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Абстракт: В настоящата статия е направен
опит за детайлен анализ на процеса дефлация,

базирайки се на вижданията на съвременните
икономически школи. Доказана е и тезата, че дефлацията е по-рисковото явление за икономиката
в сравнение с инфлацията. Цялостно е разгледан
процесът дефлация, неговите характеристики,
както и какви са икономическите последствия за
стопанството. Анализът завършва с разсъждения за това дали понастоящем икономиката на
България е заплашена от дефлация и съответно
сериозни негативни последствия.
Ключови думи: дефлация, стопанство, заплаха,
съвременни икономически теории

Deflation as a threat to the current
economic development
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Abstract: This paper tries to provide a detailed
analysis of deflation, based on the views of the
modern economic thoughts. Also, the thesis that
deflation is much more risky phenomenon for the
economy than inflation has been proven. The deflation process, its characteristics, as well as the
Често пъти в научната литература инфлацията и дефлацията се приемат като противоположните страни на една и съща монета. Макар и
по-често срещано да е явлението инфлация, то и
двете са предпоставка за нарушаване на макроикономическото равновесие и следователно както
инфлацията, така и дефлацията рефлектират върху състоянието и поведението на всеки един стопански субект. Влиянието на двата процеса върху
цялостното развитие на икономиката е в основата
на въпроса, кое е по-рисково за икономическото
развитие - високите темпове на инфлация или дефлация. Тезата, която ще бъде отстоявана в следващите няколко страници е, че именно дефлация-

economic consequences for the people are entirely discussed. The analysis ends with some arguments whether the Bulgarian economy is currently threatened by deflation and respectively
serious negative consequences.
Key words: deflation, economy, threat, modern
economic thoughts
та представлява по-голям риск за икономическото
развитие, както поради това, че тя по-рядко се
проявява в стопанството, което я прави по-трудно
разбираема и следователно и по-трудно управляем
процес, така и заради дълговото бреме, което оказва негативно влияние върху по-уязвимите групи от
обществото – става дума най-вече за длъжниците.
Не бива да се подценява и цялостното отрицателно
въздействие на дефлацията върху икономиката, породено най-вече от опасността за навлизане на стопанството в т.нар. дефлационна спирала. Актуалността на анализираната тематика е породена и от
опасенията на някои водещи икономисти от това,
че все повече икономики в света са застрашени от
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дефлация, породена от силните негативни шокове
върху предлагането и търсенето по време на пандемията от COVID-19. Това е и една от причините,
изискваща преразглеждане на процеса дефлация и
съответно нейното детайлно анализиране.
Първоначалното впечатление, позовавайки
се на семасиологичния подход, т.е. изхождайки от
дефинициите на двете понятия, е, че инфлацията
е по-страшното явление, защото намалява покупателната способност на парите, докато при дефлацията се наблюдава обратното – покупателната способност на парите се увеличава, което
означава, че те имат по-голяма стойност, защото цените на стоките и услугите падат. Така всеки икономически субект ще може да закупи повече стоки и услуги с парите, които притежава,
но именно тук се поражда и най-сериозният риск
пред стопанството, изразяващ се в това, че водещи за рационалния потребител са предимно очакванията за бъдещото, а щом се наблюдава спад
в цените неизбежно ще се стигне и до отлагане
на потреблението, което от своя страна може да
доведе до порочен кръг, който ще има тежки социално-икономически последствия. Следователно от тук би могло да се изведе и едно от основните определения за това какво точно представлява
дефлацията – спад в равнището на цените поради
намаляване на съвкупното продуктово търсене [1].
Дефлацията може да бъде причинена както от относително намаляване на стойностния израз на
стоковото предлагане, така и от относително намаляване интензивността на паричното предлагане. Казано по друг начин недостатъчното парично
предлагане предизвиква дефлация, която е породена от намалено съвкупно търсене, докато повишеното съвкупно предлагане води до дефлация,
поради повишена производителност [2].
От посоченото по-горе става ясно, че дефлацията може да бъде резултат от множество разнообразни фактори, но в обобщение би могло да се
посочи, че нейната поява се предизвиква най-често от негативен шок върху търсенето или позитивен шок върху кривата на съвкупното предлагане,
предизвикан от намаляване на производствените
разходи [3].
Независимо че в литературата е възприето да
се прави разграничение между т.нар. „добра“ и
„лоша“ дефлация, то сякаш тя по-често се свързва с негативни последствия за икономиката. Като най-ярък пример с катастрофални последици
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за стопанството се прима периода на дефлация по
време на Великата депресия (1929 – 1933 г.). Периодите на „добра“ дефлация са сравнително рядко срещани и те се свързват предимно с нарастване
на производителността или откриването на нови
златни находища. В търсене на отговор на въпроса доколко опасна е дефлацията за икономическото
развитие е необходимо да се разгледат и основните
съвременни теории, описващи процеса [4].
С цел фокусът да бъде поставен върху
най-съвременните виждания в тази сфера кейнсианството и монетаризмът няма да бъдат поотделно
разглеждани, а ще се направи опит за съпоставка
между тях. Факт е, че и двете икономически школи възприемат дефлацията като сериозна опасност
пред бъдещото икономическо развитие, но има и
определени различия например във вижданията за
попадането на икономиката в т.нар. капан на ликвидността. Според представителите на Кейнсианската икономическа мисъл при положение, че
краткосрочните лихвени проценти са нулеви, то
централните банки не могат да стимулират икономиката чрез намаляването на лихвените проценти,
при които дават заеми на търговските банки или
срещу които търговските банки си отдават една на
друга заеми. Съгласно съвременните икономисти,
заставащи зад количествената теория за паричното
предлагане, подобна ситуация би могла да се разглежда по по-различен начин. Те считат, че увеличеното парично предлагане има ефект дори и при
нулеви лихвени проценти, защото би могло да се
приеме, че цените и икономиката се развиват пропорционално на паричното предлагане.
Най-важно според икономистите и в двата
случая е управлението на очакванията за бъдещото парично предлагане, което е гаранция за ценова стабилност. Когато е налице ликвиден капан
хората не очакват висока възвращаемост от своите инвестиции във физически и финансови активи и предпочитат краткосрочните инвестиции,
което влошава рецесията и може да доведе до поява на дефлация.
При нормални условия централните банки
могат да стимулират икономиката чрез намаляване на лихвите или увеличение на паричната база.
Това насърчава кредитирането, потреблението,
както и капиталовите инвестиции. Когато обаче
основният лихвен процент е вече нула, а състоянието на икономиката остава влошено, централ-

ната банка може да увеличи парите в обращение,
като ги „инжектира“ в банковата система. След
това търговските банките са тези, които трябва да
вкарат парите в реалната икономика, за да имат
мерките на централната банка желания ефект.
При наличието на ликвиден капан обаче търговските банките не винаги са склонни да отпускат заеми една на друга или на фирмите и потребителите. По този начин новосъздадената от
централната банка ликвидност не може да попадне в икономиката. Ето защо нулевите лихвени
нива могат да затруднят значително централните
банки при провеждането на тяхната парична политика, която има огромно значение за развитието на икономиката. Те са принудени да използват
нетрадиционни инструменти, които обаче в повечето случай се възприемат като рисково средство
за насърчаване развитието на икономиката. Основният представител на монетаристичната школа Милтън Фридмън изразява сериозни опасения
спрямо процесите на дефлация, за него именно
дефлацията е основната причина за тежките последици от Голямата депресия. Според неговите виждания Федералният резерв не е предприел
необходимите мерки, за да се избегне намаляване на паричното предлагане, а напротив получило
се е точно обратното – паричното предлагане се
е свило. Федералният резерв не е осигурил необходимата ликвидност на търговските банки чрез
предоставяне на по-евтини кредити, както и предприемането на подходящи операции на открития
паричен пазар. Това от своя страна е довело до
срив в банковата система, изразяващ се във фалит на много банки и понижаване на паричното
предлагане. От своя страна пониженото парично
предлагане е довело до това, че предприемачите
не могат да вземат заеми, които са им необходими
за инвестиране или не могат да получат заеми за
погасяване на свои предходни разходи и така те
фалират. Фридмън твърди още, че именно неактивната политика на Федералния резерв е в основата на тежките последствия по време на Голямата депресия, което показва и неговите опасения от
проявление на дефлация.
Въпреки тези виждания съществуват и някои
други съвременни икономически теории, които дават друг поглед върху процеса на дефлация. Според
някои от тях при определени условия дефлацията
не е чак толкова негативно явление в стопанството.

Една от съвременните теории, свързана с обяснението на икономическите кризи, причинени от
инфлация или дефлация е идеята на икономистите, предложили банкирането с частични резерви.
Според Джордж Селджин, представител на това
иикономическо течение, дефлацията, която е причинена от икономически растеж не е вредна за икономиката, дори оказва положително влияние върху
стопанското развитие. Според него всяка промяна
в покупателната способност, която е причинена от
икономически растеж, а не от страна на паричното предлагане е полезна в определена степен и не
бива да бъдат предприемани действия за нейната
промяна, става дума най-вече за интервенции посредством монетарна политика. Той твърди, че ценовата промяна, която е причинена от определена
промяна в производството ще съдържа важна информация относно самото производство и евентуално въздействие от страна на държавата посредством инструментите на паричната политика ще
доведе до подценяване на точността на ценовите
сигнали. От друга страна, според Селджин на дефлация, която е причинена от промени в скоростта на обръщение на парите трябва да се противодейства чрез промяна в количеството пари. Това се
налага, защото промените в агрегатното търсене,
причинени от промени в скоростта на паричното
обръщение могат да доведат до погрешно схващане в провежданата парична политика. Например,
пазарните субекти биха могли да разберат по погрешен начин общия спад на цените, причинен от
намаляване скоростта на паричното обръщение,
поради влошаване търсенето на определени стоки
и услуги, които те предлагат.
Друг икономист, който е привърженик на тезата, че дефлацията може да бъде добър знак за
икономическото развитие при условие, че е причинена от реален икономически растеж е Стивън
Хорвиц. Също така според него провеждането на
парична политика от страна на централните банки и създаването на инфлация, заедно и с някои
институционални фактори като въвеждането на
закони за минимална работна заплата са в основата на преразпределението от бедни към богати.
В заключение може да се обобщи, че представителите на разгледаната школа се обединяват около идеята, че опасна за икономическото развитие
е дефлацията, която е причинена от промяната в
скоростта на паричното предлагане. Затова за тях
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решението на този проблем е провеждането на
банкиране с частично резервиране, т.е. всяка търговска банка да поддържа в наличност само малка
част резервни активи по сметката на централната
банка. На практика това е и системата, която се
прилага в съвременните условия.
На следващо място могат да се посочат възгледите на Пол Кругман и Бен Бернанке, които
в определена степен са повлияни от идеите на
Кейнс. Тяхното основно притеснение е, че появата на дефлация би могла да доведе икономиката до състоянието на т.нар. ликвиден капан.
Именно затова представителите на икономическото направление, поставящо акцент върху капана на ликвидността не правят разлика както предходната школа дали дефлацията при определени
обстоятелства би могла да бъде полезна за икономическото развитие. Според тях дефлацията изключително рядко би могла да се възприеме като
положителен икономически феномен – дори при
условие, че е причинена от увеличено предлагане, тя би могла да доведе до дефлационна спирала. Според това виждане неочакван спад в търсенето или промени в предлагането биха довели до
рецесия или дефлация. Същото може да се получи и при очаквани негативни шокове в агрегатното търсене, които биха могли да се отключат напр. от спукване на балон в стопанството или от
съмнения в провежданата политика от страна на
правителството, или дори от обявяването на корекции на една прекалено оптимистична фискална
прогноза. В подобна ситуация централната банка би трябвало да намали лихвените проценти, за
да стимулира разходите като цяло. Проблемът е,
че в състояние на дефлация номиналните лихвени
проценти вече са станали много ниски и би било
невъзможно да бъдат понижени, тъй като не могат да приемат стойности под нула. Според привържениците на теорията за капана на ликвидността в подобна ситуация монетарната политика
не би могла да помогне, тъй като реалната цена
на заема ще бъде на по-високо ниво отколкото е
необходимо, за да насърчи икономическото развитие. Опция пред правителството в лицето на
централната банка би била възможността да бъдат закупени ценни книжа, като по този начин се
„инжектират“ повече пари в банковата система,
но истината е, че икономическите субекти не биха предприели засилена покупателна или инвес50

тиционна активност, а напротив биха задържали
получените пари, защото ценните книжа и наличните пари се считат за оптимален заместител
за съхраняване на стойността при положение, че
номиналният лихвен процент е достигнал нула.
Всичко това показва опасението на икономистите от неефективността на икономическите интервенции посредством използването инструментите на паричната политика. Разгледаната ситуация
би могла да доведе до дефлационна спирала, тъй
като спада в цените води до очаквания за допълнителен спад в цените на стоките и услугите и
от там в агрегатното търсене. Именно тук се заражда и идеята за създаването на определен буфер срещу дефлация посредством определяне на
по-високо ниво на очаквана инфлация.
На последно място, но не и по важност ще бъде разгледано още едно съвременно икономическо направление, разглеждащото инфлацията и дефлацията – става дума за икономисти, повлияни от
чикагската школа, които са и по-пазарно ориентирани. Според тях също дефлацията би могла в определени моменти да бъде полезна. От тук следва и
тяхното съждение, че умереното ниво на дефлация
не винаги би било толкова лошо за икономиката,
колкото умерените темпове на инфлация. Според
представителите на това направление като Клаудио Борио и Андрю Филардо дефлацията може да
бъде следствие от две основни причини. Едната е
икономически растеж и съответно увеличено съвкупно предлагане. Именно това е т.нар. „добра” дефлация, т.е. това явление не оказва негативно влияние върху икономиката. Другият случай, при който
би могло да се наблюдава дефлация е намаляване
на търсенето - този тип дефлация се счита за „лоша”, т.е. вредна за икономическото развитие. От
друга страна според някои представители на школата на рационалните очаквания като Нейл Уолас и
Томас Сарджънт дефлацията би довела до негативни последици за икономиката само в случай, че не
е очаквана, защото единствено тогава би се стигнало до объркване и неправилно решение от страна на пазарните субекти. Представената идея представлява пълна противоположност на вижданията
на икономистите, поставящи акцент върху капана
на ликвидността.
Основният парадокс при явлението дефлация
е, че намаляването на цените на отделните стоки
е полезно за потребителите, защото води до спес-

тяване на финансови средства, които биха могли
да бъдат използвани за покупката на други стоки и услуги, но продължителното намаляване на
цените на преобладаващата част от стоките и услугите е предпоставка за забавяне в икономическото развитие, поради отлагането на потреблението, а също така и на инвестициите. В крайна
сметка дефлацията би трябвало да се приеме за
по-опасно явление от инфлацията, както поради
това, че тя е по-слабо позната на икономистите и
управляващите, т.е. по-трудно ще се вземат адекватни решения в случай, че икономиката изпадне в подобно състояние, така и заради сравнително по-тежките негативни последствия, до които
тя води за стопанството. Безспорно в условията
на дефлация се стига до преразпределителни процеси, изразяващи се в увеличаване на дълговото
бреме за длъжниците, тъй като на практика дефлацията валоризира спестяванията, а също така
в подобни условия цените на залозите падат, което насърчава изчистване на вземанията от страна на кредиторите [5]. Същевременно би могло да
се наблюдава и увеличаване на данъчната тежест,
което допълнително натоварва задлъжнелите икономически субекти. Въпреки това най-тежко засегнати от въздействието на дефлацията остават
предприемачеството, търговията и производството. Идеята е, че навлизайки в т.нар. дефлационна спирала стопанството попада в един затворен
кръг, от който много трудно може да се излезе, а
паралелно породените проблеми стават все по-сериозни. Поради спада в цените ще се наблюдава
намалено потребление, тъй като потребителите
ще очакват средното равнище на цените да спадне още, което от своя страна ще доведе до спад в
производството, а от там намаление на заетостта
и на заплатите, както и отново на потребителското търсене. Не бива да се подценява и факта, че
подобно стечение на обстоятелствата непременно води и до изостряне на социалното неравенство, което може да се характеризира с повишено
недоверие към провежданата макроикономическа политика и дори да се стигне до прояви на радикален антикапитализъм [6]. От тук може да се
направи и извода, че дефлацията води до сериозни социално-икономически проблеми, които биха
представлявали риск за националната сигурност
във всяка страна.

В заключение може да се обобщи, че според направените по-горе съждения дефлацията е
по-рисковото явление за стопанството спрямо инфлацията. В условията на настоящата пандемия
от COVID-19 все по-актуален става и въпроса кой
от двата процеса инфлация или дефлация ще се
прояви по-отчетливо в икономиката и следователно до какво ще доведе. Сред изследователите са
разпространени и двете становища, но по-голяма
е вероятността да се появи дефлация, както поради негативния шок върху производството, така и
поради негативния шок върху търсенето. По данни на Националния статистически институт вече
трети месец (март, април и май 2020 година) икономиката на България се намира в условия на лека дефлация [7]. Независимо от факта, че в някои
сектори нивото на отрицателна инфлация надхвърля (за измерител е използван Индекса на потребителските цени, при условие, че предходният
месец е взет за база = 100) 3 – 4% през последния
отчетен месец, то тези данни към момента, както
и отчитайки реалната икономическа обстановка
не дават основания за притеснение за поява на
т.нар. слаг- или стъмп-дефлация, т.е. попадане на
националното стопанство в обстановка, при която
се наблюдава съчетание на дълбока рецесия или
депресия с дефлация.
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