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1. Европейският съюз - на хоризонта 

1.1 Каква е крайната цел? 

1.1.1 Дефиниция. 

Валутен съюз е последният етап в икономическо-финансовата интеграция между 
държави, в случая между страните-участнички в Договора от Маастрихт, 
регламентиращ осъществяването на подобен съюз в Европа като крайна цел на 
общоевропейския процес. Членството в такъв съюз предполага възприемането на 
единна валута и функционирането й като единствено законно платежно средство (или 
окончателното и неотменяемо фиксиране на курсовете между валутите на страните 
участнички) и провеждането на обща парична (в т. ч. валутна) политика. 

В договора Договора от Маастрихт се утвърждават срокове за достигане до крайната 
цел в три етапа на икономическа и валутна конвергенция: 

1) Първият етап включва както интеграционни процеси, развили се в голяма степен 
още преди маастрихтския договор, така и такива, чиито заключителни фази завършват 
първия етап на конвергенцията две години след подписването на договора в началото 
на 1992 г. Тези процеси могат да се обобщят като последователна либерализация на 
движението на стоки, труд и капитал на територията на ЕС; 

2) Вторият етап започна от 1 януари 1994 г. В областта на паричната и валутна 
политика той се характеризира със създаването на нова институция, която заменя 
учредения през 1973 г. Европейски фонд за валутно сътрудничество (ЕФВС), 
изпълнявал функции по краткосрочното финансиране на интервенционните операции в 
ранните фази на валутната интеграция. Новата институция се учредява под названието 
Европейски валутен институт (ЕВИ) и се ръководи от Съвет на управителите на 
централните банки на страните-членки. ЕВИ следва да развива сътрудничеството в 
областта на паричната политика и да осъществи техническата подготовка по 
преминаването към третия етап на европейския икономически и валутен съюз (ЕИВС); 

3) Третият етап (известен като "пълноправен ЕИВС (full EMU)") се предвижда (според 
маастрихтския договор) да започне от 1 януари 1997 г. или - ако това се окаже 
невъзможно (както изглежда сега) - не по-късно от 1 януари 1999 г., дори ако страните-
членки, отговарящи на изложените по-долу четири критерия за членство, не 
представляват абсолютно мнозинство. На третия етап съответства и нова 
институционална структура на ЕИВС. ЕВИ ще прерасне в Европейска централна банка 
(ЕЦБ) и Европейска система на централните банки (ЕСЦБ). Третият етап следва да 
започне с окончателното и неотменимо фиксиране на курсовете на валутите на 
страните-членки в (общо)европейската парична единица (ЕКЮ) и в последващото им 
излизане от обръщение за сметка на замяната им с пълноправната наднационална 
валута на ЕС, която от единица за счетоводно отчитане в момента, трябва да се 
превърне в единствено законно платежно средство на територията на ЕИВС. 

Необратимостта на ангажиментите по договора за ЕИВС също изрично е декларирана в 
протокол към Договора от Маастрихт, впоследствие ратифициран от всички подписали 
го държави.  



3 
 

1.1.2. Макроикономически критерии за участие в ЕИВС. 

В Маастрихтския договорса заложени 4 критерия като предпоставки за 
присъединяване на всяка страна към валутния съюз. Един от тях (третият) пряко засяга 
стабилността на валутите, макар че по принцип всички, макар и косвено, имат 
отношение към паричната и валутна политика. Тези критерии са следните: 

1) висока степен на ценова стабилност, изразяваща се в годишен темп на инфлация, не 
по-висок от 1.5 процентни пункта от средния за трите страни-членки с най-ниска 
инфлация; 

2) здрави държавни финанси, изразяващи се в изпълнение или поне значително 
приближаване към две съотношения: 

- дефицит на държавния бюджет не повече от 3%от БВП годишно; 

- натрупан държавен дълг към момента на присъединяване не повече от 60%от БВП; 

3) стабилност на номиналните валутни курсове, изразяваща се в съблюдаване на 
нормалните диапазони ("ленти") на колебания, възприети от валутно-курсовия 
механизъм на ЕВС, без право на обезценка по отношение на валутата на която и да е от 
страните-членки в продължение на поне 2 години; 

4) трайност на процесите на конвергенция в икономическата и валутната област, 
изразяваща се в сближаване на равнищата на дългосрочните лихвени проценти, като 
нивото им не бива да надхвърля с повече от 2 процентни пункта средното за трите 
страни-членки с най-ниска инфлация. 

Проблемът е, че формулирани в този си твърде консервативен вариант, който е в 
съответствие с първостепенната и дългосрочна цел на ЕСЦБ - ценовата 
стабилност,изброените критерии вероятно ще се окажат трудни за изпълнение дори и 
от най-здравите в икономически смисъл западни икономики. Поради това не е 
изключено относително "разхлабване" на тези условия за членство в бъдеще, което 
някои от формулировките в договора - тъй като тълкуването им може да не е 
еднозначно - позволяват. За сега обаче, поне официално, такъв сценарий се изключва. 

Независимо от известната неопределост по отношение на това колко стриктно в крайна 
сметка ще бъдат приложени критериите, интеграционните процеси в държавите от 
Централна и Източна Европа, и България в т. ч., би следвало да се ориентират към 
приближаване към тези формални критерии в дългосрочен аспект, доколкото това е по 
силите им. Отказът от подобна посока на развитие би могъл да се тълкува като 
неспазване на ангажиментите, поети с ратифицирането на европейските споразумения 
от страна на тази група държави. 

1.2 Къде са западноевропейските страни? 

1.2.1 Кратка предистория. 

Валутната интеграция между западноевропейските страни се развива едва на по-късен 
етап от икономическата им интеграция. Началото на Европейската валутна система 
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(ЕВС) е положено през март 1979 г., повече от две десетилетия след сключването на 
Римския договор. Опитите за сътрудничество във валутната област обаче, започват в 
началото на 70-те години, след разпадането на Бретън-Уудската международна валутна 
система. 

През 1979 г. се появява и европейската парична единица (ЕКЮ) като валутна кошница, 
в която с различни тегла участват националните валути на европейските страни, 
членуващи в системата. Тогава възникват също "решетката", формирана от обявените 
централни курсове в ЕКЮ на всички участващи в ЕВС валути, както и "тясната" 
(плюс-минус 2.25%) и "широката" (плюс-минус 6%) лента на допустими колебания 
около централните курсове. Така в сърцевината на ЕВС всъщност се оказва 
европейският валутно-курсов механизъм (ЕВКМ), макар че принадлежността към него 
не е задължителна за валутите, участващи в ЕВС и в нейната валутна кошница (ЕКЮ-
то). 

През 80-те години ЕВС преминава през три фази в развитието си. За периода като цяло 
между страните участнички се наблюдава нарастваща конвергенция на валутните 
курсове, темповете на инфлация и лихвените равнища, а също и на мнозинството от 
останалите по-важни макроикономически показатели, което води до нов импулс в 
еволюцията на идеите за валутна интеграция. В Договора от Маастрихт, подписан на 7 
февруари 1992 г., ЕИВС придобива конкретни измерения и фиксира неотменими за 
страните участнички ангажименти. 

1.2.2 Състояние в момента и перспективи. 

Налице е значителна диференциация между самите сегашни членки на ЕС. 15-те 
страни са на различни фази в програмата за общата им конвергенция в бъдещия ЕИВС. 
В областта на паричната и валутната политика, различията се свеждат преди всичко до: 

• стабилността на националните валути и участието им в ЕВКМ; 
• равнището на дългосрочните им номинални лихвени проценти и темповете им на 
инфлация; 
• фискалните и други макроикономически и структурни характеристики на 
стопанствата им. 

Илюстрация за различията в макроикономическите показатели на страните от ЕС е 
съпоставянето на фактическите стойности на съответните променливи, регистрирани 
през последните няколко години, с критериите от Маастрихт. През 1992 г. напр. 
отклоненията по линия на инфлацията и дългосрочните лихви са съществено по-
големи от заложените в Договора от Маастрихт. Проблемите с ЕВКМ в края на лятото 
и есента на 1992 г., когато британската и италианската лира излязоха от него, както и 
формулирането на изключително широки от гл. т. на досегашния опит в рамките на 
ЕВС диапазони на допустими отклонения на валутите в механизма през август 1993 г. 
(плюс-минус 15%) се възприемат като отстъпление от ангажиментите по 
конвергенцията в ЕИВС. 

Фискалните критерии остават все още неизпълнени от около половината страни-
членки на ЕС. 
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От гл. т. на източноевропейските държави по принцип, и на България в частност, 
интерес представляват процесите в страни като Гърция и Португалия, а също и 
Испания, които имат структурни характеристики на икономиките и доходи, по-близки 
до нашите. Тези три държави, и най-вече Гърция, са най-далеч от маастрихтските 
критерии за членство в ЕИВС. Страни като Чехия и прибалтийските републики напр. в 
някои отношения (стабилност на валутния курс, бюджетен дефицит, държавен дълг) 
дори имат по-добри показатели от Гърция. 

С оглед на съществуващата диференциация много вероятен изглежда вариант на ЕИВС 
(който би следвало да бъде свързан с внасяне на съответни изменения в маастрихтския 
договор или с упражняване на правото на членство в ЕС без участие във валутния му 
механизъм, предвидено в Маастрихт), който да допуска два или повече диапазона на 
отклонение от четирите критерия за членство. В съответствие с подобно развитие на 
интеграционните процеси бъдещият ЕИВС би могъл да се състои от поне две групи 
държави: държави, спазили самите маастрихтските критерии (като напр. Германия, 
Нидерландия, Дания, Франция, Люксембург) и държави, спазили евентуални по-
широки диапазони на маастрихтските критерии (сред тях може да присъстват и по-
напредналите от реформиращите се източноевропейски икономики). 

1.3 Къде са източноевропейските страни? 

1.3.1 Кратка предистория. 

В недалечното минало валутите на бившите социалистически страни бяха 
неконвертируеми. Поради държавния монопол върху външната търговия и сделките с 
валута и валутни ценности, държавните външнотърговски предприятия /организации/ в 
тези страни единствени притежаваха правото да осъществяват външнотърговски 
сделки и да оперират във връзка с дейността си с валута и валутни сметки. Обменът на 
валута се извършваше по обявяваните официални и търговски курсове и съгласно 
законовите ограничения. 

1.3.2 Състояние в момента и перспективи. 

След либерализацията на цените, външната търговия и валутния режим, осъществена в 
началото на извършвания понастоящем преход към пазарно стопанство, в страните от 
Централна и Източна Европа бяха установени различни форми на частична (главно 
вътрешна) валутна конвертируемост. В повечето от тях е повече или по-малко, e 
постигната конвертируемост на националната парична единица за операции по 
текущата сметка на платежния баланс. Поради недостатъчно ефективен валутен 
контрол, в много от тях (в т. ч. и България) съществува de facto и конвертируемост по 
капиталовите операции (в по-малка или по-голяма степен). 

Източноевропейските страни предстои по принцип да преминат през процеси, 
аналогични на тези, през които ще преминат западноевропейските страни, бъдещи 
участнички в ЕИВС. Но това е само част от множеството съпътстващи проблеми, пред 
чието решение са изправени държавите от Централна и Източна Европа. По пътя към 
ЕИВС Източна Европа трябва да стигне първо там, където сега се намира Западна 
Европа, или по-голямата част от нея, и след това да продължи до крайната цел. Преди 
всичко на страните от този регион предстои да извървят пътя, който за Западна Европа 
се маркира от Договора от Рим и Единния европейски акт. От гледна точка на режима 
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на плащанията, това означава, че страните от европейския изток първо трябва да 
постигнат пълна конвертируемост на местните си валути като либерализират режима 
на текущите и капиталовите транзакции. Ако процесът по присъединяване към ЕИВС 
не трябва да се протака неопределено във времето, успоредно с либерализирането на 
режима по текущите и капиталовите операции, страните от европейския изток трябва 
да извършат преход от текущото състояние на икономическата и паричната си система, 
към състоянието, в което в момента се намират западните държави. 
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2. България и Европейският съюз - постановка от гледна точка 
режима на плащания  

Дългият и труден път, който предстои на страните от Централна и Източна Европа до 
присъединяването им към ЕИВС се илюстрира и от макроикономическите им 
показатели през последните години. В момента огромното мнозинство от тази група 
страни е все още доста далеч от изпълнението и дори приближаването към 
маастрихтстките критерии за членство. По отношение на инфлацията (която на 
годишна база в шестте страни със споразумения за асоцииране варираше между 20 и 
120%през 1994 г. според индекса на потребителските цени) и - като резултат - 
дългосрочното лихвено равнище, нито една от източноевропейските държави не е 
готова и не би могла в близките две-три години да претендира за членство в ЕИВС. По 
отношение на останалите два критерия - стабилността на валутния курс и безопасната 
задлъжнялост на държавата - само Чехия, донякъде прибалтийските страни и в по-
малка степен Словения, се доближават и биха могли в обозримо бъдеще да се вместят 
в изискванията от Маастрихт. 

България с инфлация от 121.9%, номинални лихвени равнища по кредитите и 
номинална обезценка от над 100%, бюджетен дефицит от 6.3%от БВП и висок, дори 
проблематичен за обслужване държавен дълг през 1994 г. изглежда най-далече сред 
бившите си източноевропейски партньори от Съвета за икономическа взаимопомощ по 
пътя към валутната интеграция на Европа. 

Пред икономическата политика на България в областта на валутния режим, 
конвертируемостта на лева и паричната политика се очертават три относително 
обособени кръга от въпроси, които трябва да бъдат решени, за да има страната реални 
шансове да се бори за пълноправно членство в ЕИВС в бъдеще: 

• постигане на конвертируемост на лева по текущите външноплатежни операции; 

• либерализиране валутния режим по капиталовите операции и 

• фиксиране на валутния курс на лева към европейската валутна единица с 
произтичащите от това последици за формулиране и провеждане на паричната 
политика в частност и макроикономическата политика като цяло. 

По-нататък последователно ще бъдат разгледани посочените групи въпроси. Наричаме 
ги “групи въпроси”, а не “етапи” или “фази”, защото работата по тях може и трябва да 
върви успоредно, ако се стремим към обозрими срокове на присъединяване към ЕИВС. 
Същевременно логически те могат да бъдат разграничени сравнително лесно и 
еднозначно. Успоредния прогрес в трите споменати области не само се налага 
нормативно от стратегическата цел, но е и практически осъществим както ще се 
опитаме да покажем в следващите раздели. 
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3. Конвертируемост на валутата - общи положения 

3.1 Дефиниция 

По традиция, ще рече до първите 2-3 десетилетия на настоящия век, понятието 
“конвертируемост” се използва за да означи неограниченото право дадена валута да 
бъде обменяна в злато при предварително известен, твърд курс. В момента златото не 
играе съществена роля в международните платежни отношения, поради което 
конвертируемостта на валутите в злато не е актуална концепция. Понятието 
“конвертируемост” в съвременния му смисъл, се отнася до правото националната 
валута да се разменя свободно във всяка друга национална валута при преобладаващия 
валутен курс. “Преобладаващият” валутен курс може да бъде фиксиран или плаващ. 

3.1.1.Вътрешна и външна конвертируемост 

От гледна точка на притежателите на парични остатъци, се прави разлика между 
външна и вътрешна конвертируемост. 

Под външна конвертируемост се разбира правото на притежатели на местна валута - 
нерезиденти, да я превръщат в чуждестранна валута. Обикновено ограничена 
конвертируемост под формата на на външна конвертируемост се прилага от страни, 
които се стремят да стимулират притока на чужд капитал. По-общо - външната 
конвертируемост стимулира чуждестранните лица да предприемат транзакции в 
страни, които осигуряват външна конвертируемост на своята валута. Външната 
конвертируемост на една валута има пряко отношение към частните чуждестранни 
инвестиции, особено когато се съчетава с правото за репатриране на печалбите и 
приходите от ликвидиране на активите на нерезиденти в дадена страна. 

Вътрешната конвертируемост, от своя страна, се отнася до правото на местни лица 
(резиденти) да превръщат паричните си остатъци в чуждестранна валута. Макар тази 
форма на ограничена конвертируемост да не е без значение за притока на 
чуждестранни инвестиции, тя има по-голямо значение като дисциплиниращ фактор за 
националната макроикономическа политика. 

С правото, което вътрешната конвертируемост дава на резидентите да арбитрират 
между местната и чуждестранните валути, тя излага макроикономическата политика на 
външна конкуренция. Това създава рискове за правителствата, но същевременно ги 
принуждава да преследват международно съгласувана и конкурентна политика. 
Резкият завой във финансовата политика на правителството на проф. Беров през 1994 в 
сравнение с 1993 г. е най-близката илюстрация на това общо положение. Този завой 
беше наложен повече от “бягството от лева”, отколкото от пряк натиск на 
международните финансови институции. Друг е въпросът, че спирането на 
официалното външно финансиране през 1993 г. ускори изчерпването на валутните 
резерви и по този начин катализира процеса на “снемане” доверието от лева като 
реакция на икономическите агенти на безперспективната макроикономическа 
политика. 

3.1.2.Текуща и капиталова конвертируемост 
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От гледна точка на целите, за които се търси конвертируемост, се прилага критерий, 
определящ природата на транзакциите, за които е необходима конвертируема валута. 
Традиционното разграничение е между конвертируемост за транзакциите по текущата 
сметка на платежния баланс (текуща конвертируемост) и конвертируемост за 
транзакциите по капиталовата сметка на платежния баланс (капиталова 
конвертируемост). 

Текущата конвертируемост се дефинира като правото да се превръща местната валута 
в чуждестранна за плащания по вноса на стоки и услуги. Границата между текущите 
(особено т. н. “невидими”) и капиталовите операции е доста размита. За всички 
практически цели, в т. ч. и особено за международни преговори, за това дали валутата 
на една страна притежава или не текуща конвертируемост, се съди еднозначно, по това 
дали съответната страна е приела или не статута по чл. VIII на Международния 
валутен фонд. По-специално чл. ХХХ, ал. (d) от Articles of Agreement of IMF определят 
следния обхват на транзакции и плащания, които се смятат за текущи: 

“Плащания по текущи операции, означава плащания, които нямат за цел да трансфер 
на капитал и включват без ограничение: 

(1) всички плащания, дължими във връзка с външната търговия, друг текущ бизнес, 
включително услуги и нормални краткосрочни банкови и кредитни улеснения; 

(2) плащания, дължими за лихви върху заеми и чист доход от други инвестиции; 

(3) плащания в умерен размер, дължими за изплащане главницата по заеми или като 
амортизация на преки инвестиции; 

(4) умерени трансфери за семейни разходи; (чл. ХХХ, (d))” 

Някои от тези категории, от чисто икономическа гледна точка имат характер на 
капиталови транзакции. Включването им в тази категория е обусловено от 
необходимостта да се стимулират и облекчават текущите транзакции, които, като 
правило, изискват изплащане на краткосрочни банкови и заеми и преводи за 
амортизиране на преките инвестиции. 

Капиталовата конвертируемост се отнася до правото да се превръща местната валута 
в чуждестранна за целите на капиталовите транзакции и трансфери. Капиталовата 
конвертируемост е по-малко разпространена от текущата. С преобладаващите от 
началото на 80-те години тенденции към либерализация на капиталовите пазари и 
дерегулацияна на финансовия сектор в глобален мащаб, de jure или de facto капиталова 
конвертируемост обхваща все по-голям брой страни. Всички страни-членки на ЕВС за 
премахнали контрола върху капиталовите транзакции, осигурявайки по такъв начин 
капиталова конвертируемост за своите валути. 

Текущата конвертируемост (подобно на вътрешната) поставя ударението върху 
конкурентноспособността на икономиката и икономическата политика, докато 
капиталова (подобно на външната) - върху способността на икономиката да привлича 
чуждестранен капитал. 

3.2.Условия и последици от конвертируемост на валутата 
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3.2.1.Последици от въвеждане на текуща конвертируемост 

Въвеждането на конвертируемост по текущите операции, съчетана с външнотърговска 
либерализация, има следните по-важни икономически ефекти: 

• Разпространява световната структура на цените в страната. Световните цени 
осигуряват най-ясни и точни сигнали за производствени и инвестиционни решения в 
условията на пазарна икономика и децентрализираност на този тип решения. 

• Имлантира конкуренция на местните пазари. Това, което направи западните страни 
богати е не просто пазарната икономика, а конкурентните пазари. Никой не обича 
конкуренцията, защото тя е принуда, но само действията на другите могат да накарат 
всеки производител непрекъснато да усъвършенства производството си, за да оцелее. 
Външният източник на конкуренция е особено важен за страни в преход, 
производствения сектор, на които беше в значителна степен монополизиран в търсене 
на икономии от мащаба. 

• Текущата конвертируемост на местната парична единица осигурява достъп до 
международните пазари на стоки и услуги и по такъв начин съдейства за подобряване 
стандарта на потребление. 

• Чрез отваряне на местните пазари за външна конкуренция и съгласуване на местните 
с международните цени, текущата конвертируемост води до по-ефективно 
разпределение на ресурсите в сферите, където страната има сравнителни предимства, 
до повишаване производителността и по такъв начин стимулира инвестициите, 
заетостта и растежа. 

Благоприятните средно- и дългосрочни икономически ефекти на текущата 
конвертируемост могат да бъдат извлечени само ако определен минимум от 
предварителни условия са спазени, така че конвертируемостта да бъде “удържана”, а 
не премахната след кратък период. Осигуряването на тези условия има своята 
краткосрочна цена. 

3.2.2.Условия за въвеждане на текуща конвертируемост 

Четири са предпоставките за въвеждане и поддържане на текуща конвертируемост, 
които се коментират най-често: 

• Преобладаване на подходящ валутен курс; 
• Наличие на достатъчно валутни резерви; 
• Макроикономическа политика, съвместима със стабилно функциониране на 
икономиката; 
• Ценова система, отразяваща сравнителната ефективност и полезност на продуктите 
като основен стимулативен механизъм. 

Няма общовалидни рецепти за това какво е “подходящ” валутен курс или “достатъчни” 
валутни резерви. Като общо правило може да се каже, че “подходящ” е онзи валутен 
курс, който уравновесява търсенето и предлагането на чужда валута при липса на 
валутни ограничения и в контекста на конкретна макроикономическа политика. При 
режим на плаващ валутен курс, обикновено е по-лесно текущата конвертируемост да 
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се съчетае с външен финансов баланс. Ако обаче фискалната и парична политика 
остават прекалено експанзионистични, инфлационният натиск ще нарасне и ще доведе 
до непрекъсната обезценка на валутата. В такава обстановка на нестабилност ще 
пострадат инвестициите и растежа. 

“Достатъчно” валутни резерви са необходими за да позволят на страната (а) да 
абсорбира локални или външни шокове без да прибягва до валутни ограничения, 
докато тези шокове получат отговор от макроикономическата политика и/или промяна 
във валутния курс и (б) да финансират временни или сезонни колебания в нетните 
валутни приходи без големи временни колебания на валутния курс. Колкото по-голямо 
значение се отдава на стабилността на валутния курс, толкова по-големи трябва да 
бъдат валутните резерви. Няма строго определен начин за “изчисляване” на 
достатъчност на валутните резерви. Практиката показва обаче, че , поне в миналото, 
поддържане на валутни резерви, еквивалентни на поне тримесечен внос, са се оказвали 
достатъчни за поддържане конвертируемостта на валути в режим на “привързан” 
валутен курс. Република Корея прие статут по чл. VIII на МВФ през 1988 г. с резерви 
равни на тримесечия й внос, Кралство Тайланд прие статут по чл. VIII през 1990 г. с 
резерви равняващи се петмесечен внос; Полша на практика либерализира всички 
операции по текущата сметка (без да е приела задълженията по чл. VIII) при валутни 
резерви и външни кредитни линии, равняващи се на четири и половина месеца внос. 
През 1991 г. България направи същото практически без валутни резерви. 

Постигането на макроикономическа стабилизация е предусловие за въвеждане на 
текуща конвертируемост в идеалния случай. В по-реалистичен вариант, важно е 
макроикономическата политика, провеждана от момента на въвеждане на текущата 
конвертируемост да бъде съвместима с вътрешно равновесие, т. е. да уравновесява 
съвкупното търсене с наличните ресурси и растежа на съвкупното търсене с 
потенциалния растеж на брутния продукт. В противен случай инфлационният натиск 
ще подрони конкурентноспособността на икономиката и ще доведе до дефицити в 
текущата сметка на платежния баланс при даден валутен курс. Алтернативно, 
макроикономическата нестабилност може да породи спиралата обезценка на местната 
валута - инфлация - обезценка. 

От ключово значение в контекста на текущата конвертируемост е фискалната политика 
и по-конкретно данъчната система. Без надеждна данъчна основа, неизбежно се посяга 
към финансиране на разходите по инфлационен път, което подкопава доверието, че 
конвертируемостта ще бъде удържана. От гледна точка на паричната политика, 
нарастването на паричната маса трябва да бъде поставено сигурно под строг контрол. 
Това е толкова по-лесно, колкото по-малки са бюджетните претенции към кредита, но 
изисква и съответното институционално развитие на финансовата система и 
инструментите на централната банка. 

Добре функционираща ценова система и система на стимули е предварително условие, 
за да може ефекта на конвертируемостта върху ефективното разпределение на 
ресурсите да достигне реалната икономика. За да се извлекат всички положителни 
ефекти на конвертируемостта върху ефективността, заетостта и растежа е необходимо 
да се премахне външнотърговския контрол, тарифните бариери, вътрешнотърговски и 
ценови контрол, ограниченията за функциониране на трудовия пазар и други 
административни пречки. 
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3.2.3 Последици от въвеждане на капиталова конвертируемост 

В специализираната литература от последното десетилетие се утвърждава схващането, 
че разграничението между текуща и капиталова конвертируемост е остаряло и вече не 
отговаря на реалностите. Като основание се изтъкват бурните процеси на дерегулиране 
на финансовите пазари в индустриалните страни и тясното им взаимодействие. 
Пробива си път мнението, че капиталовата конвертируемост е също токова важна за 
гладкото функциониране на световната икономика, както текущата конвертируемост е 
била (и остава) важна за свободната международна търговия след Втората световна 
война. 

Сред благоприятните последици, които дерегулирането на капиталовите потоци би 
имало върху икономиката на една страна най-често се изтъкват: 

• нарастване общественото благосъстояние, което става възможно благодарение на 
разполагането с външни спестявания, които увеличават местна ресурсна база. Това 
дава възможност за увеличаване на инвестициите и ускоряване на растежа. 

• свободната търговия с капитал намалява националните разходите, произтичащи от 
периодичните времеви (сезонни) несъответствия между периоди на по-голямо 
потребление или по-голямо производство. 

• улеснява достъпа на страните до международните финансови пазари и съдейства за 
намаляване цената на заемните средства от чужбина. 

• капиталовата конвертируемост увеличава възможностите за диверсифициране на 
риска в търговията с активи, които иначе биха отсъствали. 

• увеличава конкурентността във финансовия сектор, улеснява специализацията в 
предлагане на финансови услуги и стимулира финансовите иновации. 

Въпреки, че тези потенциални благоприятни последици не се оспорват, на практика 
броят на страните (особено развиващите се), които са въвели капиталова 
конвертируемост е много по-малък от тези, въвели текуща конвертируемост за 
валутите си. Причините за това са две: а) условията за поддържане на капиталова 
конвертируемост са много по-строги от тези, необходими за поддържане 
конвертируемост по текущите операции и б) широко е разпространено мнението, че 
запазването на контрола върху капиталовите операции има логически и практически 
основания. 

Аргументите за поддържане на ограничения по капиталовите транзакции обикновено 
се свеждат до следното: 

• улесняват управлението на кризи на платежния баланс и нестабилност във валутния 
курс, които биха били усилени от колебания в краткосрочните капиталови потоци; 

• насочват вътрешните спестявания към финансиране на инвестиции в страната вместо 
към придобиване на чуждестранни активи и ограничават чуждестранната собственост 
върху местни фактори на производството; 
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• увеличават възможностите на държавата да облага с данъци финансовите транзакции, 
доходите и имуществото; 

• не позволяват на капиталовите потоци да противодействат на усилията за 
стабилизация и изпълнение на програми за структурни реформи. 

Тези аргументи имат известен прагматичен смисъл, макар да е трудно да се защитят от 
теоретични позиции. 

Кризите на платежния баланс или нестабилността на валутния курс трудно биха били 
овладени само чрез ограничения върху капиталовите транзакции. Нарушенията във 
външния баланс имат своите корени и фундаментални причини извън капиталовите 
потоци и затова налагането на ограничения върху тях не може да замести 
необходимите действия за премахване на истинските причини за кризите. В най-
добрия случай капиталовите ограничения са палиатив, който действа докато 
подходящите политически мерки провяват своето действие. 

Малко е вероятно ограничението върху капиталовите потоци да бъде успешно в 
задържане на местните спестявания в страната при отсъствие на достатъчно стимули за 
това. И в този случай трябва да се подчертае, че изтичането на капитал се предизвиква 
обикновено от други фактори и именно към тях трябва да се насочат политическите 
мерки. 

Малко е вероятно данъчното облагане на капиталовите транзакции да бъде 
подпомогнато от ограничения върху капиталовите потоци. Естествено, когато 
местните данъчни ставки върху капиталовите транзакции значително превишават 
чуждестранните, налагането на капиталов контрол може да бъде полезно за запазване 
на данъчната основа. Но трябва да се признае също, че ефективността на тези 
ограничения в по-дългосрочни периоди не може да бъде осигурена, докато стимулите 
за заобикаляне на ограниченията остават да действат. 

Що се отнася до полезността на контрола върху капиталовите транзакции да подпомага 
усилията за стабилизация и реформа, аргументът звучи правдоподобно само за 
сравнително кратки периоди. При оценка полезността на този тип ограничения за 
целите на успешна стабилизация и реформа, трябва да се има предвид, че самото 
наличие на ограничения може да наруши доверието в предприеманите реформи, дори 
само поради факта, че позволява те да бъдат забавени. 

Всички аргументи за поддържане на ограничения по капиталовите транзакции почиват 
имплицитно на предпоставката, че тези ограничения са ефективни. Анализът на този 
въпрос показва, че ограниченията на капиталовите транзакции са най-ефективни, 
когато се съчетават с валутни и търговски ограничения за предотвратяване както на 
текущата, така и на капиталовата конвертируемост. Както в развитите, така и в 
развиващите се страни, въвеждането на текуща конвертируемост създава многобройни 
канали за прикрити капиталови потоци. Когато са налице стимули за използването им 
(като например при очаквано значително изменение във валутния курс), по тези канали 
могат да преминават значителни потоци. 

3.2.4.Условия за въвеждане на капиталова конвертируемост 
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През последните 15-20 години Великобритания, Нова Зеландия и Мексико въведоха 
успешно капиталова конвертируемост на валутите си, докато Чили, Аржентина и 
Уругвай, не успяха и трябваше да се върнат към режима на ограничения. Уроците от 
тези епизоди показват, че за да може една страна да въведе успешно и необратимо 
капиталова конвертируемост на своята валута и да намали свързаните с това 
финансови рискове, тя трябва да е осъществила предварително определена политика, 
създаваща условия за отваряне на капиталовата сметка. Ако такава политика и 
необходимите предпоставки не са налице, могат да се породят значителни 
спекулативни потоци, които да направят трудно поддържането на конвертируемостта. 
По реда на тяхната важност, тези условия включват: 

a) Завършена фискална реформа В резултат на фискалната реформа, бюджетния 
дефицит трябва да е значително редуциран, а оставащият - да се финансира по 
неинфлационен път. Значителен бюджетен дефицит, финансиран чрез печатане на пари 
би стимулирал резидентите да изнасят спестяванията си в чужбина за да избягват 
инфлационния данък. Дори за да се сигнализира, че отварянето на капиталовата сметка 
е сериозно и необратимо, може да се наложи по-съществено намаляване на дефицита, 
отколкото това е съвместимо с ценова стабилност и стабилен растеж. Задължително 
условие за трайно намаляване на бюджетния дефицит е завършване на данъчната 
реформа и наличие на широка и стабилна данъчна основа. 

б) Провеждане на финансова политика, която минимизира различията между 
чуждестранните и местни условия, преобладаващи на финансовите пазари. Това 
означава, че местните лихвени проценти на “търгуваните” финансови инструменти 
трябва да са сравними (с поправка за очакваните изменения във валутния курс) с 
преобладаващите лихвени проценти на международните финансови пазари. Освен това 
местната финансова система трябва да бъде усилена, така че да може да конкурира 
успешно с чуждестранните финансови институции и да издържа периоди големи 
колебания в цените на активите. Като минимум това ще изисква преструктуриране на 
финансовите институции с голям дял на несъбираеми кредити в активите си и 
укрепване на капиталовата база на цялата финансова система. 

в) Засилване и “обезопасяване” на местната финансова система Премахването на 
ограниченията върху капиталовите транзакции ще доведе до въвеждането на нови 
финансови техники и инструменти, нови източници на средства и нови участници на 
местните финансови пазари. Тези промени ще засилят конкурентния натиск, което 
евентуално ще доведе до повишаване ефективността на финансовите пазари, но 
същевременно ще бъдат въведени значително усложнени елементи на риск. Това може 
да доведе до резки прекъсвания на платежните и кредитни потоци, щом като по-рано 
не предвижданите рискове се проявят. Ето защо от съществено значение е да се 
подобри локалната система за надзор над финансовите институции, преди отваряне на 
капиталовата сметка. 

г) Премахване ограниченията за гъвкавост на цените и работните заплати. През 80-
те години се проявиха периоди на значителна колебливост в цените на активите и 
страните, особено тези с капиталова конвертируемост на валутата си, трябва да 
адаптират икономиките и финансовите си структури в частност за да издържат на тази 
колебливост в цените на активите. Колебливостта, за която става дума може да има 
особено неблагоприятни последици върху заетостта, производството и богатството в 
икономики, които административно ограничават гъвкавостта в работната заплата, 
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цените и лихвените проценти. Премахването на този тип ограничения преди 
въвеждането на капиталова конвертируемост е важно условие за да може икономиката 
да реагира по-гъвкаво на реални и финансови шокове. 

д) Избягване на данъчно облагане, което стимулира бягство на капитала. Опитът на 
развитите страни показва, че е необходима хармонизация на местните данъци върху 
финансови транзакции с тези преобладаващи в другите страни. Такава хармонизация 
трябва да се постигне преди окончателно премахване на контрола върху капиталовите 
транзакции с цел избягване на големи, данъчно обусловени капиталови потоци. 
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4. Текуща конвертируемост на лева и международни 
разплащания 

4.1 Кратка предистория 

В началото на февруари 1991 г. като част от пакета на радикалната икономическа 
реформа, България практически въведе конвертируемост на лева по текущите 
операции с Постановление на МС No.15.Основното ограничение остана нерешения 
(към онзи момент) проблем с дълга на Българска външнотърговска банка, наследените 
около дузина двустранни платежни споразумения със страни като Афганистан, 
Бразилия и т. н., както и ограниченията за български граждани да купуват валута за 
туристически цели. Ограничената вътрешна конвертируемост на лева издържа вече пет 
години политическата и макроикономическа турбулентност на българския преход като 
ограниченията постепенно отпадат или се смекчават. Така признаването на дълга на 
БВТБ за държавен и сключване на сделката с търговските банки то Лондонския клуб 
премахна може би най-значимото ограничение по външните платежи и текущата 
конвертируемост на лева. “Туристическият” лимит официално бе повишен от 
равностойността на 10 000 лв. в чужда валута до 2 000 US$, на практика е много лесно 
да се заобиколи. Либерализацията в България още в самото начало беше много по-
решителна отколкото в такива “отличници” на прехода като Чехия и Унгария. 
Например Чехия сега подготвя законодателство, което да разреши на резиденти да 
откриват сметки в чужда валута в местни банки като крачка към приемане статута по 
чл. VIII на МВФ. Не е тук мястото за подробен анализ, но ние сме на мнение, че 
България вече е платила цената на въвеждане на текуща конвертируемост на лева без 
напълно да се е възползвала от плодовете й. 

4.2 Международни задължения 

България е обвързана с преки международни задължения по отношение на текущата 
конвертируемост на лева с членството си в МВФ и Европейското споразумение. 

4.2.1 Член VIII на МВФ 

Статутът на България в МВФ е по чл. ХIV.По същество този статут позволява на 
страната да поддържа и адаптира валутни ограничения, които е прилагала към датата 
на приемането й за член на МВФ. Статутът по чл. ХIV се разглежда като временен. 
Всяка страна-членка се очаква да приеме задълженията по чл. VIII. Макар това да е 
доброволен акт за страната, чл. ХIV предвижда механизъм за надзор и инициатива от 
страна на МВФ по отношение приемането на чл. VIII и евентуални санкции 
(прекъсване на кредитирането). 

Страна със статут по Чл. VIII на МВФ поема задължения по алинея 2,3 и 4 на същия 
член да не въвежда ограничения по платежи и трансфери, свързани с текущи 
международни транзакции, да не прилага дискриминационна валутна практика и 
множество валутни курсове (коефициенти), както и да откупува собствената си валута 
от други страни-членки (външна конвертируемост) (Вж. Приложение 1). 

Към 31 март 1995 г. 101 страни от общо 178 членки на МВФ са приели статут по чл. 
VIII на МВФ. Сред тях са 4 страни в преход - Литва, Латвия, Естония и Киргизката 
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република. През 1993-март 1995 27 страни са приели статута по чл. VIII,през 1991-1992 
- 6,а за периода 1980-1990 - 18. 

Страна, която приема задълженията по чл. VIII на практика декларира, че валутният й 
режим е свободен от ограничения, упоменати в чл. VIII.Формално това става чрез 
писмо до управляващия директор на МВФ. Преди това екип от МВФ прави подробен 
преглед на валутния режим и практика на страната. 

С приемане статут по чл. VIII страната сигнализира на чуждестранните си партньори, 
че ще провежда разумна макроикономическа политика и по този начин няма да й се 
наложи да прибягва до валутни ограничения по отношение плащанията и трансферите 
по текущи транзакции. 

4.2.2.Европейското споразумение 

Чл. чл. 60-61 от Европейското споразумение третират режима на плащанията. Макар 
формално текстовете да са формулирани като взаимни задължение, на практика става 
дума за едностранни задължения за България, доколкото валутите на всички страни-
членки на ЕО са напълно конвертируеми. 

Анализът на текстовете позволява да се направят поне два извода: 
1) Чл. 60 обявява задължение за България да поддържа текуща конвертируемост по 
сделки, “които се отнасят до либерализирано в резултат на това Споразумение 
движение на стоки, услуги и хора”. С известно приближение, това означава, че 
България се е съгласила да поеме задължения, аналогични на тези в чл. VIII на МВФ по 
отношение на Европейската общност. 
2) Чл. 61 и 62 подробно третират конвертируемостта на лева по някои капиталови 
транзакции, главно свързани с преките инвестиции. Текстовете показват, че още на 
етапа на асоцииране, европейските ни партньори не могат да се задоволят само с 
текуща конвертируемост на лева. Те са постигнали незабавно задължение за 
конвертируемост по отношение на репатрирането на печалби и амортизация на преките 
инвестиции. Това впрочем е в съответствие с българския Закон за чуждестранните 
инвестиции от 1992 г. В допълнение България е поела ангажименти поетапно да обяви 
и капиталова конвертируемост на лева. По-специално чл. 62 предвижда след 
първоначалния петгодишен период да вземе мерки “позволяващи създаването на 
необходимите условия за по-нататъшно постепенно прилагане на правилата на 
Общността за свободно движение на капитали”. 

4.3 Договорно оформени наши права и защита на интересите ни 

По отношение на режима на плащания и конвертируемостта, добре е най-напред 
българската страна да формулира ясно за себе си в какво се състоят правата и 
интересите й. Дали в избягване или възможно по-дълго протакане на превръщането на 
лева в конвертируема валута? Ние не намираме аргументи в полза на такава теза. 
Международните правила са ясни и установени много преди България да се отвори за 
света. Конвертируемата валута, заедно с всички предпоставки, които са необходими за 
постигането и поддържането й е съществен елемент на свързването на стопанството ни 
със световното и съществен елемент на реформата. От тази гледна точка договорно 
оформените наши права се заключават в осигуряването на преходни периоди, през 
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които да се осигурят необходимите условия за преминаване към конвертируемост на 
лева. 

Това, което противоречи и би могло да навреди на интересите ни, е пропускането на 
преходните периоди, не извършването на необходимата подготвителна работа. 

4.4 Предложения и срокове 

България по същество е готова да обяви незабавно пълна текуща конвертируемост 
на лева като приеме статута по чл. VIII на МВФ. През последните четири години 
България упражнява de facto текуща конвертируемост. Прилаганият у нас режим на 
плаващ валутен курс, очертаващото се рязко падане на годишната инфлация и 
налаганото и по други причини намаляване на бюджетния дефицит като процент от 
БВП и през следващите години, както и размера на валутните резерви и очертаващото 
се състояние на платежния баланс през 1995 г. подкрепят този извод. 

За приемането на статута по чл. VIII остават две формални пречки: 

- ограничението за закупуване на валута от граждани за туристически цели до 2 000 
US$годишно, което на практика не действа и 

- формалното действие на 10-12 двустранни платежни спогодби, повечето от тях 
неактивни. На тези спогодби се гледа като на инструмент за използване на множество 
валутни курсове и за прилагане на дискриминационна валутна практика. 

Възможната последователност на действия е следната: 

1. Министерството на външноикономическото сътрудничество прави преглед и анализ 
на двустранните платежни споразумения. Всички те оперативно се изпълняват от 
Булбанк (Българска Външнотърговска Банка). Анализът трябва да покаже, кои от тях 
са активни и кои не. В зависимост от конкретните резултати се приема график за 
постепенно ликвидиране на този тип споразумения с изтичане на техните срокове и не 
подновяването им, а там където е възможно и веднага. 

2. Управителят на БНБ, в качеството си на управител в МВФ за България, кани мисия 
на МВФ за преглед на валутния режим и практика на страната предвид намерението й 
да приеме статута по чл. VIII на МВФ. На мисията се съобщават намеренията на 
правителството и графика за премахване на двустранните платежни спогодби или се 
аргументира, че тези които трябва да останат в сила не нарушават задълженията по чл. 
VIII. 

3. Министерския съвет приема промяна в ПМС No.15 и премахва ограничението за 
физически лица да закупуват валута. 

С приемането на задълженията по чл. VIII от МВФ, България автоматично изпълнява 
задълженията на страната по чл. 60 от Европейското споразумение. 

Ограниченията за закупуване и износ на валута за туристически цели, обикновено се 
обосновават от гледна точка на необходимостта от ефективност на контрола върху 
капиталовите транзацикции. Премахването на ограничението за закупуване на валута 
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за туристически цели може да се замени с промени в административните процедури по 
валутни разрешения за “невидими операции”. Например възможно е да се запази 
разрешителния режим за свободни преводи в чужбина като разрешенията до 
определена сума (например 5 или 10 хил. долара годишно) са автоматични, а над тази 
сума контролът и документалните доказателства за издаване на разрешение се засилят. 
Казано в скоби преобладаващата сега практика у нас е много по-ограничително по 
“невидимите” операции, особено преводи за лечение, подпомагане на студенти и пр. 
отколкото “туристическото” ограничение. Базирайки се на остарели и противоречиви 
нормативни актове администрацията има възможност да проявява произвол при 
издаването на разрешенията. Още по-важно е, обаче, че администрацията се занимава с 
дребни въпроси от порядъка на няколко стотин долара, докато износа на капитал в 
големи размери въобще не представлява проблем. 

4. По наше мнение поемането на международни задължения по отношение текущата 
конвертируемост на лева, налага да се стабилизира уредбата на тези въпроси чрез 
приемане на Закон за валутния режим и валутния контрол от Народното събрание. 
Проект за такъв закон може да изработен в срок до една година. (На практика 
съществува един проект за Закон за сделките с валутни ценности и валутния контрол 
от 1992 г.). При работата върху проекта е необходимо да се съгласуват и отстранят 
противоречията в действащите в момента, приемани през различни години закони и 
подзаконови актове, третиращи тази материя. По-важните от тях са: 

• Закон за сделките с валутни ценности и валутния контрол (1966) 
• Закон за стопанската дейност на чуждестранните лица и за закрила на 
чуждестранните инвестиции (1992) 
• Закон за банките и кредитното дело (1992) 
• Закон за Българската народна банка (1991) 
• Указ 56 (1989) 
• Постановление на МС 15 “За изменение на валутния режим” (1991) 
• Наредба за внос и износ на валутни ценности (1994) 
• Правилник за приложение на Указ 56 
• Наредба за плащанията (1992) 
• Наредба за добив и преработка на злато, сребро, платина и сделки...(1966) 
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5. Капиталова конвертируемост на лева и международни 
разплащания 

Както личи от т. 3.2.4 страната не е готова да обяви лева за конвертируем по 
капиталовите операции веднага, без да се изложи на съществени икономически и 
финансови рискове. Затова тук предлагаме фазиран и постепенен подход. 

5.1 Състояние 

Макар левът да е официално неконвертируем за целите на капиталовите транзакции, 
административният капацитет за налагането на съществуващите ограничения е 
изключително слаб. Анекдотично се разпространява убеждението, че при няколкото 
резки обезценки на лева, особено в периода ноември 1993-март 1994 г., ролята на 
краткосрочни капиталови потоци особено от близки страни с по-нестабилни 
макроикономически условия, е играл съществена роля. Няма да бъде изненадващо, ако 
се окаже, че стабилността на лева в началото на 1995 г. се дължи в много по-голяма 
степен на приток на капитал, отколкото на подобрен търговски баланс. За съжаление 
квантифицирана оценка на тези процеси е трудно да се представи. Това се дължи в 
частност на некачествената статистика на платежния баланс. 

5.2 Международни задължения 

Ако България желае да се присъедини към Европейската Общност в бъдеще, тя трябва 
да приеме неговите правила за капиталови транзакции без ограничения. По-конкретно 
страната има бъдещи ангажименти в това отношение по Европейското споразумение. 
Чл. 61,ал. 2 предвижда, че след края на петата година от влизането на споразумението 
в сила, България няма да въвежда “каквито и да било нови валутни ограничения по 
движението на капитали и по текущите плащания, свързани с тях между резиденти на 
Общността и България и няма да направи съществуващите разпоредби по-
рестриктивни”. Чл. 62 по-нататък определя времеви рамки (през двата етапа на 
Споразумението) за начини и мерки, които България трябва да вземе за “пълното 
прилагане на правилата на Общността по движението на капитали”. 

5.3 Договорно оформени наши права и защита на интересите ни 

За защита на интересите ни може да се смята осигуряването на преходни периоди за 
въвеждане капиталова конвертируемост на лева. Ако тези преходни периоди не се 
използват за подготовка на необходимите условия за въвеждане капиталова 
конвертируемост на лева, страната рискува или да понесе икономическите и 
финансови рискове от преминаване към пълна конвертируемост без да са налице 
минимално необходимите условия, или външнополитическия риск да поиска 
удължаване на преходния период. 

5.4 Предложения 

С оглед на неподготвеността на страната за пълна конвертируемост на лева, 
предлагаме постепенен подход. Процесът следва да е подчинен на два принципа: 
приоритет на външната пред вътрешната капиталова конвертируемост и приоритет на 
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дългосрочните пред краткосрочните операции. По-конкретно последователността 
може да бъде следната: 

1. Външна конвертируемост по отношение на преките инвестиции; 

2. Конвертируемост по отношение на търговския кредит; 

3. Конвертируемост по отношение на дългосрочните портфейлни инвестиции; 

4. Конвертируемост по отношение на краткосрочните портфейлни инвестиции. 

За да може да се реализира поетапност в отварянето на капиталовата сметка, 
предлаганият в т. 4.4 Закон за валутния режим и валутния контрол, трябва да остави в 
компетенциите на правителството бъдещите действия по либерализиране на 
капиталовите транзакции. Целта на Закона е да обвърже следващи правителства да не 
ограничават текущата конвертируемост. 

Външна конвертируемост на лева по отношение на преките инвестиции може да бъде 
гарантирана веднага още със споменатия по-горе закон, тъй като тя има вътрешна 
нормативна база - Закона за чуждестранните инвестиции. 

Минимално необходимите и пряко свързани с разглеждания въпрос подготвителни 
действия, които препоръчваме са следните: 

1. Да се изиска от БНБ да се придържа към законовото си задължение за съставяне 
платежния баланс на страната като уточни информационните си източници, 
усъвършенства методиката за съставянето му и я съгласува с други заинтересовани 
институции - НСИ и Министерството на външноиконоическото сътрудничество с 
оглед минимизиране несъответствията между митническата и банковата статистика. За 
целта БНБ трябва да укрепи кадрово съответното си организационно звено. В него 
работят висококвалифицирани кадри, но засега само 3 (трима) специалисти. След като 
реши кадровия въпрос, БНБ би могла да поиска и техническа помощ от МВФ по 
въпросите на платежния баланс. 

Във връзка с това ще припомним, че през 1992 г. Световната банка отпусна кредит в 
размер на 17 млн. US$за техническа помощ по изграждането на информационна група 
по дълга. От този кредит са усвоени 3 млн. US$. Групата по дълга беше създадена към 
БВТБ и извърши огромна техническа работа по реконсилиация на дълга на БВТБ 
(всъщност държавния дълг) към външните кредитори. След приключване на процеса 
групата, доколкото остана, се превърна в организационно звено в БВТБ. 
Междувременно се натрупаха официални кредити от МВФ, Световната банка, ЕС, 
Япония и други отделни страни от Г-24, информацията, за структура, падежи, лихвени 
условия и пр. е разпръсната в Министерство на финансите и БНБ и се поддържа (поне 
в БНБ) почти на доброволни начала. 

Без надеждна информационна база за процесите във външния сектор на икономиката, 
всяко решение по отношение конвертируемостта на лева не би могло да избегне 
елементи на хазартност. Икономическата и бюджетната комисии на НС биха могли да 
изслушат Министъра на финансите и Управителя на БНБ по въпроса за 
информационното стопанство, свързано с външния дълг на страната. 
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2. Да се укрепи администрацията, която би трябвало да се занимава с прилагане на 
режима за разрешаване на капиталови операции. Да се изясни “разделението на труда” 
между МФ и БНБ в това отношение. 

3. Да се вземат необходимите (ако се налага и организационни) мерки за укрепване на 
банковия надзор и частност за следене на откритите външни валутни позиции на 
банките. 

4. Да се назначи съвместна работна група от представители на МФ и БНБ със следните 
задачи: 
- да проучи подробно по литературни източници опита на развитите и развиващите се 
страни, които успешно или не, са постигнали пълна конвертируемост на валутите си 
през последните 15-тина години; 
- да направи прогнози за необходимите макроикономически параметри, при които се 
минимизират финансовите рискове от преминаване към пълна конвертируемост на 
лева; 
- да оцени порядъка на вероятните рискове; 
- да предложи на правителството мерки и график за либерализиране на капиталовия 
режим в качеството на подготовка за предвиденото то чл. 62,ал. 2 от Европейското 
Споразумение разглеждане от Съвета за асоцииране “начини, позволяващи пълното 
прилагане правилата на Общността по движението на капитали”. 
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. Присъединяване на България към ЕИВС 

6.1.Какво печелим? 

По-съществените потенциални положителни ефекти за страната от включването й в 
ЕИВС се изразяват в: 

1) "внос" на стабилност на паричната единица; В годините на прехода след 
либерализацията на валутния пазар левът преживя относително дълги периоди на 
стабилност, но и няколко по-кратки периоди на сътресения и скокообразни кризи. 
Замяната му с ЕКЮ - съгласно очакванията за висока степен на стабилност на 
европейската парична единица - би направила стабилно относително нестабилното 
законно платежно средство на територията на България. 

2) "внос" на ценова стабилност; Доколкото макроикономическата теория и практика 
сочат нестабилността на националната валута като основен източник на ценова и 
стопанска нестабилност - особено за малки и силно отворени икономики в режим на 
плаващ валутен курс като българската - замяната на лева с ЕКЮ би стабилизирала и 
вътрешното ценово равнище. 

3) "внос" на централно-банкова репутация; Реномето на една централна банка се гради 
десетилетия наред с провеждане на благоразумна, независима дългосрочно-
ориентирана неинфлационна парична политика. Като изпълняваща функциите на 
централна банка отскоро и в условията на безпрецедентен в стопанската история и 
поради това с висока степен на неопределеност преход от командно-административно 
управление на икономиката към пазар, БНБ - макар да се старае - не е съумяла (по 
обективни причини, и не само) да си създаде такава репутация, каквато би имала 
бъдещата независима и създадена по образец на германската централна банка 
(Deutsche Bundesbank) ЕЦБ. Подчиняването на БНБ на ЕЦБ в рамките на ЕСЦБ би 
повишило доверието на икономическите агенти в централно-банковата институция и в 
политиката, която тя провежда. 

4) по-голяма определеност и повишена предсказуемост на макроикономическата среда 
и макроикономическата политика; В съчетание, първите три ефекта водят до 
четвъртия. 

5) понижени инфлационни очаквания; В съчетание, първите четири ефекта водят до 
петия, който е много важен за макродинамиката на цените и производството и създава 
благоприятна среда за неинфлационен растеж и повече заетост. 

6) елиминиране на валутния риск в рамките на ЕС (в същото време валутният риск се 
запазва по отношение на сделките извън ЕИВС), а оттук и стимулиране на търговията 
със стоки, услуги и финансови инструменти на територията на съюза, което на свой 
ред ще допринесе - чрез икономиите на мащаба и сравнителните преимущества - до по-
рационално използване на ограничените ресурси, повишена ефективност и 
производителност и повече растеж. 

7) участие в "оптимална валутна територия" (съгласно стандартното й определение от 
Мъндел в смисъл на територия на свободно движение на фактори на производството), 
а оттук - по аналогия с обосновката на предходния ефект - и стимул за дългосрочен 
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икономически растеж и постепенно приближаване на жизнените стандарти в България 
към тези на западноевропейските страни. 

6.2 Какво губим? 

По-съществените потенциални отрицателни ефекти за страната от включването й в 
ЕИВС се изразяват в: 

1) загуба на относителната автономност на паричната (валутната) политика (т. е. 
монетарният инструмент на макроикономическо регулиране се предава в ръцете на 
бъдещата ЕЦБ, а фискалният като последица значително се видоизменя); тази загуба 
всъщност е основната - тя може да се разложи на компоненти съобразно вариантността 
на целите, механизмите и инструментите на паричната политика (и 
взаимозависимостта им с тези на фискалната) в различни периоди и да се сведе до 
поредица от техни конкретизирани изменения. В по-общ икономически и политически 
план тази основна загуба би довела до следните (производни на пожертваната 
независимост на паричната политика) по-главни неблагоприятни последици: 

2) загуба на възможността за регулиране (уравновесяване) на платежния баланс и 
стимулиране на БВП чрез изменения на валутния курс (по-специално чрез обезценка 
(девалвация), стимулираща непосредствено нетния износ и - в крайна сметка - 
съвкупното търсене и производството); 

3) относителната загуба на суверенитет (централната банка не би могла да финансира - 
чрез бюджета - национално обосновани разходи, напр. за "омекотяване" на 
икономически шокове или за отбрана); 

4) опасност от проява на очакваната от специалистите дългосрочна склонност към 
провеждане на продефлационна политика от бъдещата ЕЦБ (повлияна от приоритета 
на ценовата стабилност, утвърден с договора от Маастрихт, и структурирането й по 
модела на Deutsche Bundesbank), която постоянно да излъчва депресивни импулси за 
икономиките - особено вредни при наличие на асинхрон в икономическите цикли на 
страните- участнички (ситуация, характерна за Западна Европа при неотдавнашната 
рецесия, въпреки стремежът и полаганите усилия за конвергенция). 

6.3.Законодателно-нормативни последици 

Валутните аспекти на законодателно-нормативните последици от присъединяването на 
България към бъдещ ЕИВС се изразяват в необходимостта от хармонизиране на 
българските закони и подзаконови нормативни актове (някои вече много остарели), 
регулиращи областите на : 

- паричната политика; 
- валутната политика; 
- фискалната политика; 
- икономическата политика като цяло. 

Ще се наложат съществени промени и в законите за централната банка и държавния 
бюджет. 
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По линия на международноправното законодателство, България ще следва да се 
присъедини на определен етап към ЕИВС като подпише и ратифицира следните 
международни договори: 

- Римския договор за създаване на Европейска общност; 
- Единния европейски акт; 
- Базелския акт за участие в Европейската валутна система; 
- Договора от Маастрихт за икономически и валутен съюз. 

Наред с това ще бъде необходимо законодателно да се учредят и институционализират 
органите и механизмите на общоевропейската валутна интеграция във вътрешноправен 
и международноправен аспект, като се постигне хармонизация на вътрешното с 
международното право, както и на националната с общоевропейската политика и на 
инструментите за нейното осъществяване, във връзка със: 

- създаването и функционирането на ЕВИ (ЕЦБ); 
- създаването и функционирането на ЕСЦБ; 
- необходимостта от изменения в целите, устройството и функциите на БНБ в 
съответствие с бъдещата й роля на една от "националните централни банки" в ЕСЦБ. 

Съгласно предложенията по-нататък (точка 6.5)във връзка със създаването и 
функционирането на евентуални институции и механизми по присъединяването на 
България към ЕИВС, ще бъде необходимо законодателно учредяване и регламентиране 
на дейността на някои от следните възможни структури (алтернативно): 

- национален стабилизационен валутен фонд; 
- регионален (източноевропейски) стабилизационен валутен фонд; 
- споразумение в рамките на ЕСЦБ за съгласувани многостранни стабилизиращи 
интервенции; 
- паричен комитет (currency board); 
- национален фонд за омекотяване на ефектите от икономически шокове (shock-
absorber fund). 

Пояснения относно ролята на подобни структури са дадени в точка 6.5 от настоящия 
материал. 

6.4.Последици за макроикономическата политика 

Съгласно предвиденото в Договора от Маастрихт присъединяването на страна към 
ЕИВС би предизвикало сериозни изменения в целите, инструментите и механизмите на 
макроикономическата политика на национално равнище. Накратко, отражението на 
маастрихтските принципи върху националната макроикономическа политика би могло 
да се представи като разделяне на центровете за управление и регулиране на двата й 
основни компонента: общата (наднационална) парична (валутна) политика се 
формулира и провежда централизирано от независима и по закон ориентирана към 
ценова стабилност ЕЦБ, докато - въпреки наличието на общи ръководни правила, 
които значително я видоизменят - фискалната политика остава до голяма степен 
децентрализирана на национално и регионално ниво чрез самостоятелността на 
местните бюджети. Освен върху двата основни компонента (паричен и фискален) на 
макроикономическата политика, интеграционните процеси - дори в случая още преди 
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достигането им до етапа на ЕИВС - оказват въздействие и на практика в Западна 
Европа вече повлияха и върху останалите й компоненти (външнотърговска, подоходна 
и структурна политика). Резултатът е: загуба на търговската политика като инструмент 
за макроикономическо регулиране на национално равнище (поради преминаването й 
към наднационално равнище на регулиране в рамките на ЕИВС); видоизменена 
(унифицирана на наднационално равнище) политика на доходите; видоизменена 
(съгласувана на национално и наднационално равнище) структурна (supply-side) 
политика. 

Поради високата степен на взаимозависимост между компонентите на 
макроикономическата политика и комплексното им влияние върху икономическата 
среда, измененията във всички от тях - пряко или косвено - имат сериозно отражение и 
върху паричната политика. Най-силна обаче е взаимната връзка (права и обратна) 
между паричната и фискалната политика, затова акцентът на анализа по-долу е 
поставен именно върху връзката между тях. 

Загубата на паричната (валутната) политика като инструмент за макроикономическо 
регулиране на национално ниво (поради преминаването й към наднационално равнище 
на регулиране в рамките на ЕИВС) има две преки следствия върху приходната страна 
на държавния бюджет; 

- загуба на инфлационния данък като източник на приходи в националния бюджет. 
- загуба на емисионния доход като източник на приходи в националния бюджет 

Същевременно, участието в ЕИВС би означавало достъп до значителни пера в 
разходната част на бюджета на ЕС и би открило възможности за: 

- субсидиране на националното селско стопанство по линия на общата селскостопанска 
политика на ЕС; 
- субсидиране на структурното развитие на изостанали региони по линия на 
структурните фондове на ЕС. 

По такъв начин националният бюджет би могъл да бъде разтоварен от необходимостта 
да извършва определени разходи, което би компенсирало частично посочените по-горе 
загуби на приходоизточници и би съдействало в известна степен за неговото 
балансиране. 

Наред с преките последици за паричната политика, включването на страната в ЕИВС 
би имало и косвено отражение върху нея по линия на видоизменената фискална 
политика, изразяваща се в: 

- изискване за балансираност (с допустими малки отклонения и изключения) на 
националния бюджет; 
- налагане на ограничение върху държавния дълг; 
- невъзможност за пряко финансиране на бюджетния дефицит от централната банка по 
силата на законодателен акт на националния парламент; 
- забрана за финансиране чрез овърдрафт на националния и регионалните бюджети. 

Макроикономически проблем, произтичащ от присъединяването към ЕИВС, е и 
противодействието на шокове върху съвкупното предлагане /ценови шокове/ и 
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съвкупното търсене. Стандартните рецепти за приспособяване към външен ценови шок 
или за противодействие и стабилизация на икономическия цикъл, които предписва 
съвременната макроикономическа теория, отреждат съществена роля на паричната 
политика. Чрез изменение на паричната маса централната банка може да "смекчава" 
ефекта от ценови шок и да "изглажда" колебанията в цикличността на икономическата 
активност (за сметка на известно покачване на ценовото равнище в средносрочен 
аспект - преди всичко в първия случай). С централизацията на манипулирането с 
паричния инструмент на наднационално ниво, акомодативна парична и 
противоциклична стабилизационна политика би могла да бъде провеждана единствено 
в рамките на целия ЕИВС, т. е. когато шокът има общоевропейски, а не национални 
измерения. В такъв смисъл неакомодираните икономически шокове с регионално или 
национално значение биха предизвиквали изменения в производството и заетостта. За 
да им се противодейства в някаква степен, държавите биха могли да използват 
национални фискални инструменти, напр. фондове, които да действат като 
автоматични стабилизатори на местната икономика. 

6.5 Етапи, институции, механизми 

Различията в мненията и прогнозите за хода на интеграционните процеси в Европа са 
естествени поради високата им степен на неопределеност. Затова са вариантни и 
дискусионни вижданията за хронологическото и организационно-институционалното 
им осъществяване. От гл. т. на прехода към валутен съюз по-долу се очертава процес 
на присъединяване на България към ЕИВС, който е възможно да премине през 
следните няколко етапа (като за всеки от тях се предлагат съответстващи му 
институции и механизми): 

1) Етап I - режим на управлявано плаване на лева при постепенно снижаване на 
колебанията му спрямо европейската парична единица (ЕКЮ) до фиксирането му в 
ЕКЮ (в по-широки или по-тесни граници на колебания); продължителност 3-5 години; 
подобен режим на валутния курс би могъл икономически да се обоснове като вероятен 
от гл. т. на: 

- задълбочаването на процесите на интегриране, които ще се изразяват и в постепенно 
уеднаквяване на ценовите равнища поради мобилността на факторите на производство; 
- провеждането на благоразумна, съобразена с приближаването към маастрихтските 
критерии за членство в ЕИВС макроикономическа и парична политика; 
- затихването на инфлационните процеси с преминаването към по-късни етапи на 
прехода (т. е. с отдалечаването от първоначалния ценови скок при първата, най-силна 
вълна на постсоциалистическата ценова либерализация и последвалите я още няколко 
по-слаби и с постепенното установяване на пазарни механизми в стопанството 
посредством процесите на приватизация, налагане на твърди бюджетни ограничения на 
всички икономически агенти и развитие на институционални структури за регулиране 
на икономиката в пазарна среда). 

Най-големи трудности за постепенното дългосрочно стабилизиране на лева преди 
окончателното му фиксиране в ЕКЮ ще възникнат във връзка с необходимостта от 
положителен, или поне уравновесен (общ) платежен баланс с оглед на ангажиментите 
по изплащането на външния дълг на страната. Възможности за разумна корективна 
политика обаче остават (по-скоро преди включването на България в ЕИВС), доколкото 
текущата и капиталовата сметка реагират по противоположен начин на 
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поскъпването/обезценяването на националната парична единица (или 
повишаването/понижаването на местните лихвени проценти). Стабилизиращо 
въздействие върху валутния курс на лева би имал притокът на трайни постъпления от 
износ (преди либерализацията на капиталовите потоци) и/или на преки чуждестранни 
инвестиции (след това) в страната в условия на недългов и неинфлационен растеж. 

2) Етап II - фиксиране на лева при допустими отклонения като диапазоните на тези 
отклонения могат да се стесняват последователно до или направо да се дефинират в 
границите на т. нар. "тясна лента" на ЕВКМ от плюс-минус 2.25%. Ако бъде 
предпочетено последователно фиксиране на лева на няколко стъпки (което не 
изключва варианта на пълзящото му прикрепване), разглежданият втори етап може да 
бъде всъщност и първи, като алтернатива на периода на управлявано плаване, 
обсъждан по-горе. Възможните фази на стесняването на диапазона на колебание биха 
могли да бъдат поне две: в граници плюс-минус 15%(сегашната "лента" в ЕВКМ) и 
плюс-минус 6%(неотдавнашната "широка лента" в ЕВКМ) от фиксирания курс на лева 
в ЕКЮ (този втори етап също предполага алтернатива - управлявано плаване 
(имплицитно или експлицитно) в същите граници); продължителност 1-2 години; в 
случай че фиксирането на курса не премине през няколко фази, а стане директно в 
рамките на тясната лента, периодът на управлявано плаване би го предшествал (и 
вероятно би продължил по-дълго, отколкото ако бе следван от поетапно фиксиране); 
тогава този пореден преходен период към крайната цел (означен тук като етап II)ще 
бъде пропуснат, като направо се премине към следващия; 

3) Етап III - фиксиране на лева при допустими отклонения в диапазон плюс-минус 
2.25%от курса му в ЕКЮ; продължителност поне 2 години, за да бъдат изпълнени 
изискванията за участие в третия етап на ЕИВС. 

В рамките на изброените по-горе три (или два, ако се изключи средния) етапа в 
България биха могли да бъдат създадени и да функционират следните институции: 

- стабилизационен валутен фонд - национален или регионален (т. е. 
източноевропейски) според целите и териториалния си обхват, или - като (по-добра) 
алтернатива: 

- споразумение в рамките на ЕСЦБ за съгласувани стабилизиращи интервенции, по 
което страна да бъде БНБ. 

В първия случай централната банка би имала на разположение фонд в ликвидна форма 
и в достатъчен (от гл. т. на оборота на местния валутен пазар) обем, съставен от 
кошница валути (в т. ч. и от валути на нечленуващи в ЕИВС държави), който да се 
използва при стабилизиращи интервенции по отношение на националната парична 
единица (ако бъде избран националният вариант на стабилизационния фонд) и/или 
валутите на държавите от Централна и Източна Европа (ако бъде избран регионалният 
вариант). 

Във втория случай стабилизиращите интервенции биха могли да бъдат координирани и 
провеждани съвместно с участието на всички банки в ЕСЦБ в много по-голям мащаб, 
като по такъв начин и ефектът им би бил далеч по-силен. И двата варианта са имали 
материални или идеални исторически прецеденти. 
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Първият вариант - в националната си разновидност - бе прилаган от Полша по силата 
на споразумение с Международния валутен фонд (МВФ) при фиксирането на курса на 
полската злота. В своята регионална разновидност вариантът е обсъждан в рамките на 
Асоциацията за валутен съюз на Европа в началото на 90-те години в контекста на 
бъдещото приобщаване на страните от Централна и Източна Европа към валутния 
механизъм на ЕС. Във връзка с осъществяването му бе предлагано създаването на 
Надзорен съвет за ЕКЮ-зоната, който да управлява резервите на фонда и механизмите 
му за краткосрочно финансиране, да наблюдава макроикономическата политика на 
страните участнички и при необходимост да налага условия за приспособяване на 
икономиките им. Този съвет би включвал представители на източноевропейските 
страни, ЕВИ (впоследствие ЕЦБ), МВФ, както и на Европейската банка за 
възстановяване и развитие (ЕБВР) и Банката за международни разплащания (БМР) в 
Базел. 

Вторият вариант на сътрудничество е застъпен в договора от Маастрихт, доколкото в 
него се предвиждат тесни консултации и координация на действията в областта на 
паричната и валутната политика в рамките на ЕВИ и ЕСЦБ (през втория и третия етап 
на ЕИВС, респективно). 

Очевидна е ползата от подобни механизми за стабилизиране на източноевропейските 
валути чрез набавянето на допълнителни средства за валутни интервенции. Ясен е и 
основният възможен неблагоприятен ефект- доколкото тези механизми ще бъдат 
изградени на многостранна основа, загубата на известна икономическа и политическа 
независимост е неизбежна. 

4) Етап IV - окончателно и неотменимо фиксиране на лева в ЕКЮ (без допускане на 
никакви отклонения от този курс). 

5) Етап V - замяна на лева с ЕКЮ. 

През последните два етапа (които може да се разглеждат и като - и по същество 
представляват - един, тъй като четвъртият етап би могъл да бъде кратък, но също така 
би могъл да бъде и последен, ако многостранното фиксиране в ЕКЮ (без да се емитира 
физически това платежно средство) се запази при използване на всичките национални 
валути от кошницата) би могла да се създаде и да функционира институция подобна на 
опериращите в някои постсоциалистически икономики парични комитети (currency 
board). В този смисъл би било полезно да се анализира опита на страни като Естония и 
Латвия. 

Друга институция, която би могла да се изгради и функционира през последните два 
етапа, е свързана с отсъствието на национален имунитет срещу въздействието на 
икономически шокове. Доколкото паричната политика е предадена на наднационално 
ниво, а фискалната - като резултат - видоизменена, акомодативната и/или 
противоцикличната стабилизационна политика остава възможна единствено на 
общоевропейско равнище. За омекотяване на ефектите от икономически шокове могат 
да се използват фондове (shock-absorber funds), подобни на резервните фондове на 
банките напр., които да действат на принципа на автоматичните стабилизатори на 
икономиката (трансфери и данъци). Тези фондове биха могли да се охарактеризират 
като фискален инструмент, който се пълни (самофинансира) по време на икономически 
подем или благоприятен шок върху съвкупното предлагане или търсене или цените 
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чрез автоматични (изчислявани по формули, задължителни) или доброволни вноски от 
повишените печалби и/или доходи, за да се използва за уравновесяване на съвкупното 
търсене и предлагане или стабилизиране на общото ценово равнище в периоди на 
рецесия или неблагоприятен шок. 
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Заключение 

Доколкото преходът на самите настоящи членки на ЕС към единна парична единица и 
обща валутна политика в рамките на цялостната конвергенция на основните им 
макроикономически параметри до 2000 г. - въпреки поетите ангажименти в договора 
от Маастрихт - остава до голяма степен предмет на неопределеност със сериозни 
икономически и политически измерения, процесът на приближаване на 
източноевропейските държави със споразумения за асоцииране към маастрихтските 
критерии на ЕИВС се очертава като твърде неясен и проблематичен. Затова при 
следването на курса към тази амбициозна, наднационална, общоевропейска цел ще 
бъде необходима гъвкавост на законодателството и политиката, която да гарантира 
своевременното реагиране от страна на България на отклонения и евентуални промени 
по пътя към или в самия ЕИВС. В този смисъл изложените по-горе разсъждения 
относно ползата, цената и възможните етапи, институции и механизми на българското 
присъединяване към евентуален ЕИВС отговарят на състоянието на проблема към 
настоящия момент и не са застраховани срещу потенциални корекции или варианти в 
траекторията на европейския интеграционен процес, поради което не следва да се 
приемат като твърдо фиксирани или универсални. 
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