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Какво e здрав разум в икономическата политика: казусът 

България? 

 

 1. Малко теория вместо увод 

 Голямата депресия (1929-1933г.) е фона на който изпъква 

финансовия гений на Сър Джон Мейнард Кейнс. Това, което предлага 

Кейнс е следното: когато икономиката е в рецесия1 и има недостиг на 

съвкупно търсене, държавата като най-крупният икономически агент на 

пазара, може и трябва да увеличи своите разходи и така да увеличи 

съвкупното търсене. Държавният бюджет ще реализира дефицит, а 

дефицита ще се финансира чрез издаването на държавни ценни книжа2. 

 Когато икономиката е в подем и в следствие на увеличената 

икономическа активност се увеличат приходите в държавния бюджет, с 

реализирания бюджетен излишък се изкупуват държавни ценни книжа. 

 На политиците не им харесва цялата, същинската логика на 

предложението на Кейнс, защото в първият случай те се явяват в ролята 

на Дядо Коледа и то в продължение на цяла година, а във втория случай 

се явяват в ролята на чичо Скрудж3. Затова бюджетните излишъци през 

ХХ век са изключение, а не макроикономическа практика (когато се 

налага). 

 2. Българският казус 

 През 2007г. България регистрира дефицит по текущата сметка в 

рамките на около 20% от брутния вътрешен продукт (БВП). В тази 

ситуация, правителството на България, за да ограничи съвкупното 

търсене, изтегли пари от обръщение чрез постигането на бюджетен 

излишък в рамките на около 3% от БВП. По повод на реализирания 

излишък, възникна въпроса, дали това е разумната макроикономическа 

политика, дали не е по–добре тези пари да бъдат похарчени. 

                                                 
1 Рецесия имаме, когато в две последователни тримесечия се отбележи спадане на брутния вътрешен 
продукт. 
2 Другият вариант за финансиране на бюджетен дефицит е посредством напечатването на необходимото 
количество пари. Академичният термин на това действие е „монетезиране на бюджетния дефицит”. Този 
вариант води до директна инфлация. 
3 Анимационен герой от филмите на Уолт Дисни, станал нарицателно за пестеливост, скъперничество. 
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 Дефицитът по текущата сметка на платежния баланс на България 

е в следствие на дефицита по търговската сметка на платежния баланс. 

Интересно е да се отбележи, че предпоставките довели да големият 

дефицит по текущата сметка са в зависимост от икономически 

действия, които сами по себе си са полезни за българската икономика, 

но наслагването им в рамките на едно десетилетие увеличават 

изпреварващо нарастване на потреблението и се задейства един ефект 

известен във физиката като кохерентност. 

 Валутния борд: След въвеждането на валутния борд (01.07.1997г.) 

беше въведена стриктна фискална политика, която се отрази в 

балансирани публичните финанси и намаляване на финансовия риск за 

България; 

 Приватизацията на българските банки: Новите собственици, 

желаейки бързо да изплатят направените инвестиции в България и 

осъзнавайки, че българската икономика и население изпитват глад за 

кредити, след дългият период на кредитни пости, увеличиха своята 

експозиция в корпоративни и потребителски заеми; 

 Ниските лихвени равнища в света: Намалението на лихвите в 

главните икономики на света беше започнало през 90-те години на ХХ 

век, а след терористичните атаки на 11.09.2001г., световната икономика 

беше изправена пред опасността на рецесия и FED (Federal Reserve 

System), ECB (European Central Bank) и другите централни банки 

напарваха, това което е в техните правомощия–осигуриха ликвидност 

посредством намаляване цената на парите. 

 Ефектите от така изброените факти доведоха до увеличаване на 

инвестициите в българската икономиката, което е съпроводено с 

ускоряване на икономическия растеж, намаляване на безработицата, 

нарастване цената на труда, стабилизиране на публичните финанси. 

Ниските лихвени проценти направиха капитала лесно достъпен и това 

беше главният двигател за растежа на цената на недвижимите имоти в 

България, което увеличи чисто богатство на българина. Нарасналото 

благосъстояние на българина се материализира в (луксозно) потребление. 
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 Най-важната цел на макроикономическата политика на една 

държава е поддържането на устойчив във времето икономически 

растеж. Макроикономическата политика е в правомощията на 

правителството и за тази цел, то може да оперира с инструментариума 

на фискалната4 политика. Поддържането на устойчив икономически 

растеж се постига посредством изглаждане бизнес (конюнктурния) 

цикъла (вълни на Кичин), по който се развива икономиката. При 

симптоми на рецесия в икономиката, правителството може да си 

позволи да реализира бюджетен дефицит и така да стимулира 

съвкупното търсене, което да пречупи тенденцията за намаляване на 

БВП. Ако икономиката прегрява, правителството е длъжно да реализира 

бюджетен излишък и да намали съвкупното търсене. 

 Графика 1 - Бизнес (конюнктурен) цикъл, вълни на Кичин с 

четиригодишно продължение 

 

 При сегашната макроикономическа ситуация в България, при 

която реалният БВП е по-голям от потенциалния и увеличаването на 

агрегатното търсете се удовлетворява с увеличение на цените, 

правителството е длъжно да държи стриктно под контрол държавните 

разходи и бюджетът на правителството да завършват с излишък, с който 

да се предплаща външен държавен дълг. От макроикономическа гледна 

точка, това наподобява монетарният инструмент операция на открития 

                                                 
4 Фискалната политика включва следните инструменти: трансферни плащания, данъци 
и държавни разходи. 
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пазар5. Изтегля се свободен паричен ресурс от икономиката и се 

намалява агрегатното търсене. 

 Излишък в държавният бюджет е необходим, защото другите два 

инструмента на фискалната политика действат в посока на увеличаване 

на съвкупното търсене (преките данъци намаляват, трансферните 

плащания се увеличават). 

 Графика 2 

 

 3. Защо е необходимо това спестяване от правителството 

 Най-вероятно 2008г. ще върховата година в икономическия бизнес 

цикъл на България и това е периода, когато най-лесно може да 

реализира спестявания без това да намали растежа на БВП и 

същевременно спестяването да има възпиращ ефект срещу инфлацията. 

Спестяванията на ниво правителство са необходими и като контрапункт 

на намаляващото спестяване (или увеличаващо се задлъжняване) от 

населението. 

 Бизнес цикълът се изписват като синусоида около най-дългите 

вълни в икономиката–вълните на Кондратиев. Вълните на Кондратиев се 

задвижва от технологичните нововъведения в световната индустрията и 

                                                 
5 Монетарните инструменти са финансови инструменти, с които борави централната 
банка. С въвеждането на валутния борд, на Българската народна банка (БНБ) са отнети 
възможностите да оперира с монетарните инструменти на сконтовата политики и 
операциите на открития пазар. На практика единствения монетарен инструмент, с 
който може да оперира БНБ е минималните задължителни резерви. 
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според тази вълнова теория първите 20 години на ХХІ век ще са във 

възходяща фаза, а не ще е съмнение, че най-добре да се реализират 

спестявания, когато и вълните на Кичин и на Кондратиев са във възход. 

Но наличието на това съвпадение, не може да бъде главния мотив за 

реализиране на бюджетен излишък. 

 Графика 3 

 

 Когато се уточни, как ще се разпредели бюджетния излишък от 

2007г., тогава се разбира каква е и дългосрочната полза от него. 

 Половината от реализирания излишък се превежда във Фискалният 

резерв (посочен като статия „Задължения към правителството и 

бюджетните организации” в пасива на баланса на управление 

„Емисионно”), който служи като обезпечение по плащането на 

главниците на българският външен държавен дълг6. Другата половина7 

до 31 май 2008г. трябва да се трансферира в Държавния фонд за 

устойчивост на пенсионната система. 

 Проблемът с външният дълг на България до някъде е решен с 

натрупаните във Фискалния резерв средства. На 15.01.2013г. предстои 

                                                 
6 Румен Аврамов в свое интервю сполучливо нарече Фискалният резерв „данък история”, защото 
България е единствената европейска страна, която е успяла „да се запише” като участник в двете дългови 
кризи през ХХ век (1932 и 1990г.). 
7 Държавен вестник (бр.113 от 2007г.); Закон за държавния бюджет на Република България за 2008г., §17, 
ал.3 от Преходните и заключителните разпоредби на закона (стр.40). 
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булетно8 плащане по българските глобални облигации деноминирани в 

евро в размер на 835,5 милиона (1634,1 милиона лева). На 15.01.2015г. 

предстои булетно плащане по българските глобални облигации 

деноминирани в американски долари в размер на 1272 милиона. Към 

01.02.2008г. във Фискалния резерв са натрупани средства в размер на 

6 731,8 милиона лева9, които покриват двете главници. Това е добре и с 

голяма степен на сигурност може да се твърди, че няма да ни се наложи 

да „превъртаме” (с ново емитирани облигации да плащаме падежа на 

сегашните облигации) този дълг във времето. Ако за покриването на 

главниците по външния дълг на България има решение (финансово 

подплатено), уви, същото не може да се каже за дефицита на 

Държавното обществено осигуряване. 

 Графика 4 – Трициклична схема на Шумпетер10 

 

 

 ХХ век условно може да бъде наречен „векът на големите държавни 

дефицити (и дългове)11”. Може да се направи допускането, че ХХІ век ще 

                                                 
8 От английски език, bullet–куршум. Така се наричат облигациите, чийто главници се амортизират 
еднократно на падежа. 
9http://www.bnb.bg/bnb/home.nsf/fsWebIndexBul?OpenFrameset. 
10 Кондратиев, Н.; „Дългите вълни в икономиката”; С., Университетско издателство „Стопанство”; 1995, 
стр. 157. 
11 През ХХ век е имало две световни дългови кризи (20-те и 80-те години). 
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бъде „векът на големите дефицити на публичните пенсионни системи”. И 

докато в САЩ и Западна Европа, на 1 пенсионер се падат до 3 

осигурени лица, България влиза в този век, с едни от най-лошите 

параметри. На 80 пенсионери се падат 100 осигурени лица (това 

съотношение е известно като коефициент на зависимост). Актюерската 

прогноза на Националния осигурителен институт (НОИ) е, че този 

коефициент ще нараства и ще стигне до единица (едни пенсионер, едно 

осигурено лице) към 2050 година, докато това отношение ще е бъде 

около 0,5 (едни пенсионер, две осигурени лица) за САЩ и Западна 

Европа. 

 Графика 512 

 

 През годините баланса на фондовете на Държавното осигурява 

(ДОО) се подобрява до 2030г. (достига до дефицит от 2% от БВП) и след 

това започва стръмно увеличаване на дефицита. 

                                                 
12 Конвергентна програма (2007-2010г.), стр.50; 
http://www.aeaf.minfin.bg/bg/documents/pep/cp_2007/CP2007_bg.pdf 
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 От изложеното до тука може да определи, че степените за свобода 

за провеждане на макроикономическата политика в България са 

ограничени от следните параметри: поддържане на устойчив 

икономически растеж, вълни на Кичин, вълни на Кондратиев, 

натрупване на средства в Държавния фонд за устойчивост на 

пенсионната система, коефициент на заместване в публичната 

пенсионна система и баланса на ДОО. 

 Периода, през който ще имам възможност за благоприятно 

развитие на посочените параметри (растеж на икономиката 

едновременно по вълните на Кичин и Кондратиев, намаляващ дефицит  

 Графика 613 

 

по баланса на ДОО и коефициент на заместване под единица14) е до 

2020г., а годините през които ще може да се реализира това са не повече 

от 2 до 3 години15. 

 Важно е в периоди, в които има наслагване на благоприятни 

макроикономически данни за България да се формира бюджетен 

излишък. Този излишък ще помогне да посрещнем по-леко бъдещите 

                                                 
13 Конвергентна програма (2007-2010г.); стр. 65, 
http://www.aeaf.minfin.bg/bg/documents/pep/cp_2007/CP2007_bg.pdf 
14 Вероятността за благоприятно развитие на четирите параметъра е 6,25 % (Изчислена като 0,54) 
15 Допускам, че 2008г. е върховата година в бизнес цикъла на българската икономика. Според вълните на 
Кичин, най-вероятно долната точка на бизнес цикъла ще бъде през 2013г. следващата пикова година ще е 
2017г. Именно в периода 2015-2018г. очаквам да се налице същите макроикономически условия като 
през 2006-2008г. 
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бюджетни дефицити по ДОО. Наивно е да се правят макроикономически 

допускания за икономическото развитие на България от 

предположението, че българската икономика постоянно ще расте с 5-6% 

и реализирането на бюджетен излишък винаги ще е безпроблемно (няма 

да действа като спирачка за икономическия растеж на страната). 

 На парите, които се акумулират в Държавния фонд за устойчивост 

на пенсионната система, може да се погледне не само като на 

пропусната възможност „да се напълни хладилника”16, а като на 

застраховка, предпазваща от бъдещи финансови катаклизми, защото 

бъдещите изходящи парични потоци от държавният бюджет (да покрие 

бюджетният дефицит на ДОО пенсионерите) са лесно прогнозируеми и 

увеличаващи се (след 2030г.), а входящите не са толкова сигурни за 

прогнозиране. Това разминава във вероятността за прогнозиране на 

двата парични потока се нарича риск. Риск, които трябва да се опитаме 

да застраховаме. „Премията” по тази застраховка трябва да се плаща по 

време на икономически растеж. Това за мен е здрав разум в 

икономическа политика на България. 

 3. Една история вместо епилог 

 Има и още едно основание, поради, което е необходимо публичните 

финанси в България да завършват с излишък в дни на икономически 

възход. Основанието е ирационално, но си заслужава да знае или най-

малкото да не се игнорира: 

 „... през 1960 година психологът от Станфордския университет 

Уолтър Мишел дава по едно парче торта на група 4-годишни деца. 

Излиза и обещава, като се върне след 20 минути, да даде по още едно 

парче награда на всяко дете, което е устояло на съблазънта и не е 

излапало пастичката. След години учения доказва, че всяко дете, 

надвило страстта си към подарения сладкиш, е израснало като 

емоционално стабилна и компетентна личност, за разлика от 

лакомниците.”17 

                                                 
16 Това е основната гледна точка на микроагентите (хората) към водената макроикономическа политика в 
момента. 
17 Стоянова, Г.; „Царят и неговата еднолична индустрия на бляновете”; вестник „Монитор”; вторник, 11 
юни 2002г.; стр. 15.  


