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Парична зависимост – обща перспектива  

В работен порядък ще определим паричният режим като “съвкупност от формални 

правила за парично поведение, както и механизми за тяхното налагане/инфорсване“ 

(Magnin and Nenovsky, 2020)1. В рамките на паричния режим могат да се обособят два 

компонента, два под-режима - външен и вътрешен, които често влизат в конфликт 

помежду си (ще видим това по-надолу).   

Първият, външен компонент (външни правила), може да наречем “режим на валутен 

курс“ (ERR). Той обхваща легалните правила по отношение на формирането на валутния 

курс (пазарно или чрез интервенции на паричните власти), както и механизмите на 

конвертируемостта на националните пари в чуждестранни пари (от пълна 

конвертируемост до пълен контрол). Въпреки, че често се пренебрегва при анализа на 

режима на валутен курс, конвертируемостта е неин важен елемент (Guillaumont-

Jeanneney, 2015). Степента на конвертируемост може да се свърже с “качеството“ на 

националните пари (по-високо конвертируемост означава по-високо “качество“ на 

парите, Schuler, 1999)2. 

Вторият, вътрешен компонент на паричния режим (вътрешните парични правила), може 

да назовем “режим на парична политика“ (MPR). Паричната политика е свързана с 

влиянието върху паричната база, и като цяло върху паричната маса (тук се включва и 

вътрешния кредит), върху ликвидността, и като цяло - върху домашните компонентите 

на БВП. Паричната политика се асоциира с политиката на лихвен процент, а днес с 

количествените парични мерки (QE) и с активното управление на кривата на 

доходност. Паричната политика може да бъде дирекционна или да се провежда по 

предварително зададения правила (правило на пълно покритие на паричната база с 

валутни активи, правило на нарастване на паричен агрегат, правило на Тейлър, “функция 

на загуба на ЦБ“, “функция на реакция на ЦБ“ и пр. и пр.). В някои конфигурации, са 

изградени правила, чрез които вътрешната компонента на паричния режим, паричната 

политика е напълно премахната, например Паричен съвет, доларизация.  

                                                             
1 Следваме познатата дефиниция за институция, направено от D. North (1990 a, b), подробно виж Desquilbet 

and Nenovsky (2004), Nenovsky and Rizopoulos (2003).  
2 Шулер дефинира “тип на валутен курс“ и “тип на парична власт“. При типа валутен курс се разграничават 

– фиксиран, контролируем и плаващ, и при типа паричната власт – дискреционната власт и власт, спазваща 

правила. В паричната власт, спазваща правила от своя страна се обособяват - паричните съвети, квази-

паричните съвети,  частни централни банки, отсъствие на национална парична власт, временна парична 

власт и пр. (Schuler, 1999). 
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Ако към паричния режим (съставен от посочените два компонента) добавим 

неформалните правила на парично поведение (тези които възникват от традициите и 

паричните практики на населението и стопанските агенти), то достигаме до 

дефинирането на  “паричната система“ на дадена страна (схема 1).  

 

Схема 1. Структура на паричната система.  

 

 

Източник: авторът  

Ще поясним, че паричното поведение обхваща стопанските агенти, участници в дадена 

парична, платежна общност (в случая националната държава), и е свързано с процесите 

на мерене, на смятане, на счетоводство, на разплащане и на спестяване (изброяването 

следва познатите ни функциите на парите).  

Паричният режим, т.е. формалните, кодифицирани парични отношения (като между 

другото и неформалните парични отношения) отразяват властовите отношения, 

интересите и стратегиите на основните политически и стопански актьори или групи от 

актьори. Властовите отношения се проявяват както в рамките на паричните общности, 

така и между общностите. Актьорите могат да се групират по различен начин, в 

зависимост от нуждите на анализа и изследвания контекст (външни/вътрешни, 

дебитори/кредитори, по сектори и пр.). Като правило (историята го показва 
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многократно), смяната на паричния режим върви ръка за ръка със смяната на паричния 

режим, паричната криза е и политическа криза3. Дълбоките, системни политически 

промени са съпроводени от дълбоки, системни парични промени. Такъв беше например 

преходът от комунистическа планова система към пазарно капиталистическа в бившите 

страни от Източна Европа, в това число и Балканите.  

От позициите на настоящото изследване, това на “зависимия паричен режим“, от особено 

значение е разграничаването на национални и чуждестранни актьори, включително 

националните и чуждестранни парични власти (Централните Банки). Това аналитично 

обособяване е важно, защото погледнато най-общо, паричният режим на дадена страна е 

продължение на нейното геополитическо и геоикономическо място в международната 

система. В структурно отношение политическата, военната и икономическа властова 

йерархия, отношение на доминиране между отделните национални държави в рамките 

на световното стопанство, определят, и активно взаимодействат с йерархията на 

националните пари. Политическият и стопанският суверенитет вървят ръка за ръка с 

паричния суверенитет. В литературата и в пресата често се пише за съществуването на 

“парична пирамида“ и “йерархична и де-териториална парична география“ (в този план 

особено важни са изследванията на B. Cohen, 1998 и 2015)4. Паричната пирамида в 

действителност отразява йерархичността, отношенията на доминиране в пирамидата на 

стопанската мощ на отделните държави. В сходен план, de Bernis пише:  

“ Парите на доминиращата производствена система не са само доминиращи пари, те се 

представят за “световни пари“. […] Съществуват доминиращи пари, тази на 

доминиращата производствена система в свят от хетерогенни пари“ (de Bernis, 1987, 925, 

934) 

Нещо повече, от своето раждане до днес световното капиталистическо стопанство се 

развива като динамична, т.е. изменяща се йерархична система, описваща различни по 

своята периодичност и характер циклични фази. Структурата на пирамидата се мени, и 

най-вече нейните горни слоеве – където са водещите пари-лидери. Паричната система и 

паричният режим на малките страни следват тази цикличност. От особено значение са 

редуващите се фази на глобализация и де глобализация (национална или регионална), 

                                                             
3 Виж например Aglietta and Orléan (1982).  
4 “Паричното пространство“, и понятията за “доминиране“, в това число и “парично доминиране“, са 
понятия въведени от Ф. Перу и Д. дьо Бернис (Б. Коен отбелязва пионерната роля на Перу). 
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които се съпътстват от редуване на интернационални по своя характер парични режими 

с национално (регионално) обособени (най-вече “паричен национализъм“).  

От горното следва, че динамичната паричната зависимост/независимост на дадена страна 

е пряко продължение на, и същевременно “обслужва“ (гео)политическата и стопанска 

зависимост/независимост на тази страна5. Ще видим по-нататък тези отношения се 

проявяват в съвременните паричните системи на балканските страни, т.е. в 

посткомунистическия период, след 1990 г. (глава 4) , както в дългосрочна историческа 

перспектива от 1870 до 1990 г. (глава 5). Историческа перспектива е особено интересна. 

Тя показва как редуването на водещите притегателни (геополитически и стопански 

центрове) определят и характера на балканските парични режими.  

Как на по-конкретно ниво се обяснява подчинеността, зависимостта на паричния режим? 

Още в началото държим да подчертаем, че зависимият паричен режим, както и като цяло 

зависимият капитализъм, могат да бъдат успешни системи (при определени условия) и 

като цяло практиката показва че те са такива, защото отчитат структурните реалности на 

международния ред. В този смисъл нашият анализ не носи нормативен характер, а 

“зависимост“ за нас не носи негативно звучене. То е аналитична концепция6. 

И така, - известно е, че малките и периферни страни са догонващи в своето стопанско 

развитие (по различни количествени и качествени критерии). Като правило те са 

геополитически зависими, със слабо икономическо и военно “тегло“, техните елити са 

неспособни да обединят около обща цел, липсват механизми за ефективно вътрешно 

управление (Cohen, 2015). Вътрешната обща институционална и политическа 

нестабилност е от определящо значение, тя прави паричният режим силно уязвим към 

колебанията на политическия цикъл и конфликтите на интереси, борбата за власт, 

корупцията и пр. Паричният режим е доминиран от фискалната политика. Политическата 

                                                             
5The Digital Dollar Project write: "If payment systems could bypass Western banks heavily linked economically 

and geopolitically to US dollar reserves, the effectiveness of economic sanctions as a central and unifying tool of 

our foreign policy would be at serious risk." (цитирано по White, 2020).  
6 Паричната зависимост е била интерпретирана и може да се интерпретирана в рамките на различни 

теоретични подходи към икономическото развитие. Без да правим обзор, ще отбележим различните 

съвременни подходи на марксизма (A. Emmanuel, S. Amin, G. Arrighi), на “икономиките-свят“ (O. Cox, E. 

Wallerstein), на латиноамериканските структуралисти (R. Prebisch, C. Furtado, D. Prates), на Ф. Перу и 

школата в Гренобъл (G. de Bernis), на съвременната международна политическа икономия и пр. Повечето 

подходи “осъждат“ тази зависимост, но тя може да се разглежда в чисто позитивни план, например от 

привържениците на “на реализма“ в международната политическа икономия, монетаристите (М. Фридман, 

Р. Мъндел, Х. Джонсън, С. Ханке и др.) и пр. В нашия текст сме се придържали към собствени обобщения, 

и най-вече върху наблюдения на реалните парични процеси.  
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нестабилност е още по-изявена при системни смени (каквото изпитаха бившите 

комунистически страни, напр.)7.  

За преодоляване на стопанското изоставане, тези държави имат нужда от специфични 

институции и механизми8 Тези институции и фактори не са много. Освен решаващата 

роля на държавата, сред тях се открива и “ролята на външните капитали“, били те преки 

инвестиции или под формата на дълг. Необходимостта от външни капитали, се диктува 

от недостатъчните вътрешни спестявания, както и като цяло от ниското технологично 

равнище и от ограничените възможности за конкурентен износ. Периферните и зависими 

страни не могат да заемат на международните пазари дълг, деноминиран в собствените 

им национални валути (“original sign hypothesis“). Те заемат в основните световни валути, 

и стават уязвими към валутен риск. Притокът на външни капитали, от своя страна, 

изисква съответната стабилна институционална и политическа среда. Водещо условие за 

чуждите капитали, както и за ангажирането на чуждестранни финансови институции, 

освен благоприятните данъчните условия, е въвеждането на паричен режим, който да 

гарантира доходността на тази капитали и нейната предсказуемост. Това предполага 

ниско ниво на риск (валутен и политически). Оттук следва, че паричните режими на 

периферните и догонващи страни, са построени по начин да подхождат на политическите 

и геополитическите интереси на водещите капиталови центрове. По подобен на 

паричния режим начин могат да се разглеждат и политическите режими в зависимите 

страни (те трябва да са стабилни и да са лоялни на геополитическия център).  

Отново отбелязваме, че зависимостта не означава, че малките страни нямат полза от този 

тип парични и политически режими, напротив, - в повечето случаи това е най-

подходящата, да кажем “оптимална“ форма, която минимизира загубите при даденото 

външно ограничение. Винаги, когато са правени опити за въвеждане на самостоятелен 

независим паричен режим (плаващ или обвързан/pegged курс), при наличието на 

геополитическа зависимост, те са били неуспешни и като цяло са приключвали с 

финансова и политическа криза. 

Като следствие от казаното, външното равновесие (външната стабилност), т.е. 

състоянието на платежният баланс и най-вече неговата финансова (капиталова) сметка, 

както и динамиката на валутния курс, - стават централни параметри за развитието на 

                                                             
7 Виж обзор на теоретичните походи към паричните режими в “преходните икономики“ (Grittersová, 2014).  
8 Тук например интересни са приносите на А. Гершенкрон (1962), за ролята на догонващите институции, 

както и “теорията на вносните институции“ и пр. 
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периферните страни. Освен това, от националното счетоводство знаем, че платежният 

баланс е обвързан с паричния сектор, и е източник на създаване на парична маса. Като 

правило, в зависимите страни, външните източници на създаване на парична маса 

доминира вътрешните източници (вътрешният кредит, например). Паричният режим на 

малките, периферни и догонващи страни, е насочен навън. Той е интернационален по 

своя характер и в повечето случаи неговото дефиниране и управление са делегирани на 

водещия център. Зависимият паричен режим включва строга парична политика (по 

правила), която следва тази на центъра. както и привързването на националните пари към 

тези на водещия център (или пълното изоставяне на националната валута9). Милтън 

Фридман ги нарича режими на “unified currency“ (Friedman, 1973). 

Тук е удачно да вмъкнем, че при разглеждането на diversity of capitalism, Drahokoupil and 

Myant (2011) определят начините на финансиране на текущата сметка на страните от 

Източна Европа, т.е. тяхното интегриране в световното стопанство, като водещ критерий 

за определяне на различията в траекториите на пост-комунистическите капитализми 

(авторите определят общо шест такива траектории)10. Авторите обаче не развиват темата 

за паричния режим, който, според нас е тясно обвързан с международното интегриране 

на тези страни.  

По нататък, рестриктивният паричен режим може да съществува в една цялостна 

институционална матрица, включваща правила за публичните финанси (фискална 

консервативност и ниски непропорционални данъци), за пазара на труда (неговата 

гъвкавост, слаби профсъюзи и пр.), за индустриалната структура (зависимост от ТНК, 

които са разположени във западните страни), за финансовата система (наличието на 

клонове на чуждестранни банки) и др. (виж Magnin, 2020 and Magnin and Nenovsky, 

2020). The concept of institutional complementarity is most relevant here11 

Институционалната матрица, т.е. институционалната допълняемост, могат да се 

представят опростено чрез схема 2.  

 

                                                             
9Фиксираните курсове, свободната конвертируемост, и следването на външно зададен правила, се смята за 

проява на “паричен интернационализъм“, докато плаващите и контролирани курсове и дискреционната 

политика, насочена към вътрешни стопански цели, - за “паричен национализъм“. Това принципно 

разграничение е представено в пионерната книга на М. Хейлперин (Heilperin, ). Сходни идеи са развити в 

Schuler (1999). 
10 Удачно е да отбележим, че още през 1979 г., A. Thirnwall посочва обвързва спецификата на паричния 

режим с характера на текущата сметка.  
11 Amable (2003), Aoki (1994). 
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Figure 2: Dependent Capitalism: Institutional Matrix and Interconnections  

 

Source : Magnin and Nenovsky, 2020, плюс актуализация  

Накрая, интересно е да добавим, че налагането на зависим режим в малките и периферни 

страни, е съпътствано с налагането и разпространението на икономически виждания, 

теории и идеи (“икономически наратив“), които легитимират този нов паричен режим и 

подготвят налагането на определен стопански модел на развитие. Освен това, като 

правило, развитието на икономическата мисъл в зависимите страни, следва това в 

центъра, където страната гравитира (Marinova and Nenovsky, 2019)12. В този смисъл, 

може да се говори за съществуването на определена “интелектуална зависимост“ 

(своеобразна „мека власт“). Така например, през 30 те години на 20 век, на Българите са 

популярни “корпоративистките идеи“ и “теориите на клиринга“, поради влиянието на 

Германия и Италия. След втората световна война, това са социалистическите идеи и 

съветските “теории за ограничаването на парите“, поради влиянието на СССР. В 

следващите глави се представим редица примери от паричната история на балканските 

                                                             
12 Виж също Nenovsky and Penchev (2015), and Nenovsky and Mihaylova-Borisova (2015).   
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страни, която представлява поредица от такива цикли, на парична зависимост, вървяща 

ръка за ръка с доминирането на определени икономически идеи и идеи за парите.  

Елементите на зависимия паричен режим  

Ако се ограничим до чисто икономическите измерения (доколкото те могат да се отделят 

от (гео)политическите), зависимият паричен режим се характеризира със следните 

основни характеристики.  

Първо, по отношение на валутния режим (ERR), се провежда пасивна и либерална 

валутно курсова политика, по своята природа тези режими са интернационални. Най-

често се прибягва до фиксиран курс, или прикрепен (pegged) към външна валута котва 

(валута на водеща стана, преди всичко доларът, или кошница от водещи валути). Това е 

придружено от свободна конвертируемост. Този избор е съпроводен от натрупване на 

значителни валутни резерви, които гарантират избраното ниво на курса. Валутните 

резерви се инвестират във високо ликвидни активи, злато и най често дългови книжа на 

страната, чиято валута е избрана за котва. Целта е да се гарантира конвертируемостта на 

националните пари, както и да се намали валутния риск13. В рамките на пасивните 

валутно курсови режими (което ще видим по-долу), често се добавя законово фиксирано 

покритие на паричната база с високо ликвидни чуждестранни актив (режим на Паричен 

съвет)14. 

В друга конфигурация националните пари напълно се изоставят като легално парично 

средство, т.е. като такова се приема чуждестранна валута (Schobert, 2003). В този случай 

се говори за едностранна доларизация, или евроизация. В тази конфигурация, валутните 

резерви са значително по-ниски (те служат само за плащане на дълга и финансиране на 

вноса), но първоначално се изразходват за покупката на банкнотите долари (или евро). 

Участието в общ паричен съюз, също може да се разглежда като пасивен и зависими 

режим, доколкото една малка страна няма сериозно влияне върху общата парична 

политика.  

 

                                                             
13 По-този начин се достига до своеобразен механизъм на трансфер на национални ресурси към центъра, 

защото ресурсите, които биха могли да се използват в националното стопанство, се инвестират в 

чуждестранни финансови активи (Schwartz, 1993, 170). 
14 Или на квази-Паричен съвет, в зависимост от процента на покритие, и процента присъствие на вътрешни 

активи в баланса. 
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При всяко положение, макар и в различна степен, паричният суверенитет на зависимата 

страна е ограничен или напълно премахнат, той е делегиран на чужди парични власти. 

Това напускане на паричния суверенитет се проявява в основните функции на парите, 

първо се напуска националното средството за спестяване, после за функцията на плащане 

и накрая средството за мерене.  

Второ, в горната връзка може да отбележим, и последствията, които носи зависимия 

режим по отношение на конкурентоспособността, често отъждествявана с динамиката 

на реалния валутен курс. Истина е, че тенденцията е националните пари да поскъпнат, 

което при недостатъчно нарастване на производителността, води до намалена 

конкурентно способност на износа, до нарастване на вноса, и като резултат - до 

влошаване на текущата сметка. Поскъпването на националните пари, идва по различни 

линии, но най-вече поради по-високите темпове на нарастване на националните цени и 

заплати в сравнение с тези в страната котва (ефект на догонване, известен като Баласа - 

Самуелсън). Поскъпването на курса предизвиква приток капитали, които като цяло 

компенсират дефицита по текущата сметка. Те обаче правят системата неустойчива,  

което от своя страна изисква консервативни публични финанси (равновесен бюджет и 

нисък вътрешен дълг), както и ограничение на вътрешния кредит. Разбира се това 

поскъпване на националната валута зависи от географската структурата на износа, а 

съществуват и механизми, които действат в противоположна посока, те възпират 

поскъпването. Сред тях например е “ефектът на дисциплината“, който при липсата на 

девалвация, принуждава стопанките агенти да станат по-производителни (Неновски и 

др., 2001). 

Трето, там, където съществува, вътрешната компонента на паричната режим, тази на 

паричната политика (MPR) (най-вече политиката на лихвен процент), също е принудена 

да следва пасивно движението на паричната политика на ЦБ-котва. Паричната база и 

като цяло паричната маса се определят ендогенно от търсенето на пари, а предлагането 

на пари пасивно се адаптира към търсенето. Така паричните власти на малката страна 

трудно контролират и вътрешните източници на парична маса. Тази пасивност се 

изразява не само от автоматичното следване на лихвения процент ЦБ-котва, но и от 

факта, че чуждестранните банки доминират банковата система, т.е. те определят и 

динамиката и условията на паричния и кредитния пазар. Междубанковия пазар, и 

ликвидността в зависимите страни също отразяват динамиката на международните 

пазари. Това е ново ограничение на националния суверените, понеже системните банки 
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са с чужд капитал, и могат да бъдат инструмент за прокарване на чужди стратегически 

интереси. Платежната система също е тясно обвързана с водещите икономики (в някои 

случаи тя е извън страната, например Естония).  

Четвърто, от вече казаното, идват и ограниченията по линия на мрежата за финансова 

стабилност. Функцията КПИ е или минимизирана (Паричен съвет) или напълно 

елиминирана (доларизация). Разбира се, може да се предполага, при определени условия, 

при ликвидна криза, чуждестранните банки ще се рефинансират отвън, по линия на 

своите “банки майки“ (и съответно от чуждата ЦБ). Практиката показва, че най-често 

това не се случва. В ръцете на националните парични власти остават система на 

застраховане на депозитите и банковият надзор (често банковите регулации могат да се 

използват като инструмент на парична политика)15.  

Пето, като общ резултат от горните характеристики, страната със зависим паричен 

режим, губи частично или напълно контрола върху своите вътрешни adjustments (за 

сметка на външните уравновесявания, и стабилност), тя не може нито да “ги отложи във 

времето“, нито “да ги прехвърли върху други страни“ и актьори. Тя може да ги “отложи“ 

за сметка на МВФ, но срещу определени реформи. А да “отлагаш и прехвърляш 

уравновесявания“ според Cohen (2015) основни прояви на “паричната власт“. Става 

обратното, върху зависимите страни се прехвърлят чужди неравновесния, и тези страни 

са принудени да реагират с вътрешни, национални механизми (например политика на 

“аустерити“). Нещо повече, може да се предположи още, че при реакция към 

рестриктивност в дадена периферна страна, най-ефективен става един авторитарен, и 

като цяло силов политически режим.  

Общо казано, паричната власт на малките страни е крайно ограничена, те нямат нито 

властови ресурси (политически, военни, финансови и други.), нито могат да влияят на 

поведението и формиране на предпочитанията на другите страни (“паричната власт като 

отношение“) (Неновски, 2007). Асиметричността в международното властово 

пространство на парите, в действеност не е нещо ново, - тя е характерна още от времето 

                                                             
15 Обаче, при определени условия, те също могат да бъдат ограничени. Например от 1 октомври 2020 г. 

България и Хърватска влизат в Банковия съюз на ЕС, без да са част от еврозоната. Така националните ЦБ 

на двете страни губят контрол върху водещите и системни банки. 
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на международния златен страдат, съществува в края на 19 век и до ПСВ, където 

доминират страните кредитори (Simmons, 1996).  

Шесто, може да добавим, че при зависимия паричен режим, източниците на паричен 

доход (сеньораж) се свиват, понеже голяма част от паричната маса е в чуждестранна 

валута16. Ще припомним, че сеньоражът може да се раздели на два компонента – (i) 

паричен сеньораж (доход на ЦБ получен от емисията на банкноти и монети) и (ii) банков 

сеньораж (доход на ЦБ, получен от трансформация на матуритетите). При банковия 

сеньораж, ЦБ изпълнява функциите на нормален финансов посредник (тя печели при 

положителна разлика между доходността на финансовите активите и непаричните си 

пасиви). При зависимите парични режими, банковият сеньораж практически е силно 

ограничен, нулев, и дори може да е отрицателен (при опити за провеждане на активна 

парична политика). 17 

И накрая, в режим на доларизация и евроизация, когато доларът и еврото циркулират 

като официални пари, може да се говори и за напускане на “символния“ суверенитет. 

Парите са част от символите на всяка суверенна национална власт (Heilleiner, 1996).  

Както знаем, още от “бащата“ на теорията на суверенитета Ж. Боден, правото да сечеш 

монети и да получаващ доход от това, е неотменима част правата на всеки суверен, било 

то монарх в миналото, или народът днес (в лицето на държавата и ЦБ). Все пак, трябва 

да се уговорим, че the classical monetary sovereignty is becoming increasingly difficult to be 

implemented in today’s global and interdependent world. It becomes necessary for the 

monetary sovereignty to become cooperative and shared. The subsidiarity principle becomes 

even more frequently applied in the monetary sphere (Zimmermann, 2013). Според някои 

автори the monetary sovereignty however can be regarded also as a continuously developing 

system of values as regards money and the monetary system, marked by the historical context 

and national specificities (също Zimmermann, 2013).  

 

 

                                                             
16For discussion see Fischer (1982), Schobert (2003), както и редица статия на последната.  
17Подобен е случаят на Ливан, и загубите на ЦБ при финансовата криза от 2019 (виж Nenovsky and 

Chobanov, 2020.) При зависимия режим е елиминирана и инфлационната такса (Hanke, 2002, Ханке говори 

за инфлационен компонент на сеньоража). 
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Институционални форми на зависимия паричен режим  

Вече споменахме, че паричната зависимост се проявява преди всичко по отношение на 

паричния режим (въпреки, че тя има място и при неформалните парични практики, 

познатия процес на “паричната, валутна субституция“). В порядък на нарастваща 

зависимост може да обособим следните форми на парични режими.  

(i) Режим на фиксиран (прикрепен/pegged) валутен курс (тук са възможни различни 

конфигурации)18. Конвертируемостта може да е от различна степен, но като цяло 

зависимите режими имат широка конвертируемост. Елементите на парична политика 

(най-вече стерилизация) са сведени до минимум, и ако има такава то последната следва 

отблизо хода на паричната политика на водещата стана. Паричната политика има 

зададени рамки, поради връзката между платежния баланс и паричния сектор. В тази 

конфигурация има, макар и ограничено място за КПИ. Остават застраховане на 

депозитите и възможностите за банков надзор. Всяка активна парична политика в режим 

на прикрепен курс, независимо от степента на конвертируемост,  рано или късно води до 

неравновесие, и това резултира в кризи и девалвации, или пък до контрол и паралелен 

валутен пазар. Наблюдава се противоречие между двата компонента на паричния режим 

– вътрешния (ERR) и външния (MPR), виж схема 1. Според Курт Шулер и Стив Ханке:  

“Discretionary monetary authorities such as central banks have generally been unsuccessful at 

maintaining rigid exchange rates because they have done so in an inconsistent way. An analysis 

of the supply and demand for money shows the contradiction in using sterilized intervention to 

simultaneously target the exchange rate and the nominal supply of money, as almost all central 

banks do sometimes and many do most of the time.“ (Schuler, 1999, 85) 

“Pegged rates invariably result in conflicts between exchange rate policies and monetary polies. 

[…] Balance-of-payments crises erupt as a monetary authority increasingly offsets the reduction 

in the foreign component of the monetary base with domestically created base money.“ (Hanke, 

2002, 91) 

(ii) Паричен съвет, който представлява цялостна система от правила система и по 

отношение на валутния курс (ERR), и по отношение на вътрешното предлагане на пари 

(MPR). Освен законова фиксираност на валутния курс към стабилна водеща валута, има 

и легално 100% (или по-малко) покритие на паричната база и на основните пасиви на ЦБ, 

                                                             
18 Според МВФ прикрепените курсове/pegged биват: conventional peg, stabilized arrangements, crawling 
peg, crawl-like arrangements, pegged with horizontal bands (IMF, 2020).  
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с високо ликвидни валутни активи. Конвертируемостта е пълна19. В този случай, в 

баланса на ЦБ, като правило, се елиминират вътрешните източници на парична база, и 

напълно се изоставя активната парична политика. Паричната база се определя ендогенно 

от търсенето на пари. (вж. Hanke, 2002). В тази конфигурация ЦБ не може да влия върху 

ликвидността в системата, тя не може да извършва ООП, да бъде КПИ (т.е. ограничава 

се моралния риск и проблема “принсипал-агент“) и пр. Балансът на ЦБ, или на ПС 

(Емисионното управление в рамките на ЦБ), се публикува седмично или месечно. Във 

всеки специфичен, национален случай може да се открият остатъчни възможности за 

въздействие върху ликвидността, но това са по-скоро изключения. Паричния съвет смята 

за устойчив, поради силен “ефект на кредибилност/доверие“ (пренасяно от валутата 

котва) и като следствие от “ефекта на дисциплината“  и системността на твърдите 

бюджетни ограничения (виж подробно Desquilbet and Nenovsky, 2004). В теоретичен 

план, за разлика от контролираните курсове, при Паричен съвет, противоречие между 

двата компонента на паричния режим няма (Schuler, 1999). Интересно е да отбележим, 

че М. Фридман, който често е смятан за гуру на плаващите курсове, в действителност е 

предпочитал Парични съвети (или както той ги нарича “unified currency“) за малките и 

периферни икономики20.  

“[A] unified currency assures a maximum degree of integration of the country in question with 

the greater world. […] So I believe there is no conflict between wholehearted advocacy of 

floating rates for major countries and the existence of currency blocs of smaller countries 

attached to the major countries. “ (цитирано по Edwards, 2020, 14-15) 

Според задълбоченото изследване на С. Едвардс, Фридман е родоначалник на 

биполярния модел на паричните режими, приет по-късно на въоръжение от МВФ 

(Fischer, 2001). 

“Friedman’s had two preferred monetary and exchange rate arrangements for the poorer 

countries: flexible exchange rates, where market forces determined the value of the currency at 

every moment in time, and a unified currency regime, where the exchange rate is irrevocably 

fixed and the central bank is abolished“ (Edwards, 2020, 18). 

В практиката се наблюдават различни институционални отклонения от класическите 

принципи на паричен съвет (най-вече 100% покритие на паричната база, както и др.) 

                                                             
19Според Guillaumont-Jeanneney (2015, 34-36), паричният съвет е административно зададен валутен курс, 

за разлика от другите режими на фиксирани курсове, където има интервенция на централната банка. 
20 Фридман предлага този модел и при посещението си в социалистическа Югославия през март 1973 г.  
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(Camillieri Gilson, 2002, Nenovsky and al., 2001). Тези отклонения от принципите, и 

особено опитите за провеждане на операции за стерилизация, водят неминуемо до 

финансова криза21 (Hanke, 2002a).  

(iii) Доларизация, евроизация, т.е. системи, където като официално платежно средство се 

приема чужда водеща валута, а националните пари напълно се премахват (с определени 

изключения, където циркулират дребни национални монети) (Schobert, 2003). В тази 

зависима парична форма, съществуват парични власти, но те само условно могат да се 

нарекат ЦБ (например ЦБ на Черна гора, Fabris et al., 2004). Конвертируемостта е пълна. 

Парична политика няма. Нужно е вкарване на чуждите банкноти в обращение, това става 

чрез еднократно конвертиране на валутните резерви в банкноти, или тяхната покупка. 

Този режим обвързва напълно динамиката на паричните процеси с тези на водещите 

центрове, и е изключително дисциплиниращ за публичните финанси.  

(iv) И накрая, членство в Паричен съюз. Тази парична форма на пръв поглед се отличава 

от вече изброените, с това че позволява национално “участие“ в обща активна парична 

политика. Говори се за “споделен паричен суверенитет“, където малката страна участва 

при вземане на решенията относно паричната политика. Формално, малката страна 

притежава КПИ, както и получава част от паричния доход, сеньораж. Трябва да се каже, 

че посочените предимства са илюзорни. Важно условие за успешно участие в обща зона 

е  синхронното движение в цикъла на страната котва с цикъла зависимата страна, което 

рядко се реализира, както и симетричност на шоковете. Общата парична политика се 

провежда в интерес на водещите страни, които доминират политически и икономически 

дадения съюз. Тя следва задачите и интересите на големите страни в паричния съюз, или 

на групови интереси, свързани с тези страни. Опитът на малкото парични съюз от 

миналото, както и на тези, съществуващи днес, го демонстрира. Като важна особеност, 

често останала извън полето на анализите, е изборът на ERR за цялата зона. Така 

например еврозоната избира плаващ валутен курс, зоната CFA – фиксиран, а Карибския 

паричен съюз функционира като паричен съвет.  

В рамките на обобщение относно зависимите конфигурации (схема 3), може да 

освободим две групи – в зависимост от това дали има противоречие между двата 

компонента на парична политики или те са в синхрон, първите са неустойчиви, вторите 

устойчиви. Към първите спадат различните видове прикрепени курсове/pegged 

                                                             
21 Случаят на Аржентина.  
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arangements, към вторите - Паричните съвети и доларизация. Паричният съюз е някъде 

по средата.   

Схема 3 Зависими парични режими  

 

Източник: авторът 

Посоченото изброяване на институционални конфигурации най-често се разглежда от 

позициите на конвенционалната парична “теория за оптималните парични зони“ и “за 

избора на оптимален валутно курсов режим“ (за арбитраж “разходи/ползи“, 

“кредибилност/гъвкавост“ и пр., Mongelli, 2002).  Без да отричаме тяхната полза, горните 

подходи не могат да обяснят появата на зависимите парични режими. Политическите и 

геополитическите фактори са водещи и това многократно е показвано. Например, 

изборът на режимите на Паричен съвет в балтийските страни в началото на 90, и по-

късно на марката като официални пари в Черна гора, са видима проява на желанието от 

стана на националните елити, както и на външните центрове, да се замени 

геополитическата котва – в първия случай да се замени Русия с Германия и ЕС, в във 

втория Югославия (Сърбия) с Германия22. Международната политическа икономия се 

опитва да концептуализира тези проблеми. 

Трябва да добавим и съображението, че за малките страни, политическият цикъл води до 

крайна нестабилност на паричните им режими, които стават заложник на политическата 

борба, и най-често се стига до инфлация, девалвация и финансова криза. Тоест при 

малките страни зависимост на паричния режим от вътрешни фактори е сравнително по-

                                                             
22 Виж например Abdelal (2005), Feldmann (2013), Schobert (2003). 
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големи и по-вредна от външната им зависимост (тази от външните парични центрове).  

Историята на паричните режими на Балканите го показва. 

И накрая, освен в рамките на паричните режими, зависимост може да се прояви и в 

неформалните парични практики, които също са част от паричната система на дадена 

страна. Най-разпространената форма е тази на “паричната/валутна субституция“. Тя се 

изразява в предпочитанията на стопанските агенти на малката и периферна страна към 

разплащане, измерване и спестяване в стабилна чужда валута, избрана от потребителите 

и производителите. Тези процеси се диктуват най-вече от темпа на инфлация и обезценка 

на валутния курс. Факт е, че балканските страни са зона със силна валутна субституция, 

която внимателно се следи и изучава (например от Австрийската ЦБ). Валутната 

субституция може са се наблюдава както в официалния сектор, - в балансите на банките 

(кредити и депозити в чужда валута), така и в неофициалната (недекларирана) 

икономика. В сивия сектор, като цяло разплащанията в чуждестранни банкноти и в 

големи номинали са изключително разпространени. Тези процеси на субституция свиват 

още повече фискалната база (както и източниците на сеньораж) на периферните страни, 

които както посочихме са принудени да спазват и консервативна финансова политика.  

Като приложение, ще припомним, че при своеобразното обобщение на паричната 

йерархия в рамките на паричната пирамида, Б. Коен изброява следните типа национални 

пари (в ред на нарастваща зависимост и напускане на паричния суверенитет) - (i) top 

currency, (ii) patrician currency, (iii) elite currency, (iv) plebeian currency (v) permeated 

currency, (vi) quasi currency and (vii) pseudo currency  (Cohen, 1998, 113-118, and Cohen, 

2015, 15-19). Според нас, в тази класация, балканските парични единици, с много малко 

изключения (и в определени периоди), представляват последните три вида пари 

(permeated currency, quasi currency and pseudo currency23).  

As a whole, обаче, the (formal or informal) monetary hierarchy and monetary dependency 

cannot be eradicated. Нужно е тя успешно да се управлява. Strong and weak currencies have 

always existed in history (Asselain and Plessis, 2003). From a historical perspective, this 

hierarchical nature has always been, either within the colonial monetary systems, or the 

international monetary system – i.e. between individual colonial monetary systems and other 

                                                             
23 Ще отбележим също и редица нови разработки относно паричната пирамида от позициите на ММТ 

(Bonizzi and al., 1999). В общи линии те не казват нещо ново.  
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areas. The historical dependence and hierarchical subordination of monetary regimes in the 

Balkan countries have also been a well-documented fact since the time of the Latin Monetary 

Union.  
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