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 Глобалната финансова криза от 2008 доведе световната икономика до значителен спад 

на икономическата активност и сериозни изпитания по неговото овладяване. Използването на 

автоматични стабилизатори за омекотяване на проблемите, свързани с безработицата, и на 

активна фискална политика в комбинация с големия спад в БВП и последвалият нисък растеж 

доведе много икономики до значителни проблеми със задлъжнялостта. Така през 2009 

множество страни трябваше да изберат стратегия за справяне с бързо нарастващия си дълг. В 

същото време, в последната година Европа се изправи пред дефлация, която допълнително 

може да окаже натиск върху дълговите проблеми.  

В това есе са представени сложните взаимовръзки между растеж, дълг и 

конкурентоспособност в краткосрочен и дългосрочен план, имайки предвид текущата ситуация 

на лека дефлация на Стария континент. Темата е многопластова и комплексна, поради 

различните канали на действие и взаимовръзките на дефлационните процеси, държавното 

задлъжняване и повишаването на конкурентноспособността за постигане на икономически 

растеж. В допълнение, теоретичният анализ често е усложнен от факта, че различните 

методологии достигат до различни емпирични резултати и съответно различаващите се оценки 

водят до трудности при оценяването на различни политики. 

В първата част на това есе се дискутират дефлацията и нейните ефекти. Втората част 

разглежда негативното влияние на държавното задлъжняване върху растежа в дългосрочен 

план от теоретична гледна точка, както и дебата за вредното ниво на дълг към БВП. В третата 

част са обобщени различни позиции за ефектите от намаляването на държавния дълг в 

краткосрочен план. Разгледани са теоретични и емпирични изследвания и са обсъдени 

свързаните с тях методологически различия. В последната част се представя и как повишаването 

на  конкурентоспособността може да доведе до стабилен растеж и справяне с дълга на база на 

опита от Ирландия.  

1. Дефлационни процеси и растеж 

 Дефлацията е комплексен феномен, който влияе на икономиката посредством промени 

в цените, но и чрез промяна в поведението на агентите. Европа изпита лека дефлация през 2014 

(-0,2 %1), но в България тя беше по-сериозна - -1,6 %2. Какви ще са последиците от това? 

 От една страна, наблюдаваната дефлация днес се дължи до голяма степен на силния 

спад в цените на горивата, регулаторното задържане на цените на тока и спада в цените на 

зърното, наблюдавани през 2014. Това е един от случаите, когато дефлацията може да 

подейства в крайна сметка благоприятно на икономиката – намалените цени на горивата 

действат позитивно на бизнеса, който особено в България е енергийно неефективен и има 

високи разходи за енергия. Така намалените цени на горивата намаляват общите разходи на 

фирмите и им позволяват да произвеждат повече. В допълнение, дефлацията покачва реалните 

доходи и съответно може да повиши потреблението, както се получи и през 2014 – повишението 
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с 2% на потреблението на домакинствата3 имаше благоприятен ефект върху икономиката и успя 

да компенсира спадащия износ. Изглежда, че наблюдаваната през 2014 дефлация не е резултат 

на свито потребление и това може да значи, че част от опасностите, описани по-долу, може и да 

не бъдат налице. В допълнение, дълготрайната опасност от дефлация може и да бъде избегната, 

тъй като допълнително регулаторно намаляване на цените на тока за момента не се предвижда, 

а цените на петрола и на зърното се очаква да се възстановят поне частично.   

За да обсъдим проблема пълноценно, обаче, не бива да пропускаме и стандартната 

кейнсианска визия за дефлацията като опасен феномен. За обикновения човек дефлацията 

често звучи като нещо позитивно. Но ако е дълготрайна, тя заплашва икономическия растеж, 

тъй като агентите могат да очакват последващ спад на цените, поради което да ограничат 

потреблението и инвестициите си, а съвкупността на тези действия да доведе до рецесия. 

Дефлационната спирала често се оказва трудна за преодоляване, тъй като порочният кръг на 

очакване за намаляване на цените и следващото го ограничено потребление и инвестиции 

предизвикват допълнително понижаване на цените, след като производителите реагират на 

спадащото търсене. И макар австрийската и чикагската школа да остават песимисти относно 

валидността на това явление, Хайек към края на живота си също признава някои от негативните 

ефекти от дефлацията – “Днес, аз вярвам, че дефлацията вече няма никаква разпознаваема 

функция и нямаме основание да защитаваме или позволяваме процес на дефлация” (Hayek 

1975).  

В допълнение, дефлацията носи и силно негативен ефект чрез влиянието си върху 

дълговата тежест. Спадащите цени на стоките намаляват рентабилността на фирмите поради не 

толкова гъвкавите цени на труда, което затруднява плащанията по текущите дългове. Високите 

нива на корпоративен дълг, каквито наблюдаваме в България, допълнително оказват натиск 

върху фирмите да коригират счетоводните си баланси, което най-често се изразява в 

намаляване на инвестициите и краткосрочен негативен ефект върху икономиката. Освен 

частната задлъжнялост, спадът на цените влияе сериозно и на държавните финанси, тъй като 

води до неизпълнение на очакваните данъчни приходи, особено във важно перо като ДДС върху 

вноса на петрол. Именно и затова, в контекста на дефлация, темата за дълга, която и без това 

беше в центъра на публичния дебат в последните години, отново заема ключово място в 

дискусията за начина за постигане на стабилен растеж. 

2. Дълг и икономически растеж в дългосрочен план  

 В дългосрочен план съществува относителен консенсус, че дългът има по-скоро 

негативни икономически последици. Натрупването на държавен дълг под формата на 

увеличени държавни разходи изтласква по-ефективния частен капитал. Негативните 

икономически последици в дългосрочен план могат да бъдат обобщени чрез уравнението 

S + (T - G) = I + NFI 

В него S са частните спестявяния, T са постъпленията от данъци минус тренсферните 

плащания на правителството, G са държавните разходи за стоки и услуги, I са инвестициите, а 

NFI е нетната инвестиционна позиция. (Elmendorf & Mankiw 1998) Натрупването на държавен 

дълг се извършва чрез дефицити - дисбаланси в израза (T - G). Тъй като посоченото уравнение е 

тъждество, то винаги е изпълнено. Това означава, че при запазване на нивото на държавните 

разходи и намаляване на данъците (или обратното), трябва да настъпи един от следните ефекти 

– намаляване или на вътрешните, или на чуждестранните инвестиции, или увеличаване на 
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частните спестявания. Намаляването на вътрешните инвестиции води до намаляване на нивото 

на капитал в икономиката, от което следва по-ниска продукция и по-ниски доходи. Влошаването 

на нетната инвестиционна позиция означава по-ниски капиталови доходи за населението. И 

двата фактора влияят негативно на икономиката. По отношение на силата на ефекта върху 

частните спестявания мненията са разделени. Някогашното стандартно мнение, че частните 

спестявания ще се повишат, но в по-нисък размер от спада на публичните спестявания, 

постепенно бе заместено от идеята за Рикардианска еквивалентност, обоснована от Barro 

(1974). В този случай, поради рационалните си очаквания, агентите разбират, че понижените 

данъци днес ще трябва да бъдат наваксани с повишение на данъците в бъдеще, за да се изплати 

дълга. Така те не повишават потреблението си вследствие на понижените данъци и 

стимулиращите  ефекти за икономиката липсват, докато вече споменатите негативи остават. 

Мнението на икономистите, защитаващи тази теза, може да се обобщи и с думите на Джон 

Кохрейн от Чикагския университет: „Ако правителството заеме долар от вас, това е долар, който 

Вие няма да може да използвате за потребление или няма да заемете на компания, за да го 

използва тя за нови инвестиции. Всеки долар на повишени държавни разходи отговаря на долар 

по-малко частни разходи. Работните места, създадени чрез фискален стимул, биват 

компенсирани от спад на работните места в частния сектор. …Това е просто счетоводство.“ 

На практика, повишаването на държавния дълг означава и покачване на плащанията по 

лихвите за обслужването му, за сметка на  други пера на държавния бюджет. В среда на висок 

растеж това може да не е проблем, докато икономическият растеж надхвърля лихвения процент 

върху държавните дългове. Но в конкретната ситуация на нисък растеж в Европа, 

продължителна дефлация и съпътстващата я глобална несигурност това може да се окаже 

проблем.  

 По въпроса дали специфична граница на дълг към БВП се явява начална точка на 

негативни икономически ефекти се разрази сериозен дебат. Популярното изследване на 

Reinhard и Rogoff (2009) откри, че преминаването на границата от 90% задлъжнялост отключва 

негативни ефекти и води средно до негативен растеж от -0,1%. Но то бе опровергано от Herndon, 

Ash и Pollin (2013), които установиха техническа грешка в оригиналното изследване и откриват, 

че страните с нива на дълг над границата от 90 % растат по-бавно, но все пак далеч от негативно 

– средностатически с 2,2% на година. Така за момента в литературата липсва общоприета 

граница на „прекален“ дълг и тя по-скоро зависи от съответната страна и ситуация.  

 Така стигаме до извода за вредните последици от държавния дълг върху икономиката в 

дългосрочен аспект. Тогава на преден план изниква въпросът, който разглеждаме в следващата 

част – как да намалим дълга и какви последици ще имат мерките за това?   

3. Дълг, дефицити и растеж в краткосрочен план 

За разлика от консенсуса по отношение на негативните ефекти на държавния дълг в 

дългосрочен план, около мерките за намаляване на държавния дълг и техните краткосрочни 

последици за растежа все още се води разгорещен дебат.   

Засилващото се задлъжняване на множество развити икономики в резултат на мерките 

за излизане от кризата доведе през 2009 до започването на европейската дългова криза. 

Изправени пред покачващи се лихви по своите държавни ценни книжа, страните от 

периферията на ЕС, но и не само, трябваше да прибегнат до незабавни мерки за справяне със 

ситуацията. Решението по въпроса доколко шоковото намаляване на дефицитите и стремежът 



към фискална консолидация ще доведат до желаното икономическо възстановяване обаче 

сблъсква две коренно противоположни гледни точки.  

От една страна, класическата Кейнсианска доктрина проповядва, че фискалната 

консолидация намалява растежа в краткосрочен аспект. И двата метода на подобряване на 

фискалния баланс – чрез намаляване на държавните разходи или чрез увеличаване на 

данъците, се очаква да имат негативен ефект върху икономиката. Увеличаването на данъците 

върху доходите или върху капитала от теоретична гледна точка изкривява стимулите и влияе 

негативно на предлагането на работна ръка и капитал за инвестиции, тъй като ако данъкът не е 

еднократна сума, то маргиналните продукти на факторите на производство няма да се равняват 

на плащанията към тях (Judd 1984). Емпиричните оценки на данъчния мултипликатор обаче все 

още се разминават рязко в зависимост от използваната методология. Blanchard и Perotti (2002) 

използват стандартен SVAR модел за своите резултати и откриват мултипликатори по-ниски от 

1, но използваната от тях идентификационна стратегия има своите слабости. Поставяйки тези 

резултати под въпрос, Romer и Romer (2007) използват наративен подход за данъчните промени 

в САЩ за последните 5 десетилетия. Отделяйки само данъчните промени, дължащи се на 

външни, неикономически фактори, авторите ги използват като структурни шокове в 

иконометричния анализ за да преодолеят проблемът с ендогенните променливи, както и за да 

избегнат нуждата от прилагане на идентификации. Техният мултипликатор е доста по-висок - 

над 3% - т.е. данъчно покачване с 1% води до спад с 3% на БВП. Тези детайли показват пред 

какви проблеми може да е изправено емпиричното установяване на размера на ефектите, което 

затруднява достигането до изводи за крайния резултат от различните политики по фискална 

консолидация. По подобен начин съществуват и сериозни различия в оценките за 

мултипликатора на държавните разходи, който бива оценяван между по-нисък от 1 % 

(Mountford & Uhlig 2009) и доста по-висок (Baxter & King 1993). Различията тук са обусловени не 

само от различната методология, но и от различните обстоятелства (Corsetti, Meier & Mueller 

2012). 

Повечето от тези проучвания, макар да се различават в своите оценки за размера на 

ефекта – от минимален до висок, се съгласяват, че консолидацията ще има негативни ефекти за 

икономиката в краткосрочен аспект. 

Исторически обаче са наблюдавани случаи на обратното явление, когато фискалната 

консолидация e била последвана от силен растеж и е съответно експанзивна, като например в 

Дания и Ирландия. Затова свидетелстват Giavazzi и Pagano (1990). Те разглеждат 

икономическото развитие на Дания и Ирландия, които в началото на 80-те години имат 

сериозни бюджетни дефицити и високи нива на дълг към БВП. Ударната фискална 

консолидация, която бива последвана, обратно на Кейнсианските очаквания, от растеж, може 

да се обясни с няколко взаимносвързани причини. Въпреки че намаляването на държавните 

разходи води до намаляване на потреблението, увеличението в очаквания доход за целия 

живот може да бъде толкова високо, че да увеличи потреблението и общото търсене незабавно, 

поради ревизираните очаквания на агентите за бъдещето, променящи решенията им за 

настоящето. И в двата случая обаче, подчертават авторите, положителните последици са били 

подпомогнати от експанзивна монетарна политика и подходяща политика по валутния курс. 

През 80-те години и двете страни фиксират валутите си към германската марка, която е сред 

най-стабилните валути и това засилва доверието,  понижава очакванията за бъдещи високи нива 

на инфлация и понижава лихвените проценти. Освен чрез повишаването на инвестициите, 

пониженият лихвен процент води и до повишаване в цената на активите и съответно засилва 

потреблението. И в двата случая, фискалната консолидация е извършена в по-голяма степен с 



намаляване на държавните разходи отколкото с покачване на данъците, което емпирично 

изглежда като по-правилната формула за последващ растеж.  

Случаят на Ирландия обаче допълнително показва тройната връзка между дълг, 

конкурентоспособност и растеж (Nkusu 2013). Високият дълг на Ирландия в средата на 80-те не 

само натоварва държавния бюджет поради високите лихвени плащания, но и затруднява 

емитирането на нови дългове поради високия риск. Десетилетията преди това са белязани от 

високи фискални дефицити и съответно натрупване на сериозен дълг. Проведените структурни 

реформи след средата на 80-те обаче повишават конкурентноспособността и привличат ЧПИ в 

сериозно количество. Тези инвестиции, както и съсредоточаването на средствата във висшето 

образование към образование, насочено към високотехнологичния сектор, водят до сериозно 

нарастване на износа на високотехнологични продукти, които през 2000-2001 година се 

равняват на 46% от общия износ, почти двойно повече от периода 1985-1989. Страната расте с 

високи темпове в годините до кризата, като този растеж е воден от комбинацията между 

инвестиции и постоянен растеж на продуктивността и конкурентоспособността. Стабилният 

растеж с високи темпове води до продължително намаляване на дълга. Така всъщност 

засилването на конкурентоспособността и последвалият я растеж се оказват рецептата за 

справяне на Ирландия с хроничните дефицити, в комбинация с намаляване на държавните 

разходи. Не бива да се пропуска факта обаче, че този износ се дължи и на високите нива на 

търсене от страна на европейските търговски партньори, което е доста по-ниско днес. Въпреки 

това, случаят на Ирландия показва, че повишаването на конкурентоспособността е основен 

канал за привличане на ПЧИ и съответно постигане на висок растеж. Подобен бе опита и на 

България преди кризата, когато чуждестранните инвестиции бяха основен източник на 

финансиране на растежа.  

Емпиричните доказателства за възможните експанзивни ефекти от фискална 

консолидация също бяха обект на сериозни спорове между водещи икономисти в последните 

години. Работата на Alesina и Ardagna (2009) разглежда задълбочено случаи на фискална 

консолидация и открива, че в не малка част от тях тя е била последвана от растеж. Теоритичното 

обяснение за това се крие в споменатото засилване на доверието, повишаване на 

конкурентоспособността и привличане на инвестиции. Годишният доклад на МВФ (2010) обаче 

разкритикува тези открития. Използваният метод от Alesina и Ardagna на идентифициране на 

цикличния първичен баланс (CAPB) идентифицира ситуации на фискална консолидация, когато 

такава на практика не се е състояла. За да се справят с възможните проблеми от ендогенни 

променливи, авторите приемат, че подобряване на първичния баланс с 1,5% или повече трябва 

да бъде външен шок и не може да бъде резултат само от фундаменталното състояние на 

икономиката. Изборът обаче на тази специфична граница е по-скоро обект на преценка на 

авторите. Докладът на МВФ използва наративен подход и открива очакваните негативни ефекти 

върху икономиката след периоди на фискална консолидация, което допълнително усложнява 

дебата по отношение на идеята за възможните експанзивни ефекти от такава политика.  

Извод 

 От представения анализ ясно проличава, че икономическият растеж се влияе по 

множество различни и свързани помежду си канали от държавния дълг и 

конкурентоспособността. Текущата ситуация на дефлационен натиск допълнително усложнява 

нещата и прави бъдещето пред европейската и световната икономика още по-несигурно. Макар 

краткотрайната дефлация да има позитивни ефекти върху бизнеса и домакинствата, то ако тя 

бъде по-продължителна, нейното въздействие върху икономиката може да бъде негативно. 

Дълготрайната дефлация допълнително може да утежни дълговите проблеми, затова те трябва 



да бъдат анализирани и да се търсят решения за тях, но имайки предвид и краткотрайните 

ефекти върху икономиката от предприетите мерки. Подобряването на 

конкурентноспособността е един от начините да се постигне растеж и съответно да се намали 

задлъжняването, но за неговото реализиране определящи са и множество външни фактори.  
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