.  

Друг канал на зараза са цените на активите. Индивидуален шок може да принуди 

банките да продават сходни активи по едно и също време, което да предизвика голямо 

предлагане и да доведе до силен спад в цените им. Основополагащ анализ, в модерната 

литература, на разпространение на кризисната ситуация е направен в Grossman and Miller 

(1988)98. Търгуващият на международните финансови пазари знае, че трябва да продаде 

дадена ценна книга А, че останалите също трябва да я продадат. Всеки се стреми да 

продаде А първи, като кривата на търсене на А става изключително стръмна, цената 

спада много бързо и се получава ситуация на паника. Според Morris and Shin (2003)99 

първоначалният спад в пазарните цени придвижват търгуващите към нива много близки 

до ограниченията за размера на възможната загуба, което ги принуждава да продават и 

цените продължават да намаляват. Рисково неутралните икономически агенти, които са 

предпочитали да продават в следващ период, ликвидират позициите си, за да избегнат 

продажбата във времена на паника, като по този начин често я предизвикват. Според  

Brunnermeier and Pedersen (2003)100 пазарът не може да се стабилизира бързо без външна 

намеса. Ако притежател на даден актив знае, че останалите са склонни да го продадат, 

той го прави първи. Очакванията са му цената на актива да спадне под дългосрочната си 

средна и той да го закупи обратно на много ниско ниво с идеята отново да го продаде в 
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нормални времена. Като следва подобна стратегия, при наличие на паника, търгуващият 

не предоставя ликвидност на останалите да се бори с кризисната ситуация, а напротив – 

стреми се да я задълбочи, като отдалечава пазара от възможността за 

самовъзстановяване.  

Ако отделните инвеститори играят важна роля на пазара, те в определен момент 

осъзнават, че действията им засягат общата ликвидност, като се пораждат подбуди за 

координация. Централните банки и правителствата, които са ангажирани с поддържане 

на финансова стабилност в много случаи се чувстват задължени да се намесят. Пример е 

кризата с LTCM в САЩ, при която федералната резервна банка в Ню Йорк интервенира 

и координира своите действия с големите пазарни участници, за да избегне по-тежки 

последици. Подобна ситуация се наблюдава и във Великобритания при спада на цените 

на активите на фондовата борса. Пенсионните фондове имат задължение да поддържат 

известна минимална стойност на активите си. При посочения спад, стойността се е 

приближила опасно до минималния праг, което принуждава компаниите да започнат 

ликвидиране на тези активи. Ако ситуацията е оставена да се развие, това би 

предизвикало още по-драстичен спад на цените на борсата. Затова регулаторните органи 

вземат решение за облекчаване на изискванията и снижават минималния праг. 

Пенсионните фондове задържат активите и цените им с течение на времето се 

стабилизират, като се избягва кризисна ситуация. Разчитало се е на възвръщането на 

пазара към дългосрочни средни нива на активите, като това позитивно развитие наистина 

се е осъществило. 

Пренасянето на смущения чрез цените на активите е важен проблем при анализа 

на стабилността на финансовата система. При липсата на корекция само в рамките на 

пазара се налага и държавна намеса, като целта е да се намалят вредните последствия от 

кризата. Представените примери са показателни в това отношение, но не трябва да се 

пренебрегва възможността за увеличаване на моралния риск, при който финансовите 

институции разчитат, че при всички случаи държавата ще се намеси и ще ги спаси.  

Както беше посочено и при изследването на паника, причинена от изтегляне на 

депозити, макроикономическите условия играят много важна роля и предопределят 

третия канал за пренасяне на зараза – общ бизнес шок за системата. Calomiris and Mason 

(2000) обясняват банковата паника през Великата депресия в САЩ, като използват 

микроикономически показатели за финансовите институции и макроикономически и 

регионални индикатори. Demirguc-Kunt and Detragiache (1997) изследват причините за 
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банкови кризи в над 50 страни за периода 1980 – 1994г. и като ключови променливи 

посочват макроикономически шокове, застраховане на депозити и морален риск. 

Банките при своите операции преследват стратегии, които ги правят уязвими на общи 

шокове. Ролята на банковия надзор за своевременни действия по отношение на 

изпаднала в затруднение институция са от съществено значение. Ако финансова 

институция разбере, че приближава фалит, се увеличават подбудите за по-рискови 

дейности. При нова загуба се разчита на институцията за застраховане на депозити или 

на правителството, че ще интервенира и обезщети вложителите.  Активите на 

затруднената банка са с достатъчно влошено качество, така че акционерите нямат какво 

повече да губят и подобни високо рискови стратегии са единствената възможност за 

някаква печалба. Красноречив е примерът описан в Kaufman and Scott (2002)101 за кризата 

на американската Savings&Loans. Лошо провеждани политики и шок по линия на 

лихвения процент предизвикват спадане на нетната стойност на компанията до –25 млрд. 

долара през 1983г. Липсата на политическа и регулаторна воля позволяват компанията, 

която е технически фалирала да продължава да участва на финансовите пазари, като 

заема много рискови позиции и допълнително обезценява своите активи, като през 1995г. 

нетната стойност на компанията спада до – 160 млрд. долара. В Kaufman and Seelig 

(2002)102 се прави изводът, че при затваряне на банкрутирала банка е много важно да се 

намали икономическото влияние като се плати своевременно на кредиторите, дори и 

като грубо приближение, за да се избегне ситуация на изчакване на месеци или дори 

години за уточнение на всеки детайл.  

Взаимната връзка между банковата и общо икономическата стабилност е 

обусловена от мястото и ролята на банковата система. Често шоковете за икономиката и 

банковата система се случват по едно и също време и е трудно да бъдат разграничени 

влиянието и причинно-следствената връзка помежду им.  

Познати са и примери, при които банковата нестабилност не причинява проблеми 

за реалната икономика. В Murphy (1978)103 се описва ситуация в Ирландия през 1970г., 

при която 85% от местната банкова система престава да функционира поради стачка. 

Макроикономическата среда и банковата система до този момент са стабилни. Като 
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резултат от стачката, икономическите условия изобщо не се влошават. Трудно е да си 

представим подобна ситуация в съвременните условия, при която липсва банкова 

система. Ирландия е била малка и недостатъчно развита страна през този период, като 

икономическите условия са били валидни и са се отразявали в еднаква степен на почти 

всички. Хората са се познавали помежду си и наличната информация е била достатъчна 

да оценят взаимно кредитоспособността си. Създала се е неформална система на нетни 

плащания – взаимните задължения между участниците са се неутрализирали (нетирали), 

а неизплатените остатъци са били изчистени след възстановяване на работата на 

банковата система, тъй като всички са знаели, че това рано или късно ще се случи. 

Изводът е, че информацията за кредитоспособността е от първостепенно значение, но 

често при криза оценката е силно затруднена. Банковата и финансовата система е 

специализирана точно в определяне на тази кредитоспособност.  

Ongena. Smith and Michalsen (2003)104 описва банкова криза в Норвегия. През този 

кризисен период банките, които притежават около 95% от активите в системата изпадат 

в състояние на неплатежоспособност, като не влошават състоянието на корпоративния 

сектор в страната. Норвегия се характеризира с добре развити и ефективно 

функциониращи финансови пазари, което позволява на корпоративните предприятия да 

си осигурят алтернативни методи на финансиране. Финансовата система осигурява 

сериозна защита на миноритарните акционери, прилагат се прозрачни счетоводни 

практики, търговията на фондовите борси се подчинява на международно признати и 

строго дефинирани правила.  

Подобно развитие е слабо вероятно в страните с нововъзникващи пазари. Те се 

характеризират с повишена уязвимост на финансовите си системи. Качеството и 

наличността на финансовата информация са влошени, което увеличава степента на риск 

и в определени случаи на необмислено кредитиране от страна на банките. Това води до 

нарастване на дела на необслужваните кредити. Икономиките са по-малки и 

концентрирани в определени сектори или разчитат на определен набор от продукти за 

износ, което ги прави по-уязвими на шок. Портфейлите на финансовите посредници 

често са с преобладаващ дял на местните активи, което увеличава чувствителността към 

влошаване на условията в местната икономика. Основните макроикономически 

показатели се характеризират с по-високо колебание.  
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Финансовите пазари в тези страни се доминират от банките, като кредитът е 

основна форма на финансиране, а останалите източници – като ценни книжа например, 

са силно ограничени. Това предполага по-голяма концентрация на риска в банковата 

система. Банковите кредити обикновено са по-краткосрочни по своя характер и се 

подновяват с по-голяма честота. Увеличава се уязвимостта към специфични шокове, 

характерни за банковата система.  

Скоростта и последователността от действия при либерализацията на 

финансовата система също са от голяма важност, тъй като качеството на банковия и 

финансов надзор често е поставяно под съмнение. Либерализацията води до поставяне 

на нестабилни и обременени с необслужвани кредити банки в конкурентна среда, което 

предизвиква сериозни проблеми. Банковата система трябва да направи сериозен преход. 

В началото тя е доминирана от държавни банки и висока степен на политическа намеса, 

което при нестабилност на основните институции на властта и необходимост от 

финансиране на губещи предприятия, поражда сериозни финансови проблеми. При 

приватизиране и продажба на чуждестранни собственици банките трябва да въведат и 

успешно да прилагат подобрени подходи за управление на риска, за да са подготвени за 

нарасналата и интернационализирана степен на конкуренция.  

Четвърти канал на зараза е междубанковият паричен пазар. На паричния пазар се 

наблюдава висока активност при размяната на депозити между банките, което създава 

взаимни експозиции, често с големи размери. При невъзможност на банка да посрещне 

задължението си спрямо друга банка, тя от своя страна също може да е затруднена да си 

набави необходимите средства и шокът да се разпространи в системата. Много 

разпространен е подходът на симулиране на междубанковия пазар и използване на 

матрица на междубанковата задлъжнялост.  

Пример за риск за финансовата система по линия на задлъжнялостта на 

междубанковия пазар представлява американската банка Континентал. Тя е седмата по 

големина банка в САЩ по време на фалита и през 1984г.105, като активите и надхвърлят 

32 млрд. долара. Банката е изключително активна на паричния пазар, като според 

законодателството по това време, тя има право да оперира само с един клон. Тя се 

превръща в най-голямата кореспондентска банка в САЩ като привлича депозити или 

отпуска кредити на 2300 други банки. Основните проблеми на банката са предизвикани 
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от големия матуритетен дисбаланс. Институцията за застраховане на депозитите решава 

да интервенира и посрещне задълженията на банката към кредиторите и, като и 

ликвидира активите и добавя 3 млрд. долара към тях. Анализирана е ситуацията какво 

би се случило без тази намеса. Ако се допусне загуба в размер на 60% от активите на 

Континентал 27 малки банки биха изпаднали в състояние на неплатежоспособност, 56 

други малки банки биха понесли шок в размер над 50% от капитала им, общите загуби 

на засегнатите банки са оценени на 500 млн. долара. Ако се допусне загуба в размер на 

10% от активите само две банки биха били засегнати, а пир загуба на 5% от активите не 

са очаквани никакви сериозни последици.  

При използване на симулации загуба на активи над 10% се оценява като 

екстремална. Матрицата на междубанковата задлъжнялост представя отпуснатите и 

взетите на заем депозити между банките и към останалия свят. Предполага се 

първоначален шок и се проследява в последователни периоди от време как се отразява 

на системата. В редица изследвания (Furfine (2003); Degryse and Nguyen (2004); Wells 

(2002); Upper and Worms (2002); Elsinger, Lehar and Summer (2003)), които обхващат 

САЩ, Германия, Белгия, Великобритания, Австрия, се достига до извода, че много голям 

първоначален шок, засегнал значителна по големина институция, може да доведе до 

зараза в системата. Банките отделят сериозни ресурси да наблюдават взаимните си 

експозиции и да управляват риска, който е свързан с тях.  

Познаването на поведението на банките на паричния пазар и на факторите, които 

влияят на лихвените проценти, на търсенето и на предлагането на депозити е съществена 

част от анализа на финансовата стабилност. Изследванията обвързват лихвите на 

междубанковия пазар с паричната политика на централните банки, поради факта, че 

процентът по еднодневните необезпечени депозити е честа цел на тази политика. 

Промените в този лихвен процент показват възможностите на централната банка да 

въздейства върху лихвите в цялата икономика, тъй като той се разглежда като основен в 

теориите за времевата структура на лихвените проценти106. Минималните задължителни 

резерви (МЗР) се разглеждат като основен фактор, който влияе на поведението на 

лихвения процент и търсенето и предлагането на депозити107. Основополагащо 

                                                           
106 Виж Rudebusch G. (1995), “Federal Reserve interest rate targeting, rational expectations, and the term 
structure”, Journal of Monetary Economics 35, pp. 245 – 274. Изследването показва връзката между лихва 
по еднодневни депозити, политиката на Федералния резерв и времевата структура на лихвените 
проценти. 
107 Виж Weiner S. (1992), “The Changing Role of Reserve Requirements in Monetary Policy”, Federal Reserve 
Bank of Kansas City Economic Review, Fourth Quarter, pp. 45-63 
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изследване за модерната литература за рационално управление на резервите на 

търговските банки е Poole (1968)108.  

Основните характеристики на МЗР задават голяма част от институционалната 

рамка на развитие на междубанковия пазар. В съвременните условия се наблюдават 

някои общи черти на МЗР. Банките са задължени да държат в централната банка резерви, 

които се определят като процент от част от привлечените им средства.  При определянето 

на МЗР се разграничават базов и поддържащ период, като вторият започва няколко дни 

след първия, за да се събере необходимата информация за размерът на задължението на 

съответната банка и да се оптимизира процесът на управление на ликвидността. МЗР се 

осредняват в рамките на поддържащия период, за да се избегнат резки колебания в 

количеството резерви, което банките държат в централната банка.  Поради 

осредняването, банките, чрез арбитраж, би трябвало да елиминират очаквани промени в 

лихвите по еднодневни депозити, които се явяват алтернативна цена за поддържането на 

резерви. Например, ако банките знаят, че лихвата ще бъде по-висока в понеделник, 

отколкото в петък, те би трябвало да държат повече резерви в петък, и да продават повече 

резерви в понеделник, като по този начин лихвените проценти ще проявят склонност към 

изравняване. В резултат на подобно поведение, очакваният лихвен процент в рамките на 

поддържащия период би трябвало да бъде постоянен – това твърдение е познато в 

теорията като мартингейлова хипотеза. Ако мартингейловата хипотеза е вярна, то 

предсказуеми промени в количеството (резервите) не би трябвало да водят до 

предсказуеми промени в цените (лихвените проценти) в рамките на поддържащия 

период.  

Емпиричните изследвания не намират достатъчно доказателства за верността на 

мартингейловата хипотеза. Повечето анализи се фокусират върху информация за САЩ, 

като откриват поведение на средните лихвени проценти по еднодневни депозити, което 

може да се предскаже чрез специфични “календарни ефекти” (например, Campbell 

(1987), Hamilton (1996) и Balduzzi et al. (1997)) – общите черти, които се наблюдават са 

по-високи лихви в края на поддържащия период, в понеделниците и в края на 

тримесечията, докато по-ниски лихви се наблюдават в петък. Тези модели на поведение 

намират две основни обяснения. Първото е, че банките не държат резерви само и 

единствено да удовлетворяват изискванията по МЗР, а и за ликвидни нужди – да 

                                                           
108 Poole W. (1968), “Commercial bank reserve management in a stochastic model: Implications for monetary 
policy”, Journal of Finance 23, pp. 769-791 
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осъществяват разплащания. Второ, наблюдават се някои пазарни ограничения – 

трансакционни разходи, кредитни лимити и сегментиране на междубанковия пазар и др.  

Мартингейловата хипотеза се отнася само за нивото на лихвения процент, но не 

и за колебанията му (измервани най-често със стандартното отклонение). Изследванията 

сочат, че колебанията в лихвата също зависят от близостта до края на поддържащия 

период, като имат тенденцията тогава да нарастват. Концентрацията на високи 

колебания в определени дни, изисква моделиране и на стандартното отклонение, а не 

само на средната, за което се използват т.нар. GARCH модели. Furfine (1998)109 показва, 

че институционалната рамка и разпределението на количеството плащания по дни на 

междубанковия пазар могат да обяснят голяма част от поведението на нивото и 

колебанията в лихвения процент в рамките на поддържащия период.  

Prati et al. (2002)110 анализира поведението на лихвения процент по еднодневните 

необезпечени депозити на междубанковия пазар в страните от Г-7 и Еврозоната, като се 

спира на влиянието на институционалната среда и провежданата парична политика от 

съответната централна банка. Изследването не може да потвърди мартингейловата 

хипотеза, като открива наличието на календарни ефекти (свързани с конкретни дни от 

седмицата), както и обичайно повтарящо се поведение на лихвения процент в края и в 

началото на поддържащите периоди. Тезата за по-висок лихвен процент и засилено 

търсене на резерви в последния ден на поддържащия период се потвърждава само в САЩ 

и Германия. От друга страна, високото колебание на лихвените проценти в  последните 

дни от поддържащия период намира своето потвърждение. При наличие на цел за 

централната банка по отношение на валутния курс, лихвените проценти на 

междубанковия пазар демонстрират по-високо колебание111. В периоди на натиск върху 

валутния пазар централните банки са склонни да повишат своите основни лихвени 

проценти за да защитят  курса. Авторите доказват и тезата, че по-ниските задължителни 

резерви водят до по-слаби календарни ефекти в нивото на лихвения процент, но не 

намаляват колебанието му.  

                                                           
109 Furfine C. (1998), “Interbank Payments and the Daily Federal Funds Rate”, Board of Governors of the Federal 
Reserve System 
110 Prati A., L. Bartolini and G. Bertola (2002), “The Overnight Interbank Market: Evidence from the G-7 and the 
Euro Zone”, paper presented at European Economic Association 2001 Congress 
111 Разгледани са Италия, Германия, Франция и Великобритания в периода 1990 – 1992г. П.Ч. 
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Hamilton (1997)112 изследва ликвидния ефект на междубанковия пазар в САЩ. 

Авторът доказва наличието на влияние на операциите на правителството върху лихвения 

процент, тъй като те, в определени случаи, водят до увеличение или намаление на 

резервите на търговските банки. Демонстрирано е и влиянието на календарни ефекти 

върху лихвения процент.  

Ewerhart et al. (2003)113 представя основни характерни черти на паричния пазар в 

Еврозоната. Направен е детайлизиран преглед на литературата, като моделите за 

паричния пазар са класифицирани на: (i) управление на резервите; (ii) осигуряване на 

ликвидност; (iii) микроструктура на междубанковия пазар.  

Разгледаните изследвания в тази част (2.5) демонстрират, че банковата система се 

явява основна среда за проявление на системния риск, особено в страните с 

нововъзникващи пазари. Един от основните канали на зараза е поведението на банките 

на междубанковия пазар, като важна роля може да играе платежната система.  

 

2.6 Платежни системи и финансова стабилност 

Платежната система се разглежда като основен канал за пренос на ефектите на 

паричната политика. Платежната система може да се дефинира като набор от 

инструменти, правила и процедури за трансфер на парични фондове между участниците 

в нея. Платежната система има важно място в анализа на системния риск, което е 

показано в методологичната част на изложението (Глава 1). При нестабилно устроена 

платежна система, неспособност на един участник да посрещне свое плащане, може да 

доведе до невъзможност на други участници да погасят задълженията си, както и в по-

сериозни случаи – до пропадане на цялата система. Основните типове риск, които са 

характерни за платежната система са: (i) операционен, (ii) законов, (iii) сетълмент, (iv) 

възстановяване на разходите, (v) попечителски. Операционният риск може да се дължи 

на проблеми в: компютрите, програмните продукти, природно бедствие, тероризъм, 

човешка грешка измама. Законовият риск засяга случаи на неплатежоспособност на 

участник в системата, при което негов кредитор може да оспори: (i) безвъзвратността на 

извършено плащане; (ii) правата на собственост на системата спрямо определено 

                                                           
112 Hamilton J. (1997), “Measuring the Liquidity Effect”, American Economic Review 87, pp. 80 - 97 
113 Ewerhart C., N. Cassola, S. Ejerskov and N. Valla (2003), “The Euro Money Market: Stylized Facts and Open 
Questions”, mimeo 
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обезпечение; (iii) някакво нетиращо прихващане. Подобно оспорване може да доведе до 

увеличение на несигурността, а в случаи че успее, ще подкопае доверието в системата. 

Сетълмент риск се наблюдава, когато участник не може да покрие падежирало 

задължение. При временно затруднение говорим за ликвиден риск, а при постоянно се 

наблюдава кредитен риск за страната, на която се дължат средства. Рискът при 

възстановяването на разходите се проявява между датата на сключване на сделката и 

датата за прехвърляне на паричните средства – т.е. това е вероятността страна по 

сделката да фалира преди датата извършване на плащането. Разглежда се и случаят, при 

който институцията, чрез която се извършва сетълмента, фалира. Попечителският риск 

се отнася до ситуация на фалит на институцията, при която се съхраняват ценни книжа, 

служещи за обезпечение.  

Идентифицирането на тези рискове е сложна задача и до 1990 г. не се е отделяло 

достатъчно внимание. Тогава се появява доклад за междубанковите платежни системи 

(Lamfalussy report on interbank netting schemes, Nov. 1990). По-късно е създаден Комитет 

по платежни и сетълмент системи (КПСС, от английски език CPSS) от представители на 

десетте най-развити страни (Г-10), който обобщава заключенията си в два основни 

документа. Единият се отнася до системно важни платежни системи (СВПС)114 и 

формулира 10 основни принципа, на които те трябва да се подчиняват. Другият, 

съвместно с Международната организация на комисиите по ценни книжа (МОКЦК, от 

английски език IOSCO), дава препоръки относно системите за сетълмент на ценни книжа 

(ССЦК).115 

Десетте основни принципи са:  

- Добре дефинирана законодателна база – например, при плащане в реално 

време между две банки, системният администратор да не може да оспори или 

да повлияе на операцията. 

- Добре разбрани рискове и отговорности. 

- Ясни процедури за управление на риска. 

- Незабавно осъществяване на сетълмента на съответната дата – например, 

плащането да бъде извършено колкото е възможно по-рано през деня.  

                                                           
114 CPSS Core Principles for Systemically Important Payment Systems, Jan. 2001 
115 CPSS/IOSCO Recommendations for Securities Settlement Systems, Nov. 2001 
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- Възможност да се извърши нетен сетълмент дори и при ликвидни проблеми 

на участник в системата – например, при многостранните системи за нетен 

сетълмент, ако участник не може да плати, средствата да бъдат осигурени от 

останалите участници в системата, без да се налага намесата на централната 

банка. Тази способност за реакция е желателно да се наблюдава при 

максималното възможно плащане.  

- Сигурни активи за сетълмент, за предпочитане пари, емитирани от централна 

банка. 

- Сигурност и операционна надеждност. 

- Практична и ефикасна за участниците. 

- Честни и открити критерии за членство. 

- Добро управление.  

Формулирани са и основни отговорности на централните банки при прилагане на 

десетте принципа. Първо, ясно дефинирани  и публикувани роля и политика на 

централната банка, насочени към СВПС. Второ, организираните, поддържани и 

управлявани от централната банка системи да отговарят на десетте принципа. Трето, 

ефективен надзор от страна на централната банка дори и върху частните платежни 

системи. Четвърто, сътрудничество между централните банки и свързаните с процеса 

институции.  

Препоръките на КПСС и МОКЦК относно системите за сетълмент на ценни 

книжа са 19 на брой и могат да се обобщят в няколко основни групи. Първо, законов 

риск, който е адресиран чрез приемане и съблюдаване на добре дефинирана законова 

уредба. Второ, обхваща препоръки 2-5 процесите и риска преди извършване на 

сетълмента. Основните изисквания засягат бързо потвърждение на сделките; най-много 

тридневен сетълмент цикъл; наличие на централен партньор, в лицето на клирингова 

къща; заемане на ценни книжа, с цел ускоряване на сетълмента. Трето, обхваща 

препоръки 6-10 по отношение на сетълмент риска. Включва: (i) замразени и безналични 

ценни книги в централен депозитар; (ii) доставка срещу плащане116, (iii) незабавно 

изпълнение на сетълмента на съответната дата; (iv) способност да се извърши нетния 

сетълмент при проблеми на участник в системата; (v) сигурни активи за сетълмент. 

                                                           
116 От английски език,популярното delivery versus payment DVP. П.Ч. 
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Четвърто, операционен риск, засягащ операционната стабилност на клиринговите къщи 

и централните депозитари. Пето, попечителски риск, засягащ защитата на ценните книжа 

на клиентите. Шесто, други препоръки, които разглеждат: (i) управление, достъп и 

прозрачност; (ii) ефикасност, стандарти и презгранични връзки; (iii) регулиране и надзор.  

Посочените принципи за СВПС и ССЦК трябва да бъдат използвани при 

институционализиране, изграждане и надзор на съответните системи. Могат да 

спомогнат за идентифициране на слабите места и рисковете при вече добре установена 

инфраструктура. Осигуряват формална основа за оценка на текущото състояние, като 

част от дългосрочен процес на подобрения.  

МВФ и Световната банка (СБ) провеждат съвместно програми за оценка на 

финансовия сектор117. Част от тези програми са докладите за съблюдаване на стандарти 

и принципи118. Оценките за спазване на десетте принципа за СВПС, могат да бъдат 

обобщени в таблицата по-долу, като резултатите са към края на 2001 г. 

 

Таблица ІІ.4 Съблюдаване на десетте принципа за СВПС ( в %) 

Основни принципи Общо за всички 

страни 

Развиващи се и 

страни в преход 

Законова база 58 47 

Разбиране на рисковете 70 68 

Управление на риска 54 48 

Сетълмент на съответната дата 74 70 

Осигуряване на сетълмент 36 36 

Сигурни активи за сетълмент 96 95 

Сигурност и операционна надеждност 80 75 

Ефикасност и практичност 72 63 

Критерии за членство 93 95 

Управление 65 59 

                                                           
117 Популярните FSAP – Financial Sector Assessment Programmes. П.Ч. 
118 Популярните Reports on Observance of Standards & Codes. П.Ч. 
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Най-нисък е процентът на спазване на принципа за осигуряване на сетълмент при 

проблеми на участник да извърши голямо плащане. Най-голямо изоставане на 

развиващите се страни от останалите се наблюдава по отношение на законовата база. 

Най-добре спазеният принцип е по отношение на сигурността на използваните активи за 

сетълмент.  

Направена е и оценка за съблюдаване на отговорностите от централните банки. 

 

Таблица ІІ.5 Съблюдаване на отговорностите от страна на централните банки (%) 

Отговорности Общо за всички 

страни 

Развиващи се и 

страни в преход 

Публикуване на целите и политиката 63 60 

Съвместимост на собствените системи с 

десетте принципа за СВПС 

59 55 

Надзор на частни платежни системи 65 68 

Сътрудничество с други централни банки и 

институции 

73 75 

 

Отговорностите на централните банки се спазват почти еднакво добре и в 

развиващите се страни. Най-слабото съблюдаване се наблюдава при съвместимостта на 

собствените системи с десетте принципа за СВПС. Най-голям процент на успеваемост се 

установява при сътрудничество с други централни банки и институции. 

При необходимост от реформи в инфраструктурата, отнасяща се до платежните 

системи, е желателно да бъде спазвана известна последователност от действия. В 

началото се прави оценка на текущото състояние, като се разглеждат законодателството, 

регулирането и институционалните основи. Идентифицират се слабите места и 

празнотите. Изгражда се дългосрочна стратегия, като се обръща внимание на степента 

на замяна между отделни алтернативи, особено ефективност спрямо риск. Формално се 

описва проекта за промяна, като се включват установени изисквания на участниците в 

системата, както и технически аспекти. Процесът на реформи е необходимо да бъде 
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насочен към участниците, да бъде подкрепян от тях и да се характеризира с 

последователност. Процесът трябва да бъде реалистичен, добре управляван и оценяван 

своевременно.  

Благоразумните стандарти и правила за платежните системи са много важни за 

осигуряването на парична и финансова стабилност. Инфраструктурата е необходимо да 

бъде ефикасна, ефективна и сигурна. Правилата и препоръките са налице, трябва да се 

спазват и да се оценява успешното им съблюдаване своевременно.  

Настоящата глава представи теоретичната част от изследването на системния 

риск, като се спря на характерните му етапи. Последователно бяха разгледани 

последователната парична политика, насочена към осигуряване на стабилност; 

разнообразната природа и проявление на финансовите кризи; източниците на 

неравновесие, откривани чрез системата за ранно предупреждение; проблемите в 

банковата система и на финансовите пазари; значението на паричния пазар и платежната 

система за финансовата стабилност. Извършеният преглед на литературата по тези 

основни направления създава необходимата база за емпиричните изследвания, 

реализирани в следващата част (Глава 3).  
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Глава III България в процеса на присъединяване - емпиричен анализ 

на системния риск  

Настоящата глава съдържа емпиричен анализ на системния риск. Последователно 

са изследвани основните етапи и фактори за проявление на системния риск. Представена 

е институционалната рамка, зададена от паричния режим в България. Показани са в 

динамика възможните източници на неравновесие в основните сектори на икономиката 

чрез Системата за ранно предупреждение. Моделиран е паричният пазар, разкрито е 

влиянието на основните фактори върху поведението на банките, от гл.т. на финансовата 

стабилност. Проследено е развитието на платежната система, подобряването на 

ефективността и намалението на риска. Предложена е обща рамка за поддържане на 

финансова стабилност.  

3.1 Паричните режими като рамка за стабилност  

Паричният режим е важна институционална основа за постигане на финансова 

стабилност. Изборът на валутен борд в България задава основните правила на 

икономическо поведение в една дисциплинираща среда, базирана на неограничена 

обмяна от страна на БНБ на левове срещу евро при поискване. В тази част на 

изложението ще бъдат представени основните характеристики на валутния борд като 

паричен режим. Проблемите, които могат да възникнат пред паричната стабилност в 

процеса на присъединяване към Еврозоната са илюстрирани чрез анализ на 

спекулативната атака срещу унгарския  форинт от началото на 2003г.  

3.1.1 Валутен борд в България – режим за осигуряване на парична стабилност 

В теоретичните основи (Глава 2) бяха представени базовите характеристики на 

ортодоксалния паричен съвет. Второто поколение валутни бордове, сред които е и 

българският вариант, притежават специфични черти, които го отличават от 

ортодоксалния. Същевременно, българският паричен съвет е изграден на базата на 

основните постулати на режима.  

Легализирането на паричния съвет в България е направено по силата на Закона за 

БНБ (ЗБНБ) , който е обнародван в Държавен вестник брой 46 от 10 юни 1997 г. и влиза 

в сила от същата дата. По изявените привърженици на този паричен режим твърдят, че 

за да се постигне по-висока степен на доверие е необходимо той изрично да се посочи в 
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Конституцията,  но това е доста по-трудно поради наличието на правни ограничения. Но 

и легализирането по силата на закон е достатъчно строг ангажимент за придържане към 

режима.   

Съгласно член 19, ал. 1 от  ЗБНБ структурата на централната банка включва три 

управления: “Емисионно” (изпълнява ролята на паричен съвет), “Банково” и “Банков 

надзор”. Основната функция на управление “Емисионно” е “да поддържа пълно валутно 

покритие на общата сума на паричните задължения на БНБ, като предприема 

необходимите действия за ефективно управление на международните валутни резерви” 

(чл.20, ал.1). 

БНБ като цяло е длъжна : 

- да държи достатъчно количество резерви в чуждестранна валута, с които да  

покрива своите парични задължения, т.е. банкнотите и монетите в обращение и салдата 

по сметки, притежавани от други лица в БНБ, с изключение на сметките на МВФ (чл.28). 

- Гарантира свободния и неограничен обмен на левове срещу германски марки и 

обратно по фиксиран курс – един лев за една германска марка (след деноминацията), 

като когато законно платежно средство  във ФРГ стане еврото, официалният курс на лева 

се преизчислява в евро (чл.29 и чл.30). 

- Не може да предоставя кредити под каквато и да било форма на държавата или 

държавни институции освен кредит за сметка на покупки на специални права на тираж 

от МВФ (чл.45).  С този член кореспондира и параграф 11 от Допълнителните 

разпоредби, според който в Закона за устройството на държавния бюджет се отменя 

чл.32 и, освен това изрично се вписва като чл.3, ал. 5, че БНБ може да предоставя  

кредити на държавния бюджет при условия и по ред, определени в ЗБНБ. Така се 

премахва възможността Закона за държавния бюджет да доминира над  Закона за БНБ. 

- Не може да предоставя кредити на търговските банки освен при системен риск 

за банковата система, като функцията на кредитор от последна инстанция се поема от 

управление “Банково” и е до размера на депозита му в управление “Емисионно” по 

правила и процедури описани в Наредба No 6 за кредитиране на банки в левове срещу 

обезпечение (чл.20, ал.3 и чл.33 от ЗБНБ). 

- Не може да участва в операции на открития пазар (чл.56). 
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В Закона за БНБ строго са определени активите на банката, които се считат за 

международен валутен резерв (чл. 28 ал. 3).  

- Притежаваните банкноти и монети в свободно конвертируема чуждестранна 

валута; 

- Средства в свободно конвертируема валута, притежавани от Българската 

народна банка по сметки в чуждестранни централни банки или в други чуждестранни 

финансови институции, чиито задължения са оценени с една от двете най-високи оценки 

на две международно признати агенции за кредитен рейтинг; 

- Притежаваните от Българската народна банка специални права на тираж на 

Международния валутен фонд; 

- Притежаваните от Българската народна банка дългови инструменти, емитирани 

от чужди държави, централни банки, други чуждестранни финансови институции или 

международни финансови организации, чиито задължения са оценени с една от двете 

най-високи оценки на две международно признати агенции за кредитен рейтинг и които 

са платими в свободно конвертируема валута, с изключение на дълговите инструменти, 

дадени или получени като обезпечение; 

- Салдото от вземанията и задълженията по форуърдни сделки или сделки с 

уговорка за обратно изкупуване на Българската народна банка, сключени със или 

гарантирани от чуждестранни централни банки или публични международни финансови 

организации, както и фючърси и опции на Българската народна банка, задължени по 

които са чуждестранни лица и плащането е в свободно конвертируема чуждестранна 

валута; 

- Притежаваното монетарно злато, оценено по 500 германски марки за една трой 

унция или по пазарната му цена, ако тя е по-ниска 

Според чл. 31 от БНБ: 

- може да предприема всички необходими действия, свързани с придобиване, 

притежаване и продажба на международните валутни активи; 

- инвестира своите международни валутни активи в съответствие с разумните 

инвестиционни принципи и практика, като инвестициите в ценни книжа могат да бъдат 

само в ликвидни дългови инструменти; 
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- пазарната стойност на включените в брутните международни валутни резерви 

активи, деноминирани в различна от германската марка чуждестранна валута, не може 

да надхвърля с 2 на сто общата сума на паричните задължения на БНБ, деноминирани в 

тази валута, съответно да е по-ниска с 2 на сто от тези задължения. 

Законовата рамка определя стриктно международните резерви на БНБ. 

Разрешените класове активи, в които БНБ може да инвестира, са оценени от най-малко 

две от трите международно признати рейтингови агенции – Moody’s , Standard&Poors и 

Fitch Ratings, с рейтинг минимум АА- или по-висок. 

Балансът на управление “Емисионно” може да бъде представен чрез: 

 

Таблица ІІІ.1 Баланс на управление “Емисионно” 

Активи Пасиви 

Налични парични средства в чуждестранна 

валута 

Банкноти и монети в обращение 

Монетарно злато Разплащателни сметки и депозити на банки 

Търгуеми чуждестранни ценни книжа Депозити на правителството и бюджетни 

организации 

Вземания по начислени лихви Сметки на други депозанти 

 Задължения по начислени лихви 

 Депозит на управление “Банково” 

 

Активите на валутния борд са разгледани при представянето на законовата рамка. 

Пасивите съдържат позиция, която е характерна за ортодоксалния паричен съвет – 

“Банкноти и монети в обращение”, но тя е допълнена от такива, които се наблюдават при 

второто поколение – депозити на банки, фискални резерви на правителството и нетна 

стойност, представена от депозита на управление “Банково”. Нетната стойност 

съществува и при ортодоксалния вариант, но ролята и е на буфер срещу неочакван спад 

в стойността на активите. Положителната нетна стойност в българския вариант 

позволява извършване на силно ограничени функции на кредитор от последна инстанция 

в случай на системна банкова криза. БНБ може да отпуска заеми в левове на ТБ чрез 

управление “Банково” до размера на депозита му в “Емисионно” в случай на ликвиден 

риск засягащ стабилността на банковата система. Тези заеми могат да бъдат отпускани 

само на платежоспособни банки, които се нуждаят незабавно от ликвидни средства, 
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които не могат да си осигурят от други източници. Ограниченията в ЗБНБ са: срок не по-

дълъг от три месеца, ако заемите са напълно обезпечени със залог на злато, чужда валута 

или други подобни бързо ликвидни активи. (чл.33, ал.2), като условията, редът за 

отпускане на кредитите, както и критериите за ликвиден риск са дадени в наредба. 

Наредба No.6 на БНБ дефинира ликвидния риск като ситуация, при която количеството 

наредени, но неплатени задължения в платежната система (сега РИНГС, преди това 

БИСЕРА) надхвърля 15% от общите плащания през последните два дни. Според Наредба 

No. 6 условията, по-които се позволява рефинансиране на търговските банки са 

достатъчно строги, така че подобно действие почти не може да се осъществи. 

Следователно, съществува теоретична възможност за проявление на функцията кредитор 

от последна инстанция, но на практика тя е неосъществима, защото ако необходимата 

гаранция е налична у търговските банки, продавайки я те ще могат да си набавят 

ликвидност. Отново е проявена известна гъвкавост спрямо ортодоксалния вариант. В 

момента не съществува обективна необходимост от проявление на функцията кредитор 

от последна инстанция, наредбата е достатъчно строга, а оттам и ангажиментът към 

принципите на паричен съвет са силни. Но ако възникне необходимост от прилагане на 

тази функция, наредбата може да се промени от Управителния съвет на БНБ за много 

кратко време. Наличието на нестрого  дефинираното понятие “други подобни бързо 

ликвидни активи” и възможността за бърз промяна на наредбата придават достатъчна 

гъвкавост, като тя не трябва да бъде за сметка на доверието в режима. Друг е въпросът 

дали наистина е необходимо наличието на възможност за проявление на функцията 

кредитор от последна инстанция. Смята се, че такава възможност не е необходима при 

наличие на пълна свобода в движението на капитали и достатъчен дял на чуждестранни 

банки в местната банкова система. Пълната капиталова мобилност при равни други 

условия дава възможност на местните банки при нужда да заемат от външни капиталови 

пазари. Наличието на местни дъщерни предприятия на чуждестранни банки осигурява 

възможност външните собственици да изиграят ролята на кредитор от последна 

инстанция, ако имат сериозни и трайни бизнес интереси в страната. 

Депозитът на управление “Банково” представя връзката му с управление 

“Емисионно” и засяга взаимоотношенията между правителството и централната банка. 

Отпускането на средства от МВФ на правителството минава през централната банка (чл. 

45 от Закона за БНБ). Специалните права на тираж (СПТ), получени от МВФ, се записват 

от една страна като задължение на “Банково”, а от друга са негов актив като част от 
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депозита му в “Емисионно”. В рамките на 90 дни те могат да бъдат прехвърлени по 

сметките на правителството в “Емисионно”.  

Депозитите на правителството като пасив на валутния борд е отклонение от 

ортодоксалния вариант и се разглежда като основен канал на квази-парична политика. 

Бюджетните приходи и разходи оказват директно влияние върху резервните пари и 

паричното предлагане. Приходите от приватизация, които са основна част от преките 

чуждестранни инвестиции в страната, се получават в депозитите на правителството в 

централната банка. Получава се автоматично стерилизиране на сериозни входящи 

парични потоци в чуждестранна валута, които, по този начин, не създават излишна 

ликвидност в банковата система. Описаният механизъм води до извода, че 

правителството, макар и несъзнателно, може да провежда някакъв тип парична 

дискреция, което би могло да разруши автоматичната връзка между платежния баланс и 

резервните пари и да застраши паричната стабилност.119 При тези обстоятелства 

равновесието на паричния пазар не може да се възстанови само чрез лихвените проценти, 

както в ортодоксалния вариант, но по-скоро изисква по-внимателно управление на 

правителствените резерви в централната банка, което би позволило на правителството 

да извършва едновременно и парична, и фискална политика120.  

Отклонение от ортодоксалния вариант на паричен съвет е и запазването на 

минималните задължителни резерви (МЗР). Това позволява на БНБ да манипулира 

резервните пари и паричното предлагане чрез нивото и методологията за определяне на 

МЗР. Инструментът се счита за доста груб и не се препоръчва честото му използване. 

При въвеждането на валутен борд процентът на МЗР бе 11% от депозитната база и бе 

променен на 8% през юни 2002 г., независимо от неблагоприятните външни шокове в 

резултат на финансовата криза в Русия и войната в Косово.  Целта е достигане в 

дългосрочен период на ниво от 2%, което се наблюдава в Еврозоната. Мерките за 

успокояване на растежа на кредита, предприети от БНБ през 2004г. доведоха до промени 

в методологията за изчисляване на МЗР, с цел изтегляне на ликвидност от банковата 

система.  

Отклоненията от ортодоксалния вариант на паричен съвет в България са приети в 

резултат на тежката финансова криза от 1996-1997г. и целят по-голяма гъвкавост на 

                                                           
119 За по-подробно описание виж Nenovsky and Hristov (2002). П.Ч. 
120 Влиянието на бюджетните потоци върху паричния пазар е разгледано при иконометричното 
моделиране на поведението на банките на паричния пазар. П.Ч. 
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режима. Наличието на депозити на ТБ и на правителството в баланса на “Емисионно” 

внасят по-голяма прозрачност и позволяват във всеки един момент да бъде наблюдавано 

състоянието на фискалния резерв и на високо ликвидните средства на банковата система. 

От друга страна, прекомерното експлоатиране на запазените инструменти на 

дискреционна парична политика – МЗР и депозити на правителството, може да доведе 

до намаляване на доверието в режима на валутен борд и да застраши паричната 

стабилност.  

3.1.2 Проблеми пред паричната политика и стабилността в процеса на 

присъединяване – спекулативната атака в Унгария121 

Процесът на присъединяване към ЕС позволява различни типове парични режими 

на страните-кандидатки. Изборът на парична политика трябва да бъде съобразен с 

особеностите на националната икономика, доверието в централната банка и 

акумулираните в нея знание и опит. Спекулативната атака срещу фиксирания курс на 

унгарския форинт от средата на януари 2003 г. е показателен пример за това как 

стратегия на парична политика, която не е изградена на основата на добър баланс между 

посочените по-горе фактори, не може да бъде устойчива. 

В средата на 2001 г. Унгария промени паричната си политика. Премина се към 

таргетиране на инфлацията, като валутната политика се основава на възпроизвеждане на 

европейския Валутно-курсов механизъм II122 (фиксиран валутен курс, колебаещ се в 

коридор от +/-15%). Теоретичната литература и емпиричният опит показват, че едно 

такова съчетание създава вътрешна нестабилност, която в крайна сметка води до 

отпадане на една от двете цели. Централната банка на Унгария обявява количествена цел 

за инфлацията (CPI) в края на годината и граници на колебание +/- 1% (Целите за 

инфлацията за периода 2001- 2004г. са съответно: 7%, 4.5%, 3.5%, 3.5%). Прогнозният 

хоризонт е 6-8 тримесечия. Централната банка и правителството съвместно решават за 

параметрите на режима на валутен курс. Определен е централно разменно съотношение 

(паритет) от 276.1 HUF/EUR и граници на колебание от  +/- 15% около него (от 234.7 до 

317.5), с ангажимент за защита на тези граници чрез интервенции. След промяната 

унгарският форинт номинално поскъпва. Поведението му е представено на Графика 4 от 

                                                           
121 Източник на данните в тази част на изложението е Централната банка на Унгария. 
122 Популярен като ERMII. П.Ч. 
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Приложението, като движението в положителна посока на ординатната ос означава 

поскъпване на форинта. 

Унгария е доста напреднала по отношение на структурните реформи. 

Приватизацията на държавния сектор е почти приключена и голям обем преки 

чуждестранни инвестиции123 са привлечени чрез създаване на благоприятна бизнес среда. 

Създаден е конкурентоспособен експортен сектор, който е ориентиран предимно към 

пазарите на Европейския съюз (около 75% от износа). Производителността на труда е 

най-висока в сравнение с останалите страни-кандидатки за членство (около 52% от 

съответното ниво в Германия). Тази висока производителност не е за сметка на 

повишаване на безработицата, която към края на 2002 г. се оценява на 5.4%. 

Въпреки това позитивно развитие, се оказва, че е много трудно да се поддържат 

едновременно и двете цели на парична политика, при фискална политика, която 

противоречи на поставената цел за инфлацията и колеблива капиталова сметка поради 

високите лихвени проценти по ДЦК. Инфлационен натиск през 2002 г. се поражда 

основно от: 

- нарастване на бюджетния дефицит от  4.9% (2001) до 9.6% (2002). Свързано е 

както с еднократно признаване на задължения на публичния сектор за 

правителствени, така и с увеличаване на държавните разходи преди и след 

изборите за парламент през 2002 г. Част от разходите са за инвестиции в 

инфраструктурни проекти и голям дял от тях ще бъдат направени през 2003 и 

2004г., което предполага трудности пред намаляването на бюджетния 

дефицит; 

- повишение на средногодишната работна заплата с 13% в частния сектор, която 

изпреварва растежа на производителността на труда, както и увеличаването 

на размера на пенсиите. Основна част от изменението на тези доходи се дължи 

на изпълняването на предизборни обещания от правителството в тази насока.  

Графика 6 от Приложението представя динамиката и прогнозите за нарастването 

на производителността и цената на труда. През по-голяма част от разглеждания период 

растежът на цената на труда изпреварва този на производителността, което се отразява 

негативно на конкурентоспособността. Високите разходи за труд през последните 

                                                           
123 Акумулираните от началото на прехода преки чуждестранни инвестиции се оценяват на около 50% от 
текущия БВП. 
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години предизвикват намаляване на корпоративната печалба, което е логично да 

принуди предприятията да се адаптират към ситуацията на по-ниско инфлационна среда 

и да бъдат по-внимателни по отношение нарастването на заплатите. Други фактори, 

които действат в същата посока са забавянето на икономическата активност (реалният 

растеж на БВП през първото тримесечие на 2003 г. е 2.7% при прогнози за 3.5%) и 

влошаване на печалбите в експортния сектор. Очакванията са за реално повишаване на 

заплатите в частния сектор с 4.5% през 2003 г. Ако не се стигне до ограничаване 

нарастването на заплатите, другата възможна реакция на свиването на корпоративните 

печалби и спада в инфлацията е намаляване на заетостта и икономическия растеж. 

Графика 5 от Приложението представя развитието на CPI и коринфлацията 

(годишна промяна) в периода от началото на 1999 г. до края на 2002 г. Основни 

компоненти на коринфлацията са търгуемите стоки, обработените храни и услугите. 

След промяната в паричния режим се наблюдава трайно намаляване на инфлацията 

измерена и с двата показателя. Проучванията сред бизнеса за очакванията за развитието 

на инфлацията показват прогнози, които превишават реалното състояние с 3-4%. 

Въпреки че подобно развитие на нещата е донякъде нормално в състояние на намаляваща 

инфлация, то се отразява на процеса на договаряне на заплатите и може да има 

отрицателни последици за заетостта. 

Унгария е страна с малка и отворена икономика и валутният курс влияе в голяма 

степен на инфлацията, докато директното отражение на промените в краткосрочните 

лихвени проценти е по-слабо. Унгарският форинт в края на 2002 г. показва тенденция 

към поскъпване. Подобряват се очакванията за инвестиции във форинти, поради ясната 

перспектива за присъединяване към ЕС в рамките на две години и възможностите за 

конвергенция на дългосрочните лихви. Това развитие е благоприятно по отношение на 

инфлацията, но води до капиталови потоци от чужбина, поради което валутният курс 

приближава долната граница на колебание. Възникват очаквания у пазарните участници, 

че, за да успее да постигне целта си за инфлация, централната банка трябва да промени 

или централния паритет, или да разшири границите на колебание.  

Пазарните участници нямат ясен сигнал за поведението на централната банка, но 

очакват на 13.01.2003 г. тя да промени основните лихви – процентът по двуседмичните 

депозити - за да се противопостави на поскъпването на форинта, който се намира много 

близо до границите на интервала. 
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Това би увеличило цените на краткосрочните ДЦК и инвеститорите биха 

реализирали печалба при евентуална продажба. Търсенето на книжа в този сектор се 

увеличава.  

Решение за намаление на лихвата не е взето и се засилват подозренията за 

промяна в режима на валутен курс. На 15.01 курсът напуска допустимия интервал. 

Централната банка решава да интервенира в защита на курса, като първоначално 

обявява, че няма да намалява лихвите, но после ги понижава от 8.5% на 7.5%. Валутният 

курс не реагира в посока поевтиняване и сутринта на 16.01 интервенцията продължава. 

Следва ново намаляване на лихвите по двуседмичните депозити до нива от 6.5%, налагат 

се количествени лимити върху този основен за паричната политика инструмент и се 

разширява интервалът на овърнайт лихвения процент от +/-1% на +/-3%. Лихвите по 

овърнайт депозити (3.5%) стават ключов процент на паричната политика за пазара. Като 

резултат валутният курс поевтинява и стига нива от  244 форинта за евро. Атаката не 

води до промяна в паритета или границите на колебание.  

Графика 4 от Приложението показва поведението на валутния курс, като ясно се 

наблюдава приближаването към границата на валутния коридор в дните преди атаката и 

спадането на курса след намесата на централната банка.124  

Централната банка купува 5 млрд. евро в резултат на интервенциите, което 

представлява около 8% от БВП и увеличение на валутните резерви с 50%. Доходността 

на ДЦК в сектора до една година намалява значително от 7.5% до 5.5% поради 

увеличеното търсене и понижените краткосрочни лихви. 

Графика 1 – Графика 3 от Приложението представят кривите на доходност на 

ДЦК преди и след атаката в Унгария. Наблюдава се намаление на доходността в сектора 

до 4 години, поради промяната както в основната лихва от страна на централната банка, 

така и в очакванията. В посочения сектор се свива и спредът спрямо лихвите в 

Еврозоната. Прогнозите са за поведение по отношение на лихвения процент подобно на 

това на Европейската централна банка (ЕЦБ). Противоречието в паричната политика, 

прогнозите за трудности по отношение на постигане на ниски и устойчиви бюджетни 

дефицити, са пречки пред процеса на конвергенция и отдалечават момента на приемане 

на еврото като официална валута. 

                                                           
124 Това развитие е добра илюстрация за разгледаните в Глава 2 ефекти на “медения месец” на Кругмън и 
на “развода” на Свенсон. П.Ч. 
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Докладът за инфлацията, който централната банка публикува на 3-месечна база и 

по този начин комуникира с публиката по отношение на паричната политика, показва 

невъзможност за постигане на инфлационния таргет през 2003 г., като това се отлага за 

2004г.  

Това развитие разкрива непоследователност в действията на централната банка и 

намалява доверието в инфлационния таргет като номинална котва на очакванията. 

Прогнозите показват отклонения от допусканията по отношение на основните фактори, 

които действат проинфлационно, в посока на засилване на това влияние. Изходът е отказ 

от едновременното придържане към противоречиви цели, най-вероятно в посока 

промяна на централния паритет на валутния курс или на границите на колебание около 

него. 

В резултат на изложеното за атаката в Унгария могат да се направят следните 

изводи: 

- Поради неясния приоритет на целите на монетарната политика е вероятно този 

тип спекулативни операции да продължат в бъдеще. Вариант за разрешение 

на проблема е Централната банка на Унгария да предпочете постигането на 

целта си за инфлацията. От друга страна, експортният сектор разполага със 

сериозно лоби и за него е неизгодно поскъпването на форинта, което 

предполага натиск за защита на текущия коридор на колебание на валутния 

курс. В текущата ситуация е по-вероятно да се предпочете запазване на 

валутния коридор. 

- Потвърждава се тезата, че централната банка трябва да постига прозрачност 

на комуникацията и решенията си, за да влияе ефективно на очакванията. 

Неяснотата в действията и води до противоположни на очакванията реакции 

от страна на пазара и поражда разходи за преодоляване на евентуални 

конфликтни ситуации, като тази от средата на януари. 

- Определеното като цел инфлационно равнище не трябва да се променя 

произволно или да се отлага във времето. В противен случай, доверието в 

политиката се подкопава и се създават противоположни очаквания. 

- Фискалната политика трябва да е съобразена с целта за инфлацията и не трябва 

да разчита на приспособяване от страна на централната банка. Проблемът с 
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бюджетните дефицити е основна пречка пред конвергенцията на страните от 

Централна и източна Европа. 

3.2 Система за ранно предупреждение за българската икономика в процеса на 

присъединяване  

Режимът на валутен борд задава рамката за постигане на парична стабилност в 

страната. Съблюдаването на правилата за поведение, зададени от режима, от основните 

институции и икономически играчи спомагат за изпълнението на тази цел. Общата 

макроикономическа стабилност изисква избягване на кризисни ситуации във 

финансовата система. Теоретичните основи (Глава 2) показаха взаимната връзка между 

стабилността във финансовата и останалата част от икономическата система, като 

шокове от едната могат да доведат до неравновесие в другата и обратно. Изследването 

на системния риск изисква откриване на източниците за неравновесие и анализ на 

възможностите за разпространение. В теоретичната част (Глава 2) дефинирахме 

Системата за ранно предупреждение (СРП), като набор от индикатори от различните 

сектори на икономиката, значителната промяна в поведението на които, ще генерира 

сигнал за източник на уязвимост, който може да се превърне в база за развитие на 

системна криза. Наборът от индикатори е необходимо да обхване всички сектори на 

икономиката, за да има по-широка представителност и по-голяма база за анализ. 

Необходимо е внимателно да се преценят слабите места в икономиката и да се направи 

извод относно степента на уязвимост. Ако се установи, че тази степен е висока, то всеки 

неблагоприятен външен или вътрешен шок може да има по-сериозни последици. 

Познаването на институционалната среда, степента на икономическо и политическо 

развитие ще позволят да се отправят определени препоръки, които да адресират 

установените източници на напрежение.  

В настоящата част от изложението ще бъде представена оригинално разработена 

СРП за българската икономика, която обхваща следните сектори: (i) реален; (ii) външен; 

(iii) фискален и (iv) финансов. СРП обхваща периода след началото на валутния борд, 

според целта и задачите на изследването. СРП е изградена на базата на сигналния 

подход, който разглежда поведението на съответния показател в (i) спокойни времена и 

(ii) в периоди, сигнализиращи възможно неравновесие и уязвимост. Сигнал за 

неравновесие се получава, когато съответният индикатор покаже значителна промяна в 

поведението си. Значителната промяна се наблюдава, когато текущата стойност на 



109 

  

индикатора е по-голяма от предварително установен праг. Праговата стойност 

получаваме като средната стойност на показателя коригираме с 1.5 стандартни 

отклонения, като използваме разгледания в теоретичната част (Глава 2) подход на 

Едисон125 към индивидуална страна. Голяма част от индикаторите се характеризират с 

ясно изразен тренд, който води до сериозни отклонения на текущите (най-скорошните) 

стойности от средната и това води до изкривяване на резултатите и може да генерира 

неверен сигнал. За да се преодолее проблема с тренда, използваме плъзгащи се средна и 

стандартно отклонение, като те обхващат периода от последните две години. 

Разглежданите индикатори са на база тримесечни наблюдения, тъй като голяма част от 

тях са зададени като отношение към БВП, който се публикува на такава честота. В 

Приложение 2 са дефинирани и обяснени индикаторите, както и са посочени 

източниците на данни. Началото на периода за по-голямата част от показателите е 

първото тримесечие на 1999г. част от показателите използват данни за последните 4-

тримесечия (т.е. разглеждат се на годишна база), което включва информация от второто 

тримесечие на 1998г. Първите няколко (около 3) тримесечия след въвеждането на 

валутен борд не са включени в анализа, поради процеса на възстановяване след кризата 

1996-1997г. Теоретичната част (Глава 2) показа, че поведението на индикаторите е 

различно не само в кризисни и нормални периоди, но също така  преди и непосредствено 

след кризата (за повече детайли виж Bussiere and Fratzscher (2002)126). Краят на 

разглеждания период е предопределен от наличието на статистическа информация за 

съответните индикатори.  

Реалният сектор е представен от няколко основни индикатора, като разделението 

на сектори е условно, още повече, че при формирането на доста от индикаторите участва 

БВП.  

Основен индикатор с добра прогнозираща сила в повечето изследвания (както 

видяхме в теоретичния обзор в Глава 2) се явява промяната в растежа на БВП, представен 

на графиката по-долу. При него не се забелязват основания за безпокойство, като само 

веднъж през разглеждания период той пресича праговата стойност през четвъртото 

тримесечие на 2002 г. Тогава растежът на БВП спрямо същото тримесечие на 

предходната година спада от 6.4% на 3.4%, което също, до известна степен, може да се 

                                                           
125 Виж Edison H. (2000), “Do indicators of financial crises work? An evaluation of an early warning system”, 
Board of Governors of the Federal Reserve System, International Finance Discussion Papers, No. 675 
126 Bussiere M. and M. Fratzscher (2002), “Towards a New Early Warning System of Financial Crises”, European 
Central Bank Working Paper No. 145 



110 

  

приеме за нормален темп на нарастване. Основната причина за спада през конкретното 

тримесечие е влиянието на външния сектор, като вносът значително изпреварва износа, 

и води до негативен резултат за растежа. Това тримесечие отбелязва и началото на 

ускоряването на дефицита по текущата сметка на платежния баланс, който ще нараства 

непрекъснато в продължение на шест последователни тримесечия (разгледан на годишна 

база). Следователно, изменението на растежа на БВП се явява водещ индикатор в случая 

за поведението на дефицита по текущата сметка. Четвъртото тримесечие на 2002г. е 

важна част и от друга тенденция – съсредоточаване на голям обем правителствени 

разходи в края на годината, която ще бъде разгледана при представянето на фискалния 

сектор. Средният темп на нарастване на реалния БВП през целия разглеждан период е 

4.3%, което е още едно доказателство, че растежът на икономиката засега не предизвиква 

безпокойство. 

 

Графики ІІІ.1 - ІІІ.2: Промяна в БВП и производителността 

Производителността на труда се явява друг основен индикатор, особено за 

държава в състояние на преход като България. Изоставането на производителността от 

тази в Еврозоната изисква наваксване с ускорени темпове, с цел конвергенция към 

икономическите условия в общността. Посоченият индикатор е под формата на индекс, 

но е получен въз основа на съотношение между реален БВП за четири тримесечия и брой 

наети лица в икономиката. При него не се наблюдава пресичане на праговата стойност, 

но все пак могат да се разграничат два основни периода – (i) на  ускорено нарастване и 

(ii) на забавяне. За периода от началото на 1998г. до края на второто тримесечие на 2004г. 

производителността в България кумулативно се е увеличила с 16%, докато в Еврозоната 

е нараснала с  3.6% (както ще видим на графиката по-долу). Получава се известно 
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компенсиране на изоставането в абсолютните равнища на производителност, но с 

относително бавни темпове. Преструктурирането в периода от началото на 1999г. до края 

на третото тримесечие на 2001г. води до намаляване на заетостта, което е съчетано с 

нарастване на БВП и увеличение на производителността. Максимумът за периода от 

началото на 1998г. се достига през четвъртото тримесечие на 2002г. когато 

кумулативното нарастване на производителността  е 19%. След това отново се 

наблюдава намаление поради изпреварващо нарастване на заетостта, като в последните 

няколко тримесечия нарастването на БВП успява да настигне това на наетите и 

индикаторът се стабилизира.  

 

Графика ІІІ.3: Нарастване на производителността на труда в България и  

Еврозоната 

Източник: International Financial Statistics (IFS); БНБ, собствени изчисления  

Инфлацията е също индикатор за ранно предупреждение, който се характеризира 

с добра прогнозна сила. Графиката по-долу представя инфлацията, измерена чрез 

промяната в индекса на потребителските цени (ИПЦ). 

 

Графика ІІІ.4: Инфлация на годишна база, средно за тримесечието 
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Показателят не пресича праговата стойност на уязвимост и не се характеризира с 

много резки колебания. Това се дължи до голяма степен на режима на валутен борд и 

една от основните му характеристики – успокояване на инфлационните очаквания и 

конвергенция към тези в Еврозоната. Наблюдават се периоди на спад и на нарастване на 

инфлацията, като тя все още демонстрира нива, които се различават от тези в Еврозоната. 

Това е нормално, тъй като се наблюдава приспособяване на българското ценово равнище 

към това в Еврозоната. В България продължава да е относително висок и делът на 

административно определяните и контролирани цени – над 20%, което също предполага 

увеличение през следващите години. Освен това, повишението на инфлацията в страна в 

преход свързваме и с ефекта на Баласа-Самуелсън, при който нарастването на 

производителността в сектора на благата, обект на международна търговия (търгуеми), 

изпреварва нарастването на производителността в нетъргуемия сектор. Заплатите в двата 

сектора, от своя страна, проявяват склонност към изравнение, което води до по-висока 

инфлация в нетъргуемия сектор и повишение на общото ценово равнище в страната. 

Поради недостатъчната степен на конвергенция на българската икономика с тази в 

Еврозоната, се очаква отклоненията на инфлацията да се запазят за сравнително 

продължителен период и в бъдеще127. Един от критериите от Маастрихт, които определят 

готовността на страна да се присъедини към Еврозоната след участие във Валутно-

курсов механизъм II (ERMII), е средногодишната инфлация да се отклонява от тази в 

трите страни с най-ниска инфлация в Еврозоната с не повече от 1.5%. При цел за 

инфлацията на ЕЦБ в размер на 2% и предполагаемото и спазване в дългосрочен период, 

                                                           
127 Оригинално изследване на конвергенцията на българската икономика е направено от Н. Неновски и П. 
Чобанов в: Администрация на президента на Република България (2005) “България 2010: 
икономическите предизвикателства. Доклад за президента на Република България”. Това изследване 
потвърждава наличието на слаба конвергенция. П.Ч.  

Инфлация

-4

0

4

8

12

16

Q1
/9

9

Q3
/9

9

Q1
/0

0

Q3
/0

0

Q1
/0

1

Q3
/0

1

Q1
/0

2

Q3
/0

2

Q1
/0

3

Q3
/0

3

Q1
/0

4

Q3
/0

4



113 

  

получаваме ориентировъчна цел за българската инфлация по-ниска от 3.5% (дори и по-

ниска, тъй като се вземат трите най-добри в това отношение страни). Средногодишната 

инфлация за 2004 г. е 6.1%, което е доста над тази цел. Инфлацията в малка страна с 

отворена икономика се влияе изключително много и от външната среда – поведение на 

цени на основни суровини, петрол и т.н. Поради тези фактори критерият от Маастрихт 

за инфлацията се очертава като най-трудно постижим и може да отложи приемането на 

еврото по официално договорения път. В анализа е посочено и влиянието на петрола като 

външен източник на инфлационно напрежение. Цената на тази основна суровина за 

енергоемките и енергийно зависими икономики, каквато се смята българската, е много 

важна и определяща като фактор извън обхвата и действието на националното ни 

стопанство. В Приложение 3 е разгледано влиянието на цените на петрола върху 

глобалната икономика, поради факта, че те нараснаха значително през последната 

година.  

Инфлацията е свързана и с индикаторите, които са показани на графиките по-долу 

– разходи за труд на единица продукция (РТЕП, популярни като unit labour cost ULC).  

Графики ІІІ.5 – ІІІ.8: Разходи за труд на единица продукция 
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Разглеждат се разходите за труд за производство на единица брутна добавена 

стойност, както за цялата икономика, така и за основните и сектори. РТЕП за цялата 

икономика демонстрират тенденция към намаление, с известни периоди на забавяне и 

успокоение, като спадът се тълкува като благоприятен за подобрение на 

конкурентоспособността на националното стопанство. Както се очаква, най-ниски са 

разходите за труд в аграрния сектор, които също демонстрират тенденция към 

намаление. Непрекъсната тенденция към намаление, както и известно отдалечаване от 

праговата стойност се наблюдава и в промишлеността, което повишава 

конкурентоспособността и. След известен период на намаление на РТЕП в сектора на 

услугите, от началото на 2001 г. се наблюдава увеличение, като регистрираме и 

пресичане на праговите граници на отклонение през първото тримесечие на 2002 г. Това 

нарастване е свързано със споменатия ефект на Баласа - Самуелсън за повишение на 

заплатите в сектора на нетъргуемите стоки, каквито са по-голяма част от услугите.  

Реалният сектор не предизвиква сериозни опасения като цяло, поради добрите 

темпове на нарастване на БВП. Както беше отбелязано, изпълнението на критерия от 

Маастрихт по отношение на инфлацията може да се окаже до известна степен 

проблематично.  

Фискалният сектор традиционно свързваме със салдото по консолидирания 

бюджет и неговото изпълнение. 

 

 

 

РТЕП (услуги)

0.38

0.40

0.42

0.44

0.46

Q1
/9

9

Q4
/9

9

Q3
/0

0

Q2
/0

1

Q1
/0

2

Q4
/0

2

Q3
/0

3

РТЕП (аграрен)

0.07

0.08

0.09

0.10

0.11

0.12

Q1
/9

9

Q4
/9

9

Q3
/0

0

Q2
/0

1

Q1
/0

2

Q4
/0

2

Q3
/0

3



115 

  

Графики ІІІ.9 – ІІІ.10: Салдо по бюджета и правителствени разходи 

Бюджетния дефицит (при отрицателно салдо на графиката) не демонстрира 

проблеми и за момента не представлява източник на опасения за неравновесие. След 

въвеждането на паричен съвет правителствата се ангажираха да спазват сериозна 

фискална дисциплина и да поддържат бюджета близък до балансирания. При запазване 

на тази дисциплина, съответният критерии от Маастрихт за бюджетен дефицит , по-

нисък от 3% от БВП не би трябвало да представлява проблем. Поддържането на 

балансиран бюджет или дори излишък е желателно при режим на валутен борд, тъй като 

финансирането на евентуален дефицит може да бъде свързано с намаление на фискалния 

резерв, който както видяхме играе важна роля за прозрачността на режима от гл.т. 

наличие на средства за обслужване на плащанията по външния дълг. За страни като 

България се смята, че имат нужда от сериозни разходи за инфраструктура, която включва 

не само пътища и телекомуникации, но и инвестиции в човешки капитал – образование, 

здравеопазване, както и изследователска и развойна дейност. Подходите към разходите 

за инфраструктура са различни и включват различна степен на участие на държавата в 

тях. За предпочитане е частният сектор да осъзнае нуждата от подобни разходи и да 

започне да отделя по-сериозни средства за тях. Налагането на избора тези разходи да се 

правят от държавата би предизвикало влошаване на фискалната ситуация и дефицити, 

които могат да заплашат дисциплинираността. Но това са алтернативи, които имат свои 

привърженици и при един демократичен процес може да бъде избрана всяка една от тях. 

Правителствените разходи демонстрират тенденция към намаление през периода, 

но не успяват да се задържат под 40%, което е свидетелство за преразпределителната 

роля на бюджета в икономиката. Съвременните икономически изследвания виждат 
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значителното преразпределение на БВП като пречка за ускорен икономически растеж, 

като липсва единно становище какъв точно дял трябва да се смята за значителен. Важен 

е и сезонният модел на тези правителствени разходи. 

 

Таблица ІІІ.2 Правителствени разходи по консолидираната фискална програма 

 2002 2003 2004 

 Средно за 

годината 

IV-то 

тримесечие 

Средно за 

годината 

IV-то 

тримесечие 

Средно за 

годината 

IV-то 

тримесечие 

Разходи 3185.8 4058.3 3517.8 4600.1 3799.7 4876.5 

Източник: МФ и собствени изчисления 

В течение на бюджетния период – календарната година, се наблюдава забавяне на 

разходите през първите три тримесечия, което води до натрупване на бюджетни 

излишъци през този период. Това забавяне се прави от съображения за консервативност, 

като не се усвоява пълния размер на разходите заложени по програма. Освен това, 

икономиката расте с високи темпове, а при бюджетната прогноза за приходите също се 

прилага принципа на консервативност и тези приходи се оказват подценени, което 

освобождава допълнителен излишък. Тези излишъци се изразходват почти напълно през 

последното тримесечие на годината и то предимно през декември, като се създава 

свръхликвидност. Месец декември се свързва и със сезонно нарастване на потреблението 

поради празниците, което предизвиква натиск върху дефицита по текущата сметка на 

платежния баланс, който ще бъде разгледан при представянето на външния сектор. 

Неравномерният профил на правителствените разходи само задълбочава дефицитът по 

текущата сметка през последното тримесечие на годината. При наличие на сериозен 

дефицит по текущата сметка и фиксиран валутен курс се препоръчва поддържане на 

бюджетен излишък за омекотяване на този ефект. Освен това, подценяването на 

приходите и натрупването на излишъци показва, че е имало възможност за намаление на 

данъчната тежест в икономиката, което би се отразило позитивно на растежа на реалния 

БВП.  

Публичният дълг бе намален значително през последните няколко години след 

поредица от операции, които включват както обратното му изкупуване, така и замяна 

срещу глобално търгувани облигации. Промени се валутната му структура в посока 

увеличение на дела в евро, за сметка на този в щатски долари. Увеличи се и делът на 

дълга, по който се плащат фиксирани лихвени проценти. 
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Графики ІІІ.11 – ІІІ.12: Публичен дълг – общо и външен 

Индикаторите демонстрират посочената тенденция. Публичният дълг е около 

40% от БВП, като е доста по-нисък от съответния критерий от Маастрихт, според който 

дългът трябва да е под 60% от БВП. 

 

Графики ІІІ.13 – ІІІ.16: Публичен вътрешен дълг и обслужване на дълга 
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Вътрешният публичен дълг също не предизвиква опасения, тъй като се 

стабилизира на нива под 8%. При индикаторите за обслужване на дълга се забелязват 

пресичания на критичната граница на отклонение, които се дължат на операциите по 

обратно изкупуване на дълг довел до намаление на дълговата тежест.Следователно, тези 

пресичания се дължат на еднократни събития с позитивно влияние върху дълга и не 

представляват източник на напрежение. Най-чувствителна е разликата и съответно 

степента на пресичане при отношението обслужване/общ дълг, поради факта, че 

обратното изкупуване сериозно увеличава числителя и намалява знаменателя. 

Наличието на достатъчно валутни резерви и доброто поведение на износа водят до по-

слаба реакция при другите два индикатора.   

Разглежданият период след въвеждането на паричен съвет се характеризира с 

фискална дисциплина, постигане на балансиран бюджет и намаление на публичния дълг. 

Режимът на паричен съвет изисква засилено внимание към фискалната политика, тъй 

като се очаква, че тя може да осигури приспособяване към неблагоприятни шокове. Това 

налага прецизна оценка на рисковете пред нейното провеждане128. Реакцията на външни 

шокове е до голяма степен ограничена. Тя се изразява предимно в намаление на 

планирани разходи, заемане на вътрешните или международните финансови пазари, тъй 

като при паричен съвет емисията на пари губи своята роля за финансиране на дефицита. 

Високото ниво на бюджетни приходи и разходи като процент от БВП показва значително 

                                                           
128 За теоретична база на оценката на фискалната политика и основните рискове, пред които е изправена 
могат да послужат Polackova H. (1998); Hemming R. and Petrie M. (2000), Chalk N. and Hemming R. (2000). 
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преразпределение на ресурси от страна на правителството, което не позволява голяма 

гъвкавост в посока увеличение. 

Основните фискални рискове могат да бъдат систематизирани в следната 

таблица: 

 

Таблица ІІІ.3 Фискални рискове 

Източник Безусловни Условни 

Експлицитни (държавни 

задължения по силата на 

закон или договор) 

Външен и вътрешен дълг (размер и 

структура); 

Законово гарантирани здравни и 

пенсионни разходи 

Индивидуални държавни гаранции 

за заеми и задължения; 

Възстановяване на околната среда; 

Задължения на държавни банки; 

Агенция за експортно 

застраховане; 

Фонд за подпомагане на 

земеделието 

Имплицитни (морални 

задължения породени от 

публични очаквания и 

натиск от различни групи) 

Акумулирани и очаквани публични 

инвестиции необходими за 

поддържане на осигуряването на 

публични услуги и посрещане на 

ключови изисквания за 

присъединяване към ЕС; Бъдещи 

разходи за публични 

инвестиционни проекти 

Ангажименти свързани с токсични 

и ядрени отпадъци; 

Просрочени задължения на 

предприятия; 

Фалит на общини; 

Подкрепа за банковия сектор в 

случай на криза 

Източник: Brixi H. P., S. Shatalov and L. Zlaoui (2000) 

 

Проблеми с оценката на фискалната нестабилност възникват от дефинирането на 

размера и динамиката във времето на държавните задължения. Често пренебрегвани 

задължения са както тези, които се разглеждат  като  имплицитни и/или условни, така и 

онези, които имат средносрочен и дългосрочен характер. Повишаването на капацитета 

за анализ, намаляването на вероятността от кризисни ситуации, и управлението на риска 

представляват съществена част от реформите в публичния сектор.  

Фискалната политика е фокусирана главно върху данъците, като очакваните 

приходи се използват за твърдо ограничение пред размера на разходите. Прилагат се 

основно стабилизационни мерки и липсва ясно формулирана дългосрочна стратегия за 

изразходване на публичните средства.  

Етапът на подготовка на бюджета е необходимо да се оптимизира по посока 

прилагане на съвременно бюджетно програмиране при засилване на ролята на 

разпоредителите с бюджетни кредити в процеса на стратегическо вземане на решенията. 

Изготвянето на средносрочни програми с ясни приоритети по отношение на 
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необходимите разходи ще доведе до повишаване на ефективността и ще разшири 

времевия хоризонт. Препоръчително е прилагането на твърди бюджетни ограничения на 

съответните административни нива, като се намали възможността за дискреционно 

преразпределение на ресурси в течение на годината. Текущата ситуация може да се 

опише като представяне на изисквания за разходи от първостепенните разпоредители, 

ревизиране и предложение от Министерство на финансите, като то се явява окончателен 

арбитър в спора. Този процес е бавен и неефективен. Програмният подход към бюджета 

трябва да се прилага както в посока от Министерство на финансите към по-ниските нива 

в йерархията, така и в обратна посока. Етапът на изпълнение на бюджета е необходимо 

да бъде оптимизиран в посока на намаляване на оперативния контрол от страна на 

Министерство на финансите по отношение на административните разходи, като тази 

дейност се прехвърли на първостепенните разпоредители. По-големи усилия трябва да 

бъдат съсредоточени върху стратегически, институционален и микроикономически 

анализ. 

Процесът на интеграция към ЕС изисква стройна стратегия по отношение на 

проектно-ориентирано усвояване на различни типове европейски фондове. Проблемите, 

които възникват са свързани с капацитета на съответните агенции за прецизен анализ на 

проектите, с осигуряване на необходимото финансиране, риск за неизпълнение на 

изискванията на международните партньори. Твърде често държавата поема гаранции 

върху 50% от стойността на инвестиционния проект. 

Фискалният сектор показа сериозни признаци на стабилизиране, дисциплина и 

подобрение на основните показатели, които го характеризират след въвеждането на 

валутен борд. Необходимо е изграждането на стройна стратегия за управление на 

рисковете във фискалната сфера и съобразяване с неявните и условни задължения, които 

могат да се проявят в бъдеще, свързани с околна среда, пенсионен сектор и проектна 

обезпеченост в процеса на присъединяване към ЕС.  

Външният сектор е представен от индикатори, които характеризират 

международната търговия и основни дългови съотношения. 
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Графики ІІІ.17 – ІІІ.20: РЕВК и външна търговия 

Промяната в реалния ефективен валутен курс (РЕВК) се счита за основен 

индикатор за външния сектор. При валутен борд нарастването на индикатора се свързва 

с надценяване на националната валута и могат да възникнат проблеми по отношение на 

конкурентоспособността. През разглеждания период по-голямата част от стойностите на 

индикатора са положителни, т.е. реалният валутен курс нараства. Пресичане на 

критичния праг на отклонение, обаче, имам само в един период – през четвъртото 

тримесечие на 2003г., което подсказва наличие на уязвимост. Нарастването на РЕВК 

свързваме с инфлационния диференциал между България и основните и търговски 

партньори, голяма част от които са индустриално развити страни и е нормална подобна 

ситуация в процеса на конвергенция. Това е съчетано и с поевтиняването на щатския 

долар, което ясно се наблюдава през последните две години и също допринася за 

надценяването на лева. Както видяхме при разглеждането на реалния сектор, периодът 
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след въвеждането на валутен борд свързваме с нарастване на производителността, 

намаление на разходите за труд на единица продукция, като тези фактори са в посока 

повишение на конкурентоспособността и противодействат на влиянието на РЕВК. 

Възникват въпроси и от методологична гледна точка по отношение на конструирането 

на РЕВК: (i) начин на осредняване -  дали да се използва средноаритметична или 

средногеометрична; (ii) какъв индекс на инфлация да се прилага – на потребителски 

цени, на производствени цени, дефлатор на БВП; (iii) колко често да се осъвременяват 

теглата на основните валути в индекса и как да се осигури съпоставимост на данните ( в 

България се използват тегла от 1997г., когато доларът преобладаваше във външната 

търговия, а сега ситуацията е диаметрално противоположна и преобладава еврото). Тези 

проблемни моменти е необходимо да се адресират своевременно от БНБ, която обявява 

индекса, с цел повишаване на адекватността и икономическия му смисъл. РЕВК не може 

да се разглежда изолирано и ще бъде съпроводен с други основни индикатори. 

Графиките по-горе представят и динамиката на растежа на вноса и износа, както 

и разликата в темповете на растеж на двата показателя. През голяма част от периода 

растежът на вноса изпреварва този на износа, като нямаме пресичане на критичната 

граница при показателя, който измерва разликата. Промяната във вноса е положителна 

през по-голяма част от периода, докато при износа имаме пресичане на критичната 

граница през четвъртото тримесечие на 2001г. Припомняме, че това беше изборна година 

и трябваше да мине известно време за приспособяване на икономическите очаквания и 

подкрепа на тезата за приемственост между правителствата по отношение на основните 

параметри на икономическата политика. През последните две тримесечия на 

разглеждания период растежът на износа изпреварва този на вноса, като основен фактор 

са нарасналите приходи от туризъм. Динамиката на показателите е свързана и с 

отрицателното салдо по търговската сметка на платежния баланс. 

Текущата сметка на платежния баланс също поставя някои основни въпроси 

поради отрицателните стойности, които се наблюдават през по-голяма част от периода 

след въвеждане на паричен съвет. Систематизираният икономически анализ предполага 

разглеждането и съвместно с динамиката на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ), 

представени на графиките по-долу. 
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Графики ІІІ.21 – ІІІ.23: Салдо по текущата сметка и ПЧИ 

Дефицитът по текущата сметка започна да нараства през четвъртото тримесечие 

на 2002г. и отбеляза 6 последователни тримесечия на задълбочаване за да достигне 

максималната си стойност от 9% от БВП през първото тримесечие на 2004 г. След 

средата на 2002 г. започна сериозното ускоряване на растежа на кредита за частния 

сектор. Краят на годината, както видяхме, е съпроводен с концентриране на 

правителствени разходи, част от които се насочват за финансиране на търсене на вносни 

стоки. През второто тримесечие на 2003 г. дефицитът по текущата сметка пресече 

критичния праг на отклонение, като това е съпроводено с най-ниската стойност на 

покритието му с ПЧИ в размер на 74.4%. Това развитие предизвика сериозна дискусия 

за начините на адресиране на проблема – поддържане на балансиран държавен бюджет 

и опити за забавяне на растежа на кредита за частния сектор, главно по отношение на 

потребителските кредити. Покритието с ПЧИ се увеличи поради приключването на 
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приватизационни сделки, както и поради инвестиции в нови мощности. През третото 

тримесечие на 2004г. покритието с ПЧИ отново надхвърли 100%, като очакванията са за 

нарастването му в близко бъдеще поради приключването на сделките с 

електроразпределителните дружества.  Покритието с ПЧИ е важен показател, тъй като 

стойности близки до и над 100% показват, че голяма част от дефицита по текущата 

сметка се дължи на внос на инвестиционни стоки за обновяване на производствените 

мощности в икономиката, увеличение на ефективността и конкурентоспособността и. 

Необходимо е да се проследи секторното разпределение на преките чуждестранни 

инвестиции, тъй като, ако те са съсредоточени в експортни отрасли, може да се очаква 

да генерират приходи в чуждестранна валута в бъдеще и да послужат за покриване на 

генерираната задлъжнялост сега. През 2003 г. 30.6% от преките чуждестранни 

инвестиции са в преработващата промишленост, 2.4% в групата “Хотели и ресторанти” 

и 14.4% в транспорт и съобщения, част от които може да се очаква пряко да генерират 

износ и приходи в чужда валута129. По-висок дял от инвестициите са в сектора на услугите 

и търговията на дребно, като разходите за напускане на подобни отрасли са относително 

по-ниски.   

Графиките по-долу представят структурата на износа. 

 

Графики ІІІ.24 – ІІІ.27: Износ по основни стокови групи 

                                                           
129 Данните са от БНБ, “Икономически преглед”, Май 2004 г. 
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Най-голям дял от износа заемат суровините, като се стабилизират на нива от над 

40% през разглеждания период. Това са стоки с най-ниска добавена стойност и под най-

силното влияние на конюнктурата на международните пазари, което ги прави в голяма 

степен уязвими на външни шокове. Първоначално се наблюдава намаление на 

относителния им дял през периода до края на 2002 г. Поскъпването на суровините в 

световен мащаб от началото на 2003г. и особено през 2004 г. води до нарастване на 

относителния им дял. Износът на потребителски стоки се характеризира с тенденция на 

нарастване на относителния му дял след началото на 2001г. През последните три 

тримесечия от разглеждания период нарастването при суровините и енергийните 

ресурси, главно поради международната конюнктура, води до спад при потребителските 

стоки. Инвестиционните стоки, които носят висока добавена стойност,  се 

характеризират с относително нисък дял, който се стабилизира под 14%, въпреки 

тенденцията към известно увеличение след началото на 2001г. 

Като обобщение, може да се направи изводът, че износът засега не се характеризира с 

особено благоприятна стокова структура.  
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Разглеждането на стоковата структура на вноса допълва представената картина. 

Графики ІІІ.28 – ІІІ.31: Стокова структура на вноса 

 

Във вноса също преобладават суровините, поради недостатъчната база, с която 

разполага икономиката. Относителният дял на суровините се увеличава през периода 

след началото на 2000г. и достига стойности от над 40%. Това прави икономиката силно 

зависима от цените на международните пазари, което е пряко свързано с режима на 

валутен курс в страната. При резки колебания на валутния курс, особено в посока 

обезценяване, цените на тези стоки, изразени в местна валута се покачват, те заемат 

голям дял в производството в страната, което автоматично оскъпява стоките за крайно 

потребление и това води до повишение на инфлацията. При подобна структура на 
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външната търговия и зависимостта на местната икономика от международните пазари 

най-подходящи са режимите на фиксиран валутен курс.  

Нараства относителният дял на потребителските стоки във вноса. Това, от една 

страна, може да се разглежда като неблагоприятна тенденция, тъй като подлага на силен 

конкурентен натиск местните потребителски стоки, измества ги от пазара, предизвиква 

дефицит по търговската и текущата сметка на платежния баланс и изтичане на валутни 

резерви. От друга страна, по този начин могат да се потребяват по-качествени стоки, 

което да свидетелства за по-висок жизнен стандарт. Повишената конкуренция можа да 

създаде стимули за по-висока ефективност на местните производители.  

Относителният дял на вноса на инвестиционни стоки отбелязва известна 

тенденция към повишение и преодоляване на спада от края на 2000г. и началото на 

2001г., свързан със забавянето на процесите на приватизация и смяната на властта. През 

последните тримесечия делът се стабилизира около 26%. Процесите на приватизация и 

привличане на преки чуждестранни инвестиции в нови мощности се смятат за много 

важни от гл.т. на повишаване на конкурентоспособността на икономиката и нарастване 

на дела на стоките с висока добавена стойност в износа, с цел преодоляване на високите 

дефицити по текущата и търговската сметка, което отнема известен период от време. 

Важни индикатори, характеризиращи външния сектор, са свързани със 

задлъжнялостта на икономиката. 

 

Графики ІІІ.32 – ІІІ.33: Външен дълг 

Външният дълг, като дял от БВП, демонстрира тенденция към намаление през 

разглеждания период. Както видяхме при разглеждането на фискалния сектор, сериозно 
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намаление се наблюдава при публичния дълг. Частният дълг се развива в 

противоположна посока и се характеризира с нарастване (което ще бъде визуализирано 

чрез графиките по-долу). Увеличението на частния дълг е основната причина 

индикаторът за нарастване на външния дълг да пресече критичната граница през първото 

тримесечие на 2004г. Тогава той отбелязва растеж от 7.9% на тримесечна база. 

 

Графики ІІІ.34 – ІІІ.35: Частен дълг 

 

Частният външен дълг като процент от БВП е индикатор, който предизвиква 

сериозни опасения поради честото пресичане на критичната граница на отклонение и 

задържането над нея. Растежът на частния дълг спрямо предходното тримесечие също 

демонстрира нестабилност и се наблюдават стойности от над 10%. Увеличаването на 

частния дълг от една страна демонстрира положителната тенденция за по-лесен достъп 

на българските предприятия до международните финансови пазари с цел набавянето на 

необходимите им инвестиционни средства. Това е показател за нарасналото доверие на 

международните кредитори във възможностите на българската икономика да генерира 

печеливши проекти. Опасенията са предизвикани от скоростта на това 

увеличение.особено след средата на 2002г., когато се активизира процесът на масирано 

кредитиране в българската икономика. Нарастването на частния външен дълг с много 

висока скорост предизвиква въпроси относно способността на икономиката бързо да 

генерира приход в чуждестранна валута, които да бъдат използвани за посрещане на 

задълженията. Частният външен дълг непрекъснато се увеличава през последните 5 
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последователни тримесечия. Липсват основания да се смята, че този процес ще забави 

своята скорост в близко бъдеще. 

 

Графики ІІІ.36 – ІІІ.37: Краткосрочен дълг 

 

Краткосрочният външен дълг(представен на графиките по-горе) също 

предизвиква опасения, тъй като за период от около две години се удвоява като процент 

от БВП. Двата индикатора за краткосрочна външна задлъжнялост демонстрират често 

пресичане на критичните граници на отклонение и задържане над тях. Могат да 

произтекат проблеми по отношение на обслужването на този дълг поради неговия 

краткосрочен характер.  

Външният сектор се характеризира като цяло с високи дефицити по текущата 

сметка, добра степен на покритие с преки чуждестранни инвестиции и нарастване на 

задлъжнялостта на частните субекти, особено на тази с краткосрочна природа. Тези 

моменти предизвикват опасения относно стабилността на ситуацията.  

Тясно свързана с тези проблеми е и динамиката на финансовия сектор, която ще 

бъде представена от поведението на търговските банки и БНБ.  

При валутен борд основни показатели, които са свързани със стабилността на 

режима се отнасят до адекватността на валутните резерви. Основните мотиви за 

притежаване на международни резерви са ликвиден и застрахователен (защита срещу 

непредвидени събития). Международните резерви служат за посрещане на външни 

задължения на дадена държава,  за поддържане на определен режим  и/или ниво на 
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валутен курс, за получаване на приходи от управлението им. Страните в преход 

обикновено нямат непосредствен и перфектен достъп до международните капиталови 

пазари, за да получат необходимите им средства. Източник на ликвидност при такива 

обстоятелства са валутните резерви. Проблемът за “адекватност на резервите” за 

поддържане на стабилност в международната финансова система е широко 

разпространен още през 60-те години на 20-ти век.130 Съществуват планове за 

реформиране на Бретън-Уудската система и създаване на допълнителен източник на 

международна ликвидност. Някой държави се опасяват от разпространение на глобална 

рецесия и решават да държат повече резерви от други.131 Преминаването към система с 

преобладаващо плаващи валутни курсове не слага край на търсенето на международни 

резерви. Този проблем не се разглежда в светлината на международната ликвидност, а 

засяга в голяма степен развиващите се държави. Изследванията посочват, че адекватното 

равнище на резервите е различно за отделните държави и зависи от специфичните за тях 

икономически характеристики. 

 

Графики ІІІ.38 – ІІІ.39: Поведение на валутните резерви 

Показателят промяната във валутните резерви на Управление “Емисионно” 

приема стойности по-високи от нула през по-голямата част от периода и не пресича 

критичната граница на отклонение, което е свидетелство за устойчивия процес на 

увеличение на резервите.  

                                                           
130 Хронологично проследяване на еволюцията на проблема за адекватност и търсене на международни 
резерви може да бъде открито в Bird G. and R. Rajan (2002), “Too much of a Good Thing?: The Adequacy of 
International Reserves in the Aftermath of Crises”, CIES Discussion Paper 0210 
131 Преглед на литературата, отнасяща се до проблемите на международната ликвидност и резерви през 
този период е направен в Machlup F. (1964), “Plans for the Reforming of the International Monetary System”, 
Special Papers in International Economics No. 3, Princeton University 
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Резерви, изразени в брой месеци за внос на стоки и услуги е традиционен 

индикатор, който свърза международните активи с външната търговия. Обяснението му 

е ясно и разбираемо – това са броят месеци, в които страната може да продължи да 

обслужва текущото си равнище на внос, ако всички останали входящи и изходящи 

парични потоци са прекъснати. Този показател е насочен изключително към състоянието 

на текущата сметка на платежния баланс. Той се отнася най-вече за страни с ограничен 

достъп до международните финансови пазари, силно чувствителен към негативна 

промяна в очакванията на инвеститорите. Традиционно възприетата минимална 

стойност е 3 месеца внос.132 Стойността на този индикатор се задържа над 4.5 месеца и 

не пресича критичната граница на отклонение.  

През 90-те години на предходния и в началото на новия век, въпросът за 

адекватното равнище на резервите отново излезе на преден план поради наличието на 

няколко сериозни валутни кризи, които засегнаха предимно страните с нововъзникващи 

пазари – Мексико, Югоизточна Азия, Русия, Аржентина, България. Оказа се, че 

традиционният показател резерви/внос не дава задоволителни резултати при опити да се 

прогнозира криза чрез използването му133. Като основна причина се изтъква 

премахването на ограниченията пред свободното движение на капитали и интегрирането 

на развиващите се страни към международните финансови пазари. По този начин 

нарасна значението на индикаторите, които се отнасят към динамиката на капиталовата 

сметка. Те са свързани предимно с паричните агрегати. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
132 Виж Fischer S. (2001), “Opening Remarks”, IMF/World Bank International Reserves: Policy Issues Forum, 
Washington D.C. 
133 Част от емпиричните изследвания, които потвърждават този факт са Bussiere  M. and C. Mulder (1999) и  
Edison H. (2000), които бяха разгледани в прегледа на литературата в Глава 2.  
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Графики ІІІ.40 – ІІІ.41: Валутни резерви и парични агрегати 

 

Показателят (М3-М1)/Резерви показва покритието на по-широките парични 

агрегати с валутни резерви. Той демонстрира възможностите за изтичане на капитали от 

страната и доколко може да бъде обезпечено това изтичане с необходимите средства. 

Показателят е свързан и с процесите на кредитна експанзия, доколкото нарастването на 

паричните агрегати намира своя източник при отпускането на нови кредити. Като 

оптимална стойност на показателя се приема 1. От брутните резерви на БНБ са извадени 

тези на правителството, поради силно дискреционния им характер – те са доста 

колебливи, изплаща се външен дълг от тях, зависими са от изпълнението на бюджета. 

Процесите на монетизация в икономиката водят до нарастването на показателя и 

задържането му около 1.3, като преходът към нова средна стойност за по-продължителен 

период е съпътстван от пресичане на критичната граница на отклонение. Резервите 

демонстрират тенденция към покачване със скорост близка до тази на промяната в 

агрегатите. Понижението в показателя през третото тримесечие на 2004г. се дължи на 

предприетите мерки за ограничаване на растежа на кредита и нарастването на резервите 

на ТБ в БНБ.  

Показателят Квазипари/Нетни резерви показва степента на покритие на 

квазипарите с депозита на Управление “Банково”, т.е. нетните резерви на БНБ. Както 

беше посочено, при анализа на устройството на валутния борд в България, тези резерви 

могат да се използват в случай на системна криза и активиране на функцията кредитор 

от последна инстанция. Нарастването на квазипарите изпреварва това на нетните 

резерви, като пресичането на критичната граница на отклонение има най-често сезонен 

характер и е свързано с трансфера на печалбата на БНБ в полза на държавния бюджет 

през месец април всяка година. Нетните резерви в последните няколко периода покриват 

около 13.3% от квазипарите.  
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При високи стойности на дефицита по текущата сметка и значителни плащания 

по външния дълг, адекватността на валутните резерви се обвързва с тези индикатори. 

Смята се, че съотношението валутни резерви/краткосрочен външен дълг (което следва 

да е поне единица134) трябва да се увеличи с нестабилната част на дефицита по текущата 

сметка. Ако приемем условно, че устойчивата част на дефицита е около 5% - това е и 

най-често споменаваният праг (при оценки за потенциалния растеж на реалния БВП 

около 5%), то през третото тримесечие на 2004 г. дефицитът по текущата сметка достигна 

7% (на 12-месечна база), което предполага 2% неустойчива част на дефицита по 

текущата сметка, с която трябва да увеличим краткосрочния дълг. Ще използваме като 

знаменатели краткосрочен дълг, обслужване на външния дълг през последните 12 месеца 

(октомври 2003г. – септември 2004г., включени са както публичния, така и частния 

сектор), както и оценка за предстоящите плащания на правителството през 2005г135.  

Използваните данни са от Дирекция “Статистика” на БНБ, както и от МФ. 

 

Таблица ІІІ.4 Необходими валутни резерви (млн. евро) 

 Септември 2004г. 

Краткосрочен външен дълг (1) 2998.8 

Нестабилна част на дефицит по текущата сметка (2)   380.6 

Необходими валутни резерви (3) = (1) + (2) 3479.4 

Обслужване на външния дълг (4) 1756.6 

Необходими валутни резерви (5) = (4) + (2) 2137.2 

Обслужване на правителствения дълг през 2005г. (6) 1677.8 

Нестабилна част от дефицита по текущата сметка следваща 

година (7)*  

  565.3 

Необходим депозит на правителството  (8) = (6) + (7) 2343.1 

Очакван депозит на правителството 2539.3 

Налични резерви на БНБ и ТБ (9) 4918.0 
*Оценена на 2.7% от БВП (при прогнозен БВП около  41 млрд. лв.). 

Най-голямата стойност за необходими валутни резерви получаваме при позиция 

(3) в размер на 3479.4 млн. евро към края на третото тримесечие на 2004г. Към този 

период ТБ имат чуждестранни активи в размер на 1772.9 млн. евро. От резервите на БНБ 

изваждаме тези, които по закон са необходими за поддържане на режима на валутен 

борд, т.е. пари в обръщение и депозити на ТБ в БНБ. Така за налични резерви на БНБ 

                                                           
134 Авторството на този показател се приписва на Пабло Гуидоти  - бивш заместник министър на 
финансите на Аржентина, виж De Beaufort Wijnholds J. and A. Kapteyn (2001), “Reserve Adequacy in 
Emerging Market Economies”, IMF Working Paper No. 01/43 
135 Включено е обратното изкупуване на външен дълг, осъществено през януари 2005г. П.Ч. 
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получаваме 3145.1 млн. евро. Следователно налични резерви общо на БНБ и ТБ имаме 

4918.0 млн. евро, които за момента са достатъчни да покрият посочените задължения. 

Резервите характеризират възможността на официалния сектор да се намеси при 

кризисни ситуации, докато показателите, които следват ще се отнасят до търговските 

банки и присъщите им източници на нестабилност. Ще бъдат разгледани индикатори, 

които се отнасят до пасивната, и такива, които характеризират активната страна на 

балансите на търговските банки (ТБ). Ще бъде проследена динамиката на основния 

източник на опасения за стабилността в икономиката – нарастването на кредитирането 

на частния сектор и домакинствата.  

Графиките по-долу представят основни показатели за депозитите на банките. 

 

Графики ІІІ.42 – ІІІ.43: Депозити на ТБ 

 

Краткосрочните депозити заемат средно за периода около 48% от общите 

депозити. Първоначално се наблюдава известна тенденция към намаление, която след 

средата на 2002 г. се обръща и краткосрочните депозити нарастват. Това поведение 

съвпада с началото на периода на засилено кредитиране от страна на ТБ, като един от 

основните източници се явяват краткосрочните депозити, част от които са привлечени и 

от чужбина. Големият дял на краткосрочни депозити е неблагоприятен за банките, 

поради възможността за много бързо изтегляне на тези средства, докато активите на 

банките са по-дългосрочно ориентирани. От друга страна, краткосрочните депозити са 

по-евтин ресурс за банките и дават възможност за постигане на по-висока печалба. 
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Намалението на краткосрочните депозити през 2003г. и последвалото им увеличение 

през 2004г. до голяма степен се дължи и на регулациите на БНБ. Първоначално, според 

методологията на Европейската централна банка, от регулациите по МЗР бяха 

изключени инструментите със срочност по-висока от две години. Това създаде известна 

мотивация у банките да се стремят да привличат и да класифицират депозитите си като 

такива с по-висока срочност. Поради предприетите мерки за ограничение на растежа на 

кредита, тези инструменти бяха отново включени в регулациите по МЗР.  

Депозитите в чужда валута, като част от всички депозити проявяват тенденция 

към намаление, като не успяват да спаднат трайно под 50%. Намалението им се дължи и 

на поевтиняването на щатския долар, тъй като част от тези депозити са в долари и 

левовата им равностойност спада. Това е показател, който характеризира степента на 

предпочитание към замяна на местната валута с чужда (валутна субституция). 

Независимо от постигнатите стабилност и растеж в икономиката и възстановеното 

доверие в банковата система, предпочитанията към валутна субституция остават. Това е 

допълнителен показател за важността на валутния курс като номинална котва на 

очакванията и правилността на избрания паричен режим. При плаващ валутен курс и 

висока степен на валутна субституция централната банка не е в състояние да провежда 

ефективна парична политика.  

Основен резултат от кризата през 1996-1997 г. беше консервативното поведение 

на ТБ по отношение на кредитирането през първите няколко години след събитието. 

Възстановяването на стабилността и доверието в банковата система бяха съпроводени от 

процеси на преструктуриране, приватизация, промени в законодателството, насочени 

към защита на правата на кредиторите и декриминализиране на отпускането на 

необезпечени кредити. През 2002г. се създадоха условия за ускорен растеж на 

кредитирането. Стабилността и растежа в икономиката, намаляващата външна 

задлъжнялост на публичния сектор, понижиха оценката за риска в системата. Чуждите 

собственици на приватизираните банки, след първоначалния период на опознаване на 

пазара, приеха стратегии за експанзия и увеличение на своя дял от общите кредити в 

системата. Понижението на лихвите в основните икономики – САЩ и Еврозона, 

намалиха възвращаемостта от подобни ниско рискови инвестиции и пренасочиха 

вниманието към българския пазар. Предстоящото интегриране в ЕС също увеличи 

атрактивността на инвестициите в България. 
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Графики ІІІ.44 – ІІІ.45: Кредит за неправителствения сектор 

 

Графиките представят поведението на кредита за неправителствения сектор.  

През периода 1999 – 2001г. кредитът представлява много нисък процент като 

отношение към БВП – под и около 15%. След средата на 2002г. той започва да се 

увеличава с ускорени темпове, което се наблюдава чрез индикатора за растежа му на 

годишна база, който започва да надхвърля 35%. Като граница за нестабилност често се 

приема процентът на нарастване на номиналния БВП умножен по 3. Ако за България 

приемем потенциален темп на нарастване от 10%, то граница на нестабилност би 

трябвало да е 30%. Кредитът като процент от БВП, както се вижда и на графиката, следва 

експоненциален тренд на нарастване, като се движи много близо и по-често над 

критичния праг, без да демонстрира резки отклонения. Независимо от ниската 

първоначална стойност, опасения предизвиква високата скорост на растеж, която 

достига около 53% през първото тримесечие на 2004г. и пресича няколко пъти 

критичната граница на отклонение. БНБ, изпълнявайки своята функция по отношение 

поддържането на финансовата стабилност предприе редица мерки. Бяха завишени 

надзорните изисквания по отношение капитала и ликвидността на банките, беше 

намален срокът за класифициране на ненавременно обслужвани кредити, проведоха се 

срещи с ръководствата на банките. В регулациите по МЗР отново влязоха инструментите 

със срочност над две години, а бяха изключени касовите наличности на ТБ, с цел 

намаление на ликвидността в системата. В средата на 2004г. МФ изтегли голяма част от 

своите депозити отново с цел намаление на ликвидността и източниците на средства за 

отпускане на нови кредити. Това резултира в спадане на растежа на кредита за 
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неправителствения сектор под критичната граница, но все пак той се стабилизира на нива 

близки до 50% на годишна база. Ниските лихви на международните пазари и 

чуждестранното притежание на български банки, осигуриха достъп до много евтин 

ресурс за банките, като основен източник на нарастване на кредита се явяваха заемите от 

чужбина, които по-трудно се влияят от възприетите мерки. 

Показателите, които следват, ще проследят динамиката на растежа на кредита за 

основните му потребители в икономиката – частните предприятия и домакинствата. 

Както беше отбелязано, избраният подход към представянето на Системата за ранно 

предупреждение изисква при откриване на източник на възможно неравновесие, да се 

потърси разделяне на показателя на по-малките му съставни части и проследяване на 

тяхното поведение, което да обогати анализа.  

 

Графики ІІІ.46 – ІІІ.47: Растеж на кредита за частни предприятия и домакинства 

Растежът на кредита и при частните предприятия и при домакинствата преминава 

критичната граница на отклонение. Предприетите мерки и известното насищане на 

пазара, доведоха до известен спад през последните тримесечия, които задържаха и двата 

показателя под критичните им граници на отклонение. Растежът на кредита за 

предприятия е малко под 40%, докато при домакинства е 70%, което се разглежда като 

доста висока стойност и поражда опасения относно възможностите за нормално 

обслужване на тези кредити. 
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Графики ІІІ.48 – ІІІ.49: Кредит за частни предприятия в лева и валута 

 

Растежът на кредитите за частни предприятия в лева намалява през разглеждания 

период. Мерките за ограничаване на растежа на кредитирането засягат предимно този 

сегмент, тъй като ефективно ограничават левовата ликвидност в банковата система и 

оттам въздействат върху източниците на кредитиране в левове. В края на разглеждания 

период растежът в левове достига 16%, а поради предприетите мерки през декември 

2004г. очакванията са той да продължи да спада. Растежът на кредитите за частни 

предприятия във валута също се забавя, но остава на сравнително високи нива в края на 

периода от около 60%. Увеличава се относителният дял на кредитите във валута от 

общия кредит за частни предприятия и достига 62.6% през третото тримесечие на 2004г., 

при 50% през септември 2002 г. Това развитие е неблагоприятно, тъй като изисква 

предприятията да генерират достатъчно средства в чуждестранна валута, за да могат да 

си покриват задълженията, което ги прави подвластни на негативен външен шок. 

Основните източници на средства за това кредитиране за търговските банки са 

привлечените средства от чужбина, които са във валута. Като отпускат кредити във 

валута, те прехвърлят голяма част риска върху реалния сектор, но задлъжнялостта им 

към чужбина прави и самите ТБ носители на риск. Смята се, че банките могат по-добре 

да управляват риска от предприятията и прехвърлянето му по този начин не решава 

проблема. Относителният дял на кредитите в евро от всички валутни кредити към края 

на третото тримесечие на 2004 г. е 86.6%, което предполага и способност на 

предприятията да генерират приходи в други валути, предимно долари. Необходимо е, 

най-вече от страна на ТБ , а и на надзорните органи, да бъде правен внимателен анализ 
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на валутните несъответствия между източниците на ресурс и, съответно, на доход на 

реалния сектор. 

Разсъжденията по-горе в много голяма степен засягат и развитието на 

кредитирането за домакинствата. 

Графики ІІІ.50 – ІІІ.51: Кредити за домакинства в лева и в чуждестранна валута 

 

Растежът на кредитите за домакинства в лева достигна своя максимум за 

разглеждания период от 83.3% през първото тримесечие на 2004г., но в резултат на 

известно насищане на пазара и на мерките предприети от БНБ спадна до 72.7% в края на 

разглеждания период, като достигнатата стойност се оценява все още като доста висока.  

Кредитите във валута нарастват със 120%, което е източник на опасения от гл.т. на 

възможностите на домакинствата да генерират достатъчно приходи във валута. 

Кредитите за домакинства във валута представляват 9.6% от общите кредити на 

домакинства, но относителният им дял проявява тенденция към увеличение (през 

септември 2002 г. те са били 6.4%). Около 94% от валутните кредити са в евро. 
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Графики ІІІ.52 – ІІІ.53: Качество на кредитите и капиталова адекватност 

 

Показателят редовни кредити, представен на графиката, обхваща 

некласифицираните кредити на частни предприятия и домакинства. Поради много 

големия обем ново договорени кредити, класифицираните остават относително малък 

дял и данните са до известна степен изкривени. Капиталовата адекватност устойчиво 

намалява, като се задържа предимно над критичната граница на отклонение и в края на 

разглеждания период достига 17.1%, което е над регулаторните изисквания от 12%, но 

тенденцията към намаление не може да бъде овладяна и ограничава възможностите за 

реакция при наличие на кризисна ситуация.   

Основен източник на ресурс за кредитната експанзия, както беше отбелязано, се 

явяват привлечените средства от ТБ от чуждестранните им собственици и 

международните финансови пазари.  
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Графики ІІІ.54 – ІІІ.55: Чуждестранни активи и пасиви на ТБ 

 

Нетните чуждестранни активи устойчиво намаляват след второто тримесечие на 

2002г., което, както беше отбелязано може да се счита за началото на ускореното 

нарастване на кредитирането. Показателят няколко пъти пресича границата на 

отклонение и достига своя минимум в края на разглеждания период в размер на 60%. 

Чуждестранните пасиви бележат увеличение и също пресичат критичната граница на 

отклонение, като в края на периода растежът им е в размер на 125%. Те се явяват основен 

източник за поддържане на кредитната експанзия.  

Представените индикатори позволяват да се открият потенциални източници на 

напрежение и уязвимост в следните направления: 

- изпълнението на критерия от Маастрихт за инфлацията може да доведе до 

отлагане във времето на приемането на еврото по официалния път; 

- силна сезонност по отношение на правителствените разходи и 

съсредоточаването им в края на годината, което предизвиква свръхликвидност 

в системата. Необходими са по-големи усилия по отношение на 

изразходването на правителствените разходи, създаването на средносрочни 

програми, изясняването на дългосрочни приоритети. Модерната фискална 

политика изисква поддържането на система за анализ и управление на 

рискове, като особено внимание трябва да се обърне на неявните и условни 

задължения;  
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-  висок дефицит по текущата сметка, свързан с модернизиране на икономиката, 

но и нарастващ относителен дял на вноса на потребителски стоки. В износа 

преобладават стоки с невисока добавена стойност; 

- нарастваща задлъжнялост на частния сектор, увеличение на относителния дял 

на краткосрочния дълг; 

- много високи темпове на растеж на кредита за частния сектор и 

домакинствата. Увеличение на относителния дял на кредитите във валута и 

наличие на опасения относно способностите за обслужване на тези 

задължения. Устойчиво намаление на капиталовата адекватност. 

Представената Система за ранно предупреждение дава възможност за детайлен 

анализ на основните източници на уязвимост в българската икономика. Когато даден 

показател сигнализира за неравновесие той е придружен с допълнителен анализ и 

индикатори, които да спомогнат за изясняване на ситуацията. Системата за ранно 

предупреждение може да се използва като инструмент за анализ при публикуване на 

редовни доклади за финансова стабилност.  

Системата за ранно предупреждение задава общата икономическа рамка в 

България при изследването на системния риск. Конкретна изява на значително системно 

събитие може да се наблюдава на междубанковия пазар, което предопределя основното 

му място в анализа. 

3.3 Моделиране на паричния пазар в България 

През последните години ефективността и наличието на автоматичен механизъм 

на приспособяване на валутните бордове са в центъра на множество икономически 

анализи. В тази част на изложението ще бъде представен емпиричен анализ на обема и 

лихвения процент по необезпечените еднодневни депозити на българския междубанков 

пазар136. Три емпирични модела са развити, за да обяснят поведението на търсенето, 

предлагането и лихвените проценти. Изследвани са влиянието на изискванията по 

задължителните резерви на търговските банки; операциите, свързани с държавния 

бюджет;  сделките в резервна валута  между банките и БНБ; и някои сезонни фактори. 

Поведението на лихвените проценти и обема депозити са добре обхванати от 

                                                           
136 За целите на изследването понятията “междубанков” и “паричен” пазар ще бъдат използвани като 
синоними. П.Ч. 
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използваните променливи. Коефициентите, които описват влиянието на тези 

променливи, са статистически значими и съвпадат като посока с изведените в 

теоретичната литература.  

Основните мотиви за изследване на междубанковия пазар могат да бъдат открити 

в няколко посоки: 

- Две са най-важните предимства на паричния съвет, които най-често се 

посочват – възможността му да възстанови и поддържа доверието в 

националната парична единица и финансовата система и наличието на 

автоматичен механизъм на приспособяване. Основно изискване за 

постигането им е гъвкавостта на най-важните части на икономическата 

система и най-вече на между банковия пазар. При паричен съвет централната 

банка не извършва самостоятелна парична политика и може да упражнява 

силно ограничена функция на кредитор от последна инстанция, следователно, 

не може да осигури ликвидност на банките и да манипулира лихвените 

проценти чрез промени в резервните пари.  В подобна ситуация банките могат 

да разчитат основно на междубанковия пазар. Развитието на този пазар, 

неговата дълбочина и колебание на цените на основните инструменти, които 

се търгуват, са от много важно значение за стабилността на паричния съвет. 

- Анализът и моделирането на паричния пазар са важен инструмент за 

цялостното изследване на системния риск и симулиране на различни типове 

шокове, които могат да доведат до кризисна ситуация. Паричния пазар е един 

от първите сектори на финансовата система при валутен борд, в който 

сериозни неравновесия ще дадат значително отражение.  

- Изследването на лихвените проценти по еднодневните необезпечени депозити 

на междубанковия пазар може да бъде използвано за анализ на времевата 

структура на лихвените проценти и очакванията в икономиката. На 

междубанковия пазар в България се наблюдават дни, в които лихвените 

проценти силно нарастват (виж графика 1). Възниква въпросът за 

оптималното колебание на лихвените проценти и факторите, които го 

предизвикват.  

- Моделирането на паричния пазар дава отправна точка за изследване на 

взаимоотношенията между фискалните потоци и ликвидността, както и между 
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фискалната политика и паричния съвет като цяло. Този въпрос е свързан с 

продължаващата дискусия за ролята и ефективното управление на фискалните 

резерви на правителството.  

В изложението, което следва, ще бъдат разграничени институционалните 

характеристики на междубанковия пазар и ще бъдат анализирани факторите, които 

влияят на лихвените проценти и търсенето и предлагането на ликвидност за периода 

01.12.2001г. – 04.11.2003 г. Съществуват още две публикувани изследвания на 

междубанковия пазар в България до този момент. Петров (2000)137 прави анализ на 

търсенето и предлагането на банкови резерви, а Nenovsky et al. (2001)138 установява, че 

фискалните резерви влияят на паричната база и лихвените проценти на паричния пазар 

(ефект на ликвидността).  

3.3.1 Институционална рамка на междубанковия пазар в България 

Паричният съвет, до голяма степен, задава рамката на възможните операции на 

паричния пазар в България, както и неговата структура.  

Операциите в левове преобладават във валутната структура на паричния пазар 

(ключовите характеристики на паричния пазар са представени на графики 1 – 3 по-долу 

в текста, както и в таблиците и графиките в Приложенията). Другите две основни валути 

- евро и щатски долари – участват с по-малки обеми, а операциите в британски паунди, 

шведски и норвежки крони са пренебрежимо малки. Средните аритметични на 

месечните обеми на левовия паричен пазар (за периода януари 1998 г. – ноември 2003 г.) 

като дял от паричните агрегати М1 и М2 са съответно 30% и 12%.  

Основните инструменти са необезпечени депозити, обезпечени депозити и репо 

операции. За периода януари 1998г – ноември 2003 г. необезпечените депозити 

преобладават, като заемат средно 77% от всички операции на левовия пазар. Този период 

може условно да бъде разделен на няколко части. Първоначално, след въвеждането на 

паричния съвет и възстановяването от тежката криза от 1996 – 1997г., делът на 

необезпечените депозити е около 40%. В периода 1998 – 2002г. се наблюдава устойчив 

възходящ тренд. След януари 2001 г. доверието между основните участници в банковата 

                                                           
137 Петров Б. (2000), “Динамика на банковите резерви при паричния съвет в България”, БНБ, Дискусионни 
материали, бр. 15 
138 Nenovsky N., K. Hristov and M. Mihaylov (2001). Comparing Currency Board Automatic Mechanism in 
Bulgaria, Estonia and Lithuania, Journal des Economistes et des Etudes Humaines, 2001, vol. XI, n 4, pp. 575 – 
616. 



145 

  

система се увеличава, като делът на необезпечените депозити достига средно равнище 

от 91% (като относителните дялове на обезпечените депозити и репо операциите 

значително намалява).  

Матуритетната (срочната) структура на левовия паричен пазар е доминирана от 

еднодневни необезпечени депозити, като относителният им дял  и обемът им нараства от 

началото на 1998 г. През целия период необезпечените еднодневни депозити са 60% от 

паричния пазар, като от началото на 2001г. до ноември 2003 г. относителният им дял 

достига средно 81%. Този висок относителен дял предопределя съсредоточаването на 

изследването върху тази най-ликвидна и преобладаваща част от междубанковия пазар.  

Дневните данни за обема на еднодневните депозити показват, че той обикновено 

варира между 25 млн. и 100 млн. лева. Средната за периода януари 1998 – ноември 2003г. 

е 65.7 млн. лева, при стандартно отклонение от 21.9 млн. лева. Лихвените проценти 

обикновено варират от 0 до 5%, със средна 2.22% и стандартно отклонение 2.58%.139 Най-

високата стойност от 28.51% е достигната през април 2003г. Драматичните колебания на 

лихвените проценти предизвикват засилен интерес, тъй като те се явяват едно от 

основните събития, които могат да дадат началото на евентуална ликвидна криза и 

следователно, факторите, които могат да предизвикат подобна ситуация трябва да бъдат 

добре проучени.  

Графики ІІІ.56 – ІІІ.57: Паричен пазар като дял от монетарните агрегати 

Източник: БНБ, собствени изчисления 

 

 

 

                                                           
139 За периода до ноември 2003 г., анализът на разликите между два последователни дни в лихвения 
процент по еднодневните депозити показва, че 94% от наблюденията попадат в интервала (-2%;2%), 84% 
попадат в интервала (-1%,1%) и 71% от наблюденията попадат в интервала (-0.5%;0.5) 
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Графики ІІІ.57 – ІІІ.58: Дял на необезпечените депозити на паричния пазар 

Източник: БНБ, собствени изчисления 

 

Графики ІІІ.59 – ІІІ.60: Обеми и лихвени проценти по необезпечените еднодневни 

депозити 

Източник: БНБ, собствени изчисления 

 

Описаната по-горе структура може да бъде по-лесно разбрана, като се посочат 

ключовите институционални характеристики на паричния пазар в България след 

въвеждането на паричен съвет.  

При дискреционна парична политика лихвените проценти по еднодневните 

депозити могат да се колебаят в определени граници. Лихвените проценти се движат в 

коридор, който е определен от цената на възможността да се депозират или да се заемат 

средства от централната банка. Долната граница на коридора е лихвата, която се плаща 

след като дадена банка депозира излишната си ликвидност при централната банка. 

Горната граница на коридора е лихвеният процент, който дадена банка плаща при 

получаване на ликвидни средства от централната банка срещу висококачествено и 

приемливо обезпечение.140 При режим на паричен съвет централната банка не определя 

                                                           
140 За детайлизирано обяснение на дискреционна парична политика виж Младенов М. (…) “Пари, банки, 
кредит”… 
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основен лихвен процент и не влиза в подобни взаимоотношения с търговските банки. 

При равни други условия, това позволява много високи колебания на лихвените 

проценти по еднодневните депозити.  

Първият основен фактор, който задава институционалната рамка на паричния 

пазар са изискванията по минималните задължителни резерви, които търговските банки 

трябва да поддържат в централната банка (Наредба No. 21 на БНБ). Посрещането на 

изискванията за наличие на специфични фондове от страна на търговските банки по 

сметки в БНБ е фактор, който предопределя поведението на банките и необходимостта 

от ликвидност, пред която те са изправени. Базата за определяне на количеството на 

минималните задължителни резерви (МЗР) са привлечените средства в лева и чужда 

валута без тези от местните банки, което се нарича депозитна  база. Банките поддържат 

МЗР в лева или чуждестранна валута, като допустимите валути са щатски долар, евро и 

швейцарски франк. Периодът за наблюдение на депозитната база от банките, за да се 

определи количеството МЗР  се нарича базов период и съвпада с календарния месец. 

Периодът, в който банките трябва да поддържат МЗР, започва от четвъртия ден на 

отчетния базисен период и завършва на третия ден от следващия и се нарича период на 

поддържане.Общият размер на МЗР, които всяка банка трябва да достигне в края на 

периода на поддържане, се установява като произведение между сумата от депозитните 

бази на банката през всички дни от базисния период и процента на МЗР (8% от юни 

2000г. и 11% до тогава)141. От този общ размер се вади сумата на наличностите в касите 

и АТМ-терминалите на банката в левове през всички дни от базисния период.142  Банка е 

изпълнила изискванията ако сумата от резервните активи, които е поддържала при БНБ 

през всички дни от периода на поддържане е равна или по-голяма на така получения по-

горе размер. Търговките банки могат да използват 100% от МЗР при извършване на 

плащания, като при използване над 50% заплащат наказателна лихва. БНБ не плаща 

лихва върху левовия компонент на изискуемия размер на МЗР. 

                                                           
141 Емпиричното изследване не обхваща периода след 1-ви юли 2004г., когато в депозитната база отново 
бяха включени инструменти над 2 г., като процентът на МЗР върху тях първоначално бе определен на 
4%, а след 6-ти декември 2004 г. той е 8%, като това са част от мерките предприети от БНБ за 
ограничаване на растежа на кредитите – П.Ч.  
142 100% от наличностите в касите на банките се признаваха от 1-ви юли 2002 г., като до тази дата се 
признаваха 60%. Извън периода на емпиричното изследване бяха предприети мерки за ограничаване на 
растежа на кредита и от 1-ви октомври 2004г. признатият процент бе свален до 50%, а след 6-ти 
декември 2004г. до 0%.  
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Друг основен фактор, който влияе на ликвидността на паричния пазар е 

поведението на правителството. В пасива на баланса на Емисионно управление е 

включена позицията “Депозити на правителството и бюджетни организации”. Основната 

причина (освен ролята на централната банка като фискален агент на правителството) е 

прозрачността по отношение на средствата, с които разполага правителството да покрива 

своите задължения към местни и най-вече чуждестранни кредитори. Депозитът на 

правителството отразява входящи и изходящи парични потоци, свързани с дейността на 

Министерство на финансите и останалите първостепенни разпоредители с бюджетни 

кредити, включително бюджетни разплащания и отношения по външния дълг. За 

оптимизиране на организацията и процеса на разплащане на Министерство на финансите 

с останалите икономически агенти, беше създадена т.нар. “Единна сметка” при БНБ, 

която има за цел обхващане и централизиране на приходите и разходите на 

разпоредителите с бюджетни кредити. Според Закона за държавния бюджет за 2003 г. тя 

включва средствата по бюджетните, извънбюджетните, набирателните и депозитните 

сметки в левове и във валута в Българската народна банка на централния бюджет, 

министерствата, ведомствата, Сметната палата, Българската национална телевизия, 

Българското национално радио, Българската академия на науките, държавните висши 

училища, органите на съдебната власт, Националния осигурителен институт и 

Националната здравноосигурителна каса. Паричните потоци, свързани с държавния 

бюджет имат голямо влияние върху ликвидността в банковата система, тъй като 

намаляват или увеличават средствата на разположение на търговските банки, в 

зависимост от характера на операциите, които се извършват.  Принципите и механизмът 

на плащанията и централизирането на приходите в Единната сметка на разпоредителите, 

обслужвани от БНБ и търговските банки са заложени в създадената за целта Система за 

електронни бюджетни разплащания (СЕБРА), чрез която се управляват и контролират 

лимитите и плащанията на включените в системата разпоредители. Чрез СЕБРА се прави 

връзка и със системата за междубанкови разплащания. От началото на 2001 г. 

Министерство на финансите започна поетапно включване на разпоредителите с 

бюджетни кредити в СЕБРА. Статистически данни, описващи основните потоци в 

Единната сметка са налице от 01.12.2001 г, което предопределя и началото на сериите с 

данни, използвани при емпиричната оценка на паричния пазар.  

В средата на всеки месец има съсредоточаване на плащания по данъци, което през 

разглеждания период води до напрежение на паричния пазар и най-резки колебания на 



149 

  

лихвата. Известно намаление на това колебание се наблюдава след края на месец май 

2003г., когато БНБ разреши на търговските банки да купуват евро срещу левове, с вальор 

същия ден143, чрез средствата, които държат по своите МЗР сметки при БНБ. По този 

начин се осигурява част от необходимата за покриване на задълженията им ликвидност. 

Освен това, от 1.06.2003 г. за големи, системно важни плащания функционира системата 

за брутен сетълмент в реално време RINGS, която по принцип позволява по-добро 

следене и управление на ликвидността от страна на търговските банки. Действащата 

преди това система БИСЕРА, при която разплащанията не се извършваха в реално време, 

водеше до наличие на голямо предпазно търсене от страна на банките, тъй като при нея 

те нямат информация за постъпващите към тях текущи плащания, и съответно са 

принудени да подготвят по-голям обем ликвидни средства, за да подсигурят нормалното 

протичане на всички наредени плащания за деня. БИСЕРА продължава да функционира 

успоредно с RINGS, за плащания без системна важност (суми под 100 хил. лева). 

Посочените институционални промени и най-вече въвеждането на RINGS 

предопределят и края на периода на емпиричното изследване.  – ноември 2003г., когато 

двете разплащателни системи функционират нормално заедно близо половин година, но 

не са се натрупали достатъчно данни, за да се използват променливи, получени от 

разплащанията, извършвани в реално време. Влиянието на тези и други 

институционални промени ще бъде описано след представянето на емпиричния модел. 

 

3.3.2 Представяне на модела и основните променливи, които участват в него 

Първо, моделираме овърнайт лихвения процент, чието поведение е не само 

възлово при всеки паричен пазар и при дискреционна ЦБ (като част от трансмисионния 

механизъм на паричната политика), но и както видяхме има определящо значение за 

българския паричен пазар. 

Второ, както вече посочихме, това изследване използва високочестотни данни – 

дневни наблюдения. Използването на дневни данни е най подходящо при анализа на 

колебанията на паричния пазар. Хетероскедастичността на сериите и съсредоточаването 

на големи колебания в определени периоди144 се елиминират като се използват GARCH 

                                                           
143 Вальор същия ден – т.е. в рамките на същия ден се извършва физическото прехвърляне на средства по 
сметки на търговските банки и централната банка, а не както обикновено е прието при валутни операции 
– физическото прехвърляне да се осъществи след два работни дни – П.Ч.  
144 Познато като volatility clustering -  П.Ч.  
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модели (Hamilton, 1996). GARCH моделите дават добра възможност за улавяне не само 

факторите, които влияят върху търсенето, предлагането на ликвидност, и лихвения 

процент, но и за откриване на факторите, които определят тяхното колебание. 

Трето, от особен интерес е моделирането на сезонността при поведението на 

ликвидността и лихвените проценти (също е подчертавано в литературата, Hamilton, 

1996)  

Четвърто, конструираме три независими уравнения (за търсене на ликвидност, за 

предлагане на ликвидност и за лихвения процент), като са специфицирани в детайли 

различните фактори, които влияят върху тях. 

 

Уравнение за лихвения процент 

Уравнение на средната: 

(1)  ++++= )(4321 lagsiSeasonGERi  

ER – векторът представя влиянието на свръхрезервите. Състои се от променливата 

ERBGN – свръхрезерви на банките в млн. лева. При наличие на свръхрезерви банките се 

нуждаят от по-малко резерви, могат да предложат повече свободни средства и лихвата 

се очаква да намалее. 

G – показва влиянието на операциите на правителството върху лихвата. Съдържа 

променливите: 

B_NOBUDBUD – плащания през БИСЕРА без участието на БНБ от небюджетни лица 

към бюджета – много важна променлива, при нарастването на която намалява 

ликвидността в системата и това води до повишаване на търсенето на овърнайт депозити. 

Трудно се прогнозира на ниво банка и най-често съсредоточаването на плащанията по 

данъци в средата на месеца води до голямо нарастване на лихвата. Данните са в млн. 

лева. 

BI_NOBUDBUD – плащания през БИСЕРА, като БНБ е изпълнител на плащането. Също 

трансфери от небюджетни лица към бюджета, които са трудни за прогнозиране и би 

трябвало да увеличават лихвените равнища. Данните са в млн. лева. 
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REV_BANK – Приходи за банки по трансфери от бюджета, минаващи през Единната 

сметка. Увеличават разполагаемите средства на банките и се очаква да намалят 

лихвените проценти. Данните са в млн. лева. 

Season – показва влиянието на сезонни фактори: 

D3 – логическа променлива за дните в средата на месеца. Тогава са съсредоточени 

плащания по данъци и се наблюдава най-голяма волатилност и високи нива на лихвата. 

Очаквано влияние в посока повишение. 

D4 – логическа променлива за дните в края на месеца. Съчетават се два фактора – 

наближаването на края на поддържащия период и плащания по данъци. Лихвата 

демонстрира големи колебания. Обикновено дните в края на месеца съвпадат с началото 

на седмицата, която съдържа края на поддържащия период и когато банките в най-голяма 

степен се съобразяват с необходимите корекции в резервите, които поддържат в 

централната банка 

D1 – последните няколко дни от поддържащия период в началото на новия месец. 

Съчетават се отново два ефекта – край на поддържащия период и преводи за пенсии от 

бюджета към ТБ. Преводите за пенсии водят до сериозно повишение на ликвидността и 

очакваният ефект е за намаление на лихвата. Краят на поддържащия период не оказва 

толкова голямо влияние, тъй като банките регулират резервите си предимно в края на 

предходния месец.  

Lags – лагове на зависимата променлива. Измерва инерцията в предлагането на 

ликвидност на пазара. 

Уравнение на вариацията на лихвения процент:  

σ2
t = γ5 + γ6*σ2

t-1 + γ7*τ2
t-1 + γ8*Season + γ9*Logical 

σ2
t – представлява GARCH компонентата в последния период, т.е. в случая е условната 

вариация на лихвения процент, която искаме да моделираме. 

σ2
t-1 – представлява GARCH компонентата в предпоследния период (с един лаг).  

τ2
t-1 – представлява ARCH компонентата в предпоследния период (с един лаг), т.е. в 

случая промяната в колебливостта на лихвения процент, на базата на наличната в края 

на период t-1 информация. 

Season – показва влиянието на сезонни фактори: 
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D_jan  - сезонна променлива за месец януари. Обикновено през януари се наблюдават 

свръхрезерви и много висока ликвидност в банковата система, което води до ниски нива 

на волатилността.  

Logical – вектор на логическите променливи: 

D_RTGS – показва влиянието на въвеждането на платежна система за брутен сетълмент 

в реално време. Очаква се да доведе до намаление на колебанието на лихвения процент.  

През разглеждания период директното сравнение между лихвените проценти по 

еднодневните необезпечени депозит в България и в Еврозоната не е коректно. Основна 

причина за това е разликата в поддържащите периоди. По този начин ефектите, свързани 

с началото и края на поддържащите периоди се наблюдават в различни дни от месеца. 

Необходимо е по време на периода на конвергенция да българският поддържащ период 

да бъде уеднаквен с този в Еврозоната.  

 

Уравнения за търсене на ликвидност 

Уравнение на средната: 

(2)  ++++++= )(654321 lagsLforexSpreadGRRiL DD  

i – съдържа променливата OVNINT – лихвата по овърнайт необезпечените депозити в 

лева, която се явява цена на търсения ликвиден ресурс и се очаква обратна връзка с 

обема. Данните са в проценти. 

RR – векторът съдържа променливи свързани с минималните задължителни резерви: 

MRRBGN – МЗР в млн. лева. Търсенето на резерви за изпълнение на регулациите влияе 

на ликвидността на междубанковия пазар, който е източник на необходимите средства. 

Очакваната връзка между променливите е положителна, тъй като при увеличаване на 

изискуемите резерви нараства търсенето на ликвидни средства. 

MRRFX – МЗР във валута (представени в млн. лева). Отново се проявява гореописаният 

ефект – при нарастване на изискуемите резерви  се повишава и търсенето на ликвидност. 

GD –  векторът описва влиянието на операциите на правителството върху търсенето на 

депозити. Имаме променливите: 

B_NOBUDBUD – плащания през БИСЕРА без участието на БНБ от небюджетни лица 

към бюджета – много важна променлива, при нарастването на която намалява 



153 

  

ликвидността в системата и това води до повишаване на търсенето на овърнайт депозити. 

Трудно се прогнозира на ниво банка и най-често съсредоточаването на плащанията по 

данъци в средата на месеца води до големи колебания на пазара. Данните са в млн. лева. 

B_BUDBUD – разплащания между бюджетни разпоредители без участието на БНБ. По-

лесна за прогнозиране от банките, поради по-добрата координация и планиране на 

плащанията като част от бюджетния процес. Данните са в млн. лева. 

Spread –  векторът съвпада с променливата SPREAD и разглежда спреда между курс 

купува и курс продава на EUR/BGN на междубанковия пазар. Измерител за системен 

риск, при разширяването на спреда се очаква да се увеличи предпазното търсене в 

банковата система. Данните са в базисни пунктове. 

Forex – тук разглеждаме променливата FX. Тя представя покупко-продажбите на евро 

срещу левове между търговските банки и БНБ. Положителните стойности в 

променливата показват, че търговските банки купуват левове срещу евро и нарастването 

и би трябвало да води до намаляване на търсенето на депозити, тъй като се явява като 

алтернативен източник на ликвидност. Данните са в млн. лева. 

Lags – лагове на зависимата променлива. Измерва инерцията при търсенето на депозити 

на пазара. 

Уравнение на вариацията на търсенето на ликвидност:  

σ2
t = α7 + α8*ε2

t-1 

σ2
t – представлява GARCH компонентата в последния период, т.е. в случая е условната 

вариация на търсенето на ликвидност, която искаме да моделираме. 

ε2
t-1 – представлява ARCH компонентата в предпоследния период (с един лаг), т.е. в 

случая промяната в колебливостта на търсенето на ликвидност, на базата на наличната в 

края на период t-1 информация.  

 

Уравнения за предлагане на ликвидност   

Уравнение за средната 

(3)  +++++= )(43210 lagsLSeasonGERL SS  

ER – векторът представя влиянието на свръхрезервите. Състои се от променливата 

ERBGN – свръхрезерви на банките в лева. При наличие на свръхрезерви банките, 
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следвайки оптимално поведение с цел печалба, искат да пласират тези свръхрезерви на 

междубанковия пазар и да придобият доход, което увеличава предлагането на овърнайт 

депозити. Данните са в млн. лева. 

GS – показва влиянието на правителството върху предлагането. Съдържа променливите: 

B_BUDNOBUD – плащания по БИСЕРА, без участието на БНБ, на бюджетни 

разпоредители към небюджетни лица. Увеличава ликвидността в системата, може да се 

прогнозира сравнително лесно от банките и влияе положително на възможностите за 

предлагане на ликвидност. Данните са в млн. лева. 

PENSIONS – плащания за пенсии през Единната сметка. Има прогнозируем характер, 

води до увеличаване на разполагаемите средства на банките поради трансфер от 

Депозита на правителството към резервите които те държат в БНБ и им дава възможност 

да предложат повече депозити. Данните са в млн. лева. 

REV_BANKS – Други плащания на бюджета към банки през Единната сметка. Отново 

нарастват резервите на банките, ликвидността в системата и възможността да се 

предложат повече депозити. Данните са в млн. лева. 

Season – променливи, които моделират сезонността: 

D2 – логическа променлива, която представя началото на поддържащия период по 

регулациите на МЗР. По-слабо е отражението на изискването за изпълнение на 

задължителните резерви, поради възможността за осредняване на размера на средствата 

на банките в БНБ за целия поддържащ период. Дава възможност на банките да предложат 

повече овърнайт депозити с цел получаване на доход. Традиционно в литературата води 

до нарастване на предлагането и понижаване на лихвата. (Hamilton (1996)). 

D_DEC – представя влиянието на последния месец в годината декември. По принцип 

наличието на много празнични дни през месеца прави банките по-малко склонни да 

предлагат ликвидност. Извършват се доста разплащания в посоки от и към бюджета и се 

увеличава предпазния мотив, поради затрудненото прогнозиране. Допълнително 

влияние има декември 2001 г., който предхождаше процесът на въвеждане на евро 

банкнотите и изискваше поддържане на по-висока ликвидност на равнище отделна 

банка.  

Lags – лагове на зависимата променлива. Измерва инерцията в предлагането на 

ликвидност на пазара. 
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Уравнение на вариацията на предлагането на ликвидност:  

σ2
t = β5 + β6*ν2

t-1 

σ2
t – представлява GARCH компонентата в последния период, т.е. в случая е условната 

вариация на предлагането на ликвидност, която искаме да моделираме. 

ν2
t-1 – представлява ARCH компонентата в предпоследния период (с един лаг), т.е. в 

случая промяната в колебливостта на предлагането на ликвидност, на базата на 

наличната в края на период t-1 информация. 

  

3.3.3 Представяне и анализ на емпиричните резултати 

Използваме дневни данни, като са включени само работните дни. Данните за 

обемите и различните видове парични потоци са в млн. лв., данните за лихвите са в 

проценти, спредът между курс купува и курс продава е в базисни пунктове. 

Източник на данни е БНБ. Използването на високочестотни данни ограничава до 

известна степен броя на наличните променливи. Дневната база позволява детайлен 

анализ на факторите, които влияят върху поведението на зависимите променливи, но 

поставя изисквания пред методите на иконометрично моделиране. Данните са уникални 

за България, не се публикуват официално и са налични единствено в БНБ и се следят 

децентрализирано, като това е първият опит за включването им в интегриран анализ.  

Данните за зависимите променливи са на база статистика за паричния пазар, като 

стройни серии съществуват и се поддържат от началото на 1998 г. Лихвата по 

депозитите, разменяни на паричния пазар, е среднопретеглена на база на извършените 

през целия ден сделки. Месечната информация за лихвата е среднопретеглена на база 

обемите през съответните дни на месеца. Данни за паричния пазар са налични само през 

работните дни, което предполага само тяхното включване в анализа. Това наложи 

обработка на сериите, които използваме за да се получи съвпадение на периодите, тъй 

като резервите на банките се следят на база календарен месец, а не само на база работни 

дни.  

Началото на периода на анализ е детерминиран от момента на изграждане на 

стройна и икономически обоснована система на паричните потоци по Единната сметка, 

което се случи в началото на декември 2001 г. Тогава бе поставено началото на серии от 
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данни за входящите и изходящите бюджетни потоци на базата на първична счетоводна 

информация.  

Друг източник е БИСЕРА, като се поддържат серии за различните видове 

трансфери в системата за сетълмент към определен момент. Натрупването на данни за 

поведението на платежната система RINGS ще позволи детайлизиране на анализа чрез 

включването на допълнителни фактори при натрупване на достатъчен брой наблюдения 

и липса на промени в институционалната рамка за по-продължителен период от време. 

 Използваме дневни данни и за резервите на търговските банки в БНБ, като 

основното разделение е на задължителни и свръх резерви, както и на левов и валутен 

компоненти. 

Посочените три основни уравнения са оценени с помощта на иконометричния 

софтуер EViews 5.0. Преди извършването на иконометричното моделиране на 

уравненията, основните променливи бяха подложени на тест за единичен корен, като 

проверката показа, че съответните серии са стационарни145. Методът на иконометрична 

оценка е чрез прилагането на GARCH модели. 

Като цяло, резултатите представени  в таблицата, която следва, показват 

коефициенти пред основните променливи, които са статистически значими и посоката 

на влияние съвпада с очакваната при описанието на модела и променливите, т.е с 

теоретичните постановки.  

                                                           
145 Резултатите от теста за единичен корен са представени в приложението. П.Ч. 
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Таблица ІІІ.5 Емпирични резултати 

 

 Модел 1 

(лихвен процент) 

Модел 2 

(търсене на 

ликвидност, LD) 

Модел 3 

(предлагане на 

ликвидност, LS) 

Променлива*  Зависима променлива  

Лихвен процент 
Зависима променлива  

Обем ликвидност 
Зависима променлива  

Обем ликвидност 

Уравнение на средната (нивото) 

Ovnint(-1)  0.69 (48.39) -0.66 (-2.35)  

Ovnint(-21) -0.05 (-9.58)   

Ovnvol (-1)  0.68 (15.9) 0.85 (37.8) 

D(ovnvol(-1))  -0.16 (-3.36) -0.25 (-4.78) 

ERBGN(-1) -0.004 (-20.74)  0.02 (2.23) 

B_nobudbud+Bi_nobudbud 0.03 (40.07) 0.08 (1.95)  

Rev_bank -0.006 (-5.32)   

B_budbud(-1)  -0.19 (-2.58)  

MRRBGN  0.03 (4.25)  

MRRFX  0.02 (3.84)  

Spread  1.41 (3.42)  

FX  -0.16 (-2.18)  

B_budnobud(1)   0.16 (3.09) 

Pensions(1)+Pensions(2)   0.06 (3.12) 

Rev_bank(1)+rev_bank(2)   0.09 (1.84) 

D1 -0.21 (-2.18)   

D2   9.89 (4.44) 

D3 0.60 (15.17)   

D4 0.16 (4.04)   

D-dec   -7.67 (-2.69) 

Уравнение на вариацията 

intercept 0.19 (5.16) 208.8 (19.69) 221.7 (17.96) 

Garch(-1)    

Arch(-1) 2.37 (11.03) 0.12 (2.21) 0.12 (2.06) 

D_jan -0.20 (-5.12)   

D_RTGS -0.17 (-4.56)   

    

    

R2 0.50 0.50 0.46 

R2 adjusted 0.49 0.49 0.45 

log likelihood -613 -1990 -2000 

* z – стойности в скобите 

Моделите на българския паричен пазар, представени в тази част, имат добри 

технически характеристики и могат да бъдат използвани за прогнозиране на динамиката 

на ликвидността и лихвените проценти. Хипотезата, че паричните потоци на 

правителството се нуждаят от внимателно наблюдение и оценка, се потвърждава от 

емпиричните резултати. Основно е влиянието и на институционалните промени 

(развитие на платежни системи и др.) за динамиката на пазара, особено при режим на 

паричен съвет и отсъствие на активна парична политика от страна на централната банка.  

Българският паричен пазар е в процес на изграждане на по-дългосрочни 

взаимоотношения между участниците, както и развитие на по-усложнени финансови 



158 

  

инструменти. Пазарът е все още сегментиран и фрагментиран и поведението на 

индивидуална банка не рефлектира в достатъчна степен действията на останалите. 

Анализ на ликвидността на равнище индивидуална банка би бил изключително полезен, 

като се опита да обясни не само поведението на основните групи банки (които отдават и 

които получават заемни средства), но също и да оцени динамиката вътре в самите групи.  

3.4 Развитие на платежната система в България и ограничаване на системния 

риск 

Трансферът на парични средства вътре в икономиката, както и в международен 

план изисква добре работеща платежна система. Неравновесия при банките и 

невъзможност за посрещане на задължение към друг участник в системата ще намерят 

изява първо в платежната система. Разглеждането на развитието и усъвършенстването 

на националната система за разплащания е важна съставна част от методологията за 

анализ на системния риск. 

Функционирането на платежните системи и управлението на рисковете свързани 

с тях са предмет на особено внимание както в отделните страни, така и на международно 

ниво от дълго време. През последното десетилетие централните банки на много страни 

предприемат мерки за намаляване на рисковете в своите платежни системи. Приоритет 

в този процес получи създаването на ефективни и сигурни системи за големи 

междубанкови плащания146 поради осезаемия ефект на тези плащания върху 

икономиката. 

Преминаването към обработка на големите плащания от системи за брутен 

сетълмент в реално време е най - значимата промяна по отношение на архитектурата на 

платежните системи. Тази промяна е отражение на пазарните потребности и стремежа на 

централните банки да намалят системния риск. От 1990 г. насам внедряването на системи 

за брутен сетълмент в реално време нараства в световен мащаб, като към момента над 70 

централни банки използват такива системи. 

Българска народна банка полага значителни усилия за изграждането на 

национална платежна система, чиято архитектура постига намаляването на системния 

риск при извършването на плащания в лева. Резултат от тези усилия е въвеждането в 

реална експлоатация на системата RINGS (Real time Interbank Gross Settlement) на 2 юни 

                                                           
146 Разгледаните в теоретичната част системно важни платежни системи СВПС. П.Ч. 
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2003 г. Въвеждането на новата платежна система се разглежда като съществена 

предпоставка за намаляване на рисковете и постигане на финансова стабилност. 

Едногодишното наблюдение на работа на новата платежна система в страната, дава 

възможност за анализ на: (i) Ползите от промяната от система за сетълмент в определен 

момент към система работеща в реално време; (ii) влиянието на новата платежна система 

върху намаляване на системния, кредитния и ликвидния риск; (iii) влиянието на 

предприетите от централната банка мерки върху поведението на участниците при 

използването на системите за трансфери на парични суми и сетълмент; (iv) критичните 

ситуации при осигуряването на ликвидност, поведението на участниците и възможните 

решения при възникване на проблем; (v) основните насоки за бъдещо развитие на 

системата. 

3.4.1 Платежната система преди  и след въвеждането на RINGS 

Преди въвеждането на RINGS безналичните плащания в страната се извършваха 

през системата за брутен сетълмент в определен момент - БИСЕРА. Системата работеше 

със сетълмент на плащанията на следващия след тяхното извършване ден, като 

получаваше салдата по сметките на търговските банки след края на работния ден на БНБ. 

Сетълментът на  подадените към БИСЕРА през деня нареждания се извършваше в 

периода 22:00 – 3:00 часа. Търговските банки и БНБ получаваха резултатите от 

извършения сетълмент в периода 6:00 – 8:30 часа на следващия ден. По време на 

работния ден на БНБ, търговските банки имаха възможност да подават нареждания на 

хартиен носител на гишетата на централната банка. Тези нареждания се изпълняваха 

незабавно при достатъчна наличност по сметката на наредителя. Плащанията по сделки 

с ценни книжа и в резултат от операции с банкови карти се изпълняваха като централният 

депозитар и националният картов оператор подаваха нареждания за сетълмент към 

БИСЕРА.   

Въвеждането на RINGS е сериозна крачка към изграждане на модерна система за 

трансфер на плащания в България. Дизайна на новата национална платежна система има 

следните предимства: (i) възможност за сетълмент в реално време през системния 

работен ден; (ii) изпълнение на плащане в RINGS само при достатъчно средства по 

сметката на банката наредител; (iii) използването на мрежата на SWIFT като преносна 

среда за обмен на  платежни съобщения в RINGS е гъвкава възможност за бъдещо 
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интегриране на системата с други платежни системи (в частност TARGET147) и 

предпоставка за осъществяване на автоматична обработка на транзакциите; (iv) 

информация за ликвидността и средства за управлението и в реално време; (v) спестяване 

на ликвидност в резултат от нетиране на плащанията  инициирани през системите 

БИСЕРА, БОРИКА и Централен депозитар. 

Графики ІІІ.61 – ІІІ.62: Разпределение на плащанията в страната между отделните 

платежни системи след въвеждането на RINGS148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Източник: БНБ 
След въвеждането на новата платежна система над 69% от стойността на извършваните 

плащания се обработва от RINGS. Това  се постига при обработка на по-малко от 0.5% 

от общия брой на плащанията у нас. Стойността на извършваните през RINGS плащания 

се равнява на около 71% от активите на търговските банки. Промените в принципите на 

функциониране на системите за обработка на плащания и сделки с ценни книжа също са 

значителни. 

БИСЕРА вече работи като нетираща система, което води до намаляване на наличността, 

която участниците трябва да осигурят за да бъде осъществен сетълмент на наредените от 

тях плащания. Сетълментът на наредените към БИСЕРА плащания се извършва два пъти 

на ден в RINGS. Изместването на сетълмента  напред във времето води до значителен 

спад в риска, поради намаляване на продължителността на взаимните експозиции на 

участниците в БИСЕРА. Друг положителен момент по отношение на рисковете е фактът, 

че системата БИСЕРА вече не поддържа опашки от чакащи плащания. 

                                                           
147 Платежна система в Еврозоната. П.Ч. 
148 Данните са за периода юни 2003 г. – май 2004 г. През периода се наблюдава тенденция на нарастване 
на дела на RINGS в стойността на обработените в страната безналични плащания. П.Ч. 

Брой плащания по системи 

38.62%

60.82%

0.48%0.07%

Бисера Борика ЦД АД RINGS

Суми на плащанията по системи 

2.62%

28.08%

0.20%

69.09%

Бисера Борика ЦД АД RINGS
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Преди въвеждането на RINGS, БОРИКА149 извършваше двустранно нетиране и 

изпращаше нареждане за сетълмент към БИСЕРА веднъж дневно. Сега БОРИКА е 

директен участник в RINGS и подава два пъти на ден заявка за сетълмент формирана на 

принципа на многостранно нетиране на взаимните задължения на участващите 

търговски банки.  

Системата за сетълмент на плащанията по сделки с корпоративни ценни книжа 

оперирана от Централен депозитар АД премина от сетълмент цикъл Т + 3150 към Т + 2. 

Централният депозитар е директен участник в RINGS и подава заявка за сетълмент 

веднъж дневно. Сетълмент моделът бе променен от DVP 1 (пари и ценни книжа на брутна 

база) на DVP 2 (пари на нетна база, ценни книжа на брутна база). 

Депозитарът на Държавни ценни книжа продължава да обработва сделките с край същия 

ден. Подобрението тук се изразява във възможността сделките на вторичния пазар да се 

извършват в реално време, докато при предишната архитектура на платежната система 

те се извършваха на четири цикъла в рамките на деня. Промяната е значима при 

положение, че сделките с ДЦК се разглеждат като източник за осигуряване на 

ликвидност от страна на търговските банки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
149 Система за разплащане с банкови карти. П.Ч. 
150 Сетълментът се извършва в рамките на 3 дни след първоначалното иницииране на плащането. П.Ч. 
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Таблица ІІІ.6 Оборот през системи за големи плащания  като отношение към БВП 

Страна Система 
Съотношение оборот на 

плащанията, БВП151 

Чехия CERTIS 48.6 

Естония Estonian RTGS 4.8 

Унгария VIBER 15.9 

Латвия SAMS 4.2 

Литва TARPBANK 2.8 

Малта Interbank real-time gross 

payment arrangement 

3.7 

Полша SORBNET 21.4 

Румъния National Payment System 

Gross Settlement 

2.5 

Словакия SIPS 42.1 

Словения SIBPS 7.9 

Кипър Large-value credit transfer 

system 

6.6 

България RINGS 3.1 
Източник: ЕЦБ, БНБ 

Стойността на коефициента за България е малка в сравнение с Чехия, Словакия, Полша 

и Унгария. Фактът, че за 2002 г., когато почти всички безналични плащания в страната 

бяха обработвани от БИСЕРА и не се прилагаше нетиране, коефициентът има стойност 

2.2, свидетелства за положителния ефект от въвеждането на RINGS и доближаване по 

този показател до страни, които вече са членки на Европейския съюз.  

 

3.4.2 Намаление на риска в платежната система и след въвеждането на RINGS  

Броя и стойността на безналичните плащания обработени от платежната система 

бележи ясна тенденция на нарастване през последните години. Невъзможността на някоя 

голяма банка да изпълни задълженията си е потенциален източник на финансова 

нестабилност, затова централната банка полага значителни усилия в изграждането на 

инфраструктура за обработка на големите плащания с цел намаляване на рисковете в 

платежната система. Според теорията, рисковете свързани с функционирането на 

                                                           
151 По данни за 2002 г.  
  За България коефициентът е изчислен за периода 06.2003-12.2003г. 
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платежните системи могат да бъдат класифицирани в следните категории: нормативен, 

кредитен, ликвиден, системен, валутен, и операционен риск.  

Нормативният риск е свързан с неяснотата при уреждането на разпределението 

на отговорността в платежните системи. Дори най – подходящата за конкретните условия 

на дадена страна архитектура на платежната система, базирана на най – модерните 

технологии не могат да функционират успешно без осигуряването на подходяща 

нормативна рамка. Важна стъпка при проекта по внедряването на системата за брутен 

сетълмент в реално време бе промяната на нормативната база, уреждаща работата на 

платежната система в страната.  

Кредитният риск се определя като риск от загуба поради невъзможността на 

насрещната страна да изплати задължението си навреме или на по - късен етап.  

Ликвидният риск е породен от невъзможността на насрещната страна да изпълни 

задължението си в момента, когато то е дължимо. Той може да е предизвикан от 

недостатъчна ликвидност на някоя банка или нарушение в работата на компютърна 

система или комуникационна услуга. При системния риск неизвършването на 

транзакция може да засегне не само участващите в нея страни, но и други участници в 

системата за сетълмент и националната платежна система. Невъзможността на БНБ да 

предоставя кредит в рамките на деня (intraday credit) на търговските банки, поради 

ограниченията наложени от действащия режим на валутен борд, увеличава 

допълнително важността на темата за системния риск в страната.   

Системата позволява на всяка банка да наблюдава в реално време през станцията 

си за мониторинг общата стойност на наредените от другите банки към нея, но чакащи 

плащания. Целта е увеличаване на информацията, въз основа на която банките 

управляват ликвидността си.  

Заложените в системата средства за управление на чакащи плащания включват: 

(i) пренареждане на чакащите изходящи плащания посредством промяна на приоритета 

от страна на търговската банка – наредител; (ii) автоматичен механизъм за разрешаване 

на блокиращи ситуации – когато системата открие две или повече чакащи плащания 

наредени от различни банки тя започва да търси група транзакции, чиито едновременен 

сетълмент би довел до положителна стойност по сметката на всяка банка; (iii) 

възможност на БНБ да анулира чакащо плащане от опашката на всяка търговска банка – 
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използва се само в случай на грешка при нареждане на плащането и след одобряване на 

писмено заявление подадено към БНБ от търговската банка. 

Счита се, че намаляването на стойността и продължителността на взаимната 

експозиция на банките води до значително намаляване на системния риск. Обработката 

на плащанията в реално време на брутна база дава предимства в сравнение със 

сетълмента в определен момент, при който през дефиниран период се натрупват взаимни 

задължения между участниците и се прави опит за тяхното уреждане. Освен съществено 

намаляване на продължителността и размера на експозициите, новата платежна система 

доведе до обработка на плащанията в по – ранните часове на деня и намаляване на 

вероятността да останат незавършени транзакции в края на системния ден. Разработената 

от БНБ ценова политика бе подчинена на принципа за пълно възстановяване на 

разходите по системата и има за цел насърчаване на плащания в по - ранните часове на 

системния ден. 

Тарифа на RINGS – цена транзакция без таксите на SWIFT 

Часови интервал Цена в лева за една транзакция 

08:00 – 12:00 1.25 

12:00 – 14:30 2.00 

14:30 – 15:45 3.00 

15:45 – 17:30 1.25 

Източник: БНБ 

Графиката, която следва, показва ефективността на прилаганата тарифа при 

постигането на тази цел – 46 % от стойността на плащанията се обработват до 12:00 часа, 

а до 14:30 часа се обработват 73 %. От гледна точка на системна натовареност до 14:30 

се обработва 90 % от броя на плащанията през системата. 
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Графика ІІІ.63: Стойност на обработените през RINGS за периода 06.2003 – 05.2004 

г. плащания и от тях стойност на клиентските плащания152 в млн. лв. 

Източник: БНБ 

Данните показват изместване във времето с около 8 часа напред на основните 

обеми от плащания спрямо предишния модел на националната платежна система. 

Сетълментът в реално време води до намаляване на взаимните експозиции на 

банките. Ако банка А трябва да плати на банка Б, а тя на банка В, по – ранен превод от 

А към Б, ще улесни Б, от гледна точка на ликвидност, при превода към В. Висока 

алтернативна цена на поддържане на ликвидност обаче би предизвикала стремеж у 

банките да отлагат изходящите си плащания до получаването на очаквани входящи 

плащания. Такъв модел на управление на ликвидността е опасен защото ако бъде следван 

от няколко банки може да предизвика “запушване” на системата. Нормативно 

фиксираното в Наредба № 3153 задължение на банките за изпращане към RINGS на 

клиентско плащане в рамките на 1 час от задължаване на сметката на наредителя цели 

защита на клиентите и предпазване на системата.  

Времето през което дадено плащане е било чакащо в система за брутен сетълмент 

в реално време, както и неговата стойност са измерители на риска в тази система. По – 

голямата продължителност на периода, през който плащането е било чакащо, както и по 

                                                           
152 През периода за осигуряване на ликвидност (15:45 – 17:30 ч.) не се допуска извършване на клиентски 
плащания. Клиентските плащания на графиката през този период отразяват централизацията на средства 
към държавния бюджет, тъй като Министерство на финансите се обслужва от БНБ. 
153 Наредба No. 3 за безналичните плащания и националната платежна система 
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– голямата стойност на чакащо плащане се свързват с по – голям системен риск. 

Коефициент 1(показан на графиката, която следва) представлява произведение на 

времето през което всяко плащане е било в статус “чакащо” и неговата стойност. На 

графиката той е представен сумарно за всички чакащи плащания по месеци. По - голяма 

стойност на коефициент 1 съответства на по – голям системен риск. Рискът свързан със 

стойността и продължителността на чакащите плащания намалява от октомври 2003 г. 

Коефициент 2 показва колко пъти е по – голяма стойността на коефициент 1 в 

деня с най – голяма стойност на обработените през RINGS плащания спрямо 

среднодневната стойност на коефициент 1, по месеци. Голяма стойност на коефициент 2 

показва нарастване на системния риск в пиковия за всеки месец ден, спрямо 

среднодневната стойност. Коефициент 2 силно намалява след септември 2003 г. 

Голямата му стойност за април 2004 г. се дължи на факта, че през пиковия ден на този 

месец бе обработена най – голяма стойност за един ден за целия период на работа на 

системата154. 

Графика ІІІ.64: Изменение на Коефициент 1 и Коефициент 2 по месеци 

Източник: БНБ, собствени изчисления 

 

 

 

                                                           
154 Както видяхме, при моделирането на междубанковия пазар, месец април се характеризира с най-
голям обем плащания по данъци, свързани с годишното счетоводно приключване. П.Ч.  
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Таблица ІІІ.7 Дни с най – големи плащания по месеци: 

Източник: БНБ, собствени изчисления 
 

Невъзможността на участник да покрие дебитната си позиция (задължението си) в заявка 

за сетълмент е потенциален източник на системен риск, защото в такъв случай не се 

извършва сетълмент на заявката и участниците на кредитни позиции не получават 

средства. При изследването на възможността за покриване на дебитните позиции в 

заявките за сетълмент се използва съотношението между сумата от крайното салдо на 

участника и средствата, които може да му отпусне Резервният обезпечителен фонд 

(РОФ), и стойността на дебитната му позиция в заявката. Коефициентът е проследен за 

дните с най – голям оборот в RINGS за всеки месец. Средната му стойност за изследвания 

период е 2.99, а минималната - 0.23. Въпреки ниската стойност на показателя, в този ден 

заявката за сетълмент не е останала чакаща и лихвите на паричния пазар не са били 

високи. Поради възможностите за мониторинг в реално време на паричните си потоци 

през различните системи банките са подготвени за покриване на плащанията си. 

Графикът на подаване на заявките към RINGS също допринася за намаляване на риска – 

като най – големите дебитни позиции са в първата заявка на БИСЕРА, която се изпраща 

към RINGS в 10:30 ч. Така в случай, че заявката остане чакаща, банката с недостиг на 

средства има достатъчно време да осигури средства за покриване на позицията си.  

3.4.3 Ефективност и влияние на платежната система върху финансовите пазари 

Стандартен измерител на ефективността на дадена платежна система е 

коефициентът на ефективност, представляващ съотношение между оборота и средствата 

по сметки в системата. Висока стойност на коефициента не винаги е по – добра от ниска. 

Дата
Стойност в 

RINGS

Лихви 

по 

еднодне

вните 

сделки

Лихви 

по 

необезпе

чени 

депозити

Наличност по 

валутните 

сметки на ТБ 

(равност. в 

лв.)

Наличност 

в лева по 

сметките на 

ТБ

Съотношение 

крайно салдо 

/ оборот през 

RINGS

Макс. стойност 

на дебитна 

позиция в заявка 

за сетълмент към 

RINGS

Продадени 

от БНБ  на 

ТБ лв. 

срещу евро 

Вноска в РОФ 

на участника 

с макс. 

стойност на 

дебитна 

позиция в 

заявка

13.06.03 470,041,035 2.36 2.36 241,905,906 335,930,346 0.7147 3,371,476 15,957,610 327,270

15.07.03 657,296,858 2.88 2.89 326,107,461 272,680,631 0.4149 6,184,549 66,165,700 582,640

14.08.03 543,247,619 2.98 2.98 398,619,666 221,077,971 0.4070 3,238,406 33,861,270 537,630

15.09.03 544,066,283 4.10 4.06 386,394,403 212,267,072 0.3901 3,099,318 43,786,125 462,980

14.10.03 652,434,461 4.02 3.98 399,378,788 235,949,700 0.3616 4,195,098 28,217,725 652,750

17.11.03 620,065,875 8.71 8.62 442,889,832 177,802,099 0.2867 1,943,693 64,316,953 319,450

23.12.03 832,147,873 1.08 1.08 231,610,964 514,532,314 0.6183 12,088,057 0 566,690

14.01.04 746,037,713 1.54 1.54 110,664,468 503,249,361 0.6746 3,919,371 0 233,110

16.02.04 571,403,535 1.77 1.77 295,527,943 379,039,670 0.6633 3,778,348 0 390,321

31.03.04 918,154,921 3.32 3.29 627,065,004 321,784,388 0.3505 9,563,243 59,451,828 235,796

14.04.04 934,274,869 3.55 3.55 471,426,305 240,812,756 0.2578 3,308,203 103,724,465 289,009

14.05.04 854,978,734 4.81 4.78 n.a. n.a. n.a. 5,577,845 121,297,297 396,363
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От една страна висок коефициент на ефективност показва, че банките се нуждаят от по 

– малко средства за да извършват плащанията си, от друга – така банките са изложени на 

по – голям риск от недостиг на ликвидност за изпълнение на задълженията им по 

сетълмента. 

 

Таблица ІІІ.8 Ефективност на платежната система 

Месец 
Среднодневно начално 

салдо в лв. 

Среднодневен 

оборот в лв. 

Коефициент на 

ефективност 

юни 348,794,733.13 362,226,385.92 1.04 

юли 356,616,402.69 362,581,594.31 1.02 

август 288,531,762.58 368,828,327.37 1.28 

септември 330,106,711.41 381,942,745.78 1.16 

октомври 300,602,729.11 463,507,526.24 1.54 

ноември 328,538,671.34 445,114,410.50 1.35 

декември 506,158,985.09 564,845,740.02 1.12 

януари 606,170,169.81 386,429,751.63 0.64 

февруари 453,590,900.12 440,783,594.29 0.97 

март 369,621,904.89 496,424,735.50 1.34 

април 356,098,840.62 494,321,383.39 1.39 

май 337,066,495.10 524,933,877.52 1.56 

Източник: БНБ, собствени изчисления 

Режимът на валутен борд и невъзможността на БНБ да отпуска кредит в рамките 

на деня, кара търговските банки да поддържат сравнително голяма наличност по 

сметките си за сетълмент и води до намаляване на ефективността. Въвеждането на 

кредит в рамките на деня (Intra Day Liquidity Facility) в системи за брутен сетълмент в 

реално време в други страни155 е довело до нарастване на коефициента на ефективност от 

около 2 до над 5.  Сравнението на коефициента между различните страни трябва да се 

извършва внимателно, при отчитане на специфичните особености на организация на 

                                                           
155 В някои от тези случаи, в последствие се е наложило ограничаване на кредита. П.Ч. 
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платежните системи и общата институционална рамка, като се следи основно за: (i) 

законовите изисквания за ликвидност (МЗР); (ii) структура на банковата общност и 

сегментация на междубанковия пазар; (iii) дейността на централната банка на паричния 

пазар156; 

При сравняване на ефективността на новата платежна схема в страната и  

предишната, внимание заслужава факта, че в резултат от многостранното нетиране, 

банките се нуждаят от около 6.62 пъти по - малка ликвидност за изпълнение на 

плащанията си инициирани през системите БИСЕРА, БОРИКА и Централен депозитар. 

Средната стойност на коефициента на ефективност на новата национална платежна 

система за първата година от работата и е 1.2 и съответства на нарастване със 70 % 

спрямо средната стойност на коефициента за дванадесетте месеца преди въвеждането на 

системата. 157 

Като основен източник за набавяне на ликвидност от банките паричният пазар бе 

повлиян от внедряването на RINGS. Дните с най – високи стойности на лихвения процент 

по еднодневните сделки съвпадат или следват дните с най – висока стойност на 

обработените плащания в RINGS. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
156 Важността на институционалната рамка беше изяснена при моделирането на паричния пазар. П.Ч. 
157 По данни на БНБ. П.Ч. 
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Графика ІІІ.65: Средномесечно стандартно отклонение на лихвения процент по 

еднодневните необезпечени депозити преди и след въвеждане на RINGS (в %) 

Източник: БНБ, собствени изчисления 

Графиката показва съпоставка на периодите юни 2002 – май 2003 и юни 2003 – 

май 2004 г. Стандартното отклонение на лихвения варира в значително по – тесни 

граници след въвеждането на новата платежна система. Колебанието на лихвените 

проценти е индикатор за неравновесие пазара и се свързва с нарастване на риска и 

намаляване на ефективността на този пазар. Данните от графиката налагат извода за 

значително увеличаване на ефективността и намаляване на риска при използване на 

основните канали за бързо осигуряване на ликвидност от страна на търговските банки 

при новата платежна схема. 

Механизмът за заверка на сметките за сетълмент на търговските банки с лева 

срещу продажба на Евро на БНБ с вальор същият ден бе планиран като допълнително 

средство за бързо снабдяване на банковата система с ликвидност. Разработването и 

реалното внедряване на механизма е резултат от общите усилия на цялата банкова 

общност в страната. Следните данни показват резултатите от практическото му 

приложение: 
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Таблица ІІІ.9 Стойност в Лева на продадените Евро от търговските банки на БНБ 

с вальор същия ден в лева по месеци: 

Месец 

Продадени на ТБ 

Лeвa срещу Евро с 

вальор същия ден 

Обща стойност на 

транзакциите през 

RINGS 

% на продадените Лева от 

общата стойност на 

транзакциите през RINGS 

Юни 29,190,750 7,603,914,720 0.384 

Юли 88,447,973 8,339,376,669 1.061 

август 156,754,328 7,744,929,829 2.024 

септември 80,566,470 8,020,797,661 1.004 

октомври 63,830,440 10,660,673,103 0.599 

ноември 150,429,665 8,902,288,210 1.690 

декември 0 11,296,914,800 0 

януари 0 8,887,884,287 0 

февруари 0 8,815,671,885 0 

Март 202,973,015 10,921,344,181 1.858 

април 235,666,655 9,886,427,668 2.384 

Май 378,321,850 9,973,743,673 3.793 

Източник: БНБ, собствени изчисления 

За периода, средномесечно158 стойността в лева на продадените от банките на БНБ 

евро е малко над 1.6 % от общата стойност на обработените през RINGS плащания. 

Въпреки ниската стойност на показателя, механизмът има съществено значение при 

осигуряване на ликвидност в критични случаи и дни, през които се обработват големи 

стойности през RINGS. Например за дните с най – големи стойности на плащанията през 

месеците юли и ноември 2003, и април 2004 г., средствата, осигурени чрез продажба на 

евро са над 10 % от оборота за тези дни. За 14 май показателят надхвърля 14 %, в 

подкрепа на тенденцията за увеличено използване на този инструмент. 

Резервният обезпечителен фонд бе изграден като взаимен осигурителен 

механизъм между търговските банки за гарантиране на сетълмента на заявките подадени 

                                                           
158 Изчислението е за месеците, през които търговските банки са използвали този инструмент. Поради 
излишъкът на левове в банковата система през периода декември 2003 – февруари 2004 г. не са 
продавани Евро на БНБ. 
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към RINGS от системните оператори с цел намаляване на кредитния и системния риск. 

РОФ се управлява от БНБ. Вноската в него е част от МЗР на банката и се определя 

ежемесечно на база данни за предходен период. В случай на необходимост търговска 

банка може да ползва освен вноската си и до 2 пъти размера на своето участие в РОФ 

при предоставяне на обезпечение от ДЦК. До момента РОФ не е задействан. Този факт 

показва както способността на банките успешно да управляват ликвидността си, така и 

възможностите, които системата им предоставя в това отношение. 

Управлението на ликвидността на търговските банки беше допълнително 

улеснено след премахването на спреда между курс купува и продава при безналични 

сделки евро-лев между ТБ и БНБ. Сделките се извършват вече изцяло по фиксирания 

курс, независимо от посоката, като се приема, че транзакционните разходи, заради които 

съществуваше спредът, са пренебрежимо малки. Промяната влезе в сила от 7-ми юни 

2004г. и основните резултати от нея са илюстрирани със следващите две графики, които 

обхващат периода юни 2003г. – ноември 2004г. 

 

Графика ІІІ.65: Разлика между средномесечните стандартни отклонения на 

лихвените проценти по еднодневните необезпечени депозити в България и в 

Еврозоната (в %-ни пункта) 

Източник: БНБ, собствени изчисления 
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Графика ІІІ.66: Средномесечен спред между лихвените проценти по еднодневните 

необезпечени депозити в България и в Еврозоната (в базови пункта159) 

Източник: БНБ, собствени изчисления 

Индикаторите, показани на двете графики, демонстрират сходно поведение за 

периода след началото на юни 2004г. Съчетават се двата ефекта – на операции с вальор 

същия ден и премахването на спреда курс купува – курс продава. Това води до 

конвергенция както в лихвените равнища (представена от спреда), така и в стандартното 

отклонение, като двата показателя са много близки до нула и значително по-малки в 

сравнение с предходния период. Премахването на транзакционните разходи при 

операции на ТБ в резервна валута позволи интегриране към европейския пазар, 

намаление на риска и увеличение на ефективността в процеса на управление на 

ликвидността. 

 

3.4.4 Планове за бъдещо развитие на системата 

Анализът показва, че новата сетълмент система е по – ефективна и по-малко 

рискова в много отношения. Въпреки положителните резултати, постигането на 

допълнително намаляване на рисковете в националната платежна система все още е 

обект на усилия и представлява основна част от работата в БНБ по осигуряване на 

финансова стабилност. В изпълнение на това основно задължение на централната банка 

текущо се работи в следните аспекти: 

- Проект на нова версия на приложния софтуер на RINGS - БНБ е в процес на 

изработване на задание за промените в новата версия. Формулирането на 

                                                           
159 Базов пункт – или една стотна от процента. П.Ч. 
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исканите промени става на база становища от всички участници в системата, 

които като потребители на услугата брутен сетълмент в реално време в 

продължение на една година, могат реално да оценят функционирането на 

системата и да посочат необходимите подобрения. 

- Разработване на механизъм за ликвидно улеснение  - С цел създаване на 

допълнителна възможност за търговските банки за набавяне на ликвидност се 

разработва механизъм за ликвидно улеснение, който е базиран на залагане на 

чуждестранни ценни книжа в БНБ и получаване на средства в рамките на 

същия ден.  

- Оценка на необходимостта от комуникационни, хардуерни и софтуерни 

промени - Коефициентът на наличност160 на RINGS за първите дванадесет 

месеца от работата и е 99.58 %. Възникналите проблеми са разрешени според 

предварително разработени планове за действие в такива случаи и без 

негативни последици за осъществяването на платежния процес и доверието в 

системата.  

- Нов закон за плащанията - Дейността на платежната система в страната е 

нормативно уредена на подзаконово равнище в няколко наредби и указания. 

След съвместна работа на представители на търговските банки, операторите 

на системи за обработка на плащания и сделки с ценни книжа, Асоциацията 

на търговските банки и БНБ, е изготвен проект на Закон за безналичните 

преводи, електронните платежни инструменти и платежните системи. Той 

обедини уредбата на основните положения при трансферите на парични 

средства и ще постигне по – пълно съответствие с изискванията на 

Европейския съюз в тази област.  

- Изграждане на отдалечен резервен център на RINGS - След поредица от 

терористични събития, проблемът за резервираността и физическото опазване 

на системно важните платежни системи получи нов акцент по света. RINGS 

разполага с резервна машина осигуряваща пълна функционалност  и 

репликация на данните в реално време. Прилаганата технология гарантира 

наличността на пълната системна информация на две отделни независими 

                                                           
160 Коефициентът представлява съотношение между броя часове през които системата реално е 
работила и броя часове, през които тя е трябвало да работи по график. 
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машини. Времето за прехвърляне на дейността върху резервния сървър е 

около 30 минути. Въпреки наличието на резервен център на RINGS, БНБ като 

собственик и оператор на системата работи по изграждането на нов, 

отдалечен, резервен център за работа в извънредни ситуации.    

- Поддържане на съответствие със съвременни международни изисквания и 

стандарти в сферата на платежните системи - При дизайна и внедряването на 

RINGS бяха взети под внимание най – модерните към момента стандарти за 

сигурност, технология и функционалност, свързани с работата на такъв тип 

системи. В условията на бързи промени на финансовите и техническите 

системи и нарастваща глобализация и презгранични връзки, следенето на 

промените в световен мащаб и осигуряването на съответствие с тях придобива 

нарастваща важност. Този процес налага близко сътрудничество с частния 

сектор и други централни банки. Според оценката на експертна група от 

централната банка на Франция, RINGS е в съответствие с основните принципи 

за системно важни платежни системи. Системата бе характеризирана, като 

подходяща за нуждите на банковата общност в страната, сигурна, даваща база 

за значително подобряване на ефективността в икономиката и с ясно очертани 

области за бъдещо подобрение. 

3.4.5 Изводи от дейността на RINGS 

Анализът на функционирането на новата платежна система дава основание за 

обобщение на степента, до която въвеждането в реална експлоатация на системата за 

брутен сетълмент в реално време RINGS от Българска народна банка е помогнало за 

намаляване на системния риск в националната платежна система. 

Сетълментът в реално време на брутна база води до намаляване на размера и 

продължителността на взаимните експозиции на банките, което резултира в намаляване 

на риска в системата. 

Промяната в поведението на финансовите институции води до обработка на по – 

голямата част от плащанията с около 8 часа по – рано в сравнение с преди действащата 

платежна система, което води, от своя страна до намаляване на кредитния и ликвидния 

риск. 

Невъзможността на БНБ да отпуска на банките кредит в рамките на деня е 

причина максимално да бъде улеснено използването на традиционните за системите за 
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брутен сетълмент в реално време средства за управление на ликвидността и да бъдат 

разработени допълнителни механизми за осигуряване на ликвидност – продажба на Евро 

на БНБ, Резервен обезпечителен фонд, налагане на лимити за минимална наличност по 

сметките на банките от БНБ. Фактът, че през първата година на работа на системата не 

се наложи ползването на крайните мерки, и същевременно няма отхвърлени в края на 

системния ден плащания поради недостиг на средства по сметката на търговска банка, 

свидетелства за професионално управление на ликвидността от страна на банките чрез 

използване на добра системна функционалност.  

Новият платежен механизъм в страната е предизвикал значително намаление на 

колебанията на лихвите на финансовите пазари, увеличаване на ефективността и 

намаление на риска при функционирането им.  

Работата на платежната система дава основания да заключим, че въвеждането на 

RINGS и редица съпътстващи мерки има положителен ефект върху рисковете в 

системата за сетълмент в България.  

3.4.6 Развитие на платежната система в Еврозоната 

Присъединяването към ЕС и приемането на еврото като официална валута след 

известен период от време изисква внимателно следене и участие в процесите на промяна 

и усъвършенстване на плащанията в общоевропейски контекст. Платежната система в 

България трябва да следва промените и да бъде готова за плавно присъединяване към 

европейската система, за да се избегнат сътресения през периода на преход.  

Създаването на еврото през 1999г. и въвеждането на новите банкноти и монети в 

началото на 2002г. осигури на банките възможност да се стремят към трансформиране 

на силно фрагментираните национални системи за плащания на дребно и уеднаквяване 

на различните платежни инструменти чрез създаване на единна зона за плащания в евро 

(ЕЗПЕ)161. Целите и ползите от създаването на ЕЗПЕ са ясни и логически обосновани. 

ЕЗПЕ ще позволи развитието на мрежа за плащания на дребно, която ще бъде по-модерна 

и ефектива от сега съществуващата. Трансформацията на съществуващата 

инфраструктура ще бъде труден и бавен процес, чийто край се очаква към началото на 

2010г.  

                                                           
161 От английски Single euro payment area (SEPA). П.Ч. 
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През декември 2001 г. Европейския парламент и Европейския съвет приеха 

Наредба за презграничните плащания в евро162, която задължава банките да искат равни 

такси за аналогични национални и презгранични плащания. През юни 2002г. 

европейската банкова индустрия създаде Европейски платежен съвет (ЕПС) като 

основно свое координиращо и вземащо решения институционално тяло относно ЕЗПЕ. 

ЕПС работи в координация с ЕЦБ, която от своя страна публикува регулярни доклади за 

прогреса относно плащанията на дребно163.  

ЕЗПЕ ще улесни в много голяма степен платежния процес в Еврозоната. 

Физическо лице ще се нуждае само от една банка и една банкова карта да извърши 

плащане в еврозоната, което ще е ефикасно и добре защитено. Корпорациите ще се 

нуждаят само от една електронна връзка с една банка, чрез която ще могат да изпращат 

платежни електронни документи и да получават банкови извлечения от всички останали 

банки в стандартизиран формат, независимо от местоположението в Еврозоната на 

другата банка. Страните, които все още не използват еврото като собствена валута ще 

получат ясни указания какво се очаква от тях по този въпрос, като се присъединят към 

Еврозоната. ЕЗПЕ се явява като допълнение на  Лисабонската стратегия164, която цели да 

превърне ЕС в най-динамичната и конкурентна икономика през 2010г. През май 2002 г. 

42 европейски банки, Европейската банкова асоциация и три европейски кредитни 

асоциации възприеха създаването на ЕЗПЕ като основен приоритет, който трябва да бъде 

постигнат до края на 2010г.  

Ако сегашното състояние на плащанията на дребно се оценяват според 

критериите на ЕЗПЕ, резултатите ще показват сериозна неефективност165. Въпреки че 

съществуват високо ефективни региони, общата структура е много фрагментирана и 

липсват общи стандарти. Наблюдава се изоставане относно предварително планираните 

етапи за въвеждане на ЕЗПЕ. ЕПС изпраща тримесечни доклади до ЕЦБ относно 

напредъка в това отношение. Изказано е желание единна европейска платформа за 

                                                           
162 EC/2560/2001 изисква от банките да прилагат за аналогични презгранични плащания с максимална 
стойност 12 500 евро същите такси като за националните плащания. П.Ч. 
163 Най-новият е ECB (2004), “Towards a Single Euro Payments Area -  Third Progress Report” 
164 Лисабонската стратегия ясно посочва интегриране на финансовите пазари и поощряване на 
консолидирането на финансовия сектор като висши приоритети и изисква пълното и последователното 
им въвеждане и ефективното им прилагане.  
165 Оценката на текущото състояние е според ECB (2004), “Towards a Single Euro Payments Area -  Third 
Progress Report” 
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плащания на дребно да започне да функционира успоредно със съществуващите през 

2008г.  

Реформи предстоят и в платежната система в Еврозоната -  TARGET. Изготвен е 

проект за внедряване на т.нар. TARGET2166, който основно си поставя няколко основни 

цели. Първо, да осигурява хармонизирани услуги на базата на обща техническа 

платформа. Второ, да следва принципа за възстановяване на разходите и да има единна 

ценова структура, приложима към местни и презгранични плащания. Трето, да отговаря 

на нуждите на потребителите, като акцентът е поставен на тези, които произтичат от 

процеса на разширяване. Десетте нови страни, които вече се присъединиха през май 

2004г., както и България и Румъния ще трябва да използват TARGET2 като приемат 

еврото за официална валута, поради факта, че това е изискване на единната парична 

политика. Новата платежна система ще предложи някои нови черти и характеристики. 

Най-важното нововъведение, което директно адресира редуцирането на риска е единната 

техническа платформа. Системата ще замени децентрализираната техническа структура 

при текущата организация. Това е и основната промяна, за която настояват 

потребителите167. Запазването на децентрализирания подход според банковата и 

финансовата общност ще попречи на оптимизирането на управлението като на 

ликвидността, така и на активите, които се използват за обезпечение при отпускане на 

кредит в рамките на деня. Друго нововъведение са услугите насочени към гъвкаво 

управление на ликвидността. Потребителите на TARGET настояват за подобни услуги, 

които да съчетаят най-добрите практики на системите за нетен и брутен сетълмент. 

TARGET2 ще прилага най-модерните платежни технологии и стандарти и ще бъде една 

от най-развитите системи в света. Системата ще бъде насочена към бързо и своевременно 

извършване на плащанията. Разработва се стандартизирана информационна и 

технологична среда, която да позволи интегриране към TARGET2 на системите за 

плащания на дребно и за сетълмент на ценни книжа. TARGET2 ще отговори на новите 

предизвикателства след 11 септември 2001г., като ще предложи много високо ниво на 

надеждност и устойчивост, необходими поради системната ù важност. На всички банки 

в ЕС, независимо от страната, в която се намират, ще бъде предложени едни и същи 

услуги, функционалност и технологична среда с високо качество, както и единна ценова 

структура.  

                                                           
166 Виж за повече подробности ECB (2004), “TARGET2 – The Future TARGET System”  
167 Виж ECB (2003), “Public Consultation. Summary of Comments Received on TARGET2 – Principles and 
Structure” 
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През октомври 2003г. централните банки на Германия, Франция и Италия 

предложиха да разработят съвместно единната платформа. TARGET2 може да бъде 

разделен на три фази: предпроектна, проектна и предварително-тестова. В момента тече 

проектната фаза, която е предвидено да приключи до края на 2005г. и се занимава с 

функционалните спецификации, разработването на софтуера и създаването на 

техническата инфраструктура на системата. Тестовата фаза ще обхване 2006г. Реалното 

стартиране на системата е предвидено за 2007г.  

Необходимо е да се познават развитието и бъдещите планове за усъвършенстване 

на платежните системи в Еврозоната поради предстоящото присъединяване на България 

първо към ЕС, а след няколко години и приемането на еврото като официална валута. 

Необходимо е да се работи в посока повишаване на ефективността на местната платежна 

система и своевременни действия за осигуряване на съвместимостта и с европейската, 

като част от цялостния процес за ограничаване на системния риск. 

 

3.5 Изследване и поддържане на финансова стабилност 

 

Емпиричната част на изложението до момента, представена в Глава 3, разглежда 

и анализира режима на валутен борд в България, евентуалните източници на уязвимост, 

даващи възможност за проява на значително системно събитие чрез СРП, поведението 

на банките на паричния пазар и развитието на платежната система, като среда за 

проявление на това събитие. Анализът на системния риск изисква предлагане на 

конкретни действия по отношение на изследването и поддържането на финансовата 

стабилност, т.е. ограничаване на възможността за възникване и проявление на 

неблагоприятно значително системно събитие. 

 

3.5.1 Източници на средства в кризисни ситуации 

Според Bagehot (1873)168: “Всички хора са лековерни, когато са най-щастливи; и 

когато повече пари се печелят, когато някои хора наистина ги печелят, когато повечето 

хора мислят, че ги печелят, съществува много добра възможност за находчива измама. 

                                                           
168 . Bagehot, W. (1873), ”Lombard Street: A Description of the Money Market”, H.S.King, London 



180 

  

Всичко продължава да се счита за нормално за определен период от време и дълго преди 

разкриването на измамата най-лошите и ловки мошеници са географски и законово извън 

пределите на възможното наказание. Но вредата, която са причинили се разпростира и в 

бъдещето, като намалява доверието и тогава. “ Авторът се счита за основоположник на 

разбирането на функцията кредитор от последна инстанция и ролята и за осигуряване на 

стабилност в случай на ликвидни затруднения на дадена търговска банка. Основните 

изисквания при кредитор от последна инстанция са: (i) кредити да се отпускат само на 

платежоспособни институции срещу добро и достатъчно обезпечение; (ii) кредитите 

трябва да бъдат  отпускани срещу по-висок от пазарния лихвен процент, за да не могат 

да бъдат използвани от банките за финансиране на текущите им операции; (iii) 

централната банка е задължена предварително да оповести готовността си да 

рефинансира всички ТБ, които изпълняват условията за платежоспособност и наличие 

на обезпечение.   

Класическият вариант на паричен съвет не позволява централната банка да 

изпълнява ролята си на кредитор от последна инстанция и да финансира търговските 

банки в случай на необходимост. Поради тежката финансова криза в България от 1996-

1997г. българският вариант на паричен съвет се отклонява от ортодоксалния, което беше 

посочено при анализа на основните му параметри в настоящата глава. Когато активите 

на борда превишават неговите пасиви, до размера на това превишение БНБ може да 

изпълнява функциите си на кредитор от последна инстанция, регулирани с чл. 33 ал.2 от 

Закона за БНБ и Наредба No. 6 на централната банка. Според наредбата ликвидният риск 

е ситуация, при която количеството наредени, но неплатени задължения в платежната 

система РИНГС надхвърля 15% от общите плащания през последните два дни. Ликвиден 

риск имаме и в случаите, когато отделна банка е допуснала или установи, че ще допусне 

забавяне на изпълнението на наредените при нея платежни документи за повече от три 

дни, и ако банката има дял от 8 и повече процента от обема на междубанковите 

разплащания през всеки от последните 5 работни дни, преди да депозира искане за 

кредит в БНБ. Наредбата определя и активите, които отговарят на изискванията за 

обезпечение. Те са с много високо качество и при наличието им дадената банка е много 

вероятно да предпочете да ги заложи на пазара и да получи необходимите и средства, 

пред възможността да получи кредит от последна инстанция, от който сериозно може да 

бъде засегната репутацията и. Наредбата, следователно, е доста строга, което ограничава 

възможностите реално да бъде използвана. Въпреки това, тя може много лесно и за 
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кратко време да бъде променена от управителния съвет на БНБ, което предполага 

известна гъвкавост, но създава и морален риск, който по принцип е присъщ на функцията 

кредитор от последна инстанция. Възможността за бърза промяна може да накара 

банките да допуснат, че ще бъдат рефинансирани и да си позволят по-рисково поведение.  

Определението на ликвидния риск също предполага възникване на морален риск. 

Това определение предвижда рефинансиране на банки, които имат повече от 8% от 

междубанковите разплащания. Следователно, възможността за кредитиране в случая, 

когато единична институция изпитва ликвидни затруднения, не е равна за всички, а 

предопределя наличието на институции, които са твърде големи, за да бъдат оставени да 

фалират (ТГБОФ, от английски популярното в литературата too big to fail). По данни на 

БНБ осем банки имат дял в плащанията по-висок от 5%, с което се доближават до 

изискванията и може да се предположи, че са ТГБОФ. Това създава привилегии за 

определена група банки ТГФОБ, което изкривява чистите пазарни принципи. Най-често 

срещаната практика е банките, които влизат в групата ТГБОФ да не бъдат публично 

посочвани от централната банка, което създава известна несигурност, но 

икономическата публика успява да се ориентира в ситуацията и да оцени кои са банките. 

Могат да възникнат подбуди у големите банки да поемат по-висок риск, поради факта, 

че знаят, че ще бъдат рефининансирани. Това създава и конкурентни предимства на 

големите пред малките банки, тъй като институциите, които не влизат в ТГБОФ, трябва 

да са по-внимателни по отношение на риска. Попадането в групата ТГБОФ позволява 

намаление на цената на ресурса за финансиране на банките. Липсват категорични 

емпирични доказателства за по-рисково поведение от страна на твърде големите банки. 

Оценката се изкривява поради факта, че тези банки разполагат с по-голям обем активи, 

което им позволява да разнообразят полето на инвестициите си, което намалява нивото 

на риска. По-малките банки разполагат с много по-слаби възможности да осъществят 

подобна диверсификация на активите. На аргумента за изкривяване на пазара и наличие 

на ТГБОФ, се противопоставя виждането за много по-високото им системно значение, 

което има своето основание, но изкуственото създаване на конкурентни предимства е по-

добре да не се допуска. Проблемът за ТГБОФ може да се адресира по няколко начина. 

Първият е премахване на функцията кредитор от последна инстанция и ясно 

обявяване на факта, че никоя банка при никакви обстоятелства няма да бъде 

рефинансирана. Решението би отстранило едно от отклоненията от класическия вариант 

на паричен съвет и би затвърдило позицията за стриктно придържане към принципите на 
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този режим. Репутацията на централната банка ще се подобри и тя ще разчита на 

предварителната реакция на пазара и на надзора над ТБ, които да не допуснат възникване 

на подобна кризисна ситуация. При кредитор от последна инстанция като основен 

проблем се явява разграничаването на банките с временни ликвидни затруднения, от тези 

с проблеми в платежоспособността, като при отсъствието на такъв кредитор подобна 

дилема не би стояла на дневен ред. Ще намалее възможността за поемане на морален 

риск и банките ще са принудени да бъдат по-дисциплинирани при отсъствието на 

рефинансиране от страна на централната банка. Пазарната дисциплина ще се повиши и 

ще нарасне ролята и значението на междубанковия пазар като основен източник за 

осигуряване на ликвидност.  

Премахването на възможността за кредитор от последна инстанция е едно доста 

трудно и непопулярно решение. Най-подходящият момент за подобно развитие се е 

явявало въвеждането на валутен борд през 1997 г., който изобщо не е трябвало да 

включва такава възможност. На аргумента за скорошната по онова време криза и за 

необходимостта от подобна гъвкавост с цел евентуално подпомагане на банките, може 

да се противопостави виждането, че рефинансирането в особено големи размери е една 

от основните причини за кризата и е по-добре подобна практика да се премахне. 

Доводите, че самото кредитиране от последна инстанция не е отговаряло на 

необходимите условия в периода преди въвеждането на валутен борд, не могат да 

надделеят над предизвикания резултат и доказаната на практика изява на моралния риск. 

Обявяването на намерение за премахване на кредитор от последна инстанция най-често 

се тълкува в полза на повишение на конкуренцията в банковата система, за сметка на 

увеличение на финансовата нестабилност. Липсата на рефинансиране изисква: (i) 

управление на банките, и най-вече на големите, което отговаря на най-добрите практики, 

и е прозрачно и отговорно; (ii) финансовото състояние на банките се наблюдава и 

оценява както в кризисни, така и в нормални и спокойни периоди; (iii) бързо 

предприемане на коригиращи мерки при влошаване на финансовото състояние на дадена 

банка; (iv) при неуспех на коригиращите мерки да бъде отнет лиценза на банката, преди 

сериозно да се увеличи вероятността банката да не може да посрещне висок процент от 

своите задължения.  

Заявлението за премахване на рефинансирането създава възможност за проява на 

времева непоследователност от страна на основните институции. Икономическата 

публика не може лесно да бъде убедена, че независимо, че пряко не съществува подобна 



183 

  

възможност, някоя голяма банка ще бъде оставена да се справи сама с ликвидните си 

проблеми, което да създаде известна вероятност от фалит. Аргументът за системното 

значение на тази банка ще надделее и е много по-голяма вероятността тя да бъде 

рефинансирана, което ще доведе до непоследователност в действията на правителството 

и централната банка. Поради наличието на превишение на активите над пасивите, 

рефинансирането няма да наруши принципа за необходимост от 100% покритие на 

резервните пари. Премахването на кредитор от последна инстанция не може да се 

разглежда като особено реалистично в настоящия момент, тъй като паричният съвет, 

въпреки отклоненията от класическия вариант функционира добре, а само след няколко 

години ще бъде прието еврото като национална валута, структурата и операциите на БНБ 

ще се уеднаквят с модела на ЕЦБ, което прави възможността за “втвърдяване” на 

валутния борд малко вероятна. 

Друг начин за адресиране на проблема ТГБОФ е да се премахне изискването от 

наредбата за определен дял от плащанията и да се обяви, че всяка банка ако е 

платежоспособна и има необходимото обезпечение, но изпитва временни ликвидни 

затруднения, ще бъде рефинансирана. Това би премахнало привилегиите на групата 

ТГБОФ, но би увеличило моралния риск. Малките банки могат да се почувстват 

окуражени да предприемат по-рискови практики, тъй като ще разчитат, че ще бъдат 

рефинансирани. Често срещана практика е банковият надзор да се фокусира предимно 

върху институциите със системно значение. Разширяването на възможността за 

рефинансиране ще изисква еднакви усилия както за по-големите, така и за по-малките 

банки, което ще наложи изразходване на повече ресурси от страна на надзора и може 

сериозно да оскъпи процеса. Българската банкова система не е с много голям брой банки, 

очаква се засилване на процесите на консолидиране, надзорът е приел нормативната база 

и процедурите, които му позволяват прилагане на съвременни методи за наблюдение и 

регулиране на участниците в системата, което предполага до голяма степен, че 

премахването на подобна привилегия (ТГБОФ) е реалистично.  

Трети начин за адресиране на проблема ТГБОФ е налагането на някакъв тип 

данък, който да премахне изкривяващото влияние на тази привилегия, което влияние 

може да се разглежда като вид субсидия и в теорията на публичните финанси това би 

било нормална коригираща мярка. Данъкът, който се предлага, може да приеме формата 

на по-високи изисквания за капитал, както поради поемането на гаранции от централната 

банка спрямо ТГБОФ, така и поради системното значение на конкретната ТБ, което 
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оправдава желанието на отговорните институции тя да бъде по-стабилна. Основен 

аргумент срещу подобно решение отново ще бъде, че степента на риск на активите на 

големите банки е по-ниска поради размера на портфейла и по-добрите възможности за 

диверсификация, което прави подобни по-високи капиталови изисквания излишни и 

намаляващи ефективността и финансовия резултат на банката.  

Допълнителна евентуална промяна в наредбата за кредитор от последна 

инстанция може да се търси в посока премахване на възможността за обезпечение пред 

централната банка ТБ да използват ДЦК на българското правителство. При евентуално 

рефинансиране на ТБ и приемане на подобно обезпечение, и в случай, че банката не може 

да си погаси задължението, БНБ би станала притежател на ДЦК на българското 

правителство. Независимо от бързината на продажба на обезпечението, притежанието на 

подобни ценни книжа е сериозно отклонение от принципите на валутния борд и 

предизвиква асоциации с периода преди неговото въвеждане. Хипотетично може да се 

стигне до ситуация, в която правителството започва устойчиво да допуска високи 

бюджетни дефицити, които финансира чрез емисии на публичен дълг. По силата на 

възможността за политически натиск спрямо банковата система, независимо от всички 

обстоятелства, които в момента силно я ограничават, в портфейлите на някои ТБ попада 

голям относителен дял ДЦК на българското правителство. Изпадането на подобна банка 

в ликвидни затруднения ще доведе до залагане на тези ДЦК при централната банка, което 

при условия на валутен борд не е особено допустимо. Ситуацията би се утежнила при 

едновременни проблеми в банковата система и в обслужването на правителствения дълг, 

което да доведе до спад в цената на обезпечението. Въпреки малката вероятност от 

подобна ситуация, тя трябва да се има предвид и е по-добре подобно обезпечение да не 

бъде приемано от централната банка, а да бъде залагано и реализирано директно на 

междубанковия пазар, като икономическите агенти да се споразумеят относно неговата 

стойност.  

В съвременните условия принципите и правилата на функцията кредитор от 

последна инстанция са добре известни и не представляват първостепенен приоритет. 

Вниманието по-скоро е насочено към възможностите за осигуряване на достъп до 

ликвидност за ТБ по пазарен път. Този въпрос  е засегнат на няколко места в емпиричната 

част на изложението (Глава 3). В последните години се предприемат някои промени в 

институционалната, нормативна и пазарна рамка на функциониране на банковата 
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система, които подобряват достъпа до ликвидност и ще бъдат обобщени в следващите 

редове.  

Приватизацията на банките и чуждестранното участие в банковата система 

улесниха достъпа до ликвидност и спомогнаха за интегрирането на българската банкова 

система към европейските финансови пазари, тъй като новите собственици са 

европейски банки. Нормалната практика предполага новите собственици да подобрят 

организацията на работа, да внесат нови методи и процедури за управление на риска и 

да повишат ефективността на институцията, което включва и начините за набавяне на 

необходимата ликвидност. При силно чуждестранно участие в банковата система 

традиционно се смята, че ролята на централната банка като кредитор от последна 

инстанция намалява, тъй като собствениците на местните банки ще им осигурят 

ликвидност в случай на затруднение. Те биха спасили дъщерната си компания, защото в 

противен случай рискуват загуба на репутация. Големината на българската банкова 

система не е значителна по международните стандарти и местните банки не заемат 

сериозен дял в общите активи на компаниите, които са им собственици, което улеснява 

отпускането на достатъчен размер ликвидни средства. Малкият дял в общите активи, от 

друга страна, позволява предприемането на по-рискови стратегии, които няма да се 

отразят сериозно на общия рисков профил на компанията собственик. Това предполага 

и по-висока възможност за генериране на загуби и поставя под въпрос значимостта на 

местната инвестиция и реакцията на чуждестранната компания в случай на криза. 

Кредитната експанзия в България е резултат и от желанието на чуждестранните 

собственици да заемат по-голям пазарен дял, което изостря конкуренцията, допуска 

влошаване на качеството на активите и увеличава нестабилността. Банковият надзор 

полага усилия в посока познаване на склонността към риск на чуждестранните 

собственици чрез установяване на лични контакти, наблюдение и оценки на системите 

за управление на риска на местните дъщерни компании. Необходимо е да се оцени 

готовността за реакция на чуждестранните собственици при настъпване на 

неблагоприятни събития, както и степента на достъп до ликвидност на местните банки 

на международните финансови пазари.   

Стабилният паричен пазар е основен източник на ликвидност, като неговата роля 

нараства в условията на валутен борд. Моделирането на този пазар в настоящата глава 

(част 3.3) разкри основните фактори, които му влияят по посока набавяне и изтичане на 

ликвидност от банковата система. Въвеждането на система за брутни плащания в реално 
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време намали необходимата наличност на банките за посрещане на задълженията им, 

основно поради по-добрата и своевременна информация за моментната им позиция. 

Разрешаването от страна на БНБ на ТБ да купуват левове срещу евро с вальор същия ден 

увеличи достъпа до ликвидност. Премахването на разликата между курсовете купува и 

продава при безналични операции в резервна валута също повиши ефективността при 

управление на ликвидността, тъй като намали разходите на банките в този процес. Тези 

промени доведоха до намаление на колебанията в лихвените проценти по еднодневни 

депозити на паричния пазар и те почти се изравниха с тези в Еврозоната през втората 

половина на 2004г., като този ефект бе разгледан в анализа на платежната система (част 

3.4 от настоящата глава). Конвергирането на лихвените равнища по еднодневни депозити 

към тези в Еврозоната са показател за степента на интеграция и достъпа до ликвидност 

на местни банки на този пазар. Появата на сериозно отклонение в лихвените проценти 

ще бъде много силен индикатор за неравновесие в икономиката, тъй като при валутен 

борд повишението на лихвите е естествена реакция на автоматичния механизъм за 

уравновесяване. В частта за платежната система бяха разгледани т.нар. резервен 

обезпечителен фонд, както и плановете за въвеждане на ликвидно улеснение, което ще 

позволи кредитиране на ТБ в рамките на деня, срещу залог на първокласни чуждестранни 

финансови инструменти, които са допустими за притежание от БНБ по закон и не 

създават риск за нарушаване на принципите и стабилността на валутния борд.  

Посочените нововъведения улесняват достъпа до ликвидност, намаляват 

колебанията в лихвите и ограничават необходимостта и значението на функцията 

кредитор от последна инстанция на централната банка. Кредитор от последна инстанция 

може да се яви и МФ, чрез депозита на правителството в БНБ, като тази възможност 

трябва да се избягва, тъй като изкривява автоматичния механизъм и пазарните принципи 

на функциониране на валутния борд. Подобна ситуация се наблюдаваше през април 

2003г., когато МФ откри депозити в банковата система, като тяхната срочност позволи 

мултиплицирането им и се яви като допълнителен източник за финансиране на 

кредитната експанзия, въпреки че те бяха създадени за преодоляването на недостига на 

средства на някои банки, необходими за посрещането на данъчни плащания на техни 

клиенти. 

Неблагоприятното системно събитие може да доведе до фалит на финансова 

институция и е необходимо да се познава степента на защита на кредиторите на 

институцията. Основната защита на депозитите се явява застраховането им, което в 
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България нормативно е уредено от Закона за гарантиране на влоговете в банките. По 

силата на този закон се създава и урежда дейността на Фонда за гарантиране на влоговете 

в банките (ФГВБ). Застраховането на депозитите също допринася за възникване на 

морален риск, тъй като намалява стимулите на депозиторите да наблюдават и оценяват 

стабилността на банките. Това е валидно в по-голяма степен в случаите, когато 

максималната гарантирана сума е висока за съответния стандарт в дадена страна. В 

България максималната гарантирана сума за една банка е 15 хил. лева, но с предстоящото 

присъединяване към ЕС ще нараства поради поетите ангажименти за хармонизиране. 

Това създава вероятност много голям процент от депозитите в българската банкова 

система да са гарантирани, което да доведе до избор на банка само на принципа на 

предлаганите по-високи лихви, без да се следи финансовото им състояние от 

спестителите. Това създава стимул у банките да предлагат по-високи лихви и да поемат 

по-висок риск, което може да принуди и други по-стабилни банки да повишат лихвите 

си, да намали ефективността и да създаде несигурност на пазара. Традиционното 

обяснение е, че гарантираната сума не трябва да е по-ниска от ЕС, защото може да има 

отлив на депозити към места с по-висок праг, което обаче не е лесно осъществимо при 

недостатъчно интегриран пазар. Изводът е, че не трябва да се избързва с повишение на 

максимално гарантираната сума, за да не се изкривява процеса на наблюдение на 

действителното състояние на банките. 

ФГВБ не защитава всички депозитори, като са изключени държавата и общините, 

небанкови финансови институции, пенсионни, инвестиционни фондове, 

застрахователни компании и др. Създава се неравнопоставено третиране на кредиторите 

и изкривяване на пазара, но не създава морален риск и за непокритите участници. Схеми, 

при които да се покриват други финансови инструменти са трудно приложими и могат 

да доведат до разпространение на моралния риск и в други сегменти на пазара. 

При недостиг на средствата за посрещане на задължения на банки с отнети 

лицензии, ФГВБ може да потърси заеми, като най-вероятен кредитор се явява държавата, 

което предполага условен и неявен ангажимент на държавния бюджет. Правителството 

гарантира по този начин, че ще посрещне задължения на частния сектор, като знанието 

за това, създава морален риск, както при депозиторите, така и при банките и набраните 

активи на ФГВБ не дават ясна представа на размера на поетите гаранции. 

Ограничаването на моралния риск изисква отпадането на възможност за заеми от 

държавата, като подобна мярка би била политически непопулярна и трудна за 
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реализиране. Държавата доминира и в управителния съвет на ФГВБ, като 4 от всичките 

5 члена се избират от официални институции. Средствата, които са набрани във фонда, 

са частни и не е логично да се управляват от държавата, независимо от аргументите за 

тяхното много важно значение.  

Законът за гарантиране на влоговете не прави разграничение между степента на 

риск на гарантираните депозити по отделни банки. Подобно разграничение се 

препоръчва, за да намали моралния риск и да обвърже със съответна цена по-малко 

отговорно поведение. Трудно е да се даде пряка количествена оценка на подобна степен 

на риск и препоръката се разглежда по-често от теоретичната и страна.  

Депозитното застраховане не трябва да се смесва с функцията кредитор от 

последна инстанция, тъй като то се задейства при банки с отнети лицензии и се отнася 

до платежоспособността, а не до ликвидността на банките. Вид пазарно решение е 

банките да застраховат своите депозити в чужбина, където застрахователите имат по-

голям мащаб на дейност и биха осигурили по-голям дял от влоговете. Това би оскъпило 

цената на привлечения ресурс, но ще засили наблюдението на финансовото състояние на 

банките. Подобно развитие може да бъде прилагано при наличие на присъден кредитен 

рейтинг от международно признати агенции на банките в системата.  

3.5.2 Доклад за състоянието на финансовата стабилност в България 

Една от основните функции на централните банки е да следи , анализира и 

предприема коригиращи действия по отношение на осигуряването на финансова 

стабилност. Осъзнаването и практическото прилагане на тази функция се постига от 

централните банки и чрез публикуване на доклад за финансовата стабилност, който 

осигурява прозрачност и отчетност на действията на институциите в тази област. 

Интегрирането към системата от европейски централни банки изисква 

прецизното изпълнение на функцията за поддържане на стабилността и публикуването 

на подобен доклад ще се яви полезен инструмент за постигането и.  

През декември 2004 г. ЕЦБ публикува доклад за финансова стабилност, чиято 

структура може да послужи за ориентир за издаването на подобен анализ и от 

отговорните за това институции в България. Докладът на ЕЦБ се състои от следните 

основни части: (i) макро-финансова среда; (ii) финансова система в Еврозоната; (iii) 

статии, посветени на финансовата стабилност. В макро-финансовата част се разглеждат: 

(i) външна среда; (ii) макроикономическо и финансово състояние на Еврозоната като 
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цяло. Финансовата система в Еврозоната е представена от: (i) финансови пазари; банков 

сектор; други финансови институции; укрепване на инфраструктурата на финансовите 

пазари (платежни и сетълмент системи).  

Емпиричната част на изложението (Глава 3), представена дотук, съдържа 

направления за изследване, доста общи с доклада за финансова стабилност на ЕЦБ, като 

го предшества хронологично. Прилаганият паричен режим задава институционална 

рамка за поведение на икономическите агенти и анализът му е важна част от 

изследването на системния риск. Макро-финансовата част (една от основните в доклада 

на ЕЦБ) в Глава 3 е представена от Системата за ранно предупреждение, която разглежда 

основните сектори на икономиката и възникващите рискове, като подробно се спира на 

банковата система и връзката и с външната среда. Финансовите пазари (друга основна 

част при ЕЦБ) са представени от моделирането на паричния пазар в България и 

факторите, които влияят на наблюдаваната степен на риск на него. Важна част и от двата 

анализа е ефективността и стабилността на платежните системи, които представят 

финансовата инфраструктура. Глава 3 разглежда и възможните източници на ликвидност 

при криза, което се явява анализ на буферите за абсорбиране на шокове. Извън обхвата 

на целите на представения дисертационен труд остава индивидуалното разглеждане на 

устойчивостта на банките, което е предмет на дейност на банковия надзор, както и 

небанковите финансови институции, регулирани от Комисията за финансов надзор. 

Координираните действия между централната банка и останалите надзорни институции 

ще позволят създаването на детайлен и обхватен доклад за финансовата стабилност. 

Емпиричната глава на дисертацията задава в първоначален вид методологичните основи 

на бъдещ доклад за финансовата стабилност в България, което доказва възможностите за 

практическото и приложение.
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Заключение  

Анализът на системния риск е от голямо значение за познаването на слабите места 

в икономиката, предотвратяване възникването на кризисна ситуация и разкриване на 

възможностите за реакция при сериозни неравновесия. Стабилната и нормално 

функционираща финансова система дава възможност за канализиране на спестяванията 

и превръщането им в инвестиции в ефективни проекти, при съответстващи нива на риск 

и доходност. Осигуряването на тази стабилност изисква теоретично и практическо 

познаване и приложение на концепцията за системен риск. Настоящият дисертационен 

труд систематизира и обобщава български и чуждестранни изследвания, посветени на 

системния риск, и изгражда на тази база методология за анализ, която емпирично 

прилага към специфичните условия в страната в периода след приемането на валутен 

борд и в процеса на присъединяване към Еврозоната.  

Теоретичната рамка на изложението обхваща широк кръг изследвания, посветени 

на основните етапи при анализа на системния риск: (i) първоначален шок, който води до 

неблагоприятно значително събитие; (ii) среда и механизъм на разпространение; (iii) 

действия на пазара и публичните институции, които да ограничат възможностите за 

поява или разпространение на системния риск, както и да спомогнат за възстановяването 

на системата при неблагоприятен изход, т.е. настъпване на финансова криза. 

Финансовата система се характеризира с присъща нестабилност, основно поради: (i) 

структурата на банките – те набират депозити с фиксирана стойност, които могат да 

бъдат изтеглени в много кратък период, а същевременно финансират инвестиционни 

проекти с по-дълъг срок; (ii) сложната мрежа от взаимни експозиции между банките, 

намираща изява на междубанковия пазар и чрез платежната система; (iii) информацията 

и дълбочината на финансовите контракти. Вродената нестабилност на финансовите 

системи повдига въпроса относно необходимостта от публична намеса за 

предотвратяване на реализирането на неблагоприятни събития, т.е. свързва публичната 

политика със системния риск. Ако се приеме становището за публична намеса, то тя се 

изявява най-често в изграждането на адекватна система за банков надзор, който е 

подчинен на съвременните правила и принципи за осигуряване на финансова стабилност. 

Често осигуряването на финансова стабилност се свързва и с източниците на 

допълнителна ликвидност за банките в случай на криза. Коригиращите действия, които 
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се предприемат от публичните институции и пазарните участници, трябва да водят до 

приемането на дългосрочните решения, целящи да поддържат стабилна местна 

икономика и гъвкава международна финансова архитектура. Публичните институции 

имат основна роля при формулирането и прилагането на последователна 

макроикономическа политика, важна част от която е избраният паричен режим. 

Паричната политика, в съвременните условия, трябва да бъде подчинена на ясни правила 

и да съблюдава основни принципи, за да осигурява ценова стабилност. Основните 

парични режими в съвременните условия, които се отличават с ясно зададени правила и 

последователност при изпълнение на целите са валутен борд и таргетиране на 

инфлацията, като те са съвместими с официалните преходни етапи, необходими за 

членство в Еврозоната. Валутният борд изисква фиксиран валутен курс, легализиран по 

законов път, обвързан със стабилна чуждестранна валута, която има сериозна репутация 

на средство за съхранение на покупателната способност. Изборът на резервна валута се 

подчинява на конкретната обвързаност на страната с основните и търговски партньори, 

насоките за интеграция в регионален мащаб, формирани традиционни предпочитания 

при неофициалната валутна субституция. Задължително е за паричните власти да 

обменят националната валута за резервната при поискване (принцип на 

конвертируемостта). По законов път може да се легализира не само конкретното 

правило, но и възможностите и цената за изход от него. Валутните бордове се разглеждат 

често като вид парични правила (конституция), които увеличават доверието в паричната 

система и допринасят за финансовата стабилност. Избраният паричен режим се 

разглежда като рамка за изследване на процесите в икономиката, като 

непоследователната политика може да доведе до възникване на кризисни ситуации. 

Познаването на причините и характера на финансовите кризи спомагат за откриване на 

източници на нестабилност и възможности за възникване на шокове, които са основна 

част от анализа на системния риск. В дисертацията са разгледани основните модели на 

финансови кризи и са откроени голям  брой икономическите показатели, които са 

свързани с тях. Представените модели на финансови кризи потвърждават тезата за 

разнообразната им природа и необходимостта от задълбочен анализ на факторите, които 

ги предизвикват. Един от начините за изграждане на строен анализ за изследване на 

уязвимостта е Системата за ранно предупреждение, която представлява набор от 

индикатори от различни сектори на икономиката, промяната в поведението на които 

генерира сигнал за потенциално неравновесие. Логическо основание за това е разликата 

в поведението на индикаторите в нормални или спокойни времена, от една страна, и при 
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кризисни периоди от друга. Ако се стигне до извод, че икономиката е уязвима, всяка 

промяна в условията, външни или вътрешни увеличава вероятността от криза. В 

зависимост от сектора, който е най-уязвим и наличието на значими индикатори за този 

сектор, могат да се предприемат коригиращи действия, които да заздравят устойчивостта 

на системата. Това е и ролята на индикаторите – дори и да не могат с точност да 

предвидят момента на настъпване на криза, да подскажат къде да се търси 

неравновесието. Най-често в литературата подходите към система за ранно 

предупреждение се класифицират на: сигнален, на дискретния избор и структурен, като 

дисертационният труд разкрива основните характеристики и проблеми при прилагането 

на всеки един от тях. Анализът на индивидуална страна е най-добре да бъде изграден на 

базата на сигналния подход, който е реализиран в емпиричната част и разглежда 

българската действителност. В настоящото изложение е направен подробен преглед на 

литературата по отношение на системата за ранно предупреждение и е се набляга на най-

значимите показатели за прогнозиране на криза. Универсална Система за ранно 

предупреждение не може да се създаде, както поради специфичните за отделните страни 

фактори, така и поради променливата природа на кризите, които тя се опитва да 

прогнозира. Тя трябва да разглежда широк набор от индикатори от различните сектори 

на икономиката. 

Дисертационният труд акцентира на ролята на финансовите пазари в анализа на 

системния риск и проблемите свързани с моралния риск, асиметрията на информацията 

и ефектите на заразата. Финансовите посредници имат възможността и икономическия 

интерес да се противопоставят на асиметрията на информацията.Те могат да събират 

информация в процеса на отпускане на кредита, като при задълбочаване на отношенията 

и наличието на редовни кредитни линии количеството данни за получателя се 

увеличават. Тяхната способност да наблюдават салдата по текущите сметки на 

предприятията същ им дава допълнителна информация. Банките могат и по-добре да се 

справят с моралния риск от индивидуалните икономически агенти, тъй като 

наблюдението се извършва с по-ниски разходи, а и може да се приложи заплахата от 

намаляване на кредитирането в бъдеще, ако се установи по-рисково поведение от 

заемополучателя. Тъй като в страните с нововъзникващи пазари информацията за 

частните предприятия е по-трудно достъпна, отколкото в индустриалните страни, то 

предимствата на банките в страните в преход в това отношение са още по-големи и 

ролята им е по-значима. 
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Моралният риск и асиметрията на информацията могат да способстват появата на 

шок за системата и да допринесат за неговото разпространение. Механизмът на 

разпространение на шока се свързва със заразата, която определихме като проявление на 

значителното системно събитие на практика. Методологията за анализ на системния 

риск, както показахме и в първа глава на настоящото изложение, изисква детайлизиране 

на разбирането за зараза. Основните канали за проявление на заразата в банковата 

система са четири: (i) изтегляне на депозити от няколко банки; (ii) цени на активите; (iii) 

банки, изложени на въздействието на общ икономически шок; (iv) взаимни експозиции 

на междубанковия пазар.  

Страните с нововъзникващи пазари се характеризират с повишена уязвимост на 

финансовите си системи. Качеството и наличността на финансовата информация са 

влошени, което увеличава степента на риск и в определени случаи на необмислено 

кредитиране от страна на банките. Това води до нарастване на дела на необслужваните 

кредити. Икономиките са по-малки и концентрирани в определени сектори или разчитат 

на определен набор от продукти за износ, което ги прави по-уязвими на шок. 

Портфейлите на финансовите посредници често са с преобладаващ дял на местните 

активи, което увеличава чувствителността към влошаване на условията в местната 

икономика. Основните макроикономически показатели се характеризират с по-високо 

колебание.  

Финансовите пазари в тези страни се доминират от банките, като кредитът е 

основна форма на финансиране, а останалите източници – като ценни книжа например, 

са силно ограничени. Това предполага по-голяма концентрация на риска в банковата 

система. Банковите кредити обикновено са по-краткосрочни по своя характер и се 

подновяват с по-голяма честота. Увеличава се уязвимостта към специфични шокове, 

характерни за банковата система.  

Междубанковият паричен пазар може да се яви основен канал за пренасяне на 

смущения и зараза в системата. На паричния пазар се наблюдава висока активност при 

размяната на депозити между банките, което създава взаимни експозиции, често с големи 

размери. При невъзможност на банка да посрещне задължението си спрямо друга банка, 

тя от своя страна също може да е затруднена да си набави необходимите средства и 

шокът да се разпространи в системата. Краткосрочните лихвени проценти на 

междубанковия пазар се влияят от паричната политика, операциите на правителството, 

институционалната рамка и специфични календарни ефекти. Паричните пазари 
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отразяват възможните неравновесия в икономиката, дават представа за 

взаимодействието на публичните и частните институции, като краткосрочните лихвени 

проценти, които се установяват на тях са ранен сигнал за уязвимост.  

Платежната система се явява основна част от институционалната рамка за 

поведението на банките и икономическите агенти като цяло и затова се разглежда като 

естествен завършек на теоретичната част на дисертационния труд. Платежната система 

се разглежда като основен канал за пренос на ефектите на паричната политика. 

Платежната система може да се дефинира като набор от инструменти, правила и 

процедури за трансфер на парични фондове между участниците в нея. При нестабилно 

устроена платежна система, неспособност на един участник да посрещне свое плащане, 

може да доведе до невъзможност на други участници да погасят задълженията си, както 

и в по-сериозни случаи – до пропадане на цялата система. Усилията на международната 

общност водят до формулиране на основни принципи за системно важни платежни 

системи, както и до дефиниране на отговорностите на централните банки. 

Благоразумните стандарти и правила за платежните системи са много важни за 

осигуряването на парична и финансова стабилност. Инфраструктурата е необходимо да 

бъде ефикасна, ефективна и сигурна. Правилата и препоръките са налице, трябва да се 

спазват и да се оценява своевременно степента на успешното им съблюдаване.  

Извършеният преглед на литературата, в дисертационния труд, по тези основни 

направления създава необходимата база за практическите изследвания и препоръки, 

реализирани в емпиричната му част.  

Паричният режим е важна институционална основа за постигане на финансова 

стабилност, което преопределя мястото му в емпиричната част на анализа. Изборът на 

валутен борд в България задава основните правила на икономическо поведение в една 

дисциплинираща среда, базирана на неограничена обмяна от страна на БНБ на левове 

срещу евро при поискване. Пасивите на валутния борд съдържат позиция, която е 

характерна за ортодоксалния му вариант – “Банкноти и монети в обращение”, но тя е 

допълнена от такива, които се наблюдават при второто поколение – депозити на банки, 

фискални резерви на правителството и нетна стойност, представена от депозита на 

управление “Банково”. Отклоненията от ортодоксалния вариант на паричен съвет в 

България са приети в резултат на тежката финансова криза от 1996-1997г. и целят по-

голяма гъвкавост на режима. Наличието на депозити на ТБ и на правителството в баланса 

на “Емисионно” внасят по-голяма прозрачност и позволяват във всеки един момент да 
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бъде наблюдавано състоянието на фискалния резерв и на високо ликвидните средства на 

банковата система. От друга страна, прекомерното експлоатиране на запазените 

инструменти на дискреционна парична политика – МЗР и депозити на правителството, 

може да доведе до намаляване на доверието в режима на валутен борд и да застраши 

паричната стабилност. 

Процесът на присъединяване към ЕС и Еврозоната позволява различни типове 

парични режими на страните-кандидатки. Изборът на парична политика трябва да бъде 

съобразен с особеностите на националната икономика, доверието в централната банка и 

акумулираните в нея знание и опит. Спекулативната атака срещу фиксирания курс на 

унгарския форинт от средата на януари 2003 г. е показателен пример за това как 

стратегия на парична политика, която не е изградена на основата на добър баланс между 

посочените по-горе фактори, не може да бъде устойчива. 

Режимът на валутен борд задава рамката за постигане на парична стабилност в 

страната. Съблюдаването на правилата за поведение, зададени от режима, от основните 

институции и икономически играчи спомагат за изпълнението на тази цел. Общата 

макроикономическа стабилност изисква избягване на кризисни ситуации във 

финансовата система. Теоретичните основи  показаха взаимната връзка между 

стабилността във финансовата и останалата част от икономическата система, като 

шокове от едната могат да доведат до неравновесие в другата и обратно. Изследването 

на системния риск изисква откриване на източниците за неравновесие и анализ на 

възможностите за разпространение. Дисертационният труд съдържа оригинално 

разработена от автора му Система за ранно предупреждение (СРП) за българската 

икономика, която анализира и представя следните сектори: (i) реален; (ii) външен; (iii) 

фискален и (iv) финансов. СРП обхваща периода след началото на валутния борд, според 

целта и задачите на изследването. СРП е изградена на базата на сигналния подход, който 

разглежда поведението на съответния показател в (i) спокойни времена и в (ii) периоди, 

сигнализиращи възможно неравновесие и уязвимост.  

Реалният сектор не предизвиква сериозни опасения като цяло, поради добрите 

темпове на нарастване на БВП. Изпълнението на критерия от Маастрихт по отношение 

на инфлацията може да се окаже до известна степен проблематично в процеса на 

приемане на еврото като официална валута.  
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Разглежданият период след въвеждането на паричен съвет се характеризира с 

фискална дисциплина, постигане на балансиран бюджет и намаление на публичния дълг. 

Режимът на паричен съвет изисква засилено внимание към фискалната политика, тъй 

като се очаква, че тя може да осигури приспособяване към неблагоприятни шокове. 

Реакцията на външни шокове е до голяма степен ограничена. Тя се изразява предимно в 

намаление на планирани разходи, заемане на вътрешните или международните 

финансови пазари, тъй като при паричен съвет емисията на пари губи своята роля за 

финансиране на дефицита. Наблюдава се силна сезонност по отношение на 

правителствените разходи и съсредоточаването им в края на годината, което предизвиква 

свръхликвидност в системата. Необходими са по-големи усилия по отношение на 

изразходването на правителствените разходи, създаването на средносрочни програми, 

изясняването на дългосрочни приоритети. Модерната фискална политика изисква 

поддържането на система за анализ и управление на рисковете, като особено внимание 

трябва да се обърне на неявните и условни задължения, които могат да се проявят в 

бъдеще, свързани с околна среда, пенсионен сектор и проектна обезпеченост в процеса 

на присъединяване към ЕС. 

Външният сектор се характеризира като цяло: с високи дефицити по текущата 

сметка, свързани с модернизирането на икономиката; добра степен на покритие с преки 

чуждестранни инвестиции; нарастване на задлъжнялостта на частните субекти, особено 

на тази с краткосрочна природа. В износа преобладават стоки с ниска добавена стойност, 

което го прави в голяма степен зависим от текущата конюнктура на международните 

финансови пазари, нараства делът на потребителските стоки във вноса. 

Най-сериозни опасения предизвикват много високите темпове на растеж на 

кредита за частния сектор и домакинствата. Увеличава се относителният дял на 

кредитите във валута. Устойчиво намалява на капиталовата адекватност. Възникват 

въпросителни относно способността за обслужване на нарастващите задължения за в 

бъдеще.  

Представената Система за ранно предупреждение дава възможност за детайлен 

анализ на основните източници на уязвимост в българската икономика. Когато даден 

показател сигнализира за неравновесие той е придружен с допълнителен анализ и 

индикатори, които да спомогнат за изясняване на ситуацията. Системата за ранно 

предупреждение може да се използва като инструмент за анализ при публикуване на 

редовни доклади за финансова стабилност.  
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Системата за ранно предупреждение задава общата икономическа рамка в 

България при изследването на системния риск. Конкретна изява на значително системно 

събитие може да се наблюдава на междубанковия пазар, което предопределя основното 

му място в анализа. Дисертационният труд представя иконометрично моделиране на 

основните фактори, които влияят върху поведението на лихвените проценти и търсенето 

и предлагането на депозити на междубанковия пазар в България.  

Две са най-важните предимства на паричния съвет, които най-често се посочват – 

възможността му да възстанови и поддържа доверието в националната парична единица 

и финансовата система, и наличието на автоматичен механизъм на приспособяване. 

Основно изискване за постигането им е гъвкавостта на най-важните части на 

икономическата система и най-вече на междубанковия пазар. При паричен съвет 

централната банка не извършва самостоятелна парична политика и може да упражнява 

силно ограничена функция на кредитор от последна инстанция, следователно, не може 

да осигури ликвидност на банките и да манипулира лихвените проценти чрез промени в 

резервните пари. В подобна ситуация банките могат да разчитат основно на 

междубанковия пазар. Развитието на този пазар, неговата дълбочина и колебание на 

цените на основните инструменти, които се търгуват, са от много важно значение за 

стабилността на паричния съвет. 

Първият основен фактор, който задава институционалната рамка на паричния 

пазар са изискванията по минималните задължителни резерви, които търговските банки 

трябва да поддържат в централната банка (Наредба No. 21 на БНБ). Посрещането на 

изискванията за наличие на специфични фондове от страна на търговските банки по 

сметки в БНБ е фактор, който предопределя поведението на банките и необходимостта 

от ликвидност, пред която те са изправени. Друг основен фактор, който влияе на 

ликвидността на паричния пазар е поведението на правителството. В средата на всеки 

месец има съсредоточаване на плащания по данъци, което през разглеждания период в 

изследването води до напрежение на паричния пазар, необходимост от ликвидни 

средства и най-резки колебания на лихвата. Известно намаление на това колебание се 

наблюдава след края на месец май 2003г., когато БНБ разреши на търговските банки да 

купуват евро срещу левове, с вальор същия ден, чрез средствата, които държат по своите 

МЗР сметки при БНБ. По този начин се осигурява част от необходимата за покриване на 

задълженията им ликвидност. Освен това, от 1.06.2003 г. за големи, системно важни 

плащания функционира системата за брутен сетълмент в реално време RINGS, която по 
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принцип позволява по-добро следене и управление на ликвидността от страна на 

търговските банки. Хипотезата, че паричните потоци на правителството се нуждаят от 

внимателно наблюдение и оценка, се потвърждава от емпиричните резултати на 

моделите. Основно е влиянието на регулациите по МЗР и на институционалните промени 

(развитие на платежни системи и др.) за динамиката на пазара, особено при режим на 

паричен съвет и отсъствие на активна парична политика от страна на централната банка. 

Трансферът на парични средства вътре в икономиката, както и в международен 

план изисква добре работеща платежна система. Неравновесия при банките и 

невъзможност за посрещане на задължение към друг участник в системата ще намерят 

изява първо в платежната система. Развитието и усъвършенстването на националната 

система за разплащания е важна съставна част от методологията за анализ на системния 

риск на настоящата дисертация. Въвеждането на система за брутни разплащания в 

реално време (RINGS) е сериозна крачка към изграждане на модерна система за трансфер 

на плащания в България. Дизайнът на новата национална платежна система има следните 

предимства: (i) възможност за сетълмент в реално време през системния работен ден; (ii) 

изпълнение на плащане в RINGS само при достатъчно средства по сметката на банката 

наредител; (iii) използването на мрежата на SWIFT като преносна среда за обмен на  

платежни съобщения в RINGS е гъвкава възможност за бъдещо интегриране на 

системата с други платежни системи (в частност TARGET) и предпоставка за 

осъществяване на автоматична обработка на транзакциите; (iv) информация за 

ликвидността и средства за управлението и в реално време; (v) спестяване на ликвидност 

в резултат от нетиране на плащанията  инициирани през системите БИСЕРА, БОРИКА 

и Централен депозитар.  

Намаляването на стойността и продължителността на взаимната експозиция на 

банките води до значително намаляване на системния риск. Обработката на плащанията 

в реално време на брутна база дава предимства в сравнение със сетълмента в определен 

момент, при който през дефиниран период се натрупват взаимни задължения между 

участниците и се прави опит за тяхното уреждане. Освен съществено намаляване на 

продължителността и размера на експозициите, новата платежна система доведе до 

обработка на плащанията в по–ранните часове на деня и намаляване на вероятността да 

останат незавършени транзакции в края на системния ден. Разработената от БНБ ценова 

политика бе подчинена на принципа за пълно възстановяване на разходите по системата 

и има за цел насърчаване на плащания в по - ранните часове на системния ден.  
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Управлението на ликвидността на търговските банки е допълнително улеснено 

след премахването на спреда между курс купува и продава при безналични сделки евро-

лев между ТБ и БНБ. Сделките се извършват вече изцяло по фиксирания курс, 

независимо от посоката, като се приема, че транзакционните разходи, заради които 

съществуваше спредът, са пренебрежимо малки. Промяната влезе в сила от 7-ми юни 

2004г. Съчетават се двата ефекта – на операции с вальор същия ден и премахването на 

спреда курс купува – курс продава. Това води до конвергенция както в лихвените 

равнища (представена от спреда), така и в стандартното отклонение, като двата 

показателя са много близки до европейските равнища и значително по-малки в сравнение 

с предходния период. Премахването на транзакционните разходи при операции на ТБ в 

резервна валута позволи интегриране към европейския пазар, намаление на риска и 

увеличение на ефективността в процеса на управление на ликвидността.  

Необходимо е да се познават развитието и бъдещите планове за усъвършенстване 

на платежните системи в Еврозоната поради предстоящото присъединяване на България 

първо към ЕС, а след няколко години и приемането на еврото като официална валута. 

Необходимо е да се работи в посока повишаване на ефективността на местната платежна 

система и своевременни действия за осигуряване на съвместимостта и с европейската, 

като част от цялостния процес за ограничаване на системния риск. 

Теоретичната и емпиричната част на анализа на системния риск са насочени към 

осигуряване на финансова стабилност, като дисертационния труд предлага и изследване 

на източниците на ликвидни средства в случаи на кризисни ситуации.  

Наредбата, регулираща функцията кредитор от последна инстанция, е доста 

строга, което ограничава възможностите реално да бъде използвана. Въпреки това, тя 

може много лесно и за кратко време да бъде променена от управителния съвет на БНБ, 

което предполага известна гъвкавост, но създава и морален риск, който по принцип е 

присъщ на подобна функция. Потенциалът за бърза промяна може да накара банките да 

допуснат, че ще бъдат рефинансирани и да си позволят по-рисково поведение. 

Възможността за кредитиране в случая, когато единична институция изпитва ликвидни 

затруднения, не е равна за всички, а предопределя наличието на институции, които са 

твърде големи, за да бъдат оставени да фалират (ТГБОФ, от английски популярното в 

литературата too big to fail), което изкривява чистите пазарни принципи, и използва като 

основен аргумент в своя защита системното значение на тези банки.  
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Функцията кредитор от последна инстанция вероятно няма да бъде премахната 

поради трудността и политическата непопулярност на подобно решение. Липсата на 

рефинансиране изисква: (i) управление на банките, и най-вече на големите, което 

отговаря на най-добрите практики, и е прозрачно и отговорно; (ii) финансовото 

състояние на банките се наблюдава и оценява както в кризисни, така и в нормални и 

спокойни периоди; (iii) бързо предприемане на коригиращи мерки при влошаване на 

финансовото състояние на дадена банка; (iv) при неуспех на коригиращите мерки да бъде 

отнет лиценза на банката, преди сериозно да се увеличи вероятността банката да не може 

да посрещне висок процент от своите задължения. 

Най-реалистичен начин за адресиране на проблема ТГБОФ е да се премахне 

изискването от наредбата за определен дял от плащанията и да се обяви, че всяка банка 

ако е платежоспособна и има необходимото обезпечение, но изпитва временни ликвидни 

затруднения, ще бъде рефинансирана. Това би премахнало привилегиите на групата 

ТГБОФ, но би увеличило моралния риск. Допълнителна евентуална промяна в наредбата 

за кредитор от последна инстанция може да се търси в посока премахване на 

възможността за обезпечение пред централната банка ТБ да използват ДЦК на 

българското правителство, което при определени обстоятелства влиза в противоречие на 

принципите на паричния съвет.  

В съвременните условия принципите и правилата на функцията кредитор от 

последна инстанция са добре известни и не представляват първостепенен приоритет. 

Вниманието по-скоро е насочено към възможностите за осигуряване на достъп до 

ликвидност за ТБ по пазарен път. Този въпрос  е адресиран на няколко места в 

емпиричната част на изложението. Приватизацията на банките и чуждестранното 

участие в банковата система улесниха достъпа до ликвидност и спомогнаха за 

интегрирането на българската банкова система към европейските финансови пазари, тъй 

като новите собственици са европейски банки. Необходимо е да се оцени готовността за 

реакция на чуждестранните собственици при настъпване на неблагоприятни събития, 

както и степента на достъп до ликвидност на местните банки на международните 

финансови пазари.  

Стабилният паричен пазар е основен източник на ликвидност, като неговата роля 

нараства в условията на валутен борд. Моделирането на този пазар в настоящата глава 

(част 3.3) разкри основните фактори, които му влияят по посока набавяне и изтичане на 

ликвидност от банковата система. Въвеждането на система за брутни плащания в реално 
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време намали необходимата наличност на банките за посрещане на задълженията им, 

основно поради по-добрата и своевременна информация за моментната им позиция. 

Разрешаването от страна на БНБ на ТБ да купуват левове срещу евро с вальор същия ден 

увеличи достъпа до ликвидност. Премахването на разликата между курсовете купува и 

продава при безналични операции в резервна валута също повиши ефективността при 

управление на ликвидността, тъй като намали разходите на банките в този процес. 

Посочените нововъведения улесняват достъпа до ликвидност, намаляват колебанията в 

лихвите и ограничават необходимостта и значението на функцията кредитор от последна 

инстанция на централната банка.  

Неблагоприятното системно събитие може да доведе до фалит на финансова 

институция и е необходимо да се познава степента на защита на кредиторите на 

институцията. Основната защита на депозитите се явява застраховането им, което в 

България нормативно е уредено от Закона за гарантиране на влоговете в банките. 

Застраховането на депозитите също допринася за възникване на морален риск, тъй като 

намалява стимулите на депозиторите да наблюдават и оценяват стабилността на банките. 

При недостиг на средствата за посрещане на задължения на банки с отнети лицензии, 

ФГВБ може да потърси заеми, като най-вероятен кредитор се явява държавата, което 

предполага условен и неявен ангажимент на държавния бюджет. Правителството 

гарантира по този начин, че ще посрещне задължения на частния сектор, като знанието 

за това, създава морален риск, както при депозиторите, така и при банките и набраните 

активи на ФГВБ не дават ясна представа на размера на поетите гаранции. 

Ограничаването на моралния риск изисква отпадането на възможност за заеми от 

държавата. 

Една от основните функции на централните банки е да следи , анализира и 

предприема коригиращи действия по отношение на осигуряването на финансова 

стабилност. Осъзнаването и практическото прилагане на тази функция се постига от 

централните банки и чрез публикуване на доклад за финансовата стабилност, който 

осигурява прозрачност и отчетност на действията на институциите в тази област. 

Емпиричната глава на дисертацията задава в първоначален вид методологичните основи 

на бъдещ доклад за финансовата стабилност в България, което доказва възможностите за 

практическото и приложение. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Атаката срещу унгарския форинт 

Графика 1: Криви на доходност в Унгария и в Еврозоната преди атаката169 

 

 

Графика 2: Криви на доходност в Унгария и в Еврозоната след атаката 

 

 

 

 

 

 

                                                           
169 Източник на графики от 1 до 3: Bloomberg 
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Графика 3: Промяна в кривата на доходност в Унгария след атаката 

 

Графика 4: Валутен курс EUR/HUF170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
170 Източник за графики от 4 до 6 е Magyar Nemzeti Bank “Quarterly Report on Inflation”, February 2003 
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Графика 5: Инфлация 

 

 

Графика 6: Производителност и цена на труда 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Система за ранно предупреждение за българската икономика 

Разгледани са четирите основни сектора на икономиката – реален, външен, 

фискален и финансов. Използван е сигналният подход. Показателите са на тримесечна 

база. Праговата стойност е дефинирана като средната за последните две години (8 

тримесечия), коригирана с 1.5 стандартни отклонения за последните 8 тримесечия.  

 

Реален сектор 

Промяна в растежа на реалния БВП171- показателят е получен като разлика в 

растежа на реалния БВП между текущото тримесечие и предходното тримесечие. 

Измерва се в процентни пункта. Растежът на реалния БВП е спрямо същото тримесечие 

на предходната година Източник на данни: НСИ и собствени изчисления. Период: първо 

тримесечие на 1999г. – трето тримесечие на 2004г.  

Производителност на труда – индекс с база четвъртото тримесечие на 1997 г. 

Стойностите за съответните тримесечия са получени като отношение между реалния 

БВП (средна172 за последните 4 тримесечия) и броя на наетите лица в икономиката 

(средна за последните 4 тримесечия). Използването на средната за последните 4 

тримесечия позволява разглеждането на показателя на годишна база и решава проблема 

с наличие на сезонност в данните. Така получените стойности са съотнесени към 

базовата – стойността за четвъртото тримесечие на 1997 г. Източник на данни НСИ и 

собствени изчисления. Разглеждан период: първо тримесечие на 1999г. – трето 

тримесечие на 2004г. 

Инфлация - измерена чрез индекса на потребителските цени (ИПЦ). Измерва се 

в проценти. Представлява средна промяна за тримесечието спрямо същото тримесечие 

на предходната година. Средната на месечните индекси през тримесечието се дели на 

средната на месечните индекси през същото тримесечие на предходната година и се 

                                                           
171 Реалният БВП, използван при конструирането на индикаторите е по постоянни цени от 1995г. П.Ч. 
172 Ако не е посочено изрично нещо друго, под средна разбираме средна аритметична. П.Ч. 
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взема темпа на нарастване. Източник на данни НСИ и собствени изчисления. Разглеждан 

период: първо тримесечие на 1999г. – трето тримесечие на 2004г. 

Разходи за труд на единица продукция (РТЕП) общо за икономиката – 

отношение между разходите за труд общо за икономиката (заплати и социални 

осигуровки) и реалната брутна добавена стойност (БДС). Разходите за труд  и брутната 

добавена стойност за съответното тримесечие са взети като средни за последните 4-

тримесечия поради установена сезонност в данните. Източник на данни НСИ и собствени 

изчисления. Разглеждан период: първо тримесечие на 1999г. – трето тримесечие на 

2003г. 

Разходи за труд на единица продукция в промишлеността – аналогично на 

предния показател, но разходите за труд и БДС са в промишлеността. 

Разходи за труд на единица продукция в услугите – аналогично на предния 

показател, но разходите за труд и БДС са в сектора на услугите. 

Разходи за труд на единица продукция в аграрния сектор – аналогично на 

предния показател, но разходите за труд и БДС са в аграрния сектор (селско и горско 

стопанство, лов и риболов). 

 

Фискален сектор 

Бюджетно салдо (% от БВП) – салдо на консолидирания бюджет за последните 

4 тримесечия като дял от БВП за последните 4 тримесечия. Източник на данни 

Министерство на финансите (МФ) и НСИ. Разглеждан период: първо тримесечие на 

1999г. – трето тримесечие на 2004г.  

Правителствени разходи (% от БВП) – отношение между консолидираните 

бюджетни разходи за последните 4 тримесечия и БВП за последните 4 тримесечия. 

Източник на данни МФ и НСИ. Разглеждан период: първо тримесечие на 1999г. – трето 

тримесечие на 2004г. 

Публичен дълг (% от БВП) – отношение между общия публичен дълг и БВП за 

последните 4 тримесечия. Източник на данни МФ и НСИ. Разглеждан период: първо 

тримесечие на 1999г. – трето тримесечие на 2004г. 
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Публичен външен дълг (% от БВП) – отношение между публичния външен дълг 

и БВП за последните 4 тримесечия. Източник на данни МФ и НСИ. Разглеждан период: 

първо тримесечие на 1999г. – трето тримесечие на 2004г. 

Публичен вътрешен дълг (% от БВП) – отношение между публичния вътрешен 

дълг и БВП за последните 4 тримесечия. Източник на данни МФ и НСИ. Разглеждан 

период: първо тримесечие на 1999г. – трето тримесечие на 2004г. 

Обслужване на външния публичен дълг (% от резервите) – отношение между 

разходите за обслужване на външния публичен дълг (главници и лихви) и депозитите на 

правителството в баланса на управление “Емисионно”. Разходите за обслужване и 

депозитите на правителството са взети като средна за последните 4 тримесечия. 

Източник на данни МФ, НСИ и собствени изчисления. Разглеждан период: първо 

тримесечие на 1999г. – трето тримесечие на 2004г. 

Обслужване на външния публичен дълг (% от общия) – отношение между 

разходите за обслужване на външния публичен дълг (главници и лихви) и общия външен 

публичен дълг. Разходите за обслужване са взети като сума за последните 4 тримесечия. 

Източник на данни МФ, НСИ и собствени изчисления. Разглеждан период: първо 

тримесечие на 1999г. – трето тримесечие на 2004г. 

Обслужване на външния публичен дълг (% от износа) – отношение между 

разходите за обслужване на външния публичен дълг (главници и лихви) и износа на 

стоки и нефакторни услуги. Разходите за обслужване и износа са взети като суми за 

последните 4 тримесечия. Източник на данни МФ, НСИ, БНБ и собствени изчисления. 

Разглеждан период: първо тримесечие на 1999г. – трето тримесечие на 2004г. 

 

Външен сектор 

Промяна в Реалния ефективен валутен курс (РЕВК) – промяната в РЕВК 

спрямо предходното тримесечие. Измерва се в процентни пункта. Източник на данни 

БНБ. Разглеждан период: първо тримесечие на 1999г. – трето тримесечие на 2004г. 

Разлика в нарастването на износа и вноса – разлика между процентното 

нарастване на износа спрямо същото тримесечие на предходната година и процентното 

нарастване на вноса спрямо същото тримесечие на предходната година. Износът и 
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вносът са на стоки и нефакторни услуги. Измерва се в процентни пункта. Източник на 

данни БНБ. Разглеждан период: първо тримесечие на 1999г. – трето тримесечие на 2004г. 

Нарастване на износа – процентно нарастване на износа на стоки и нефакторни 

услуги спрямо същото тримесечие на предходната година. Източник на данни БНБ. 

Разглеждан период: първо тримесечие на 1999г. – трето тримесечие на 2004г. 

Нарастване на вноса – процентно нарастване на вноса на стоки и нефакторни 

услуги спрямо същото тримесечие на предходната година. Източник на данни БНБ. 

Разглеждан период: първо тримесечие на 1999г. – трето тримесечие на 2004г. 

Текуща сметка като % от БВП – текуща сметка на платежния баланс. Салдото 

по текущата сметка за последните 4-тримесечия като процент от БВП за последните 4 

тримесечия. Източник на данни БНБ и НСИ. Разглеждан период: първо тримесечие на 

1999г. – трето тримесечие на 2004г. 

Преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) като % от БВП – нетни ПЧИ. Разлика 

между ПЧИ в България и български ПЧИ в чужбина за последните 4-тримесечия като 

процент от БВП за последните 4 тримесечия. Източник на данни БНБ и НСИ. Разглеждан 

период: първо тримесечие на 1999г. – трето тримесечие на 2004г. 

Покритие на дефицита по текущата сметка с ПЧИ - отношение ПЧИ за 

последните 4-тримесечия към дефицита по текущата сметка за последните 4-тримесечия. 

Измерва се в %. Източник на данни БНБ и НСИ. Разглеждан период: първо тримесечие 

на 1999г. – трето тримесечие на 2004г. 

Дял на износа на потребителски стоки в % - относителен дял на износа на 

потребителски стоки за последните 4 тримесечия от общия износ за последните 4 

тримесечия. Източник на данни БНБ. Разглеждан период: първо тримесечие на 1999г. – 

трето тримесечие на 2004г. 

Дял на износа на инвестиционни стоки в % - относителен дял на износа на 

инвестиционни стоки за последните 4 тримесечия от общия износ за последните 4 

тримесечия. Източник на данни БНБ. Разглеждан период: първо тримесечие на 1999г. – 

трето тримесечие на 2004г. 

Дял на износа на суровини в % - относителен дял на износа на суровини за 

последните 4 тримесечия от общия износ за последните 4 тримесечия. Източник на данни 

БНБ. Разглеждан период: първо тримесечие на 1999г. – трето тримесечие на 2004г. 
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Дял износа на енергийни ресурси в % - относителен дял на износа на енергийни 

ресурси за последните 4 тримесечия от общия износ за последните 4 тримесечия. 

Източник на данни БНБ. Разглеждан период: първо тримесечие на 1999г. – трето 

тримесечие на 2004г. 

Дял на вноса на потребителски стоки в % - относителен дял на вноса на 

потребителски стоки за последните 4 тримесечия от общия внос за последните 4 

тримесечия. Източник на данни БНБ. Разглеждан период: първо тримесечие на 1999г. – 

трето тримесечие на 2004г. 

Дял на вноса на инвестиционни стоки в % - относителен дял на вноса на 

инвестиционни стоки за последните 4 тримесечия от общия внос за последните 4 

тримесечия. Източник на данни БНБ. Разглеждан период: първо тримесечие на 1999г. – 

трето тримесечие на 2004г. 

Дял на вноса на суровини в % - относителен дял на вноса на суровини за 

последните 4 тримесечия от общия внос за последните 4 тримесечия. Източник на данни 

БНБ. Разглеждан период: първо тримесечие на 1999г. – трето тримесечие на 2004г. 

Дял на вноса на енергийни ресурси в % - относителен дял на вноса на 

енергийни ресурси за последните 4 тримесечия от общия внос за последните 4 

тримесечия. Източник на данни БНБ. Разглеждан период: първо тримесечие на 1999г. – 

трето тримесечие на 2004г. 

Външен дълг (% от БВП) – отношение между размера на външния дълг и БВП 

за последните 4 тримесечия. Източник на данни БНБ и НСИ. Разглеждан период: първо 

тримесечие на 1999г. – трето тримесечие на 2004г. 

Нарастване на външния дълг – процентно нарастване на външния дълг спрямо 

предходното тримесечие. Източник на данни БНБ. Разглеждан период: първо тримесечие 

на 1999г. – трето тримесечие на 2004г. 

Дял на краткосрочния дълг от общия външен дълг – отношение между 

краткосрочен външен дълг (с падеж до една година) и общ външен дълг. Измерва се в 

проценти. Източник на данни БНБ. Разглеждан период: първо тримесечие на 1999г. – 

трето тримесечие на 2004г. 
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Краткосрочен дълг (% от БВП) - отношение между размера на краткосрочния 

външен дълг и БВП за последните 4 тримесечия. Източник на данни БНБ и НСИ. 

Разглеждан период: първо тримесечие на 1999г. – трето тримесечие на 2004г. 

Частен дълг (% от БВП) – отношение между размера на частния външен дълг и 

БВП за последните 4 тримесечия. Източник на данни БНБ и НСИ. Разглеждан период: 

първо тримесечие на 1999г. – трето тримесечие на 2004г. 

Растеж на частния дълг - процентно нарастване на частния външен дълг спрямо 

предходното тримесечие. Източник на данни БНБ. Разглеждан период: първо тримесечие 

на 1999г. – трето тримесечие на 2004г. 

 

Финансов сектор 

Промяна във валутните резерви (%) – процентна промяна в резервите на 

валутния  борд спрямо предходното тримесечие. Източник БНБ и собствени изчисления. 

Разглеждан период: първо тримесечие на 1999г. – трето тримесечие на 2004г. 

Резерви в месеци внос – отношение между брутните резерви на БНБ средно за 

последните 4 тримесечия и вноса на стоки и нефакторни услуги за последните 4 

тримесечия, като това отношение се умножава по 3 (броят на месеците в едно 

тримесечие). Източник БНБ и собствени изчисления. Разглеждан период: първо 

тримесечие на 1999г. – трето тримесечие на 2004г. 

(М3 – М1) / Резерви – отношение между разликата на паричните агрегати М3 и 

М1  и резервите на валутния борд намалени с депозитите на правителството. Източник 

БНБ и собствени изчисления. Разглеждан период: първо тримесечие на 1999г. – трето 

тримесечие на 2004г. 

Квазипари / Нетни резерви  - отношение между квазипарите (разликата между 

паричните агрегати М2 и М1) и депозита на управление “Банково” в пасивите на 

валутния борд. Източник БНБ и собствени изчисления. Разглеждан период: първо 

тримесечие на 1999г. – трето тримесечие на 2004г. 

Краткосрочни депозити (% от депозити) – дял на сумата от овърнайт депозити 

и депозити, договорени за ползване след предизвестие до 3 месеца и общо депозити. 

Източник БНБ и собствени изчисления. Разглеждан период: първо тримесечие на 1999г. 

– трето тримесечие на 2004г. 
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Депозити в чужда валута (% от депозити) – дял на депозитите в чужда валута 

от общо депозити. Измерва се в %. Източник БНБ и собствени изчисления. Разглеждан 

период: първо тримесечие на 1999г. – трето тримесечие на 2004г. 

Кредит за неправителствения сектор/ БВП (%) – дял в % на кредита за 

неправителствения сектор от БВП за последните 4 тримесечия. Източник БНБ, НСИ и 

собствени изчисления. Разглеждан период: първо тримесечие на 1999г. – трето 

тримесечие на 2004г. 

Растеж на кредита за неправителствения сектор (%) – процентно нарастване 

на кредита за неправителствения сектор спрямо същото тримесечие на предходната 

година (т.е на годишна база). Източник БНБ и собствени изчисления. Разглеждан период: 

първо тримесечие на 1999г. – трето тримесечие на 2004г. 

Растеж на кредита за частните предприятия (%) – процентно нарастване на 

кредита за нефинансовите частни предприятия спрямо същото тримесечие на 

предходната година (т.е на годишна база). Източник БНБ и собствени изчисления. 

Разглеждан период: първо тримесечие на 1999г. – трето тримесечие на 2004г. 

Растеж на кредита във валута за частните предприятия (%) – процентно 

нарастване на кредитите за нефинансовите частни предприятия, отпуснати в 

чуждестранна валута, спрямо същото тримесечие на предходната година (т.е на годишна 

база). Източник БНБ и собствени изчисления. Разглеждан период: първо тримесечие на 

1999г. – трето тримесечие на 2004г. 

Растеж на кредита в лева за частните предприятия (%) – процентно 

нарастване на кредитите за нефинансовите частни предприятия, отпуснати в левове, 

спрямо същото тримесечие на предходната година (т.е на годишна база). Източник БНБ 

и собствени изчисления. Разглеждан период: първо тримесечие на 1999г. – трето 

тримесечие на 2004г. 

Растеж на кредита за домакинства (%) – процентно нарастване на кредита за 

домакинства спрямо същото тримесечие на предходната година (т.е на годишна база). 

Източник БНБ и собствени изчисления. Разглеждан период: първо тримесечие на 1999г. 

– трето тримесечие на 2004г. 

Растеж на кредита в лева за домакинства (%) – процентно нарастване на 

кредитите за домакинства, отпуснати в левове, спрямо същото тримесечие на 
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предходната година (т.е на годишна база). Източник БНБ и собствени изчисления. 

Разглеждан период: първо тримесечие на 1999г. – трето тримесечие на 2004г. 

Растеж на кредита във валута за домакинства (%) – процентно нарастване на 

кредитите за домакинства, отпуснати в чуждестранна валута, спрямо същото тримесечие 

на предходната година (т.е на годишна база). Източник БНБ и собствени изчисления. 

Разглеждан период: първо тримесечие на 1999г. – трето тримесечие на 2004г. 

Редовни кредити (%) – дял на кредитите за частни нефинансови предприятия и 

домакинства, които не са класифицирани, от общия размер на кредита за частни 

нефинансови предприятия и домакинства. Измерва се в %. Източник БНБ и собствени 

изчисления. Разглеждан период: първо тримесечие на 1999г. – второ тримесечие на 

2004г. 

Капиталова адекватност (%) – капиталова адекватност общо за банковата 

система. Измерва се в %. Източник БНБ. Разглеждан период: първо тримесечие на 1999г. 

– трето тримесечие на 2004г. 

Растеж на нетните чуждестранни активи (%) – процентно нарастване на 

нетните чуждестранни активи на банковата система спрямо същото тримесечие на 

предходната година (т.е на годишна база). Измерва се в %. Източник БНБ и собствени 

изчисления. Разглеждан период: първо тримесечие на 1999г. – трето тримесечие на 

2004г. 

Растеж на чуждестранните пасиви (%) – процентно нарастване на 

чуждестранните пасиви на банковата система спрямо същото тримесечие на предходната 

година (т.е на годишна база). Измерва се в %. Източник БНБ и собствени изчисления. 

Разглеждан период: първо тримесечие на 1999г. – трето тримесечие на 2004г.



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Глобални рискове от поскъпването на петрола 

Цените на петрола устойчиво се задържаха на нива от над 30 долара за барел 

през втората половина на 2004г., като фючърсите на борсата в Ню Йорк достигнаха 

52.27 долара (23 октомври), което е абсолютен максимум за времето на съществуването 

им като финансов инструмент (21 години). Основните фактори, които допринасят за 

това поскъпване са:  

- опасения относно възможността на предлагането да отговори на нуждите на 

непрекъснато нарастващото търсене, поради наличието на твърде малък 

резервен капацитет 

- геополитическо напрежение основно поради напрегнатата ситуация в Ирак и 

опасността от терористични атаки 

- Несиметрично влияние на ОПЕК върху цените – по-голям успех в посока 

увеличение 

- Липса на достатъчно инвестиции в нови  мощности  -смята се, че високите 

цени могат да привлекат компании в отрасъла, като завършен производствен 

цикъл отнема 5 –7 години. 

Високите цени на петрола могат да окажат негативно влияние върху световната 

икономика основно по две линии – намаляване на растежа и увеличение на инфлацията, 

особено ако се потвърдят опасенията, че сегашното увеличение на цените няма да бъде 

преодоляно в краткосрочен период. Накратко ще бъдат посочени някои основни изводи 

от проявлението на петролните шокове през предишните три десетилетия и ще бъдат 

проследени възможните сценарии за бъдещо развитие. 
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Влияние на петролните шокове в миналото 

Bjornland (2000) изследва влиянието на шокове от страна на търсенето и 

предлагането върху реалния растеж и безработицата в САЩ, Германия, Великобритания 

и Норвегия, като периодът зависи от наличието на данни за всяка страна, но в най-добрия 

случай (САЩ) започва от 1960 и продължава до 1994г. Особено внимание е обърнато на 

петролните шокове от 1973-1974 и 1979-1980.  

Повишаването на цените на петрола предизвиква нарастване на енергийните 

цени, което може да доведе до спад на БВП по линия на общата производствена функция  

за икономиката, като намалява количеството енергия, която се използва в 

производството. Високите цени на горивата засягат и съвкупното търсене, тъй като водят 

до трансфер на доход от страните-вносителки към страните-износителки на петрол. 

Рационалните потребители в страните-вносителки ще ограничат личните си разходи и 

това ще намали съвкупното търсене и БВП. Разбира се, този ефект ще се неутрализира 

до известна степен от повишаването на външното търсене от страна на износителите на 

петрол. През разглеждания от автора период могат да се посочат няколко основни 

епизода, през които цените на петрола са се променили в резултат на външни фактори, 

които не рефлектират фундаменталното съотношение между търсене и предлагане: 

ембаргото на ОПЕК през 1973; революцията в Иран 1978-1979; началото на войната 

между Иран и Ирак 1980-1981; промяната в поведението на ОПЕК 1986, войната в 

Персийския залив 1990-1991 г. 

В Германия, Великобритания и САЩ негативен шок в реалната цена на петрола 

намалява растежа на БВП през първите 2-3 години. Ефектът е най-силен след 6 

тримесечия, когато шок в цената на петрола (една стандартна грешка увеличение) 

намалява БВП с 0.3 – 0.5%. Ефектът след това затихва напълно в Германия и 

Великобритания, докато в САЩ реалният БВП перманентно намалява с 0.4%. Шок в 

реалната цена на петрола има малък ефект върху БВП първоначално, но след две години 

обяснява 15% от колебанията на продукта в САЩ, 10% във Великобритания и 8% в 

Германия. Структурата на икономиката също играе важна роля, тъй като страни със 

слаба зависимост на производството от петрола, нисък дял на разходите за горива в 

потребителската кошница и ниска трудова интензивност ще бъдат повлияни в по-слаба 

степен от петролния шок. Оказва се, че между 1973 – 1979 г. потреблението на суров 

петрол на глава от населението, както и вносът му намаляват слабо в Германия, докато в 

САЩ се увеличават. 
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Hamilton (2000) дефинира петролния шок (нетното увеличение в цената на 

петрола) като процентната промяна между цената на петрола през текущото тримесечие 

спрямо най-високата цена, която се е наблюдавала през предходните четири тримесечия, 

в случай, че текущата цена е по-висока. В случай, че текущата цена е по-ниска, 

стойността на нетното увеличение в цената на петрола е 0. По този начин авторът 

адресира проблема за нелинейната връзка между икономическата активност и цената на 

петрола. Линейните зависимости, които свързват промяната в БВП с цената на петрола 

се оказват нестабилни, особено в периода след 1985 г. (Hooker (1996)). Анализът на 

влиянието на цените на петрола често започва с производствената функция, която 

свързва националния продукт с количеството използвани капитал, труд и енергия. 

Външно намаление на предлагането на енергия води до спадане на продукта по директен 

път чрез намаление на производителността, или по непряк начин: чрез влиянието на по-

ниските заплати върху предлагането на труд; чрез промени в надбавките за печалби на 

бизнеса;  чрез нивото на натоварване на производствените мощности. Повишава се 

равнището на потребителските цени, но възникват и въпроси относно консумацията на 

енергия от страна на автомобили, стоки за дълготрайно потребление, което предизвиква 

неяснота относно инвестиционните решения и води до намаление на търсенето. 

Нарушава се нормалният процес на разходи на домакинства и предприятия. 

Нелинейното моделиране на връзката между цените на петрола и растежа на БВП води 

до следните изводи: 

- увеличението на цените на петрола предизвиква намаление на 

производствената активност, докато намалението им не я увеличава, т.е. 

наблюдава се несиметрична и нелинейна зависимост; 

- увеличения, които се наблюдават след продължителни периоди на стабилни 

цени имат по-голям ефект от тези, които се явяват корекция на предходни 

спадове; 

- затруднения в предлагането на петрол, предизвикани от външни фактори се 

явяват много важен фактор за намаление на икономическата активност.   

Krugman (1980) изследва връзката между цената на петрола и валутните курсове, 

чрез модел, който включва САЩ, Германия и ОПЕК. Той показва, че ефектът на 

повишението на цената на петрола върху валутния курс зависи от сравнението между 

директната тежест за платежния баланс от нарастването на разходите за внос на петрол 
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от една страна, и ползите за платежния баланс от износа на стоки за ОПЕК и 

инвестициите на картела в местни активи, от друга страна. В краткосрочен период от 

значение е дали делът на САЩ в световния внос на петрол е по-голям от делът на САЩ 

във финансовите активи, които ОПЕК притежава. В дългосрочен период от значение е 

дали делът на САЩ в световния внос на петрол е по-голям от делът на САЩ във вноса 

на стоки в страните от ОПЕК. Емпиричните факти за периода до 1980 сочат, че 

увеличението на цените на петрола в краткосрочен период водят до поскъпване на 

американския долар, докато в дългосрочен период доларът поевтинява.Това се тълкува 

по следния начин – в краткосрочен период страните от ОПЕК предпочитат покупка на 

германски стоки и инвестиции в американски активи, докато в дългосрочен период от 

значение е само вносът на стоки.  

Frye and Gordon (1980) анализират причините за увеличението на инфлацията в 

САЩ през периода 1970 – 1980 г., като в неговото начало тя е 5%, за да достигне 10% в 

края му. Проследени са няколко основни канала на влияние: промяна в съвкупното 

търсене, правителствена намеса, шокове от страна на предлагането и инфлационна 

инерция, която ограничава скоростта, чрез която цените могат да се приспособят към 

промените в търсенето и предлагането. Най-значимите фактори за нарастването на 

инфлацията през посоченото десетилетие се оказват: силното увеличение на цените на 

енергията; намалението на производителността; обезценяването на долара и 

повишението на данъците за социално осигуряване.  Промените в относителните цени 

на храните и енергията изцяло се пренасят в потребителските цени, но в по-малка степен 

засягат дефлатора на брутния национален продукт.  

Fischer (1981) изследва влиянието на петролните шокове при наличието или 

отсъствието на индексация свързана с инфлацията. Той показва, че индексацията по 

принцип не увеличава инфлационното влияние на петролния шок. В случай, че се 

наблюдава индексация на ДЦК влиянието на петролния шок върху инфлацията е 

значително по-голямо. Тъй като индексацията води до по-лесно възприемане на 

инфлацията от икономическата публика, правителствата са по-склонни да възприемат 

проинфлационни политики, когато се наблюдава значителна степен на индексация в 

икономиката. 

Daniel (2001) разглежда възможностите за предпазване от влиянието на резки 

промени в цените на петрола от страна на държави и големи петролни производители, 

като анализът му е насочен преди всичко към защита срещу спад в цените на петрола. 
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Страните-износителки на петрол често създават резервен петролен фонд, който да 

използват в случаи на големи колебания в цените. Според автора, практиката показва, че 

е много трудно оптимално да се изгради такъв фонд и той рядко постига своите цели. 

Затова предложението е да се използват финансовите пазари, като се приложат различни 

стратегии за хеджиране срещу големи колебания в цената на петрола. Изследван е 

периодът 1980 –1991 г. Фючърсните цени не дават много добра прогноза за текущите 

(спот) цени през разглеждания период. Ако се разгледат фючърсните криви, които 

описват фючърсната цена за различни матуритети, се оказва, че за по-отдалечените в 

бъдещето периоди цената се стреми да се възвърне към историческата си средна, което 

не може да се твърди за спот цената. Причината е, че пазарните участници вярват, че има 

равновесна цена, към която спот цената се стреми. Те често разглеждат спот цената, като 

повлияна от разбираеми временни фактори, като прогнозата за метеорологичните 

условия;  инциденти, които засягат добивни или преносни мощности; военни конфликти. 

Основните изводи от изследването са:  

- много правителства са изложени на голям риск от рязката промяна в цените 

на петрола, като трудно могат да го преодолеят; 

- финансовите инструменти, базирани на цените на петрола, предлагат подобна 

защита; 

- хеджинговите стратегии водят до значително намаляване на колебанията в 

получената цена, увеличават възможностите за прогнозиране, като слабо 

намаляват възвращаемостта; 

- правителствата не използват в значителна степен тези финансови 

инструменти и стратегии, поради липса на институционален капацитет и 

високи политически разходи.  

Петролни шокове, макроикономически последствия и реакция на паричната 

политика 

Brown and Yucel (2002) правят преглед на литературата, засягаща влиянието на 

промените в цените на петрола върху основни макроикономически показатели. 

Икономическата теория и емпиричните доказателства свързват нарастващите цени на 

петрола с намаляващ реален растеж на БВП. Основният канал на проявление е 

класическият ефект от страна на предлагането, при който нарастващата цена на петрола 

ограничава количеството на най-важния входящ фактор в производствената функция. 
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Останалите канали са промяната в търсенето, паричната политика и разходите за 

приспособяване. Класическият канал от страна на предлагането най-добре обяснява 

намаляващия реален растеж и покачващата се инфлация. През последните 20 години 

американската икономика се счита за по-малко уязвима на петролен шок.  

Авторите смятат, че неутралната парична политика няма да увеличи 

икономическите ефекти от петролен шок. Неутрална парична политика се наблюдава, 

когато паричните власти поддържат номиналния растеж на БВП непроменен в отговор 

на шок в цената на петрола. В резултат на това се наблюдават равни по количество 

намаление на реалния БВП и увеличение на инфлацията. Ако паричните власти искат да 

се предпазят от нарастване на инфлацията и заплатите не са гъвкави в посока намаление, 

това води до по-голям спад на реалния БВП, отколкото при неутрална политика. Ако 

паричните власти предприемат действия за избягване на спада в реалния БВП чрез 

приспособяваща се експанзионистична парична политика, инфлацията ще се ускори и 

влиянието върху продукта ще бъде само краткосрочно.  

Bernanke et al. (1997) анализират взаимното влияние между паричната политика 

и нарастването на цената на петрола. Те показват, че почти всички рецесии в САЩ през 

последните три десетилетия (до 1997 г.) са били предшествани от увеличение в цените 

на петрола, едновременно с прилагане на рестриктивна парична политика, което повдига 

въпроса за идентифициране на влиянието на всеки от тези два фактора поотделно. 

Според авторите, ендогенната реакция на паричната политика обяснява много голяма 

част от ефекта на растящите цени на петрола върху икономическата активност. Оказва 

се, че сам за себе си, петролният шок не се явява главен фактор за предизвикване на 

рецесия. Най-силен е ефектът на петролен ценови шок върху продукта през ерата на 

Волкър, когато отговорите на паричната политика на инфлационни шокове са били най-

силни.  

Hunt et al. (2001) използват макроикономическия модел на МВФ MULTIMOD, за 

да изследват икономическите ефекти от нарастването на цените на петрола, като това 

повишение е разгледано в три варианта: като временно, по-дългосрочно и постоянно. 

Глобалното влияние на повишението на цените на петрола през първите няколко години 

след шока се открива в следните основни направления: 

- трансферът на доходи от страните-вносителки на петрол към страните-

износителки на петрол се очаква да намали глобалното търсене, тъй като в 



 230 

краткосрочен период склонността към разходи във вторите е по-вероятно да 

бъде значително по-малка от тази в първите; 

- поскъпването на основни входящи фактори в производствената функция води 

до намаляване на потенциалния продукт; 

- работниците и производителите могат да откажат намаление на заплатите и 

нормата на печалба, което да доведе до възходящ натиск върху разходите за 

единица труд и цените на крайните продукти; 

-  влиянието на по-високите цени на петрола върху основните ценови индекси 

(например, на потребителските цени) и потенциала за отражение върху 

коринфлацията може да накара централните банки да преминат към по-

рестриктивна парична политика; 

- ако реакцията на паричната политика изглежда неоправдана за 

икономическата публика от гл.т. целите пред политиката, то доверието в 

паричните власти може да намалее, което да предизвика увеличение на 

инфлационните очаквания и инфлацията. 

Използваният модел показва, че промените в цените на петрола могат да окажат 

значителен ефект върху коринфлацията, като той е най-силен в САЩ и Еврозоната, 

умерен във Великобритания и нисък в Канада и Япония. Симулациите демонстрират, че 

петролният шок има по-голям ефект върху реалния БВП в САЩ отколкото в Еврозоната, 

докато влиянието върху инфлацията е по-силно в Еврозоната. 

Разгледани са ефектите от отлагане на реакция на паричната политика при грешни 

предположения относно пренасянето на влиянието върху коринфлацията: 

- Грешка 1 – неправилно предположение за липса на влияние върху 

коринфлацията- реалният БВП намалява кумулативно за 10 годишен период с 

0.4% в САЩ и с 0.3% в Еврозоната, и кумулативно увеличение на 

коринфлацията в САЩ с 3% и 2% в Еврозоната; 

- Грешка 2 – неправилно предположение за наличие на влияние върху 

коринфлацията – реалният БВП се увеличава кумулативно за 10 годишен 

период с 0.1% в САЩ и Еврозоната, и кумулативно намаление на 

коринфлацията в САЩ с 1.9% и в Еврозоната с 1.8%. 
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Пазарни очаквания за влиянието на текущото нарастване на цените на петрола 

Тази част на изложението обхваща очакванията на основни инвестиционни банки 

по отношение на текущата ситуация и връзката на цените на петрола с ценните книги с 

фиксиран доход. 

Пазарните участници подкрепят в по-голяма степен мнението, че цени на петрола 

над 40 долара за барел са временни и е по-нормално да се движат между 30 – 40 долара 

за барел. Високите цени на петрола според тях ще резултират в намаление на растежа на 

реалния БВП, с малък ефект върху инфлацията.  

На 25 май 2004г.  рейтинговата агенция Fitch вдигна прогнозата си за средна цена 

на петрола на 36 долара за барел през 2004г.. Според агенцията правителствата на 

страните от G-7 ще трябва да платят  59 млрд. долара повече през тази година, което 

представлява 0.2% от общия им БВП. Реалните цени на петрола все пак остават 

значително по-ниски от предходни нараствания. През периода 1979-1984г. средната 

годишна реална цена (измерена при сегашни цени) превишава 50 долара за барел за 4 

последователни години, като достига 72 долара през 1980г. Част от разликата се дължи 

на обезценяването на щатския долар през последната година.  

Според Financial Times от началото на юни, доста правителства се насочват към 

емисии на инфлационно-индексирани ДЦК, което се дължи на нарастването на цените 

на петрола и увеличение на търсенето на подобни облигации. Дори и Германия се очаква 

да пусне емисия от подобни ДЦК не по-късно от началото на следващата година.  

Според анализ на Deutsche Bank, публикуван на 24 август, по-високите цени на 

петрола не е много вероятно да причинят нарастване на доходността по ДЦК, тъй като 

нарастването е с временен характер и няма да доведе до увеличение на очакваната 

инфлация. Може да се получи влияние върху CPI и коринфлацията, но то ще бъде 

временно и няма да предизвика по-бързо повишение на лихвите от страна на ФЕД от 

очакванията към момента. Доходността по ДЦК ще бъде повлияна в по-голяма степен от 

реакцията на ФЕД на нарастващите цени на петрола, като засега липсват основания за 

сериозни опасения.  

UBS  в свое изследване от 5-ти август посочва, че 32 долара за барел тип Brent се 

явява много важно за пазара равнище. Всяка  цена под това ниво се счита за благоприятна 

от гл. т. на глобалния растеж, а по-високите цени се разглеждат като намаляващи 

растежа. Цените на акциите генерално са поскъпвали през периода 07.2003г. до 
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03.2004г., когато цената на петрола се увеличи от 25 на 32 долара. След този период 

акциите генерално са поевтинели при движение на цената на петрола от 32 долара до 

сегашните равнища.  

На пазара на американски ДЦК наклонът на кривата на доходност (разликата 

между доходностите на 10 г. и 2 г.) е намалявал при цени над 32 долара за барел, като 

при цени под 32 долара липсва ясно изразена корелация. 

Индексът на ефективен валутен курс на щатския долар е негативно корелиран с 

цените на  петрола при нива под 32 долара за барел и позитивно корелиран при нива от 

над 32 долара за барел през разглеждания период. 

Периодът е много кратък и тези корелации могат да бъдат случайни и да се дължат 

на други фактори, основният от които е навлизането на ФЕД в период на покачване на 

лихвите, но посочените зависимости могат да се окажат добра илюстрация на бъдещото 

развитие. 

Morgan Stanley в публикация от 17 август изказва предположението, че 

пазарните участници не са единни във виждането си дали реалният БВП или инфлацията 

ще реагират на поскъпването на петрола. Те изследват корелацията в последните два 

месеца между доходностите по европейските 2 и 10 годишни ДЦК от една страна и 

цените на петрола, от друга. По-ясно изразена е корелацията при 10 годишните ценни 

книжа, като нарастването на цените на петрола над 32 долара е съпроводено с намаление 

на доходността. Липсват сериозни инфлационни опасения, а влиянието е по-скоро в 

посока на намаляване на растежа.  

Citigroup в анализ от 20-ти август посочва, че ниските инфлационни очаквания и 

намалялата зависимост от цените на петрола ограничават неблагоприятното влияние на 

текущото нарастване. Индустриалните страни са в по-голяма степен енергийно 

ефективни, а и цените на петрола в реално изражение не са достигнали нивата от шока в 

края на 70-те години на 20-ти век. Според Международната енергийна агенция 

постоянно увеличение на цените на петрола с 8 долара, ще доведат до намаление на 

растежа на БВП в страните от ОИСР с 0.33% и увеличение на инфлацията с 0.5%. 

Еврозоната ще е в по-голяма степен засегната от САЩ, тъй като не може да разчита на 

собствени ресурси за задоволяване на нарастващото търсене. Най-засегнати ще бъдат 

страните с нововъзникващи пазари, които внасят петрол, тъй като техните икономики са 

енергийно неефективни. Американската Енергийна информационна агенция прогнозира, 
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че цените на петрола ще се запазят близки до 40 долара за барел през 2005 г. Продукцията 

на ОПЕК се разглежда като близка до капацитета си, запасите в страните от ОИСР са на 

много ниски равнища. Всяка нова пречка пред нормалния процес на предлагане с много 

голяма вероятност ще доведе до още по-високо нарастване на цените. Пазарните 

участници разглеждат нарастването на цените на петрола по-скоро като пречка пред 

растежа, отколкото като риск за увеличение на инфлацията. От средата на 2002 г. цените 

на петрола и доходността по ДЦК са негативно корелирани, за разлика от по-голямата 

част от предходните 25 години, когато корелацията е била положителна.  

Основна разлика с предходни периоди демонстрират цените на дългосрочните 

фючърси, които се задържат на много високи нива.  Трудно е да се определи до каква 

степен тези високи цени се дължат на рискова премия за бъдещи затруднения в 

доставките. Високите фючърсни цени могат да повлияят на доверието и желанието да се 

инвестира за в бъдеще.Те показват устойчивост на очакванията за равнището на цените 

на петрола.  

 

Изводи 

Разгледаните в изложението емпирични и теоретични факти водят до следните 

основни изводи: 

- ниските инфлационни очаквания и намалялата зависимост от цените на 

петрола ограничават неблагоприятното влияние на текущото нарастване; 

- класическият канал от страна на предлагането най-добре обяснява 

намаляващия реален растеж и покачващата се инфлация при нарастване на 

цените на петрола; 

- през последните 20 години американската икономика се счита за по-малко 

уязвима на петролен шок; 

- ако паричните власти предприемат действия за избягване на спада в реалния 

БВП чрез приспособяваща се експанзионистична парична политика, 

инфлацията ще се ускори и позитивното влияние върху продукта ще бъде само 

краткосрочно; 

- ендогенната реакция на паричната политика обяснява много голяма част от 

ефекта на растящите цени на петрола върху икономическата активност. 
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Оказва се, че сам за себе си, петролният шок не се явява главен фактор за 

предизвикване на рецесия; 

- ако реакцията на паричната политика изглежда неоправдана за 

икономическата публика от гл.т. целите пред политиката, то доверието в 

паричните власти може да намалее, което да предизвика увеличение на 

инфлационните очаквания и инфлацията; 

- симулациите на база MULTIMOD демонстрират, че петролният шок има по-

голям ефект върху реалния БВП в САЩ отколкото в Еврозоната, докато 

влиянието върху инфлацията е по-силно в Еврозоната; 

- реалните цени на петрола все пак остават значително по-ниски от предходни 

нараствания. През периода 1979-1984г. средната годишна реална цена 

(измерена при сегашни цени) превишава 50 долара за барел за 4 

последователни години, като достига 72 долара през 1980г. Част от разликата 

се дължи на обезценяването на щатския долар през последната година; 

- структурата на икономиката играе важна роля, тъй като страни със слаба 

зависимост на производството от петрол, нисък дял на разходите за горива в 

потребителската кошница и ниска трудова интензивност ще бъдат повлияни в 

по-слаба степен от петролен шок; 

- увеличението на цените на петрола предизвиква намаление на 

производствената активност, докато намалението им не я увеличава, т.е. 

наблюдава се несиметрична и нелинейна зависимост; 

- увеличения, които се наблюдават след продължителни периоди на стабилни 

цени имат по-голям ефект от тези, които се явяват корекция на предходни 

спадове; 

- цените на енергията са един от най-значимите фактори за повишението на 

инфлацията в САЩ за периода 1970 – 1980 г., като промените в тях изцяло се 

пренасят в потребителските цени, но не и в дефлатора на брутния национален 

продукт; 

- ефектът на повишението на цената на петрола върху валутния курс зависи от 

сравнението между директната тежест за платежния баланс от нарастването 

на разходите за внос на петрол от една страна, и ползите за платежния баланс 
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от износа на стоки за ОПЕК и инвестициите на картела в местни активи, от 

друга страна; 

- в случай, че се наблюдава индексация на ДЦК влиянието на петролния шок 

върху инфлацията е значително по-голямо; 

- хеджинговите стратегии по отношение на цената на петрола водят до 

значително намаляване на колебанията в получената цена, увеличават 

възможностите за прогнозиране, като слабо намаляват възвращаемостта.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Моделиране на паричния пазар в България 

- Основни статистически характеристики на паричния пазар173 

-  

-  

-  

-  

-  

- Тенденции на българския паричен пазар 

-  

                                                           
173 Източници на данните в Приложение 4 – БНБ и собствени изчисления 

Месечни данни (млн.)

Необезпечени 

депозити

Необезпечени 

еднодневни 

депозити

Обезпечени 

депозити
Репа

Общ 

паричен 

пазар

Euro USD

Минимум 140 55 4 20 286 128 40

Максимум 2204 2146 115 396 2396 764 522

Средна 978 818 38 155 1173 394 190
Стандартно 

отклонение 572 558 22 82 543 168 96

Месечни данни - дял от общо паричен пазар (%)

Необезпечени 

депозити

Необезпечени 

еднодневни 

депозити

Обезпечени 

депозити
Репа

Минимум 39.7 16.0 0.3 2.1

Максимум 97.2 92.0 17.9 51.8

Средна 76.9 60.2 5.0 18.0
Стандартно 

отклонение 17.2 24.5 4.8 13.2

Паричен 

пазар/M1

Паричен 

пазар/M2

Минимум 0.12 0.05

Максимум 0.47 0.18

Средна 0.30 0.12
Стандартно 

отклонение 0.09 0.04

Месечни данни-  дял в паричните агрегати

Дневни данни - необезпечени еднодневни депозити

Обем         (млн. 

лева)

Лихва (%)

Средна 65.74 2.22

Медиана 63.85 1.56

Максимум 141.84 28.51

Минимум 2.00 0.21

Стандартно 

отклонение
21.90 2.58
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0

400

800

1,200

1,600

2,000

2,400

01
.9

8

06
.9

8

11
.9

8

04
.9

9

09
.9

9

02
.0

0

07
.0

0

12
.0

0

05
.0

1

10
.0

1

03
.0

2

08
.0

2

01
.0

3

06
.0

3

11
.0

3

Обем необезпечени депозити

(млн. лева)

0

400

800

1,200

1,600

2,000

2,400

01
.9
8

06
.9
8

11
.9
8

04
.9
9

09
.9
9

02
.0
0

07
.0
0

12
.0
0

05
.0
1

10
.0
1

03
.0
2

08
.0
2

01
.0
3

06
.0
3

11
.0
3

Обем общ паричен пазар

(млн. лева)

0

400

800

1,200

1,600

2,000

2,400

01
.9
8

07
.9
8

01
.9
9

07
.9
9

01
.0
0

07
.0
0

01
.0
1

07
.0
1

01
.0
2

07
.0
2

01
.0
3

07
.0
3

Обем обезпечени депозити (млн. лева)

0

20

40

60

80

100

120

01
.9
8

06
.9
8

11
.9
8

04
.9
9

09
.9
9

02
.0
0

07
.0
0

12
.0
0

05
.0
1

10
.0
1

03
.0
2

08
.0
2

01
.0
3

06
.0
3

11
.0
3

Обем депозити в евро (млн.)

100

200

300

400

500

600

700

800

01
.0

0

04
.0

0

07
.0

0

10
.0

0

01
.0

1

04
.0

1

07
.0

1

10
.0

1

01
.0

2

04
.0

2

07
.0

2

10
.0

2

01
.0

3

04
.0

3

07
.0

3

10
.0

3

Обем депозити в долари (млн.)

0

100

200

300

400

500

600

01
.9

9

06
.9

9

11
.9

9

04
.0

0

09
.0

0

02
.0

1

07
.0

1

12
.0

1

05
.0

2

10
.0

2

03
.0

3

08
.0

3

Обем на репо операции 

(млн. лева)

0

50

100

150

200

250

300

350

400

01
.9

8

07
.9

8

01
.9

9

07
.9

9

01
.0

0

07
.0

0

01
.0

1

07
.0

1

01
.0

2

07
.0

2

01
.0

3

07
.0

3

Дял на репо операции от общо 

паричен пазар (%) 

0

10

20

30

40

50

60

01
.9

8

07
.9

8

01
.9

9

07
.9

9

01
.0

0

07
.0

0

01
.0

1

07
.0

1

01
.0

2

07
.0

2

01
.0

3

07
.0

3



 238 

-  

-  

Дял на необезпечените еднодневни 

депозити от общо паричен пазар (%)
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- Тест за единичен корен 

 

- *      променливата е тествана с константа; 

- **    променливата е тествана с константа и тренд 

- (…) отнася се за Phillips-Perron тест  

-  

- Хипотезата за наличие на единичен корен се отхвърля, когато стойностите от теста 

за съответната променлива са по-малки от някои така зададените критични 

стойности. В случая, всички променливи са стационарни (липсва единичен корен), 

тъй като хипотезата се отхвърля с вероятност над 95% 

 

Променливи

Phillips-

Perron 

тест

Augmented 

Dickey-

Fuller тест

Лагове

Брой 

единични 

корени

Ovnint -6.57 -5.14 2 0

Erbgn -4.85 -4.59 2 0

bi_nobudbud -20.41 -7.47 3 0

b_nobudbud* -4.54 -12.68 0 0

ovnvol* (*) -10.49 -7.41 1 0

mrrbgn* (*) -2.92 -2.92 0 0

mrrfx** (**) -3.24 -3.85 3 0

spread* -3.52 -8.24 1 0

fx -13.10 -12.53 0 0

b_budbud -4.93 -2.76 4 0

b_budnobud* -6.19 -9.37 1 0

pensions -17.36 -9.27 1 0

rev_bank* -14.26 -18.83 0 0

Критични 

стойности

Без константа 

и тренд
Константа

Константа и 

тренд

1% -2.57 -3.44 -3.98

5% -1.94 -2.87 -3.42

10% -1.62 -2.57 -3.13

Критични стойности по MacKinnon (1996)


