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Фискалната политика е държавна икономическа политика, провеждана от 
правителството чрез разработването и изпълнението на държавния бюджет. 
Фискалната програма се изразява в използването на данъчната система, 
трансферните плащания и други инструменти като средство за регулиране на 
икономическата дейност за въздействие върху съвкупното търсене и 
съвкупното предлагане. Чрез бюджетните разходи се влияе върху равнището 
на домакинското потребление, инвестициите на фирмите, публичното 
потребление чрез правителствените разходи и др.  

При определяне на паричното предлагане в паричната статистика се 
използват три парични агрегата - М1, М2 и М3  „произвеждани” от Централната 
банка. 

Агрегатът М1, известен като тесни пари, включва пари извън ПФИ (т.е. 
парите в обращение, намалени с парите в касите на банките) и овърнайт 
депозити (или разплащателните сметки) в левове и чуждестранна валута. На 
практика М1 се състои от най-бързо ликвидните разплащателни инструменти.      

Агрегатът М2 се формира от квазипарите и паричния агрегат М1. 
Квазипарите се състоят от депозити с договорен матуритет до 2 години и 
депозити договорени за ползване след предизвестие (включително спестовни 
депозити) до 3 месеца в левове и в чуждестранна валута.  

Агрегатът М3, известен като парично предлагане или широки пари, се 
състои от паричния агрегат М2 и най-ниско ликвидните финансови инструменти 
в левове и валута -репо-сделките, акциите и дялове на фондовете на паричния 
пазар и издадените дългови ценни книжа до 2 години, наричани общо търгуеми 
инструменти. За България тази величина е твърде малка и М3 се припокрива с 
М2.   

В развитите страни се използват и други парични агрегати – М4, М5 и 
други – те обхващат т.нар. разширено тълкуване на парите.  

Отношението между всеки от паричните агрегати и паричната база, която 
включва парите в обръщение и банковите резерви, изразява съответния 
паричен мултипликатор, който показва с колко ще се промени количеството на 
парите в икономиката при промяна на паричната база с единица. Паричният 
мултипликатор е с по-големи стойности при ниски коефициент на резервите на 
банките и съотношение на пари и депозити поддържани от индивидите. 

В литературата съществуват много на брой определения за парична 
база. Някои източници определят това понятие като валута в обръщение плюс 
сумата от минималните резерви, които банките трябва да поддържат. В нашия 
контекст обаче ще използваме определението за парична база заложено в 
монетарния модел, който разглеждаме. При тези обстоятелства паричната база 
се дефинира като сумата от вътрешния кредит (D) и чуждестранните валутни 
резерви (F). При този модел D се явява екзогенна променлива, което означава, 
че властите могат да упражняват влияние върху нея, докато F е ендогенна за 
модела. Когато се наблюдава излишък в платежния баланс, стойността на F се 
покачва и обратно – при дефицит намалява. Графично, паричната база може 
да се представи както следва: 

 

   


