
""Бели пари за черни дни" или "Яж, пий и си носи новите 
дрехи" (теоретична и емпирична обосновка на предпочитаната 

стратегия)" 

 

 І. Микроикономически поглед  

 Често в обществото се използват изразите „Бели пари за черни дни" и "Яж, пий и 

си носи новите дрехи”. Първият се използва като синоним на спестовност и финансова 

разумност, а втория като синоним на харчене на пари и живеене за мига.  

 В разговори с колеги за бъдещите ни планове за развитие в междучасията на 

лекциите или по време на „тих напоителен разговор” сме използвани и „Бели пари за 

черни дни”, и „Яж, пий и си носи новите дрехи”, като мотиви за избор на съответно 

бъдещо поведените. Това което ми е направило силно впечатление е, че колегите 

базиращи своите житейски стратегии на спестяването („Бели пари за черни дни”) са 

оптимисти и позитивно настроени, колегите отстояващи принципа на потреблението са 

предимно песимисти за бъдещето и „тясно скроени”. Моите наблюдения нямат 

характер на статистическа извадка, но за себе си съм решил твърдо да бъде в графата на 

оптимистите, вярващи в по-доброто бъдеще и следователно моята стратегия се базира 

на спестяването. 

 Когато се търси теоретична обосновка за рационалност на един от двата избора 

на икономически поведение, обикновено се търси опит които е обхванал дълъг период 

от време, през които обществото е преминало през икономически върхове, финансова 

еуфория, която като по правило завършва с финансова криза и депресия, обществени 

катаклизми (война, епидемии, природни бедствия) и спокойни икономически години, 

когато икономическото развитие е плавно и без икономически амплитуди. Ако търсим 

толкова дълъг времеви период покриващ тези изисквания ще трябва да се обърнем 

поглед към Wall Street и по точно, мястото където се намира - остров Манхатън. 

 През 1625 г. индианците населяващи остров Манхатън, го продали на 

холандските заселници за 60 гулдена
1
 и затова известно време Ню Йорк е носел името 

Ню Амстердам. Това е известна история и почти винаги предизвиква коментари, че 

индианците са постъпили глупаво имайки предвид какви са цени сега. Историята не 

споменава какво са направили индианците с получената сума, но най-вероятно са я 

похарчили. Индианците не са могли да знаят какво ще стене с този остров след 200 -

 300 години, но ако не бяха похарчили тези гулдени, а ги бяха депозирали в банка при 
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 Покупателната цена на 60 гулдена от 1625 г. е 675 евро към 2010 г. (http://www.iisg.nl/hpw/calculate.php) 



5 % годишна лихва, през 2010 г.
2
 щяха да имат 97 092 104 523,84 евро (сумата се 

получава като 675 * (1+0.05)
385

 = 97 092 104 523,84). Щяха да си купят поне половината 

остров Манхатън заедно с „подобренията”. Това показват математическите изчисления, 

същите по които се управляват парите на Wall Street. 

 Спестяването, в крайна сметка, приключва с потребление. Цената за отложеното 

потребление е дохода от инвестирането на спестените средства. Сравнението между 

инфлацията и доходността от инвестирането в различни финансови активи на реално 

действащи пазари ще даде безпристрастен отговор коя стратегия има икономически 

смисъл във времето, а не само на теоретични разсъждения, както е в примера за 

продажбата на остров Манхатън. 

 

Ross, Stephen; Westerfield, Randolph; Jordan, Bradford; “Essential of Corporate Finance”, 

Second edition, Irwin / McGraw-Hill, page 262. 

                                                 
2
 Към януари 2012 г., калкулаторът (http://www.iisg.nl/hpw/calculate.php) може да пресмята само до 2010 г. 

покупателната способност на гулдена от 1625 г. 



 Графиката ясно показва, че в дългосрочен план, доходността от инвестиции в 

съкровищни бонове (Treasury bills) – държавни ценни книжа с падеж до една година, 

покрива само инфлацията и само в периоди на кризи (Голямата депресия през 30
-те

 

години и двата петролни шока от 70
-те

 години на ХХ век) инвестицията реализира 

възвръщаемост над инфлацията. За останалите видове инвестиционни носители, с 

изключение на периода на Голямата депресия, реализираната доходност бие 

инфлацията за същият период. 

 Сравнявам инфлацията и постигнатата доходност от различните финансови 

инструменти, защото хората водени от максимата „Бели пари за черни дни" не се 

ограничават само до банков депозит на спестените пари. 

 В същото време, епикурейците модифицираха своята максимата, в крак с 

развихрилия се кредитен балон, със следните разсъждения: „Взимам заем за 

потребление и си плащам погасителните вноски. Междувременно инфлацията ще 

намали покупателната сила на вноските ми” и така потреблението им нараства. 

 В крайна сметка, пазарите си казват безпристрастната оценка на това, коя 

стратегия е икономически разумна. 

 ІІ. Макроикономически поглед  

 На ниво отделния индивид е видно, че всеки избрал стратегията „орел в 

небесата”, а не „птичка в ръката
3
” ще бъде възнаграден. Това което е хубаво и 

препоръчително на микроикономическо ниво, не е хубаво на макроикономическо ниво. 

Няма логика. Нали цялото е сбор от отделните елементи, индивиди. Ако за всички в 

едно общество е хубаво да спестяват, защо за обществото няма да е хубаво. На макро 

ниво действа правилото, че изборът на стратегия е „някъде по средата”. Ако се разгледа 

дохода реализиран в една държава, може да се запише следната формула: 

Y = C + S 

Където: 

Y – Yield - доход 

C – consumption - потребление 

S – savings - спестяване 

Крайните варианти като: 

С = 0 и съответно Y = S е невъзможен, защото и най-големият спестовник консумира 

различни стоки и услуги, без които не може да живее и вариант като: 

                                                 
3
 По аналогия с  израза „По добре птичка в ръката, отколкото орел в небесата”, която по смисъл може да 

се разглежда като синоним на „Яж, пий и си носи новите дрехи”. 



S = 0 и съответно Y = С е равносилно да се не се инвестира в обновяване на наличният 

капитал на обществото и „изяждане” на капитала след време. 

 Колко трябва да бъде S на макро ниво? Най – добре е, когато имаме: 

S = I 

Където: 

I - investments – инвестиции. 

При това равенство, имаме колкото спестени пари, толкова и заети назаем от 

инвеститорите и потребителите. Затова на макроикономическо ниво има нужда и от 

хора изповядващи модифицираната версия на "Яж, пий и си носи новите дрехи”. 

 Какво би се получило ако: 

S > I 

 В този случай част от реализираният доход не се използва в съответната страна и 

се налага да инвестира извън пределите на съответната страна. Това е добре за 

експортно ориентирани икономики като Китай, която активно купува американски 

държавни ценни книжа и така индиректно да подпомага своя износ за американския 

пазар. Същите разсъждения важат и за Германия и държавните цени книжа издадени от 

страните в южна Европа. 

 В момента се наблюдава точно тази тенденция в българската икономика. 

Спестяванията са повече от необходимите средства за инвестиране в страната. 

Българските банки, които по време на кредитния бум заемаха средства от своите 

мажоритарни акционери, предимно банки от западна Европа, сега погасяват тези 

дългове, а спестените пари в други финансови активи (пенсионни фондове) се 

инвестират в чуждестранни ценни книжа. За българската икономика, която има 

отрицателно търговско салдо, едно такова стечение на обстоятелствата не е от полза, 

защото спестените пари над направените инвестиции се инвестират в чужбина, но това 

не е увеличава търсенето на стоки и услуги произведени в България, както е в случая с 

Китай и Германия. Това прави по-трудно възстановяването на икономическата 

активност в страната, защото спестяването в страната при намаляващо предлагане на 

пари може да се осъществи само допълнително свиване на потреблението
4
. 

Единственото успокоение в този случай е, че потреблението ще се увеличи в следствие 

на увеличения доход от инвестициите в чужбина. Лошото е, че не се знае колко време 

ще отнеме това нагаждане и допълнителния доход да се превърне в потребление. 

                                                 
4
 Интересен експеримент е описан от Пол Кругман в книгата „Амбулантно благополучие. Икономически 

разум и безумие във времето на гаснещи надежди” (издателство „Дамян Яков”, С. 1999, стр. 51 - 53) 



Какво би се получило ако: 

S < I 

В този случай се получава като се заема финансов ресурс от чужди спестители 

(финансиране с дълг). При това положение, икономиката не може да реагира на 

порасналото търсене, и увеличеното търсене се покрива с нараснал внос. 

Потребителите водени от мотото "Яж, пий и си носи новите дрехи” се създава 

усещането, че постоянно ще е има евтин и на разположение кредит. В началото 

спестителите губят, защото цените в нетъргуемият сектор на стоки, какъвто е сектора 

на недвижимите имоти, се повишават по-бърза от доходността по други активи, но 

когато „евтините” пари свършат, се вижда „кой се е къпал без бански”. След това 

започва голямото орязване на излишни разходи .... 

 Изводите от всичко написано тук е, че на макро ниво, икономическата система 

търси равновесие между спестявания („Бели пари за черни дни") и потребление ("Яж, 

пий и си носи новите дрехи”). На ниво отделният индивид, преследването на 

финансово благополучие е ограничено от жизнената ти стратегия и текущия ти доход. 

 

 

 

 

 

 


