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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

1.  Актуалност на проблема 

Мащабният характер на световната финансова и икономическа криза от 2008-2009 

г., съчетан с демонстрираната практическа невъзможност да се приложи достатъчно 

ефективна антикризисна политика за бързо преодоляване на кризисните процеси в 

развитите страни, налагат задълбочено изследване на провежданата макроикономическа 

политика и възможностите на правителството и централната банка да координират своите 

действия. За първи път след Голямата депресия от периода 1929-1933 г. в световен план се 

наблюдава активен процес на разработване и прилагане на всеобхватни и повсеместни 

макроикономически програми за стабилизация и мерки за стимулиране на икономическия 

растеж като противодействие на кризата. Тази ситуация изисква анализиране на 

възможностите на макроикономическата политика за ограничаване на колебанията на 

бизнес цикъла и оценка на ефективността на приложените стабилизационни мерки.  

След наблюдаваната стагфлация от първата половина на 70-те години на ХХ век в 

световен план, разпада на Бретънуудската система и очертаващата се доминираща роля на 

монетаристките принципи за управлението на икономиката все по-широко се налага 

ограничаването на активното провеждане на фискална политика и приоритетното 

използване на възможностите на инструментите на паричната политика в условията на 

плаващ валутен курс. Мащабното влагане на правителствени средства за ограничаване на 

колебанията на бизнес цикъла в съвременни условия налага и преоценка на 

едностранчивия подход към фискалната политика, при който се игнорират положителните 

ефекти от нейното използване и тя се разглежда предимно като източник на 

„макроикономически шокове“ (Canzoneri, Cumby & Diba, 2002). В този смисъл 

недогматичното и многоаспектно изследване на ефектите от взаимодействието на двете 

политики при различни парични режими се очертава както като необходимост с оглед 

преодоляване на кризи, така и като възможност за изграждане на по-устойчив модел на 

икономическо развитие. 
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Освен в глобален план, интерес представлява да се проследи и какви са 

възможностите за координиране на мерките на фискалната и паричната политика в малки 

отворени икономики при противоположни парични режими (плаващ валутен курс и 

таргетиране на инфлацията – фиксиран валутен курс и паричен съвет). Базирано на 

конкретния пример на България и Чехия, равностойното изследване на възможностите на 

двете макроикономически политики да стимулират икономическия растеж и да осигуряват 

макроикономическа стабилност при таргетиране на инфлацията и плаващ валутен курс и в 

условията на паричен съвет, при който провеждането на парична политика е силно 

ограничено както на институционално ниво, така и като инструментариум, позволява 

оценяване на ефективността на провежданата макроикономическа политика не само от 

гледна точка на режима на валутния курс, но и спрямо паричния режим. Имайки предвид 

кратката история на функциониране в условията на пазарна икономика и слабото 

изследване на конкретните специфики на сводобните пазарни отношения в двете страни, 

налице е и необходимост от анализ и оценка на възможностите на макроикономическата 

политика за въздействие върху икономическата активност при различни фази на бизнес 

цикъла.  

2.  Изследователски цели и задачи  

Основната изследователска цел е разработването на подход за анализ и оценка на 

провежданата фискална и парична политика при два противоположни парични режима: 

управлявано плаващ валутен курс (плаващ валутен курс, но с възможност за интервенции 

на централната банка) и таргетиране на инфлацията и паричен съвет. Предназначението на 

подхода е да се определи необходимата степен на взаимодействие между фискалната и 

паричната политика не само от гледна точка на стабилизирането на реалния и външния 

сектор на икономиката и постигането на фундаменталните цели на двете 

макроикономически политики, но и с оглед запазване на стабилността на фискалния и 

паричния сектор. Другата изследователска цел, която се осъществява чрез аналитичното 

изграждане и емпиричното тестване на подхода, е представянето на бюджетните 

ограничения на икономическите сектори като функция на инструментите и целите на 

фискалната и паричната политика, с оглед извеждане на възможностите на 

макроикономическата политика да оказва номинални и реални ефекти върху тях. 
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Поставените изследователски задачи в дисертационния труд се свеждат до 

изследване на взаимодействието между двете макроикономически политики от гледна 

точка на постигането на определени икономически цели и необходимостта от координация 

при осъществяване на институционално и оперативно законово вменени функции, както и 

анализирането и оценяването на възможностите и ограниченията при прилагането на 

стабилизационна макроикономическа политика, отчитайки спецификата на фискалната и 

паричната политика при различни парични режими. 

3. Предмет и обект на изследването   

Предмет на изследване в дисертационния труд са възможностите за взаимодействие 

на фискалната и паричната политика с оглед изпълнението на техните фундаментални 

икономически цели и запазването на стабилността на фискалния и паричния сектор. В 

съответствие с постигнатия консенсус на теоретично ниво и на ниво макроикономическо 

управление относно фундаменталните икономически цели на фискалната и паричната 

политика, в дисертационния труд се приема, че основна цел на фискалната политика е 

поддържането на устойчив икономически растеж, а на паричната политика – постигането 

на ценова стабилност. Подобна формулировка на целите на макроикономическата 

политика се основава на отрицателната зависимост между заетостта и инфлацията по 

краткосрочната крива на Филипс, което обуславя изследването на взаимодействието 

между двете политики в краткосрочен период в дисертационния труд. 

Обект на изследване е провежданата фискална и парична политика в краткосрочен 

план в България и Чехия в периода 2006-2013 г. Краткосрочният акцент на анализа се 

обоснова от късите стационарни времеви редове от данни и разривите в икономическото 

развитие, които изпитват избраните референтни страни в периода на преструктуриране на 

техните икономики след 1990 г. И двете страни са малки отворени икономики, 

функционирали в условията на планова икономика, а в момента държави-членки на ЕС, в 

които през относително сходен период са въведени противоположни парични режими. 
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4. Подход и метод на изследването 

Подходът на изследването е неокласическият макроикономически анализ. 

Фискалната и паричната политика се изследват през призмата на основните икономически 

сектори (реален, външен, фискален и паричен) и спрямо тяхната взаимна обусловеност и 

взаимозависимост. Следвайки философията и логиката на неокласическата теория и 

методология, дисертационният труд се базира на изследователски подход, който интегрира 

в системна конструкция процеса на анализ и разработване на координирани 

макроикономически политики посредством дефиниране на цели, които предпоставят и 

обуславят взаимодействието на фискалната и паричната политики при противоположни 

парични режими. 

Метод на изследването е моделирането на определени връзки между 

макроикономическите показатели, които позволяват да се откроят както възможностите на 

фискалната и паричната политика да влияят на състоянието на останалите сектори на 

икономиката, така и променливите, чиято динамика определя степента на взаимодействие 

на двете макроикономически политики. На тази основа се разкриват функционални 

зависимости между ефектите от провеждането на фискална и парична политика не само 

върху икономическата активност, но и върху стабилността на фискалния и паричния 

сектор. 

5. Изследователска теза 

 Изследователската теза в дисертационния труд е, че въз основа на подход за 

анализ и оценка на взаимодействието на фискалната и паричната политика може да бъде 

проверено дали независимо от паричния режим стабилизирането на реалния и външния 

сектор на икономиката в краткосрочен период налага съчетаването на макроикономически 

мерки с протагонистичен характер (експанзионистична фискална и експанзионистична 

парична политика или рестриктивна фискална и рестриктивна парична политика), докато 

за запазване на стабилността на фискалния и паричния сектор добрата координация на 

действията на правителството и централната банка изисква провеждането на 

антагонистична макроикономическа политика (експанзионистична фискална и 
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рестриктивна парична политика или рестриктивна фискална и експанзионистична парична 

политика).  

Съчетаването на експанзионистична фискална и експанзионистична парична 

политика независимо от режима на валутния курс води до увеличаване на националния 

доход при по-нисък лихвен процент в краткосрочен период според модела Мъндел-

Флеминг. От гледна точка на стабилността на фискалния и паричния сектор обаче е 

необходимо съчетаване на мерки с антагонистичен характер, което е пряко следствие от 

противоположния характер на целите на двете макроикономически политики. За България 

тази хипотеза се обосновава и от нормативно залегналия ангажимент за координиране на 

макроикономическата политика и ограниченията върху паричната политика, наложени от 

паричния съвет, който по същество представлява „експлицитен ангажимент за поддържане 

на правила за парична политика, които предполагат провеждане на фискална политика, 

базирана на ниски бюджетни дефицити и устойчиви нива на правителствения дълг“ 

(Заимов и Христов, 2003). Провеждането на антагонистична макроикономическа политика 

за постигане на целите на правителството и централната банка считаме за основателно и за 

паричния режим на таргетиране на инфлацията в условията на плаващ валутен курс в 

Чехия. Тъй като постигането на ценова стабилност е основната цел, която се следва при 

провеждането на паричната политика в страната, всеки опит за фискална експанзия би 

следвало да бъде посрещнат от парична рестрикция, при което постигането на заложената 

инфлационна цел не би било поставено в риск. 

 6. Авторски подход за анализ и оценка на взаимодействието 

между фискалната и паричната политика 

Разработеният авторски подход за анализ и оценка на взаимодействието между 

фискалната и паричната политика при противоположни парични режими се основава на 

извеждане на стойностите на инструментите на фискалната и паричната политика 

(бюджетното салдо и нормата на задължителните минимални резерви), т. нар. моделни 

стойности, от бюджетните ограничения на икономическите сектори, при които се постигат 

екзогенно заложените цели на двете макроикономически политики (икономически растеж 

и инфлация), без да се променят останалите променливи, включени в бюджетните 
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ограничения на отделните икономически сектори.Аналитичното представяне на моделните 

стойности на бюджетното салдо и нормата на задължителните минимални резерви изисква 

извеждане на зависимостите между номиналните и реалните икономически променливи, 

от които се определят бюджетните ограничения на икономическите сектори. Посредством 

моделиране на връзките и зависимостите между макроикономическите показатели се 

придобива представа както за възможностите на фискалната и паричната политика да 

оказват ефекти върху останалите сектори на икономиката, така и за променливите, от 

които зависи степента на проявление на тези ефекти.  

Анализът на провежданата макроикономическа политика се състои в определяне на 

необходимата степен на взаимодействие между фискалната и паричната политика от 

гледна точка на изпълняване на стабилизационната функция на макроикономическата 

политика, която обвързваме със състоянието на реалния и външния сектор, но и със 

запазването на стабилността на фискалния и паричния сектор. Оценката на 

взаимодействието между фискалната и паричната политика се състои в определяне на 

техния експанзионистичен, рестриктивен или неутрален характер. 

За разлика от модела Мъндел-Флеминг, който е основната рамка за изследване на 

ефектите от провеждането на фискална и парична политика в отворена икономика, в 

подхода за анализ и оценка на макроикономическата политика се отчита спецификата не 

само на режима на валутния курс, но и на паричния режим. Налице са различия и в 

използваните инструменти на фискалната и паричната политика (бюджетно салдо и норма 

на задължителните минимални резерви, а не правителствени разходи и изменение на 

паричното предлагане, както е в модела Мъндел-Флеминг). 

7. Потенциален интерес към резултатите 

Генералният извод, който следва от прилагането на подхода за анализ и оценка на 

взаимодействието на макроикономическите политики в България и Чехия в периода 2006-

2013 г., е, че е необходимо съчетаване на експанзионистична парична политика при 

паричен съвет и на рестриктивна парична политика при плаващ валутен курс с провеждане 

на фискална политика, балансираща между стабилизационната си функция и запазването 

на макроикономическата стабилност, независимо от режима на валутния курс и паричния 
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режим. Този извод представлява синтез на монетаристките виждания за провеждане на 

парична политика, основана на правила – в случая спрямо паричния режим и при различни 

парични правила (с експанзионистичен или рестриктивен характер), и на кейнсианските 

виждания за ролята на фискалната политика предимно като инструмент за постигане на 

стабилизационни цели. Така отчитаме и двойствения характер на фискалната и паричната 

политика, залегнал при формулирането на изследователската теза, те да бъдат разглеждани 

както от гледна точка на ефектите си върху външния и реалния сектор, така и спрямо 

запазването на стабилността на фискалния и паричния сектор, което се различава от 

модела Мъндел-Флеминг и може да бъде посочено като авторски принос.  

Получените резултати от прилагането на подхода за анализ и оценка на 

взаимодействието между двете макроикономически политики при противоположни 

парични режими биха привлекли вниманието на изследователи, работещи по проблемите 

на стабилизационната макроикономическа политика и регулирането на бизнес цикъл, 

експерти, отговорни за провеждането на фискална и парична политика, и общественици, 

загрижени за икономическото развитие. 
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Дисертационният труд e с общ обем 270 страници, от които въведение, три глави и 

заключение – 214 страници; използвана литература – 9 страници и четири приложения – 
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III. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД  

Дисертационният труд се състои от въведение, три глави, заключение, използвана 

литература и четири приложения.  

ВЪВЕДЕНИЕ 

 Във въведението на дисертационния труд се задава актуалността и значимостта на 

дисертационното изследване, както и изследователската теза, цели и задачи. Представя се 

подходът на изследването, неговият предмет, обект и метод. Накратко е представена 

същността на фискалната и паричната политика и особеностите при използването на 

техните инструменти, както и цялостно резюме на дисертационния труд и основните 

изводи от изследването.  

ГЛАВА ПЪРВА ТЕОРИИ И МОДЕЛИ ЗА 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ ФИСКАЛНА 

И ПАРИЧНА ПОЛИТИКА В ОТВОРЕНА 

ИКОНОМИКА 

В първа глава от дисертационния труд се прави аналитичен преглед на теории и 

концепции за взаимодействието между мерките на фискалната и паричната политика. 

Представят се теоретичните виждания за провеждане на макроикономическа политика на 

Джон Мейнард Кейнс и кейнсианците, монетаристите, неокласиците, неокейнсианците, 

привържениците на новата политическа макроикономия и анализаторите на световната 

финансова и икономическа криза от 2008-2009 г. Акцент се поставя върху извеждането на 

предимствата и недостатъците на предложените подходи за координация на мерките на 

фискална и парична политика и икономическите резултати от тяхното съчетаване в 

краткосрочен и дългосрочен план.  

Прегледът на теоретичните принципи за координиране на фискалната и паричната 

политика показва, че цялостното икономическо развитие и колебанията на икономическата 

активност особено в краткосрочен план оказват съществено значение върху постигането 

на целите на двете макроикономически политики. В краткосрочен период фискалната 
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политика може да бъде ефективен инструмент за противодействие на икономически 

шокове, докато паричната политика може да съдейства за осигуряване на стабилна 

икономическа среда в дългосрочен план. При наличие на икономическа нестабилност е 

уместно съчетаването на експанзионистична фискална и експанзионистична парична 

политика, което неминуемо оправдава кейнсианските виждания за макроикономическия 

микс. В съответствие с вижданията на монетаристите и неокласиците съчетаването на 

рестриктивна фискална политика със следване на правило за провеждане на парична 

политика – независимо дали под формата на монетарно правило или таргетиране на 

инфлация – се оказва правилната макроикономическа стратегия след преодоляване на 

негативни шокове за икономиката. При фиксиран валутен курс фискалната политика е 

относително по-ефективна, което е напълно в съответствие с кейнсианската доктрина, 

докато при плаващ валутен курс, както монетаризмът предписва, паричната политика е по-

ефективна.  

Финансовата и икономическата криза от 2008-2009 г. поради необходимостта от 

нейното бързо овладяване налага промяна във възгледите и начините за провеждане и 

координиране на макроикономическата политика. Недвусмислено се показва, че дори при 

благоприятна икономическа среда паралелното отчитане на ефектите и възможностите на 

двете макроикономически политики е най-удачният подход за провеждане на 

макроикономическа политика. Наличието на достатъчни буфери и реална недогматична 

представа за възможностите на стабилизационната политика позволява бързо 

преодоляване на кризисни процеси и е предварително условие за провеждане на 

стабилизационна макроикономическа политика изобщо. 

Във втората част от първа глава на дисертационния труд се представят структурата 

и базисните допускания в основните модели, описващи взаимодействието на двете 

макроикономически политики, с оглед извеждане на променливите, посредством които се 

реализират ефектите на фискалната и паричната политика върху останалите икономически 

сектори. Описват се механизмите на действие на модела Мъндел-Флеминг като по 

оригинален начин в аналитичен вид се извеждат ефектите от провежданата фискална и 

парична политика върху реалния и външния сектор на икономиката в зависимост от 

режима на валутния курс. За да се придобие представа за ограниченията и възможностите 



16 

 

за използване на модела IS-LM-BP като средство за анализ и оценка на 

макроикономическия микс, в тази част от дисертационния труд се представят и 

разширеният Мъндел-Флеминг модел на Дорнбуш, както и стилизираният модел по 

подхода на новата отворена макроикономика.  

Моделът Мъндел-Флеминг показва, че ефектът върху БВП от провеждането на 

експанзионистична фискална политика при плаващ валутен курс и несъвършена 

капиталова мобилност не е еднозначен поради наличието на ефект на изтласкването, 

съкращаване на износа на стоки и услуги, вследствие на поскъпването на националната 

валутата, и нарастването на вноса на стоки и услуги поради първоначалното увеличаване 

на дохода при нарастване на правителствените разходи. При фиксиран валутен курс и 

несъвършена капиталова мобилност фискалната експанзия е необходимо да бъде 

съчетавана с парична експанзия, с оглед предотвратяване на ревалоризацията на 

националната валута, при което доходът би се повишил само ако количественият ефект от 

намаляването на лихвения процент при увеличаване на паричното предлагане е по-голям 

от ефекта на изтласкването. Сходни ефекти се наблюдават и при комбиниране на фискална 

и парична експанзия при фиксиран валутен курс. 

 

Провеждането на експанзионистична парична политика при плаващ валутен курс и 

несъвършена капиталова мобилност е ефективно, като ефектите от паричната експанзия 

върху съвкупното търсене се подсилват от понижаването на лихвения процент и 

обезценката на валутния курс. Сходни ефекти се наблюдават и при съчетаване на фискална 

и парична експанзия при плаващ валутен курс. При фиксиран валутен курс и несъвършена 

капиталова мобилност провеждането на парична експанзия е неефективно и паричната 

експанзия е необходимо да премине в рестрикция, за да бъде запазена фиксираната 

стойност на номиналния валутен курс.  

 

Съчетаването на експанзионистична фискална политика и рестриктивна парична 

политика при плаващ валутен курс и несъвършена капиталова мобилност е неефективно и 

води до съкращаване на националния доход, съчетано с увеличаване на лихвения процент 

и поскъпване на националната валута. Подобен макроикономически микс при фиксиран 

валутен курс и несъвършена капиталова мобилност е ефективен като за да се поддържа 
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фиксираният валутен курс, паричната рестрикция е необходимо да премине в парична 

експанзия.  

При рационални очаквания на икономическите субекти паричната експанзия 

предизвиква мигновена обезценка на националната валута, която надхвърля дългосрочните 

очаквания за обезценка, докато икономическите субекти очакват поскъпване на валутния 

курс като компенсаторен ефект. При отчитане на промените в равнището на цените, 

ефектите от паричната експанзия са само временни, тъй като се свързват с ускоряване на 

инфлацията и последващо увеличаване на лихвения процент и поскъпване на 

националната валута.  

Според моделите на общо равновесие по подхода на новата отворена 

макроикономика ефектите върху икономическата активност от провеждането на 

определена макроикономическа политика в краткосрочен и дългосрочен период са сходни. 

При разглеждане на международните измерения на провеждането на стабилизационна 

политика в две големи страни, се установява, че ефектът върху дохода от паричната 

експанзия бива мултиплициран по линия на външнотърговските връзки и надхвърля 

чистия ефект от обезценката на местната валута, докато промените в паричната политика 

са пропорционални на измененията в производителността на труда.  

ГЛАВА ВТОРА МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ПОДХОД ЗА 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ 

ФИСКАЛНАТА И ПАРИЧНАТА 

ПОЛИТИКА ПРИ ПРОТИВОПОЛОЖНИ 

ПАРИЧНИ РЕЖИМИ  

Във втора глава от дисертационния труд се прави сравнение между спецификата на 

таргетирането на инфлацията и паричния съвет на примера на Чехия и България като се 

акцентира както върху принципните характеристики на двата парични режима, така и на 

техните характерни черти в двете страни. Това позволява извеждане на ограниченията 



18 

 

пред съвместното провеждане на фискалната и паричната политика спрямо паричния 

режим, които намират отражение при моделирането на ефектите от тяхната координация.  

Като стратегия за провеждане на парична политика, при таргетирането на 

инфлацията централната банка залага и следва изрична инфлационна цел, която е 

достатъчно ниска, за да осигури стабилност на цените, и обикновено се задава в някакъв 

интервал, чрез което се цели осигуряване на гъвкавост на паричната политика. 

Таргетирането на инфлацията осигурява номинална котва (средство за стабилизиране на 

ценовото равнище) за паричната политика, подобрява прозрачността и отчетността при 

нейното провеждане и стимулира доверието в способността на централната банка да 

регулира ценовото равнище (King, 2003). От друга страна, паричният съвет представлява 

правило за провеждане на парична политика (всъщност отказ от активно провеждане на 

такава), при което номиналният валутен курс се фиксира по определен паритет към 

чуждестранна валута или кошница от чуждестранни валути и пасивите на централната 

банка са обезпечени на 100 % с международни валутни резерви.  

Плаващият валутен курс и таргетирането на инфлацията в Чехия и паричният съвет 

в България биват въведени относително по едно и също време (средата на 1997 г.), което 

благоприятства съпоставката на противоположните парични режими в двете страни. 

Основните характеристики на таргетирането на инфлацията в Чехия се състоят в 

ангажимент за постигане на ценова стабилност в средносрочен план, използване на 

инструментите на паричната политика въз основа на прогнози за динамиката на индекса на 

потребителските цени, както и изрично публично оповестяване на заложените 

инфлационни цели. Към момента заложената инфлационна цел е за постигане на 2 % 

базисна инфлация в интервал ±1% и според предварително огласените намерения на 

националната централна банка на Чехия тя следва да се прилага до влизането на страната в 

еврозоната. В България паричният съвет се въвежда с влизането в сила на нов Закон за 

Българската народна банка от 1 юли 1997 г., с който българският лев се фиксира към 

германската марка в съотношение 1000:1 (с въвеждането на еврото от 1 януари 1999 г. 

фиксингът спрямо еврото се установява на 1.95583 лева за 1 евро, същият както и при 

фиксинга евро/германска марка) и БНБ престава да упражнява дискреционна парична, 

валутна и лихвена политика. 
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С оглед използването на съпоставим инструментариум за анализ и оценка на 

провежданата макроикономическа политика в двете страни, за целите на дисертационния 

труд за инструмент на паричната политика се приема нормата на задължителните 

минимални резерви, която е единственият инструмент на паричната политика в условия на 

паричен съвет в България и част от инструментите, с които разполагат монетарните власти 

в Чехия. 

Във втора глава от дисертационния труд се представя и авторският подход за анализ 

и оценка на взаимодействието между фискалната и паричната политика от гледна точка на 

изпълнението на техните цели и предварително заложените бюджетни ограничения на 

икономическите сектори. Бюджетните ограничения на икономическите сектори се 

представят като функция на инструментите на фискалната и паричната политика 

(бюджетното салдо и нормата на задължителните минимални резерви) и целите на двете 

макроикономически политики (реален БВП и инфлация). Това позволява да изведем при 

какви стойности на бюджетното салдо и нормата на задължителните минимални резерви 

(респективно при каква фискална и парична политика) за всеки икономически сектор би 

била постигната целта за икономическия растеж и равнището на цените, без да се 

променят останалите променливи, включени в бюджетните тъждества на икономическите 

сектори. От гледна точка на стабилизационната функция на фискалната и паричната 

политика, подходът позволява да се определи стойността на бюджетното салдо и нормата 

на задължителните минимални резерви, т. нар. моделни стойности, при които се постига 

заложената от правителството цел за стабилизиране на националния доход и заложената от 

централната банка цел за стабилност на цените без промяна в останалите източници на 

финансиране и начина за тяхното използване съгласно бюджетното ограничение на 

реалния и външния сектор. Същевременно това може да бъде направено и от гледна точка 

на бюджетните ограничения на фискалния и паричния сектор и да се провери при каква 

стойност на бюджетното салдо и нормата на задължителните минимални резерви се 

постигат антагонистичните цели на двете макроикономически политики и се запазва 

макроикономическата стабилност. 

Стойностите на бюджетното салдо и нормата на задължителните минимални 

резерви, при които са изпълнени целите на правителството и централната банка, 
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определяме като моделна стойност на бюджетното салдо (𝐵𝑆∗
𝑡) и моделна стойност на 

нормата на задължителните минимални резерви (𝑟𝑑∗
𝑡), определящи се въз основа на 

подхода на сравнителната статика. Т.е. моделната стойност на бюджетното салдо (𝐵𝑆∗
𝑡) се 

намира от екзогенно зададената от фискалната политика цел за реалния БВП (𝑌�̅�)1, от 

екзогенно зададената от паричната политика цел за инфлацията (∆𝑃�̅� ), текущата отчетна 

стойност на нормата на задължителните минимални резерви (𝑟𝑑𝑡), както и от всички други 

променливи, включени в предварително зададените бюджетни ограничения на съответния 

сектор. Респективно, моделната стойност на нормата на задължителните минимални 

резерви (𝑟𝑑∗
𝑡) се определя също от екзогенно зададените цели на фискалната политика 

(𝑌�̅�) и паричната политика (∆𝑃�̅� ), както и от отчетната стойност на бюджетното салдо 

(𝐵𝑆𝑡) и всички други отчетни стойности на променливите, формиращи бюджетното 

ограничение на икономическите сектори. Това налага формиране на следните четири 

линейни системи от по две уравнения, описващи определянето на моделните стойности на 

инструментите на фискалната и паричната политика: 

 фискален сектор 

𝐹𝑆: 𝑩𝑺∗
𝒕 =

𝐴2

𝐴1
𝑟𝑑𝑡 +

𝐴3

𝐴1
(1 + ∆𝑃�̅�)𝑌�̅� +

𝐴4

𝐴1

𝐹𝑆: 𝒓𝒅∗
𝒕 =

𝐴1

𝐴2
𝐵𝑆𝑡 +

𝐴3

𝐴2
(1 + ∆𝑃�̅�)𝑌�̅� +

𝐴4

𝐴2

  

като моделните стойности 𝐵𝑆∗
𝑡 и 𝑟𝑑∗

𝑡 показват какво трябва да е бюджетното салдо и 

каква нормата на задължителните минимални резерви, за да бъдат едновременно 

изпълнени целите на фискалната и на паричната политика и е налице съответствие между 

разполагаемите ресурси и тяхното използване от гледна точка на фискалния сектор, без да 

се променят останалите променливи, които определят изпълнението на бюджетното 

ограничение на сектора.  

 

 

                                                           
1
 В съответствие с теоретичния консенсус за цел на фискалната политика приемаме икономическия растеж. 

При изразяване на бюджетните ограничения на секторите посредством целите и инструментите на 

макроикономическата политика използваме реалния БВП, което ни позволява съпоставимост с другите 

променливи от бюджетните тъждества. Стойността на реалния БВП е имплицитна променлива-цел на 

фискалната политика, която се намира чрез заложения икономически растеж, който представя годишното 

изменение на реалния БВП. 
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 паричен сектор 

𝐹𝑀: 𝑩𝑺∗
𝒕 =

𝐵2

𝐵1
𝑟𝑑𝑡 +

𝐵3

𝐵1
(1 + ∆𝑃�̅�)𝑌�̅� +

𝐵4

𝐵1

𝐹𝑀: 𝒓𝒅∗
𝒕 =

𝐵1

𝐵2
𝐵𝑆𝑡 +

𝐵3

𝐵2
(1 + ∆𝑃�̅�)𝑌�̅� +

𝐵4

𝐵2

  

където моделните стойности 𝐵𝑆∗
𝑡 и 𝑟𝑑∗

𝑡 показват стойността на бюджетното салдо и 

нормата на задължителните минимални резерви, при които едновременно са изпълнени 

целите на макроикономическата политика и бюджетното ограничение на паричния сектор 

при предварително зададените стойности на всички други променливи, формиращи 

съвпадението между разполагаемите ресурси и тяхното използване в даден момент 𝑡 от 

гледна точка на паричния сектор.  

 външен сектор 

𝐹𝐹: 𝑩𝑺∗
𝒕 =

𝐶2

𝐶1
𝑟𝑑𝑡 +

𝐶3

𝐶1
(1 + ∆𝑃�̅�)𝑌�̅� +

𝐶4

𝐶1

𝐹𝐹: 𝒓𝒅∗
𝒕 =

𝐶1

𝐶2
𝐵𝑆𝑡 +

𝐶3

𝐶1
(1 + ∆𝑃�̅�)𝑌�̅� +

𝐶4

𝐶1

  

където моделните стойности 𝐵𝑆∗
𝑡 и 𝑟𝑑∗

𝑡 показват при какво бюджетно салдо и норма на 

задължителните минимални резерви едновременно са изпълнени целите на фискалната и 

на паричната политика и е налице съответствие между разполагаемите ресурси и тяхното 

използване при предварително зададените стойности на променливите от бюджетното 

ограничение на външния сектор. 

 реален сектор 

𝐹𝑃: 𝑩𝑺∗
𝒕 =

𝐷2

𝐷1
𝑟𝑑𝑡 +

𝐷3

𝐷1
(1 + ∆𝑃�̅�)𝑌�̅� +

𝐷4

𝐷1

𝐹𝑃: 𝒓𝒅∗
𝒕 =

𝐷1

𝐷2
𝐵𝑆𝑡 +

𝐷3

𝐷1
(1 + ∆𝑃�̅�)𝑌�̅� +

𝐷4

𝐷1

  

където моделните стойности 𝐵𝑆∗
𝑡 и 𝑟𝑑∗

𝑡 показват при каква стойност на бюджетното 

салдо и нормата на задължителните минимални резерви едновременно се осъществяват 

целите на фискалната и на паричната политика и е изпълнено бюджетното ограничение на 

реалния сектор без промяна в стойностите на всички останали променливи от бюджетното 

ограничение на реалния сектор освен посочените екзогенни променливи и отчетните 

стойности за инструментите на фискалната и паричната политика.  

 Освен определяне на моделните стойности за всеки от икономическите сектори, 

подходът за анализ и оценка на взаимодействието между макроикономическите политики 
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позволява да се определят и моделните стойности на бюджетното салдо и нормата на 

задължителните минимални резерви от гледна точка на реалния и външния сектор и 

отделно спрямо фискалния и паричния сектор. Това прави възможно използването на 

подхода като ориентир за желаното ниво на координация на фискалната и паричната 

политика от гледна точка на субектите и на обектите на макроикономическата политика. В 

аналитичен вид тази възможност се свежда до решаване на следните две системи линейни 

уравнения:  

 системи линейни уравнения, задаващи моделните стойности на бюджетното салдо и 

нормата на задължителните минимални резерви, при които се изпълняват екзогенно 

заложените цели на фискалната и паричната политика и са удовлетворени 

предварително зададените бюджетни ограничения на фискалния и на паричния 

сектор:  

𝐹𝑆: 𝐴1𝑩𝑺∗
𝒕 = 𝐴2 𝒓𝒅∗

𝒕 + 𝐴3(1 + ∆𝑷𝒕
̅̅ ̅)𝒀𝒕

̅̅ ̅ + 𝐴4

𝐹𝑀: 𝐵1𝑩𝑺∗
𝒕 = 𝐵2 𝒓𝒅∗

𝒕 + 𝐵3(1 + ∆𝑷𝒕
̅̅ ̅)𝒀𝒕

̅̅ ̅ + 𝐵4

  

 системи линейни уравнения, които задават моделните стойности на бюджетното 

салдо и нормата на задължителните минимални резерви, при които се изпълняват 

екзогенно заложените цели на макроикономическата политика и са удовлетворени 

предварително зададените бюджетни ограничения на външния и на реалния сектор:  

𝐹𝐹: 𝐶1 𝑩𝑺∗
𝒕 = 𝐶2 𝒓𝒅∗

𝒕 + 𝐶3(1 + ∆𝑷𝒕
̅̅ ̅)𝒀𝒕

̅̅ ̅ + 𝐶4

𝐹𝑃: 𝐷1𝑩𝑺∗
𝒕 = 𝐷2 𝒓𝒅∗

𝒕 + 𝐷3(1 + ∆𝑷𝒕
̅̅ ̅)𝒀𝒕

̅̅ ̅ + 𝐷4

  

 

Проверката на валидността на изследователската теза изисква и оценка на типа 

макроикономическа политика, който трябва да бъде следван с оглед постигане на целите 

на фискалната и паричната политика и изпълняване на предварително заложените 

бюджетни ограничения на всеки икономически сектори. Оценката на 

макроикономическата политика посредством разработения подход се базира на критерии 

за оценяване на техния експанзионистичен, рестриктивен или неутрален характер и 

представлява модификация на индексите на фискалната и паричната политика от 

изследване на системните банкови кризи в периода 1970-2007 г. (Laeven&Valencia, 2008). 

Критериите за оценяване на типа макроикономическа политика се свеждат до:  
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 ако  𝐵𝑆𝑡 − 𝐵𝑆∗
𝑡 > 0, където 𝐵𝑆𝑡 е отчетната стойност на бюджетното салдо, а  𝐵𝑆∗

𝑡 

е неговата моделна стойност, то е необходимо провеждане на по-

експанзионистична фискална политика в период 𝑡; 

 ако 𝐵𝑆𝑡 − 𝐵𝑆∗
𝑡 < 0, e необходимо провеждането на по-рестриктивна фискална 

политика в период 𝑡; 

 ако  𝐵𝑆𝑡 − 𝐵𝑆∗
𝑡 = 0, не e необходима промяна в провежданата фискална политика в 

период 𝑡 от гледна точка на уравновесяването на даден сектор; 

и: 

 ако  𝑟𝑑𝑡 − 𝑟𝑑∗
𝑡 > 0, където 𝑟𝑑𝑡 е отчетната стойност на нормата на задължителните 

минимални резерви, а 𝑟𝑑∗
𝑡 е моделната стойност, e необходимо провеждането на 

по-експанзионистична парична политика в период 𝑡; 

 ако 𝑟𝑑𝑡 − 𝑟𝑑∗
𝑡 < 0, трябва да се провежда по-рестриктивна парична политика в 

период 𝑡; 

 ако  𝑟𝑑𝑡 − 𝑟𝑑∗
𝑡 = 0, провежданата парична политика в период 𝑡 е неутрална. 

Аналитичното извеждане на моделните стойности на бюджетното салдо и нормата 

на задължителните минимални резерви позволява да се откроят взаимозависимостите 

между икономическите сектори. При определянето на моделните стойности се стъпва на 

фундаменталните допускания от модела Мъндел-Флеминг относно малката отворена 

икономика, несъвършената капиталова мобилност, при която местният лихвен процент се 

формира въз основа на лихвена премия спрямо приет за референтен световен лихвен 

процент, и статичните очаквания на икономическите агенти по отношение на промяната на 

валутния курс. Бюджетното ограничение на фискалния сектор се извежда при обвързване 

на източниците на формиране на бюджетното салдо въз основа на поведенчески уравнения 

за отделните групи данъчни приходи и източниците на финансиране, изразени чрез 

показатели от паричния сектор. Изразяването на моделните стойности на бюджетното 

салдо и нормата на задължителните минимални резерви от гледна точка на бюджетното 

ограничение на паричния сектор се основава на монетарния подход към платежния баланс, 

който предполага силна обвързаност между паричния и външния сектор, и позволява 

отчитане на връзките между двата сектора посредством изменението на международните 

валутни резерви. Променливите в бюджетното ограничение на реалния сектор отразяват 
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състоянието на всички останали сектори и се моделират посредством вече изведени връзки 

и зависимости за другите сектори. С оглед извеждане на посочените зависимости между 

отделните икономически сектори, много от показателите, свързани със състоянието на 

паричния сектор, се моделират при представянето на бюджетното ограничение на 

фискалния сектор, а съгласно монетарния подход към платежния баланс бюджетните 

ограничения на паричния и външния сектор като функция на инструментите на 

фискалната и паричната политика се изразяват едно от друго.  

При моделирането на средната номинална работна заплата се следва изведеното от 

Рикардо съответствие между производителността на труда и изменението на заплащането, 

а в унисон с неокейнсианските тези се допуска номинална негъвкавост на работната 

заплата в краткосрочен период. Брутният опериращ излишък се обвързва с номиналния 

БВП и технологичния прогрес чрез модела на монополната конкуренция и двуфакторната 

производствена функция на Коб-Дъглас с постоянна възвръщаемост от мащаба. Бруто 

капиталообразуването на основен капитал е моделирано по модела на гъвкавия 

акселератор. Изменението на нетния вътрешен кредит на правителството се обвързва с 

бюджетното салдо и с инструментите на паричната политика. При моделиране на 

инфлацията се отчитат външни и вътрешно обусловени ценови ефекти. Паричното 

предлагане се представя при отчитане на възможността на централната банка на Чехия 

посредством сконтовия лихвен процент да влияе върху инфлацията и при обвързване с 

бюджетното салдо съгласно фискалната теория за ценовото равнище. Рисковата премия на 

страната моделираме като функция на бюджетното салдо и реалния БВП. Номиналният 

лихвен процент по кредитите се представя като функция на рисковата премия на страната 

и инфлацията, което позволява пряко да се отчете ефектът на изтласкването от 

провеждането на фискална политика и косвено ефектът от повишеното търсене на пари в 

икономиката, изразяващ се в увеличаване на номиналния БВП. Лихвеният процент по 

спестяванията се задава като разлика между темпа на изменение на печалбата на банковия 

сектор, който съвпада с темпа на изменение на общата печалба на икономиката, и 

лихвения процент по кредитите. Салдото по текущата сметка на платежния баланс се 

моделира посредством подхода на абсорбцията, а посредством лихвения диференциал 

между местния и избран за референтен световен лихвен процент съгласно модела Мъндел-

Флеминг се определят външните заеми за неправителствения сектор от чужбина. Преките 
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чуждестранни инвестиции се представят като функция на номиналния БВП и 

технологичния прогрес. 

ГЛАВА ТРЕТА ЕМПИРИЧНО ТЕСТВАНЕ НА ПОДХОДА 

ЗА АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ 

ФИСКАЛНАТА И ПАРИЧНАТА 

ПОЛИТИКА ПРИ ПРОТИВОПОЛОЖНИ 

ПАРИЧНИ РЕЖИМИ 

В трета глава предложеният подход за анализ и оценка на взаимодействието между 

фискалната и паричната политика се тества емпирично за периода 2006-2013 г. и се прави 

анализ на получените резултати. Емпиричната оценка за макроикономическия микс в 

двете страни е основополагаща за отхвърляне или потвърждаване на заложената 

изследователска теза. Посредством използване на тримесечни статистически данни в 

периода 1998-2014 г. по статистически способ са оценени стойността и компонентите на 

потенциалния БВП в България и Чехия, както и естествената норма на безработица. 

Използвайки регресионен анализ, са оценени 54 коефициента на чувствителност на 

включените при извеждането на бюджетните ограничения показатели. Изчислена е 

стойността на 64 параметъра, включващи променливи от бюджетните ограничения, и са 

решени 32 системи линейни уравнения при изчисляването на моделните стойности на 

бюджетното салдо и нормата на задължителните минимални резерви от бюджетните 

ограничения на отделните икономически сектори при екзогенно зададени цели на 

фискалната и паричната политика. Основните ограничения при емпиричното тестване на 

подхода се дължат на: късите стационарни времеви редове от данни; разривите в 

икономическото развитие (банковата криза от 1997 г. в България, а и текущата финансова 

криза от края на 2008 г. обуславят само около 10-годишен период на относително стабилна 

икономическа среда и в двете страни); промените в статистическите методологии 

(възприемането на Европейската система на националните сметки 2010 г. и направените 

ревизии на стастистически данни, при които се наблюдават значителни разминавания 
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спрямо предишната налична статистическа информация). Поради тези особености 

прилагането на иконометрични техники за определяне на параметрите в модела се 

съчетава и с проверка на получени резултати от различни икономически изследвания, 

провеждани както за други страни, така и конкретно за двете разглеждани икономики. Тъй 

като основен акцент при тестването на разработения подход се поставя върху неговата 

актуалност в краткосрочен период, базисно допускане е, че повечето от параметрите са 

статични величини, които не се очаква да се променят значително през разглеждания 

период.  

Емпиричните резултати от приложения подход под формата на препоръки за 

координиране на мерките на фискалната и паричната политика се обобщават в следната 

таблица:  

Таблица 1: Препоръки за съчетаване на мерките на фискалната и паричната 

политика от гледна точка на балансиране на отделните икономически сектори и 

постигане на макроикономическите цели 

Икономически 

сектор/Държава 

Фискален 

сектор 
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сектор 

Външен 
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2006 E R R R E E R R Е E E E E E R R 

2007 R R R N E E E E Е E R R E R E R 

2008 R R R R R E R R R E R R E E E E 

2009 R E E R E E E E R E E E R N R N 

2010 R R R R E E E E R E R N E R R N 

2011 R R E R R E R R E E E E R R R R 

2012 R E R R R E R R R E R N R N R N 

2013 R R E R R R R R R E R N R E E E 

Забележка: Провеждането на експанзионистична политика се отбелязва с “E”, 

рестриктивна политика се отбелязва с “R”, а на неутрална политика се отбелязва с “N”. 
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 Въз основа на получените моделни стойности на бюджетното салдо и нормата на 

задължителните минимални резерви можем да заключим, че от гледна точка на фискалния 

сектор в България и паричния сектор в Чехия е необходимо следване на протагонистична 

макроикономическа стратегия за постигане на заложените цели за икономическия растеж и 

инфлацията. Същевременно не може да бъде изведена толкова ясна стратегия от 

позициите на фискалния сектор в Чехия и паричния сектор в България, чието поведение 

много повече би трябвало да е продиктувано от туширане на циклични ефекти, отколкото 

от провеждане на последователна (антагонистична или протагонистична) 

макроикономическа политика. Подобен извод е пряко следствие от паричните режими в 

двете страни и показва, че вменяването на отговорност за поддържане на паричния режим 

(както е в случая на правителството в България и на централната банка в Чехия) води до 

много по-голяма необходимост от координирано провеждане на фискалната политика 

спрямо паричната политика в България и на паричната политика спрямо фискалната 

политика в Чехия, което съгласно инструментариума на подхода се изразява в 

протагонистична макроикономическа стратегия.  

От гледна точка на външния сектор в България за увеличаване на икономическия 

растеж и запазване на ценовата стабилност е необходимо провеждането на антагонистична 

макроикономическа политика, докато в Чехия следване на протагонистична 

макроикономическа стратегия с редуване на експанзионистична и рестриктивна 

макроикономическа политика, очертаваща консенсуса между постигането на 

стабилизационните цели и запазването на стабилността на фискалния и паричния сектор.  

Предпочитанията на реалния сектор и в двете страни са в подкрепа на експанзионистична 

фискална консолидация при съчетаване с по-скоро неутрална парична политика (най-вече 

в случая на Чехия). Следователно, запазването на макроикономическата стабилност се 

явява много по-силна предпоставка за постигане на макроикономическите цели от гледна 

точка на реалния сектор.  

За да бъдат изпълнени целите на фискалната и паричната политика (които при 

тестването на подхода са заложени като постигане на 4 % икономически растеж и 2 % 

инфлация) спрямо субектите и обектите на макроикономическата политика е необходимо 

да бъде провеждан следният макроикономически микс: 
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Таблица 2: Препоръки за съчетаване на мерките на фискалната и паричната 

политика от гледна точка на балансиране на фискалния и паричния сектор и реалния 

и външния сектор 

Икономически 

сектор/Държава 

Провеждана 

политика 

Фискален и 

паричен сектор  

Външен и 

реален сектор 

BG CZ BG CZ BG CZ 
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2008 R E E N R E R N E E E R 

2009 E N E N R E R R R E E N 

2010 R N R N R E E R E E E N 

2011 R N R N R E E R E R E R 

2012 R N E N R E R R E E R N 

2013 E N R N R R E E R E E N 

Забележка: Провеждането на експанзионистична политика се отбелязва с “E”, 

рестриктивна политика се отбелязва с “R”, а на неутрална политика се отбелязва с “N”. 

Едновременното постигане на макроикономическите цели от гледна точка на 

фискалния и паричния сектор в България се свързва с провеждането на рестриктивна 

фискална политика и трябва да бъде съчетано с експанзионистична парична политика. 

Препоръките за провеждане на фискална и парична политика спрямо външния и реалния 

сектор са за последователно провеждане на протагонистична и антагонистична фискална и 

парична политика поради необходимостта от балансиране между поддържането на 

фискална дисциплина и натрупването на достатъчни буфери за стабилното функциониране 

на паричния съвет в страната, от една страна, и насърчаването на икономическата 

активност, от друга. 

За Чехия не може да бъде изведена категорична тенденция при какъв 

макроикономически микс биха се постигнали целите на фискалната и паричната политика 
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от гледна точка на техните субекти. Липсата на нормативно изискване за ограничаване на 

използването на инструментите на фискалната и паричната политика при паричния режим 

в Чехия и много по-голямата дискреция за провеждане на макроикономическа политика 

при плаващ валутен курс са най-вероятните предпоставки за наблюдаваната слаба степен 

на координиране на действията на правителството и централната банка, която обуславя 

необходимостта от приоритетно следване на рестриктивна парична политика за постигане 

на макроикономическите цели и запазване на стабилността на фискалния и паричния 

сектор. От позициите на външния и реалния сектор препоръчаната макроикономическа 

политика зависи от фазата на бизнес цикъла като преди кризата е с подчертано 

антагонистичен характер. 

Постигането на заложените макроикономически цели изисква пълна координация 

между фискалните и паричните власти от позициите на субекта на макроикономическата 

политика, който носи отговорността за поддържане на стабилността на паричния режим 

(правителството при паричен съвет и централната банка при таргетиране на инфлация). 

При плаващ валутен курс като основен инструмент за регулиране на колебанията на 

икономическата активност се очертава фискалната политика, а паричната политика 

изпълнява ролята на гарант за преодоляване на процикличните ефекти от действията на 

фискалните власти чрез превантивно ограничаване на ликвидността в икономиката. 

Подобна функция при паричен съвет изпълнява фискалната политика. Въпреки паричния 

съвет в България, централната банка може по-активно да провежда стабилизационна 

макроикономическа политика, без това да засяга стабилността на паричния сектор. 

Въздържането от чести промени на нормата на задължителните минимални резерви обаче 

може да бъде мотивирано с ангажимента за поддържане на стабилността на паричния 

съвет в страната, която може да бъде рискувана от честата промяна на паричната политика. 

Подходът показва и, че българските и чешките домакинства проявяват рикардианско 

поведение, като в условията на криза рисковете, свързани със задълбочаване на 

бюджетния дефицит и последващото по-скъпо дългово финансиране, се оценяват като по-

съществени отколкото положителните краткосрочни ефекти от фискална експанзия, 

неподкрепена от възходящо развитие на икономиката. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключението се извежда в каква степен разработеният подход позволява да се 

провери изследователската теза и да се реализират изследователските цели и задачи. 

Генералният извод е, че е необходимо съчетаване на експанзионистична парична политика 

при паричен съвет и на рестриктивна парична политика при плаващ валутен курс с 

провеждане на фискална политика, балансираща между стабилизационната си функция да 

стимулира икономическата активност и запазването на фискалната стабилност, независимо 

от режима на валутния курс и паричния режим. Посочват се и авторските приноси от 

теоретичен и приложен характер.  

ПРИЛОЖЕНИЯ  

В Приложение I се представя аналитичният вид на кривата IS, кривата LM и 

кривата BP в модела Мъндел-Флеминг и механизмът на действие на модела IS-LM. За 

целите на дисертационния труд кривата IS се извежда за отворена икономика и при 

допускане, че износът и вносът на стоки и услуги зависи от реалния валутен курс. Във 

второто приложение от дисертационния труд се извеждат статистическите показатели, 

които се използват в подхода за анализ и оценка на взаимодействието между фискалната и 

паричната политика. В Приложение III се представят резултатите от регресионното 

оценяване на 18 уравнения за България и Чехия и в табличен вид са представени 

стойностите на 54 параметри и коефициенти на чувствителност на включените при 

извеждането на бюджетните ограничения показатели. В последното приложение се 

включват статистическите данни, използвани за изчисляване на стойността и 

компонентите на потенциалния БВП и естествената норма на безработица, както и техните 

стойности, изчислени посредством филтъра на Ходрик-Прескът. Също така се представят 

използваните статистически данни за определяне на променливите, включени в 

бюджетните ограничения на икономическите сектори, както и решенията на 32 системи 

линейни уравнения, необходими за изчисляване на моделните стойности на бюджетното 

салдо и нормата на задължителните минимални резерви от бюджетните ограничения на 

икономическите сектори при екзогенно зададените цели на фискалната и паричната 

политика. 
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IV. ИЗВОДИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО И ПРИНОСНИ МОМЕНТИ  

 

1. Основни изводи 

 Разработеният подход за анализ и оценка на взаимодействието между фискалната и 

паричната политика, отчитащ конкретните специфики на паричните режими в България и 

Чехия и емпирично тестван за периода 2006-2013 г., позволява осъществяване на 

изследователската цел за изследване на макроикономическата политика спрямо паричния 

режим и проверка на заложената изследователска теза в дисертационния труд.   

 От гледна точка на постигането на целта на правителството за устойчив 

икономически растеж и на централната банка за поддържане на ценовата стабилност, от 

една страна, и запазване на стабилността на фискалния и паричния сектор, от друга, 

подходът показва, че в периода 2006-2013 г. е уместно съчетаване на рестриктивна 

фискална и експанзионистична парична политика в условията на паричен съвет в 

България, което като антагонистична стратегия за провеждане на макроикономическа 

политика напълно съвпада със заложената изследователска теза. Същевременно при 

плаващия валутен курс и таргетиране на инфлацията в Чехия консенсусът между 

постигането на стабилизационните цели на правителството и централната банка и 

запазването на макроикономическата стабилност изисква съчетаване на антагонистична и 

протагонистична макроикономическа политика при рестриктивна парична политика. 

 Получените резултати показват, че изследователската хипотеза относно 

координирането на макроикономическата политика спрямо постигането на целите на 

фискалната и паричната политика при стабилен фискален и паричен сектор, не може да 

бъде приета, без да се отчита спецификата на паричния режим. При паричен съвет въпреки 

ограниченията, наложени от нормативно залегналия ангажимент за поддържане на 

фиксирания валутен курс, паричната политика е необходимо да бъде по-гъвкава и в по-

голяма степен да се използват промените в нормата на задължителните минимални резерви 

за компенсиране на необходимия рестриктивен характер на фискалната политика с оглед 

запазване на стабилността на паричния режим. Така би се постигнал баланс между 

поддържането на фискална дисциплина и натрупването на достатъчно буфери за 
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устойчивото функциониране на паричния съвет в страната и би се насърчила 

икономическата активност при избягване на ситуации на свръхликвидност в банковата 

система. Липсата на нормативно установено изискване за координиране на 

макроикономическата политика, каквото заляга при паричния съвет, и много по-голямата 

възможност за провеждане на дискреционна фискална и парична политика при плаващия 

валутен курс в Чехия, обуславя провеждането предимно на рестриктивна парична 

политика. Спрямо нея се ориентира и фискалната политика в Чехия в опит за балансиране 

между двете антагонистични цели за икономическия растеж и инфлацията. Провеждането 

на рестриктивна парична политика е необходимо като буфер срещу непредвидимостта на 

действията на правителството и неговите предпочитания относно стимулиране на 

икономическата активност или запазването на стабилността на паричния режим, т.е. 

постигане на заложените инфлационни цели. Последователното съчетаване на 

експанзионистична и рестриктивна фискална политика при рестриктивна парична 

политика има компенсаторен ефект както по отношение на икономическия растеж (когато 

се провежда експанзионистична фискална политика, за да се компенсира нейният 

рестриктивен характер от предходния период с оглед постигане на целта за инфлацията), 

така и спрямо запазването на ценова стабилност, когато се провежда рестриктивна 

фискална политика. Следователно и при плаващ валутен курс основен инструмент за 

регулиране на колебанията на икономическата активност е фискалната политика, а 

паричната политика изпълнява ролята на гарант за преодоляване на процикличните ефекти 

от действията на правителството чрез превантивно ограничаване на ликвидността в 

икономиката.  

Въз основа на изводите за взаимодействието между фискалната и паричната 

политика от гледна точка на фискалния и паричния сектор при отчитане на спецификата на 

паричния режим се открояват две различия с модела Мъндел-Флеминг, при който се 

изследват двете политики само спрямо различията в режима на валутния курс. На първо 

място, при фиксиран валутен курс и паричен съвет паричната политика трябва да 

компенсира рестриктивния характер на фискалната политика и чрез промените в нея да се 

стимулира икономическата активност, т.е. пълната неефективност на паричната политика 

при фиксиран валутен курс в модела Мъндел-Флеминг е опровержима при фиксиран 

валутен курс в условията на паричен съвет. Второ, при плаващ валутен курс, но и изрично 
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заложена цел за инфлацията, т.е. при допускане за фиксирано ценово равнище, както е в 

модела Мъндел-Флеминг, но не спрямо предходния период, а спрямо дадена цел на 

паричната политика, правителството е необходимо да провежда балансирана фискална 

политика, която едновременно е насочена към ускоряване на икономическия растеж и 

поддържане на стабилността на паричния режим, т.е. инфлацията, докато паричната 

политика трябва да е с рестриктивен характер. В модела Мъндел-Флеминг при плаващ 

валутен курс фискалната експанзия не води до повишаване на дохода, докато паричната 

експанзия е ефективно средство в тази насока.  

Относно стабилизационната функция на правителството и централната банка 

напълно в съответствие с кейнсианските предписания за провеждането на 

макроикономическа политика в изследователската теза се допуска, че от гледна точка на 

равновесието на външния и реалния сектор и постигането на екзогенните цели за 

икономическия растеж и инфлацията са необходими протагонистични действия на 

правителството и централната банка.  

Подобно на необходимия макроикономически микс от гледна точка на фискалния и 

паричния сектор в Чехия, при паричния съвет в България подходът за анализ и оценка на 

взаимодействието между макроикономическите политики показва, че е необходимо 

редуване на експанзионистична и рестриктивна фискална политика, но строго съчетана с 

експанзионистична парична политика. Фискалната политика е желателно да компенсира 

рестриктивния си характер, необходим за запазване на стабилността на паричния режим в 

страната, с експанзионистични мерки, насочени към стимулиране на икономическата 

активност. Паричната политика отново, както и от спрямо фискалния и паричния сектор, е 

необходимо да бъде по-експанзионистична и в по-голяма степен да изпълнява и 

стабилизационната си функция при постигната цел за ценова стабилност. Следователно, 

при конкретно наложените ограничения на подхода можем да заключим, че в условията на 

паричен съвет паричната политика може активно да се използва за стабилизационни цели 

при съчетание с балансирана фискална политика в съответствие с демонстрираното от 

подхода рикардианско поведение на българските домакинства, което пряко се свързва с 

приоритетното поддържане на макроикономическа стабилност.  
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Целите на фискалната и паричната политика при отчитане на състоянието на 

външния и реалния сектор на икономиката се постигат в условията на плаващия валутен 

курс и таргетирането на инфлацията в Чехия в периода 2006-2013 г. при провеждане на 

антагонистична макроикономическа политика. Провежданата експанзионистична 

фискална политика в този период в страната се оценява като правилна от позициите на 

външния и реалния сектор, но е необходимо да бъде съчетана с рестриктивна или 

неутрална парична политика. Този извод съвпада с конвенционалната икономическа 

логика, според която при таргетиране на инфлацията централната банка трябва да насочва 

своите усилия за постигането на инфлационната цел, което при експанзионистична 

фискална политика би било рискувано, ако паричната политика не е с рестиктивен 

характер.  

Кейнсианските тези за провеждането на стабилизационна макроикономическа 

политика, така често прокламирани от различни изследователи и в началото на световната 

финансова и икономическа криза, не могат да бъдат приети, без да се конкретизира 

режимът на валутния курс, паричния режим и фазата на бизнес цикъла. При паричния 

съвет в България и таргетирането на инфлацията в Чехия, съответно фиксиран и плаващ 

валутен курс и при възходяща икономическа динамика в годините преди 2008-2009 г. и в 

условията на рецесия след този период, протагонистичните действия на правителството и 

централната банка се оценяват като неефективни за постигане на определените цели за 

икономическия растеж и инфлацията.  

2. Приносни моменти 

Приноси от теоретичен характер 

 Разработване на авторски подход за анализ и оценка на взаимодействието между 

фискалната и паричната политика при противоположни парични режими на примера на 

Чехия и България при модифициране на модела Мъндел-Флеминг и индексите на 

фискалната и паричната политика на Левен и Валенсия. За разлика от модела IS-LM-BP, 

в който взаимодействието между фискалната и паричната политика се оценява от 

гледна точка на режима на валутния курс, в разработения подход то се изследва от 

гледна точка на паричния режим, а инструменти на макроикономическата политика са 
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бюджетното салдо и нормата на задължителните минимални резерви вместо 

правителствените разходи и промените в паричното предлагане. Оценката на типа 

провеждана макроикономическа политика се базира на съпоставка с изведените 

моделни стойности на макроикономическите инструменти от бюджетните ограничения 

на икономическите сектори, а не спрямо техните отчетни стойности от предишен 

период, както се прави от Левен и Валенсия.  

 Въз основа на подхода за анализ и оценка на взаимодействието между 

макроиконономическите политики, теоретически се обоснова двойственият характер на 

фискалната и паричната политика, според който те се разглеждат както от гледна точка 

на ефектите си върху външния и реалния сектор, така и спрямо запазването на 

стабилността на фискалния и паричния сектор. На теоретично ниво подходът позволява 

да се изследват взаимозависимостите между икономическите сектори от гледна точка 

на възможностите на макроикономическата политика посредством своите инструменти 

– бюджетното салдо и нормата на задължителните минимални резерви – да оказва пряко 

влияние както върху реалния и външния сектор, така и индиректно върху състоянието 

на фискалния и паричния сектор. 

 Аналитично са изведени ефектите върху реалния сектор от провеждането на фискална и 

парична политика вследствие на изучаването на модела Мъндел-Флеминг, който е слабо 

изследван в българската икономическа литература. За целите на подхода за анализ и 

оценка на взаимодействието на макроикономическите политики аналитично се 

извеждат и бюджетните ограничения на отделните икономически сектори спрямо 

фискалните и монетарните инструменти и цели. Извън обсега на дисертационния труд 

остава използването му като средство за проследяване на трансмисионните механизми 

на фискалната и паричната политика към реалния и външния сектор, които се разкриват 

при извеждането на бюджетните ограничения на отделните сектори спрямо 

инструментите и целите на двете политики. Използването на разработения подход за 

пространна оценка на взаимодействието между фискалната и паричната политика в 

различни времеви периоди и при различни изходни ограничения също е възможно.  
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Приноси от приложен характер 

 Посредством емпирично тестване на подхода за анализ и оценка на взаимодействието 

между фискалната и паричната политика е направен нормативен и позитивен анализ на 

провежданата макроикономическа политика в Чехия и България в периода 2006-2013 г. 

Оценен е типът на реално провежданата фискална и парична политика и са отправени 

препоръки при какъв макроикономически микс биха се постигнали определени 

екзогенно заложени цели на фискалната и паричната политика в България и Чехия и да 

се запази макроикономическата стабилност. Подобно сравнително изследване на 

паричните режими в двете страни до момента не бе открито в прегледа на 

литературните източници, използвани за целите на дисертационния труд.  

 Оценена е стойността и компонентите на потенциалния БВП и естествената норма на 

безработица в България и Чехия за периода 1999-2014 г. Оценени са 54 параметъра и 

коефициенти на чувствителност за двете страни на включените при извеждането на 

бюджетните ограничения показатели, сред които свързаните с безработицата, 

дългосрочния лихвен процент, инфлацията, пределната склонност към потребление и 

спестяване, лихвения процент по спестяванията и кредитите на неправителствения 

сектор, лихвения диференциал между местния и приетия за референтен лихвен процент 

по кредитите на неправителствения сектор в еврозоната.  
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V. СПРАВКА ЗА ПУБЛИКАЦИИТЕ ПО ТЕМАТА НА 

ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД  

1. Два подхода за анализ и оценка на краткосрочните ефекти от взаимодействието 

между прилаганата антикризисна фискална и парична политика, Годишник на 

Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Стопански факултет, София, (под 

печат) 

2. Аналитичен обзор на теоретични възгледи за координиране на фискалната и 

паричната политика за стабилизационни цели (стр. 112-135), Софийски университет 

„Св. Климент Охридски“, Стопански факултет, Второ издание на Сборник с 

докторантски трудове, подпомогнат от Докторантска академия по стопански и 

управленски науки, 2014 г.  

3. Преосмисляне на редукционисткия подход при прилагането на стабилизационна 

макроикономическа политика: необходимост от нов модел на взаимодействие 

между фискалната и паричната политика в условия на криза (стр. 43-49), УНСС, 

Сборник материали от научна конференция на тема „Икономика и общество: глобални и 

регионални предизвикателства  пред България“, 31 октомври 2013 г. 

4. Особености на взаимодействието между фискална и парична политика в мoдела 

на общоикономическо равновесие в отворена икономика (стр. 5-60), Пловдивски 

университет „Паисий Хилендарски“, „Научни трудове на Факултета по икономически и 

социални науки, том 9“ (сборник материали), 2013 г.  

5. Подход за моделиране и оценка на ефективността на провежданата фискална и 

парична политика в България, доклад пред Осмата международна научна 

конференция на младите научни работници на тема „Икономиката на България“, 

Университет за национално и световно стопанство, София, 26 октомври 2012 г.   
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VI. ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ, СВЪРЗАНИ С ТЕМАТА НА 

ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД  

1. Обзор на прилаганите антициклични мерки на фискална и парична политика в 

европейски и световен план в периода 2008-2011  (стр. 143-151, 156-174 в съавторство, 

194-206), „Демокрация, ценности, идентичност“ (студентски и докторантски доклади от 

конференциите на ФИСН, посветени на 50-годишнината на ПУ „Паисий Хилендарски”), 

Унив. изд. „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2012 г. 

2. Фискални ефекти върху потреблението и спестяванията, заетостта и 

икономическия растеж (стр. 172-195), „Научни трудове на Факултета по 

икономически и социални науки, Том 7“ (сборник материали), Унив. изд. „Паисий 

Хилендарски”, Пловдив, 2011 г. 

 

 

 

 


