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Резюме 

Съвременните фондови пазари са силно регулирани и работят при хармонизирани 

нормативни изисквания. Това поставя институционалната макрорамка на националния 

фондов пазар като фактор  от изключително значение и същевременно дава отговор на 

въпроса защо някои пазари не са добре развити. Разглеждането на факторите, 

детерминиращи пазарната ликвидност от гледна точка на институциите, които ги 

управляват дава различен подход и позволява държавното управление да постигне по-

висока ефективност на пазарните и правните институции, а чрез тях и по-висока 

ефективност и ликвидност на националния фондов пазар. Инвестициите в повишаване на 

институционалната ефективност на влиящите институции ще доведат до бъдещо 

нарастване на привлекателността на националната инвестиционна среда. 

 

Abstrac 

Modern stock markets are highly regulated and operate under harmonized rules. This puts 

national stock market institutions as a factor of paramount importance and at the same time 

answers the question why some markets are not well developed. The examination of factors 

determining market liquidity in terms of the institutions that govern them gives a different approach 

and allows the government to achieve higher efficiency of markets and legal institutions, and 

through them, higher efficiency and liquidity of the national stock market. Investment in improving 

the institutional efficiency will lead to further increase of the attractiveness of the national 

investment environment. 
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ефективност; 
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1. Въведение. 

Ликвидността на фондовия пазар най-често се дефинира като възможността за бързо 

трансформиране на актив в пари или обратно без да причини значителни промени в цената и 

допълнителни транзакционни разходи, също и като съотношението между възможната цена 
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на сделката и справедливата (теоретичната) стойност на активите
1
. Ликвидността е 

задължителна за фондовия пазар за да може той да улеснява привличането на капитал за 

дългосрочните и рискови проекти на бизнеса.   

 При изследването на пазарната ликвидност се прилагат три основни подхода. 

Подходът, базиран на разходите за поддържане на инвестиционни позиции (The Inventory 

Paradigm)
2
 предполага, че ликвидността зависи от разходите за финансиране на агентите и 

достъпа им до фондове за инвестиране. Тези разходи се определят от цената на капитала, от 

риска на инвестициите и от неочаквани събития, провокиращи пазарни дисбаланси и 

съответно причиняващи екстра книжа на позиция. Подходът, базиран на информационната 

асиметрия (The Informed Speculation Paradigm)
3
 предполага, че промените в пазарната 

ликвидност строго предшестват информационни събития, свързани с емисиите и съответно 

информирана търговия. Третият подход приема като основна детерминанта 

систематичността в ликвидността (Liquidity Commonality)
4
 и изследва общите фактори, 

причиняващи едновременни промени в цените и ликвидността на всички емисии, като 

твърди, че подходите, базирани на информационната асиметрия и разходите по държане на 

позиции не обхващат систематичността в пазарната ликвидност.  

При изследването на ликвидността чрез посочените три подхода се пропуска важния 

институционален елемент относно детерминирането на пазарната ликвидност. Съвременната 

стандартизирана търговия с ценни книжа се извършва при строги и хармонизирани 

нормативни изисквания, под регулациите на държавни надзорни институции и действието на 

факторите, определящи пазарната ликвидност е следствие от ефективността на 

институциите, регулиращи, опосредстващи и осъществяващи инвестиционния процес. По 

тази причина може да се приеме, че нивото на информационна асиметрия, разходите по 

държане на позиции, общите фактори в цените и поръчките (систематичността в 

ликвидността) и поведението на инвеститорите се определят от правилата на съответния 

пазар и приложението им, както и от конюнктурата, а те самите са резултат от 

институционалното развитие и качеството на институциите.  

 

2. Институционален подход при установяването на факторите, 

детерминиращи пазарната ликвидност. 

Институционалният подход относно пазарната ликвидност изследва анализираните чрез 

традиционните подходи фактори, определящи пазарната ликвидност от гледна точка на 
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институциите, които ги управляват. Този подход се основава на съвременните достижения на 

институционалния икономикс, според които: 

- Пазарите почиват върху институции, осигуряващи правата на собственост и 

изпълнението на договорите
5
; 

- Финансовата структура общо и структурата на фондовия пазар в частност е 

микс от договори, пазари и институции и се променя с развитието й
6
; 

- Съвременният пазарен механизъм отдавна не е само „невидима ръка” и ролята 

на пазарните и регулиращите институции е значителна, като това е особено вярно за 

фондовия пазар, на който инвестиционният процес е подложен на все по-големи 

регулации. Самодостатъчността на пазарите е отдалечена от реалността концепция
7
. 

В този смисъл качествата на фондовия пазар и на инвестиционния процес са във все по-

голяма степен функция на институциите и ефективността им.  

Таблица 1 представя детерминантите на пазарната ликвидност според традиционните 

подходи при изследването й, но като резултатни на релевантни институционални фактори, 

което е и цел на институционалния подход. Така нивото на информационна асиметрия е 

резултат от корпоративното и пазарното ниво на прозрачност и общия фактор „доверие”. 

Институционалният подход изисква да се посочат институционалните фактори, които пряко 

управляват прозрачността и доверието и това са правната система като съвкупност от правни 

норми и правораздаване и регулиращите органи, прилагащи нормите на фондовия пазар. 

 

Таблица 1 

Детерминанти на ликвидността на фондовия пазар според традиционните 

подходи 

традиционни подходи детерминанти отговорни фактори отговорни институции 

информационна асиметрия доверие 

национални правни норми и 

правоприлагане правна система 

 

прозрачност относими правила и регулации 

регулатори на фондовия 

пазар 

разходи за държане на позиции пазарен риск макроикономически фундаменти правителство и ЦБ 

 

цена на капитала макроструктурна ликвидност правителство и ЦБ 

систематичност на ликвидността 

наличност на 

инв.капитал микроструктурна ликвидност пазарна микроструктура 

 

Подходът на разходите по поддържане на инвестиционни позиции посочва като 

конкретни детерминанти цената на капитала и пазарния риск. От своя страна цената на 

капитала е резултат от множество комплексни фактори, сред които нивото на несигурност, 

привлекателността на инвестиционната среда и макроикономическите фундаменти, общо 

определящи притока на капитал към националната икономика. Пазарният риск се определя 

от още по-широк кръг фактори – несигурност, макроикономически фундаменти, ниво на 

информационна асиметрия, ниво на транзакционните разходи, но като водещи ще се приемат 
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макро фундаментите. Основните институции, влияещи чрез действията си на макро 

фундаментите и паричните потоци в националната икономика са правителството и 

централната банка, като формират бизнес климата, монетарната, фискалната и 

инвестиционната среда. Подходът на систематичността в ликвидността посочва като фактор  

наличността на инвестиционен капитал, който също като пазарния риск е резултатен 

показател на привлекателността на инвестиционната среда, проявена чрез несигурността, 

макроикономическите показатели, нивото на информационна асиметрия и концентрация на 

собствеността и транзакционните разходи. В случая ще се приеме, че тези фактори пряко 

детерминират микроструктурната ликвидност, т.е. наличието на инвестиционен капитал в 

системата на фондовия пазар. Институциите на пазарната микроструктура чрез 

ефективността си пряко определят паричните потоци в системата на фондовия пазар и по 

този начин се квалифицират като отговорен институционален фактор. 

Институционалният списък, отнасящ се до фондовия пазар и съдържащ основните 

компетенции на релевантните институции включва: 

- Правна система - значението на ефективността на правната система произлиза от 

факта, че на фондовия пазар се търгуват дялови ценни книжа, които представляват 

права, но точно тези права се специфицират от националното законодателство и 

силата на закона
8
. Експроприацията (възможна в резултат на информационната 

асиметрия и концентрираната собственост) е резултат от нормативната уредба на 

публичните дружества относно защита на инвеститорите и от прилагането на 

нормите. Факторът “правила и правоприлагане” резултира в крайна сметка в сигурна 

или несигурна инвестиционна среда, създава или не доверие в пазара, а оттам 

генерално определя пазарната ликвидност като готовност за инвестиране или 

напускане на пазара на собствен капитал от страна на инвеститорите и емитентите, 

чуждестранни или национални. Действието му е фундаментално и многоаспектно. 

Резултатният показател на фактора “правна система и правоприлагане” е нивото на 

доверие във фондовия пазар в частност и в пазарите на активи изобщо. Доверието е 

основна детерминанта на ликвидността и несигурността, спадът на доверието 

провокира „замръзване” на пазарите; 

- Регулиращите институции на фондовия пазар се представят от комисиите за надзор. 

Те заедно с правната система осигуряват защитата на инвеститорите, но имат 

компетенциите да извършват публично регулаторно преследване. Допълнително 

проявление на фактора е нивото на надзор на фондовия пазар, съответно възприемано 

като свръхнадзор или липса на надзор. Регулациите трябва да покриват тестове за 

ефективност за да не затрудняват конкуренцията
9
, което пък е допълнителен източник 

на потенциална институционална неефективност; 

- Правителствена и законодателна политика - много широк фактор и се отнася както до 

политическата сигурност, сигурността на инвестиционната среда, до състоянието на 

икономиката, до сигурния вътрешен ред, така и до адекватността на правната система 

и степента на правораздаване. Важно проявление на фактора са действията на 

                                                           
8
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9 Frost, C. A.,  E. A. Gordon, A. F. Hayes. Stock Exchange Disclosure and Market Liquidity: An Analysis of 50 

International Exchanges; Social Science Research Network, http://papers.ssrn.com /sol3/papers.cfm 

?abstract_id=355361, pp:1-51, October 14, 2002. 
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правителството за формиране на бизнес средата. Чрез фискалната политика 

правителството пряко влияе и на микроструктурната ликвидност; 

- Централна банка - упражнява изключително голямо влияние върху макро факторите. 

Паричното предлагане и основната лихва са важни инструменти относно макро 

ликвидността, микро ликвидността в системата, инвестиционната активност, 

инфлацията. Монетарната политика и прогнозируемостта й е фактор за стабилността 

на средата и формира нивото на несигурност у инвеститорите, а допълнителен фактор 

е качеството на надзора, осъществяван върху банковата система; 

- Институции на пазарната микроструктура - според микроструктурното виждане 

ликвидният пазар се характеризира с достатъчен брой купувачи и продавачи, 

котиращи в големи количества, както и с достатъчен брой атрактивни активи
10

, а 

според North
11

 транзакционните разходи намаляват при повече участници в пазарната 

мрежа. Пазарната микроструктура се представлява от институциите, улесняващи 

търговията с активи и от правилата на търговия, както и от институциите, търгуващи 

на пазара и предлагащи активи за инвестиране; 

- Анализаторите и медийната среда са институциите, които формират значителна част 

от прозрачността и доверието на фондовия пазар. Тези институции доставят на 

инвеститорите важни услуги по оценяване и мониторинг на инвестициите, като 

същевременно разкриват слабости в работата на държавните институции, ангажирани 

в инвестиционния процес; 

- Репутационни институции - на фондовия пазар това са консултантите (финансови и 

юридически), одиторите, рейтинговите агенции. Инвеститорите приемат 

заключенията им на база изградената от тях репутация. Основните им функции са да 

намалят транзакционните разходи, разходите по събиране и обработка на информация 

и разходите за мониторинг. 

 

3. Заключение 

Българският фондов пазар и съвременните български формални институции, 

включително регулиращите капиталовия пазар са създадени в края на ХХ век и началото на 

ХХІ век чрез трансфер и рецепция, в условията на отсъстващи неформални традиции в 

областта на регулиране на инвестиционния процес. Българските институции са създадени 

„отгоре – надолу”, на основата на привнесен модел, който е развит и е ефективен при друга 

обществена и икономическа среда. В същото време българските компании се конкурират с 

компании от много по-развити пазарни икономики, а чуждестранните инвеститори изискват 

формалната институционална база да отговаря на високите стандарти на развитите 

европейски и американски пазари. В този смисъл изследването на пазарната ликвидност е 

по-подходящо да се извършва на база на институционалния подход, тъй като именно той ще 

разкрие слабостите на българската институционална среда и ще посочи пътя, който 

институциите трябва да извървят за да се формира ликвиден, ефективен и полезен фондов 

пазар. 
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