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ИКОНОМИКА С ДЕФЛАЦИЯ:  

ДЪЛГ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И РАСТЕЖ 
Андриан Ямболов 

 

1. Увод 

Дискусията около значението на дефлацията напоследък започва да придобива 

все по-голeми мащаби поради ниското съвкупно търсене в Европа и безпрецедентния 

спад на цените на петрола. Тези явления вече предизвикват дисинфлация и дори 

дефлация в част от европейските икономики и други развити държави . Спадът на 

общото ценово равнище може да бъде предизвикан от шок в съвкупното търсене или 

предлагане. Но без значение от първопричината, дефлацията най-често има негативно 

влияние върху националното стопанство и икономическите субекти ( Бернанке [1]). За 

разлика от периодите характерни с висока инфлация, дефлационните се наблюдават 

изключително рядко особено след средата на XX век ( Бордо и Филардо [3]). Ниската 

честота на проявление на дефлацията, прави случаят на Япония изключителна 

възможност за анализ на причините водещи до нейното възникване и най-вече за 

илюстриране на негативните й ефекти върху тежестта на дълга, 

конкурентоспособността и икономическия растеж. 

2. Възникване на дефлацията 

За да бъдат анализирани максимално ефикасно негативните ефекти от 

дефлацията трябва да бъдат определени причините, по които възниква тя и също така 

икономическите явления, които я съпътстват.  

Господстващата класическа парадигма в началото на ХХ век налага идеята, че 

спад в общото ценово равнище увеличава реалните парични баланси, което кара 

потребителите да се чувстват по-богати и да разходват повече. В следствие на това 

съвкупното търсене и доходът се увеличават.
1
 Поради тази причина редица 

икономисти по време на Великата депресия твърдят, че спадащите цени ще спомогнат 

за стабилизирането на икономиката ( Манкю [10]). 

Противно на тази теза Фишер [16] развива теорията за дълговата дефлация. 

Ако икономиката първоначално се намира в общо икономическо равновесие, то може 

да бъде нарушено единствено от свръхзадлъжнялост и тогава: 

„(1) Ликвидирането на дълга води до принудителна продажба на активи и (2) Свиване на депозитните пари ... 

заедно със скоростта на циркулация. Това ... причинява (3) Спад в общото ценово равнище ... (4) Още по-голям спад в нетното 

богатство на бизнеса, ръст на банкрутите и също (5) Спад на печалбите ... което при „капиталистическо“ общество ... води 

до (6) Намаление на производството, търговията и заетостта. Те предизвикват (7) Песимизъм и загуба на доверие, които от 

своя страна са причина за (8) Презапасяване с пари и допълнително забавяне на скоростта на обръщение. Горните осем 

промени причиняват (9) Сложни смущения в лихвените проценти и в частност спад на номиналния лихвен процент и ръст на 

реалния ...„ 

                                                 
1
 Този механизъм е наречен Ефект на Пигу от Дон Патинкин. 
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Именно тази верига от събития се наблюдава в Япония след 1990 г., поради 

което теорията на Фишер [16] е използвана за цялостния анализ на ефектите върху 

дълга, конкурентоспособността и растежа. 

3. Икономика с дефлация: случаят на Япония 

След края на Втората световна война японската икономика реализира силен 

икономически растеж, който продължава през 70-те и 80-те години на миналия век и 

значително надвишава този на другите развити икономики ( Кругман [7]). През 80-те 

години японското производство нараства с 50% в реално изражение (вж. Фиг. 1 от 

Приложение А). Но в следствие на финансовата дерегулация, банките започват да 

отпускат все повече заеми неотдавайки значение на кредитоспособността на 

заемателите. В рамките на това десетилетие частния дълг нараства прогресивно и в 

края представлява 187% от БВП (вж. Фиг. 2 от Приложение А). В следствие на това 

Nikkei нараства над пет пъти (вж. Фиг. 3 от Приложение А), а цените на имотите 

скачат многократно. По този начин финансовите посредници спомагат за създаването 

на балон. През 1988 г. – 1989 г. Централната банка на Япония осъзнава опасността за 

икономиката и чрез различни методи започва постепенно да „вади“ въздух от балона ( 

Кругман [7]). През следващите години цените на акциите започват да спадат, а ръстът 

на кредитирането се забавя значително. Обемът на отпуснатите кредити достига своя 

максимум през 1993 г. и през следващите четири години остава почти постоянен, след 

което започва да спада и през 2012 г. се връща до нивата от 1987 г. Така периодът 

1990 г. – 1994 г. може да бъде определен като първата стъпка от анализа на Фишер 

[16]. 

Следвайки причинно - следствената връзка е нужно да бъдат проследени 

измененията в паричното предлагане. Но за разлика от предположението на  Фишер 

[16], паричното предлагане не спада, а нараства и то значително особено след 1995 г. 

(вж. Фиг. 4 от Приложение А). Това явление би могло да бъде обяснено от една 

страна с ръста на паричната база, а от друга с все пак слабия ръст на кредитирането, 

който се дължи на субсидирането на фирмени кредити. Много често заемополучатели 

по тях са „зомби“ компании, които биват кредитирани допълнително от банките, за да 

не се наложи отписването на другите експозициите към тях при евентуален фалит ( 

Кабалеро et al. [4]). Но противно на тезата на монетаристите за сравнително 

фиксирана скорост на обръщение на парите,  Фишер [16] очаква тя да спадне. По този 

въпрос той се оказва прав и скоростта на обръщение настина започва да спада през 

1992 г. и по-значително след 1995 г. (вж. Фиг. 4 от Приложение А). Периодът 1992 г. 

– 1995 г. може да бъде определен като втория елемент от веригата. 

От 1992 г. до 1994 г. японската икономика е в състояние на дисинфлация. 

Дефлаторът на БВП и индексът на потребителските цени достигат максимум 

съответно през 1994 г. и 1996 г. (вж. Фиг. 5 от Приложение А) и дисинфлацията 

преминава в дефлация. Според дефлаторът цените на всички произведени стоки и 

услуги в Япония през 2013 г. са с 18% по-ниски от тези през 1994 г., а индексът на 

потребителските цени остава сравнително постоянен през този период.  Именно 
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поради тази причина случаят на Япония е изключително подходящ, за да бъдат 

проследени процесите в дефлационната икономика. Това завършва третия етап от 

анализа на Фишер [16]. 

 През 1990 г. броят на фирмите обявили несъстоятелност достига своя 

минимум ( Кагеяма и Харада [5]), но през следващите години, особено със 

задълбочаването на дефлацията, показателят нараства близо 4 пъти . Използвайки 

векторна авторегресия Кагеяма и Харада [5] установяват, че основната причина за 

ръста на банкрутите е срива на фондовата борса и високото ниво на ливъриджа. 

Техните изводи съвпадат с теорията за дълговата дефлация. В допълнение печалбите 

на компаниите започват да спадат, като достигат максимума от 1989 г. едва през 2004 

г. (вж. Фиг. 6 от Приложение А). Индексът на индустриално производство следва 

подобна динамика. Със спада на производството и печалбите фирмите започват да 

освобождават работниците, което води до свръхпредлагане на труд. Имайки предвид 

критиката на Фридман [17] и Фелпс [15] към кривата на Филипс, че равновесието на 

пазара на труда определя реалната, а не номиналната работна заплата, тогава това 

свръхпредлагане понижава реалната работна заплата (вж. Фиг. 7 от Приложение А). 

От началото на 1991 г. централната банка на Япония започва да редуцира 

дисконтния лихвен процент. През 1993 г. той е 1,8% (вж. Фиг. 8 от Приложение А) и 

се запазва на това равнище до началото на 1995 г., когато производството спада 

значително и централната банка решава да намали лихвените проценти допълнително, 

за да стимулира инвестициите. Но през същата година започва и значителния спад на 

ценовото равнище, което съгласно уравнението на Фишер увеличава реалния лихвен 

процент (вж. Фиг. 8 от Приложение А). В крайна сметка целта на централната банка 

остава неизпълнена, тъй като инвестициите зависят от реалния, а не от номиналния 

лихвен процент. През следващите години номиналните лихвените проценти спадат до 

нулата, а реалните нарастват - точно както предвижда Фишер [16]. 

3.1. Частен и публичен дълг в Япония 

При наличие на дефлация реалният лихвен процент нараства, което повишава 

стойността и тежестта на дълга. А когато дефлацията е породена от 

свръхзадлъжнялост, тогава ситуацията е изключително сериозна. Частният дълг в 

Япония достига своя максимум през 1998 г. (вж. Фиг. 9 от Приложение А), след което 

трендът се обръща и започва да спада като през 2013 г. е с 26% по-малко. Но поради 

наличието на дефлация, в реално изражение той спада едва с 13%. Самия процес на 

ликвидиране на дълга макар и да намалява неговата номинална стойност, повишава 

реалния му обем поради спада на ценовото равнище. Нещо повече тъй като 

едновременно с това печалбите и производството спадат, то тежестта на дълга 

нараства, а възможностите на компаниите за неговото погасяване намаляват 

драстично. 

Другия съществен измерител на задлъжнялостта в икономиката е нивото на 

публичния дълг. Също както при частния, така и при публичният дълг дефлацията 
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увеличава реалната му стойност. Но при него има една съществена разлика - той 

нараства и в номинално изражение. През 80-те години държавният дълг достига 70% 

от БВП (вж. Фиг. 10 от Приложение А). Но през следващите две десетилетия той се 

повишава над четири пъти достигайки 240% от БВП. Изхождайки от бюджетното 

ограничение на държавния сектор Бланшар и Джонсън [2] извеждат следната 

формула: 
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(1) 

където: B  - държавен дълг 

 Y  - реален БВП 

 r  - реален лихвен процент 

 g  - ръст на реален БВП 

 G  - държавни разходи 

 T  - данъчни приходи 

 

Според уравнението увеличаването на отношението на дълга към БВП ще бъде 

по-високо с нарастване на реалния лихвен процент, отношението Дълг към БВП, 

отношението на Първичния бюджетен дефицит към БВП и също така при спад на 

ръста на реалния БВП. 

Както вече беше посочено, в следствие на дефлацията реалния лихвен процент 

се повишава, а ръста на реалния БВП се забавя значително. Това предполага 

повишаване на държавния дълг. От друга страна Японската икономика се намира в 

капан на ликвидността, което прави нейната монетарна политика неефективна ( 

Круман [9]. Това кара държавата да разчита основно на фискалната политика, за да 

реализира своите макроикономически цели. Поради тази причина от излишък на 

първичното бюджетно салдо през периода 1985 г. – 1992 г., Японското правителство 

преминава към дефицит. Със задълбочаването на дефлацията и спада на БВП след 

1998 г. дефицитът достига до 9% от БВП (вж. Фиг. 11 от Приложение А), което 

допълнително обяснява високите нива на публичния дълг наблюдавани в Япония през 

последните две десетилетия. 

3.2. Конкурентоспособността на Японската икономика 

В следствие от дефлация съгласно теорията на Фишер [16] много компании 

обявяват фалит, какъвто е и случая в Япония. По този начин „невидимата ръка“ 

изчиства пазара от неефикасните компании и икономиката става по-

конкурентоспособна. Но също така специфичните пазарни дефекти в Япония 

позволяват на банките да финансират „зомби“ компании, които в никакъв случаи не 

могат да бъдат определени като ефикасни и конкурентоспособни. От тази гледна 

точка не може да се даде категоричен отговор за ефекта на дефлацията върху 

конкурентоспособността на икономиката.  
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На макроравнище трябва да бъде направено разграничение между 

краткосрочен и дългосрочен период. За първия би могло да се използва моделът AA – 

DD ( Кругман et al. [8]). При постоянно ниво на чуждестранно ценово равнище и 

валутния курс, наличието на дефлация ще направи местното производство по-евтино 

в сравнение с чуждестранното, което ще увеличи търсенето на износ. Кривата DD се 

измества надясно с увеличаването на съвкупното търсене (вж. Фиг. 1). От друга 

страна спадът  на местното ценово равнище увеличава реалното парично предлагане и 

понижава лихвените проценти, което обезценява местната валута. Това се изразява в 

изместване на кривата AA нагоре. Равновесието се измества от E0 в E1. В конкретния 

случай валутния курс се повишава (местната валута поевтинява), но това зависи от 

еластичността на двете криви. Без съмнение, обаче, ефектът върху производството и 

съответно конкурентоспособността на местната икономика е положителен. Тази 

хипотеза се потвърждава от високия ръст на реалния БВП през първите години на 

дефлация (1995 г. – 1997 г.) в сравнение с предходните. В известна степен това се 

дължи на високия ръст на износа, който през 1997 г. достига 14% (вж. Фиг. 12 от 

Приложение А). Той е предизвикан от една страна от спада в общото ценово равнище, 

а от друга в поевтиняването на йената (вж. Фиг. 13 от Приложение А) през същите 

години. 

 
 

В дългосрочен период може да бъде разгледан монетарния модел за валутния 

курс,
2
 който се базира на закона за единната цена и концепцията за относителния 

паритет на покупателната способност, която гласи, че процентното изменение във 

валутния курс между две валути през даден период е равно на разликата между 

процентните изменения на националните ценови равнища. Така спадът на ценовото 

равнище, ceteris paribus, ще повиши стойността на японската йена спрямо валутите на 

държавите, с които търгува Япония в дългосрочен план. Съвсем очаквано ефективния 

валутен курс на японската йена се повишава от 1990 г. до 2012 г. с 82% (вж. Фиг. 13 

                                                 
2
 Коупланд [6] 
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от Приложение А), което напълно съвпада с очакванията за дългосрочния период. 

Повишаването стойността на йената оскъпява износа, неговото търсене спада и ако 

условието на Маршал - Лернер е изпълнено, то се очаква спад по текущата сметка на 

платежния баланс. Но износът отбелязва значителен ръст от 2002 г. до 2007 г. (вж. 

Фиг. 12 от Приложение А). Тази тенденция в никакъв случай не трябва да се бърка  с 

ръст на конкурентоспособността на Японските стоки, защото тя е породена основно 

от ръст на доходите на търговските партньори на страната (САЩ, ЕС и др.). В 

подкрепа на тази тези трябва да се отбележи, че през 1993 г. Японските стоки заемат 

9,9% от световния износ, а през 2012 г. спадат до 4,5% ( Световна Търговска 

Оргранизация [14]). Следователно дори и в краткосрочен план дефлацията да се 

отразява положително върху конкурентоспособността, то в дългосрочен план 

изглежда, че тя има негативно въздействие. 

3.3. Растежът по време на „изгубените десетилетия“ 

Според теорията на Фишер [16] дълговата дефлацията започва като естествена 

част от бизнес цикъла. В тази връзка още на Оукън [11] е било известно, че 

отклонението на безработицата от естественото равнище води до спад на 

производството под потенциалното ниво. Точно такава емпирична зависимост – 

висока безработица и нисък растеж – се наблюдава през последните две десетилетия в 

Япония. Фуеки et al. [18] изчисляват потенциалния БВП на Япония през периода 1985 

г. – 2009 г. използвайки динамичен, стохастичен модел на общото равновесие 

(DGSE). Според тях от 1998 г. до 2009 г. Японската икономика оперира значително 

под границата на производствените си възможности. 

В дългосрочен план, ако икономиката има стандартната неокласическа 

производствена функция с намаляваща възвращаемост както в модела на Робърт 

Солоу, тогава техническия прогрес генерира икономически растеж ( Рей [12]). 

Именно ръстът на общата факторна производителност е причина за по-високия 

икономически растеж след Втората световна война на страните от Източна Азия в 

сравнение с останалите развиващи се държави ( Световна банка [13]). Базирайки се на 

модел с екзогенен растеж Хаяши и Прескът [20] определят, че „загубеното“ 

десетилетие се дължи на нисък ръст на продуктивността. От тази гледна точка трябва 

се има предвид, че технологичния напредък не пада като манна небесна, а е резултат 

от изследователска и развойна дейност от страна на фирмите, които пренасочват 

ресурси от днешните печалби с надежда за бъдещи такива ( Рей [12]). Дефлацията, 

продължаваща десетилетия, е виновна за увеличаване на реалната стойност на дълга и 

забавяне на потреблението, в следствие на което много фирми фалират. Следователно 

тя е отговорна и косвено за спада на изследователската и развойна дейност и общата 

факторна производителност, което забавя икономическия растеж в дългосрочен 

период. Причинно следствената връзка между фалита на фирмите и ниския ръст на 

технологичния напредък е потвърдена емпирично от Фукао и Куон [19]. 

Следователно както предходните две икономически категории, така и икономическия 
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растеж се повлиява негативно от продължаващата над две десетилетия дългова 

дефлация.  

4. Заключение 

Развитието на балона в Япония през 80-те години на XX век е причина за 

свръхзадлъжнялостта на фирмите. Когато става ясно, че очакванията на 

икономическите агенти са прекалено оптимистични, производството започва да спада, 

което води до дефлация. Тя от своя страна увеличава реалната тежест на дълга както 

на публичния сектор, така и на частния. Но докато фирмите успяват да редуцират 

ливъриджа, държавата задлъжнява все повече. В краткосрочен план спадът на общото 

ценово равнище увеличава търсенето на износ, но с течение на времето изменението 

на валутните курсове изравнява цените на стоките и дефлационната икономика губи 

своите „сравнителни“ предимства. Тъй като голям брой фирми фалират, а тези които 

остават на пазара са ниско иновативни, конкурентоспособността на икономиката 

спада и значително количество производствени ресурси остават неизползвани. 

Поради тази причина Японската икономика оперира под границата на 

производствените си възможности. Всичко това намалява изследователската и 

развойна дейност и в следствие общата факторна производителност и икономическия 

растеж в дългосрочен период също спадат. 

Периодът, който често е наричан „изгубените десетилетия“ за Япония, е 

изключително показателен за негативните ефекти върху дълга, 

конкурентоспособността и икономическия растеж на дефлационната икономика. Той 

трябва да служи като еталон на политици, централни банкери и икономисти за 

нуждата от елиминирането на дефлацията още в зародиш. 

  



стр. 8 
 

Библиография 

 

1. Бернанке, Бен. 2002. “Deflation: Making Sure "It" Doesn't Happen Here.”. 

2. Бланшар, Оливие и Дейвид Р. Джонсън. 2013. Macroeconomics. Pearson. 

3. Бордо, Майкъл и Андрю Филардо. 2005. “Deflation in historical perspective.”. 

4. Кабалеро, Рикардо, Такео Хоши, Анил К. Кашяп. 2006. “Zombie lending and depressed 

restructuring in Japan.”. 

5. Кагеяма, Нориюки и Нобуюки Харада. 2005. “Bankruptcy dynamics in Japan: a system 

estimation approach.”. 

6. Коупланд, Лорънс. 2005. Exchange rates and international finance. 4
th
 ed. Prentice Hall. 

7. Кругман, Пол. 2009. The return of depression economics and the crisis of 2008. W. W. 

Norton. 

8. Кругман, Пол, Морис Обстфелд, Марк Мелиц. 2011. International economics. Pearson. 

9. Круман, Пол. 1998. “It's Baaack: Japan's Slump and the Return of the Liquidity Trap.” 

Brookings Papers on Economic Activity. 

10. Манкю, Н. Г. 2013. Macroeconomics. Worth Publishers. 

11. Оукън, Артър М. 1962. “Potential GNP: Its measurment and significance.” American 

Statistical Assosiation. 

12. Рей, Дебраж. 1998. Development economics. Princeton university press. 

13. Световна банка. 1993. The East Asian Miracle. Oxford University Press. 

14. Световна Търговска Оргранизация. 2013. “World Trade Developments.”. 

15. Фелпс, Едмунд. 1968. “Money - wage dynamics and labor - market equilibrium.” Journal 

of political economy. 

16. Фишер, Ървинг. 1933. “The Debt-Deflation Theory of Great Depressions.” Econometrica. 

17. Фридман, Милтън. 1968. “The role of monetary policy.” The American Economic Review. 

18. Фуеки, Такужи, Иширо Фукунага, Хибики Ишиу, Тойоширо Широта. 2010. 

“Measuring Potential Growth with an Estimated DSGE Model of Japan’s Economy.”.  

19. Фукао, Кйожи и Хйог Уг Куон. 2005. “Why Did Japan's TFP Growth Slow Down in the 

Lost Decade? An Empirical Analysis Based on Firm-Level Data of Manufacturing Firms.” 

The Research Institute of Economy, Trade and Industry of Japan. 

20. Хаяши, Фумио и Едуард Прескът. 2000. “The 1990s in Japan: A Lost Decade.” Federal 

Reserve Bank of Minneapolis. 

  



стр. 9 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

  



стр. 10 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

  



стр. 11 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

  



стр. 12 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

  



стр. 13 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

  



стр. 14 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

  



стр. 15 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


