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Abstract: The choice of monetary regime is important in order to determine the monetary policy 

of a central bank and the implementation of instruments of this policy. Monetary policy is part of 

economic policy of the countries and the right choice of a monetary regime is important for the 

realisation of the ultimate goals of the monetary policy. The study aims to analyse the monetary 

regimes, applied in the countries in the Central and Eastern Europe in the period 2000-2015. 

The study confirmed that the countries in Central and Eastern Europe have chosen the 

appropriate monetary regimes such as currency boards and inflation targeting, which are stable 

and sustainable over time. The selected monetary regimes of the countries in Central and 

Eastern Europe allowing them to recover from the global financial crisis and to overcome the 

negative consequences from the crisis. 
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Резюме: Изборът на паричен режим е важен с оглед на определянето на паричната 

политика на една централна банка и прилагането на инструментите на тази политика. 

Паричната политика е част от икономическата политика на страните и правилния 

избор на паричен режим е важен за реализирането на крайните цели на паричната 

политика. В настоящото изследване се цели да се анализират прилаганите парични 

режими в страните от Централна и Източна Европа в периода 2000-2015 г. В 

изследването се доказва, че страните в Централна и Източна Европа са избрали 

подходящи парични режими като парични съвети и инфлационно таргетиране, които са 

стаблини и устойчиви във времето. Избраните парични режими от страните в 

Централна и Източна Европа им позволяват да възстановят след глобалната финансова 

криза и да преодолеят негативните последици от нея.  

JEL: E52, E58, F31 

Ключови думи: парични режими, парична политика, валутно-курсов режим, Централна 

и Източна Европа 
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1. Увод 

Паричната политика на страните от Централна и Източна Европа се определя от 

паричните режими и валутно-курсовите режими, действащи в тези страни. В исторически 

план съществуват различни парични режими, които се характеризират със своите 

предимства и недостатъци. Но, в икономическата литература все още няма обособено 

единно мнение, кой е най-подходящият паричен и валутно-курсов режим за конкретната 

страна. Така се обособява виждането, че нито един паричен и валутно-курсов режим е 

подходящ за всички страни по едно и също време
1
. Кой режим е подходящ за конкретната 

страна се определя от специфичните особености на страната, конкретното време, за което 

се определя този паричен и валутно-курсов режим и нивото на икономическото развитие
2
. 

Страните се характеризират освен с различно ниво на икономическо развитие и с 

различно ниво на културни и социално-демографски характеристики. Поради това с оглед 

на извършване на анализ за резултатите от действието на конкретен паричен режим е 

необходимо да се изберат страни със сходно икономическо и социално развитите. 

Страните от Централна и Източна Европа (Чехия, Унгария, Полша, Естония, Литва, 

Латвия, Словакия, Словения, България и Румъния) са избрани за предмет на изследване в 

настоящата разработка. Тези страни си приличат по това, че те преминават през 

съществени трансформации на икономическите си системи от началото на 90-те години на 

миналия век. Това са страни, които избират в бъдеще да се присъединят към Европейския 

съюз и в последствие към Еврозоната и до този момент те имат правото да избират 

съответния валутно-курсов и паричен режим с оглед на постигането на целите на 

макроикономическата си политика
3
. Тези страни избират различни стратегии по 

отношение на прилаганата икономическа политика при техните усилия за постигането на 

изискванията за членство в Европейския съюз, а в последствие към еврозоната като в 

началото на прехода те прилагат различни парични режими и валутно-курсови режими. 

Една част от страните се ориентират към фиксиране на валутния си курс в началото на 

прехода и в последствие преминават към режим на плаващ курс (Чехия, Унгария, Полша, 

                                                           
1
 За подробности виж. Frankel (1999), БНБ (2008). 

2
 Според Мишкин (2014) таргетирането на валутния курс като алтернативна стратегия на парична политика 

не е най-добрата стратегия за парична политика да индустриалните страни, докато за нововъзникващите 

пазари, където паричните и политическите институции не функционират добре този режим е единствения 

начин за ограничаване на инфлационните очаквания (Мишкин (2014), с. 492). 
3
 Някои страни вече са част от Еврозоната, а именно Словения (2007), Словакия (2009), Естония (2011), 

Латвия  (2014), Литва (2015). 
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Словакия) или запазват фиксирания валутен курс за целия период на прехода (Естония, 

Литва, Латвия)
4
, а други страни започват първо с плаващи валутни курсове, а в 

последствие преминават към фиксиране на валутните си курсове (България) или запазват 

плаващия валутен курс за целия период (Румъния)
5
. Следва да се има предвид, че страните 

от Централна и Източна Европа, по пътя си към eврозоната се сблъскват и с редица 

предизвикателства и са изправени и пред негативните последици от проявлението на 

глобалната финансова криза.  Глобалната финансова криза се отразява негативно на 

страните като една част от тях отчитат по-съществен спад на БВП, отколкото други страни 

от Централна и Източна Европа. Дали обаче, прилаганите парични и валутно-курсови 

режими влияят върху възстановяването на страните в Централна и Източна Европа? 

В настоящото изследване се цели да се анализират прилаганите парични режими в 

страните от Централна и Източна Европа в периода 2000-2015 година. Този период е 

избран с оглед на това, че след 2000 година страните вече са приложили съответния 

предпочитан от тях паричен и валутно-курсов режим и са направили основните 

икономически и структурни реформи в прехода си от планова към пазарна икономика. 

Всички страни са преминали кризисните си периоди, свързани с прехода през 90-те 

години и са успели да стабилизират икономиките си с оглед бъдещото членство в ЕС и 

eврозоната.  

Тезата, която се защитава е, че страните от Централна и Източна Европа са избрали 

парични режими, които са стабилни във времето и им позволяват да се възстановят 

сравнително плавно след глобалната финансова криза и при двата основни парични 

режима на паричен съвет и на инфлационно таргетиране. 

Настоящото изследване е структурирано по следния начин. Във втората част се 

разглежда същността на различните парични режими, техните недостатъци и предимства. 

В следващата част са представени паричните и валутно-курсови режими в страните от 

Централна и Източна Европа. Последната част представя основните заключения от 

анализа в хода на изложението. 

 

 

                                                           
4
 Неновски (2009) ги нарича страни с тип „фиксиран старт“.  

5
 Неновски (2009) ги нарича страни с тип „плаващ старт“. 
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2. Видове парични режими 

 Паричният режим може да се дефинира като съвкупност от формални правила, 

които определят динамиката на паричното предлагане. Bordo, Schwartz (1997) определят 

паричния режим като съставен от „ограничения, наложени от традициите, институциите и 

природата върху възможността на паричните власти да влияят на динамиката на 

макроикономическите величини“
6
. Авторите наблягат на важността на очакванията, които 

се отнасят до тези на публиката по отношение на действията на провеждащите паричната 

политика и тези на провеждащите паричната политика по отношение на реакцията на 

публиката, свързана с техните действия. Неновски, Христов, Петров (2001)
7
 определят 

паричният режим като правила, които определят динамиката на паричното предлагане и 

механизмите, чрез които се контролират наложените правила. Неновски (2009) 
8
 

подчертава, че паричният режим има две измерения, а именно вътрешно, което включва 

механизма на паричното предлагане, и външно, което включва режима на валутен курс. 

Именно поради тази причина са възможни различни комбинации на паричен режим и 

валутно-курсов режим, които ще бъдат проследени в следващата част и които са от 

значение по отношение на дефинирането на стратегията на паричната политика на една 

страна.    

Съществуват различни видове парични режими в световен мащаб, което се 

наблюдава и на практика при отделните страни. Мишкин (1999)
9
 предлага една от най-

широко-известните класификации на паричните режими,  която определя четири вида 

парични режима: таргетиране на валутния курс, таргетиране на паричен агрегат, 

таргетиране на инфлацията и парична политика с имплицитна, а не експлицитно зададена 

номинална котва. Всички те се основават на определяне на „номинална котва“, която се 

счита като основна предпоставка за успешен паричен режим поради възможността от 

ограничаване на инфлационните очаквания и постигането на основната цел на паричната 

                                                           
6
 Bordo M., Anna Schwartz, (1997) Monetary Policy Regimes and Economic Performance: The Historical Records, 

NBER Working Papers Series, Working Paper 6201, стр. 4. 
7
 Неновски, Н., К. Христов, Б. Петров (2001) От лев към евро: кой е най-добрият път?, издателство „Сиела“, 

София, стр. 13. 
8
 Неновски, Н.(2009), Паричните режими в посткомунистическите страни. Дългосрочни перспективи, 

Агенция за икономически анализи и прогнози, Икономически изследвания, №2, стр. 4. 
9
  Mishkin, F. International Experiences with Different Monetary Policy Regimes. NBER Working papers, No 7704, 

1999. 
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политика – ценова стабилност и поради избягването на проблема с времевото 

несъответствие
10

.   

При таргетирането на валутния курс стойността на националната парична единица 

се фиксира към  стойността на стоки, чужда валута или кошница от валути . Този режим е 

привлекателен за малки отворени икономики, при които производството и потреблението 

са зависими от търгуеми стоки, имащи голям дял в икономиката и колебанията на 

валутния курс оказват значително влияние върху ценовото равнище. Най-твърдият 

ангажимент за спазване на фиксирания курс към чуждестранната валута или кошницата от 

валути има при паричен съвет, който се прилага сравнително в голяма степен в Централна 

и Източна Европа и до голяма степен се счита за успешна стратегия за влизане в 

еврозоната. Този режим, обаче, се свързва с няколко недостатъка най-вече загубата на 

независима парична политика
11

 и отвореност към спекулативни атаки срещу валутата на 

страната. 

При таргетирането на паричните агрегати се задава определена цел за паричния 

агрегат като нарастване с конкретен темп на прираст или увеличаване в определени 

граници, за да се постигне крайната цел на паричната политика – ценовата стабилност. Но, 

успешността на този режим зависи от това дали съществува ясно изразена връзка между 

таргетирания паричен агрегат и инфлацията. Централната банка е изправена и пред избора 

на конкретен паричен агрегат с оглед на това, че тя може по-лесно да таргетира тесните 

парични агрегати, но те съответно имат по-слаба връзка с инфлацията и с основните 

макроикономически величини, които са и основни цели на паричната и икономическата 

политика като цяло. Като предимство на този режим се счита, че е лесно-разбираем за 

публиката, поради ясното дефиниране на целта, за която излизат статистически данни с 

много голяма честота. Това осигурява доверие в режима, особено при стриктното спазване 

на зададената цел. 

Инфлационното таргетиране е паричен режим, при който централната банка 

публично обявява средносрочните цели за инфлацията като се ангажира да постигне 

                                                           
10

 Този проблем възниква, когато паричните власти са притискани от правителството да провежда 

експанзионистична парична политика, която в краткосрочен план води до стимулиране на производството и 

заетостта, но в дългосрочен план води до по-висока инфлация. 
11

 Някои автори, например Мишкин (2014),  дори изтъкват, че за страните в преход, това не е толкова голям 

недостатък с оглед на това, че паричните власти на тези страни все още нямат достатъчно опит да провеждат 

парична политика и по-добре да се откажат от провеждането на такава. 
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ценова стабилност като основна дългосрочна цел на паричната политика. Този режим 

осигурява голяма прозрачност по отношение на прилаганата парична политика. 

Предимствата на инфлационното таргетиране са свързани с голямата отчетност на  

централната банка, която поема ангажимента постоянно да комуникира с публиката 

резултатите от провежданата парична политика, с недопускането на провеждане на 

експанзионистична парична политика, водеща до увеличаване на производството и 

заетостта в краткосрочен план, но водеща до инфлация в дългосрочен период, с 

разбираемостта си, осигурена по отношение на публиката. Недостатъци на 

инфлационното таргетиране са липса на гъвкавост поради трудности за реакция при 

непредвидени обстоятелства, разкриване на резултатите от паричната политика със 

закъснение, нисък ръст на икономиката и нарастващи колебания в производството. 

При паричната политика с имплицитна, а не с експлицитна номинална котва, не се 

представят някакви експлицитни правила, но се следва стратегия за управление на 

паричната политика, която цели да постигне дългосрочната цел - ценовата стабилност.  

 

3. Паричните режими в Централна и Източна Европа  

През анализирания период 2000-2015 г. в страните от Централна и Източна Европа 

се прилагат два основни парични режима на инфлационно таргетиране и на таргетиране 

на валутните курсове с твърд ангажимент за поддържане на фиксирания валутен курс при 

условията, правилата и механизмите на паричен съвет (Таблица 1).  

Таблица 1. Парични и валутно-курсови режими в Централна и Източна Европа 

  

Валутно-курсов 

режим Паричен режим Членство в Еврозоната 

България 

Фиксиран валутен 

курс Паричен съвет   

Естония 

 Фиксиран валутен 

курс Паричен съвет 

От 2011 година и прилагане на 

парична политика без външно 

зададена котва 

Латвия 

 Фиксиран валутен 

курс 

Спазване на покритие 

на паричната база с 

валутни резерви  

От 2014 година и прилагане на 

парична политика без външно 

зададена котва 

Литва 

 Фиксиран валутен 

курс Паричен съвет 

От 2015 година и прилагане на 

парична политика без външно 

зададена котва 

Чехия 

Свободно плаване, а 

от 2014 г. 

управлявано плаване 

Инфлационно 

таргетиране  

Унгария Плаващ валутен курс 

Инфлационно 

таргетиране   
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Полша 

Свободно плаващ 

курс 

Инфлационно 

таргетиране   

Румъния Плаващ валутен курс 

Инфлационно 

таргетиране   

Словения 

Управлявано плаване 

и фиксиран курс с 

отклонение +/-15 от 

юни 2004 г. 

Инфлационно 

таргетиране 

От 2007 година и прилагане на 

парична политика без външно 

зададена котва 

Словакия 

 Управлявано 

плаване и фиксиран 

курс с отклонение +/-

15 от ноември 2005 г. 

 Инфлационно 

таргетиране преди 

влизането в еврозоната 

От 2009 година и прилагане на 

парична политика без външно 

зададена котва 
 

Източник: МВФ 
 

За целия анализиран период в България се прилага паричен съвет, който е въведен 

през юли 1997 г. след период на значителна инфлация (през 1996 г. инфлацията, измерена 

чрез индекса на потребителските цени възлиза на 311.6%). Преди това в страната се 

прилага паричен режим на таргетиране на паричните агрегати
12

, който се оказва твърде 

неуспешен. 

В Естония се въвежда паричен съвет още през август 1992 г., поради инфлационния 

натиск вследствие на либерализацията на цените при прехода към пазарна икономика,                       

разрешаването на проблемите с хроничния недостиг на пари в брой и възстановяване 

равновесието на търсенето и предлагането
13

.  Страната запазва паричния съвет до 

влизането й в еврозоната благодарение на това, че този паричен режим е подкрепен и със 

съответната политика, насочена към полагане на максимални усилия за постигане на 

балансиран бюджет, затварянето на банки в несъстоятелност и ангажимента за 

поддържането на паричния съвет, въпреки Руската криза през 1998 г. и глобалната 

финансова криза през 2008-2009 г. 

 В Литва също се прилага паричен съвет от април 1994 година. В периода от 

въвеждането на паричния съвет до 1 февруари 2002 година литът е фиксиран към 

американския долар, а от 2 февруари 2002 година литът е фиксиран към еврото при курс 

                                                           
12

 През 1996 г. след подписването на четвъртото стендбай споразумение с МВФ се определят конкретни 

индикативни цели за резервните пари като оперативна цел и за широкия паричен агрегат М3 като междинна 

цел, но те са трудно постижими в условията на банкова криза и теглене на депозити. Програмата на МВФ е 

ориентирана към паричното предлагане, но провеждането на парична политика чрез таргетиране на 

паричните агрегати в период на криза на доверието може да бъде трудно изпълнима поради това, че 

търсенето на пари е нестабилно и се нарушава връзката между оперативните, междинните и крайните цели 

(Roussenova (2002)) . 
13

 Fabris, N., Rodic, G. The efficiency of the currency board arrangement, Journal of Central Banking Theory and 

Practice, Vol 1, pp 157-176, 2013. 
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3,45280 лита за 1 евро. От юни 2004 г. Литва влиза в Европейския валутен механизъм II 

при същия валутен курс с граници на колебание +/- 15% около централния паритет. 

Латвия прилага фиксиран курс от февруари 1994 година до края на 2004 година 

като латът е фиксиран към специалните права на тираж. От началото на 2005 г. латът е 

фиксиран към еврото при валутен курс 0,702804 лата за 1 евро с допустими граници на 

отклонение +/- 1% около централния паритет. Следва да се има предвид, че Латвия 

въпреки, че не въвежда паричен съвет спазва правилата на този режим за покритие на 

паричната база с валутни резерви. 

Чехия въвежда инфлационното таргетиране от началото на 1998 г. като не променя 

своята основна цел за постигане на ценова стабилност, но променя начина, по-който ще 

реализира тези цели. Още в началото на въвеждането на инфлационното таргетиране в 

Чехия централната банка обявява целта си за постигане на средносрочна „нетна“ 

инфлация до края на 2000г. в границите на 3,5%-5,5%. За да ограничи инфлационните 

очаквания централната банка задава и граници, в които следва да бъде инфлацията в края 

на 1998 г., а имено – 5,5%-6,5%. През 2001 г. централната банка на Чехия взема решение 

да таргетира инфлацията, измерена чрез индекса на потребителските цени, и дефинира 

съответните граници на колебание около съответния таргет. От началото на 2006 г. се 

определя инфлационна цел от 3% с отклонение +/-1 процентни пункта, а през март 2007 г. 

е променена целта на 2%, която да влезе в сила от 2010 г. с отклонение +/-1 процентни 

пункта и да остане такава до влизането на страната в еврозоната. В първите години на 

прехода Чехия прилага таргетиране на валутния курс. През 1997 г. Чехия взема решение 

да прилага режим на управлявано плаване с инфлационно таргетиране като през 2001 г. 

страната започва да прилага свободно плаване
14

. През 2014 г. Чешката централна банка в 

условията на паричен режим на инфлационно таргетиране решава да повлияе 

експанзионистично на икономиката, стимулирайки вътрешното търсене чрез активна 

намеса на валутния пазар при осъществявянате на валутни интервенции и ясно 

дефинирана цел на достигане на определена стойност на валутния курс на кроната към 

еврото. Централната банка се стреми да поддържа валутен курс 27 крони за едно евро до 

края на 2016 г. като се очаква тази политика да продължи и през 2017 г. Така централната 

                                                           
14

 Bubula, A. and Otker-Robe, I. (2002). The evaluation of exchange rate regimes since 1990: Evidence form de 

facto policies, IMF working paper series, No 155.    
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банка през 2014 г. преминава при валутно-курсов режим на управлявано плаване поради 

невъзможността да прилага традиционните инструменти на парична политика за 

стимулиране на икономиката в условията на близки до нулата лихвени проценти. 

Унгария също въвежда инфлационно таргетиране през 2001 г. като нейната 

основна цел е постигане на ценова стабилност.  Централната банка трябва да следва 

определените инфлационни цели като определя още при въвеждането на паричния режим 

през юни 2001 г. постигането на инфлационна цел от 7% в края на 2001 г. и 4,5% в края на 

2002 г. До 2006 г. инфлационната цел се определя за всяка година отделно. През август 

2005 г. централната банка определя за цел инфлация, измерена чрез индекса на 

потребителските цени, от 3% за средносрочен период, която цел да започне да бъде 

изпълнявана през 2007 г. с ангажимент за преразглеждане на целта през 3-5 години. През 

март 2015 г. централната банка въвежда възможност за отклонение +/-1% около 

определената цел от 3%. По отношение на валутния курс страна прави чести промени на 

прилагания валутно-курсов режим през 90-те години. Тя започва прехода към пазарна 

икономика с фиксиран курс
15

, след което през 1995 г. страната преминава към пълзящ 

валутен курс с определен коридор на обезценка. През 2001 г. Унгария отново преминава 

към фиксиран валутен курс с допустими граници на отклонение от +/-15%. През  2008 г. 

страната преминава към свободно плаващ валутен курс
16

. 

Полша прилага режим на свободно плаващ валутен курс от 2000 г. насам. 

Паричният режим в страната е инфлационно таргетиране, което е въведено от 1998 г. От 

2004 г. централната банка на Полша прилага инфлационна цел 2,5% при граници на 

отклонение +/-1 процентни пункта.  

Румъния прилага режим на таргетиране на валутния курс през периода 2000-2004 

г., а от 2005 г. въвежда инфлационно таргетиране с управлявано плаване на валутния 

курс
17

 с оглед на осигуряване на гъвкава политика при необходимост и неочакван 

негативен шок, който би повлиял на икономиката.  

Словакия и Словения са страните от Централна и Източна Европа, които най-бързо 

влизат в еврозоната и започват да прилагат общата парична политика, дефинирана от ЕЦБ. 

                                                           
15

 Неновски, Н.(2009), Паричните режими в посткомунистическите страни. Дългосрочни перспективи, 

Агенция за икономически анализи и прогнози, Икономически изследвания, №2, стр. 7.  
16

 От 2010 г. МВФ определя режима на валутен курс в Унгария като плаващ (виж МВФ, 2010). 
17

 IMF. (2005) De Facto Classification of Exchange Rate Regimes and Monetary Policy Framework. 
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Словакия прилага паричен режим, характеризиращ се с липсата на определена външно 

зададена номинална котва преди 2004 г., докато след това въвежда инфлационното 

таргетиране до влизането си в еврозоната през 2009 г. Тя става част от ЕВМ II през 

ноември 2005 г. при централен паритет от 38.4550 словашки крони за едно евро и 

възможно отклонение +/-15%. След като ревалоризира валутата си два пъти през май 2007 

и май 2008 г. влиза в еврозоната. Преди влизането си в ЕВМ II прилага управлявано 

плаване. Словения прилага управлявано плаване на валутния си курс като през юни 2004г. 

влиза в ЕВМ II при централен паритет и възможно отклонение от +/-15%.  Следва да се 

има предвид, че Словакия и Словения влизат по-бързо от останалите страни в Централна и 

Източна Европа в еврозоната и прилагат през по-голяма част от анализирания период 

общата парична политика на еврозоната, поради което дефакто условно се съпоставят с 

останалите страни от Централна и Източна Европа.  

 

4. Заключение 
 

 В изследването бяха изследвани паричните режими в Централна и Източна 

Европа и резултатите от прилаганите парични режими. В Централна и Източна Европа се 

прилагат два основни парични режима на парични съвети или фиксирани валутни курсове 

и на инфлационно таргетиране с плаващи валутни курсове. В изследването бе обхванат 

периода 2000-2015 г. с оглед на относителното стабилизиране на икономиките след 

първите десет години на прехода им от планова към пазарна икономика. При анализа на 

прилаганите парични режими се установява, че тези страни запазват прилаганите си 

парични режими дори и в условията на криза. Глобалната финансова криза не се оказва 

причина за промяна на паричните им режими, което доказва относителната стабилност на 

тези два вида парични режими, прилагани за малки отворени икономики.  Някои от 

страните – Естония, Словения, Словакия, Литва и Латвия променят паричния си режим и 

паричната си политика в този период, но поради влизането им в еврозоната и прилагането 

на общата парична политика.  
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