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Що е то дефлация и има ли почва у нас? 
 

В наши дни почти всеки е чувал за понятието инфлация, като често за хората тя 

представлява онази тъмна невидими сила, която понижава реалните  доходи, 

деформира цените на стоките и услугите и обезценява спестяванията им. Да, всичко 

това са негативни последици, които могат да настъпят при прекалено висока 

инфлация. Оттук можем да се изведе дефиницията за инфлация - всеобщо и 

относително дълготрайно нарастване на цените на продуктите и услугите, което 

води до намаляване на покупателната способност на паричната единица и до 

повишаване стойността на живота. Тогава какво е дефлацията? Дефлацията е 

явление с противоположен на инфлацията ефект - общо, осезателно и 

продължително спадане на цените на стоки и услуги, което увеличава 

покупателната способност. Така дефинирана дефлацията по-скоро изглежда  като 

благодат, а не като проблем.Кой не иска с парите, с които разполага да си позволи 

повече? Тогава защо всички икономисти се опитват да се справят с дефлацията? 

Както винаги в света на икономиката събитията нямат еднозначен характер, 

обикновено във всяка една ситуация винаги има печеливши и губещи. 

Дефлацията може да бъде причинена поради две основни групи причини.Първата 

група е резултат от нарастване на предлагането на стоки и услуги, без промяна в 

търсенето и в количеството на паричната маса, което може да бъде породено от 

увеличаване на производителността,технологичен напредък, иновация или силната 

конкуренция. Втората е свързана с промяна в обема на наличната паричната 

маса.Дефлация възниква, когато предлагането на пари е по-малко от търсенето, 

което увеличава стойността на парите,  а оттам и покупателната им способност – с 

по-малко пари  човек може да си купи повече. 

Добрият, лошият и злият 
Все още много икономисти спорят относно ефектите от дефлацията.Можем ли да 

твърдим със сигурност,че  тя е само негативно явление, което трябва да бъде 

„изкоренено“ веднага щом се появи или напротив, понякога тя може да има и 

положително влияние? Все повече привърженици набира концепцията,че 

дефлацията не бива да бъде изцяло „демонизирана“, а  може да е  „добра„  или „лоша“ 

в зависимост от причините, които я пораждат, продължителността й и ответното 

поведение на пазарните контрагенти. 

 „Добра“ дефлация 

Добрата инфлация не е само научна хипотеза, на практика има случаи, при 

които леки стойности на дефлация съпътстват периоди на стабилен 

икономически растеж.Това е възможно, когато тя е резултат от технологичен 

прогрес- вследствие от увеличената производителност, разходите на бизнеса 

http://www.aliceswonderland.eu/Alice-Market_price-bg.html


намаляват, а това позволява и падане на цените. Например в сектора на 

високите технологии дефлацията е перманентно явление-за няколко години 

и най-авангардният модел телефон или компютър се превръща в морално 

остарял и става много по-евтин. Въпреки това, този бранш не само не е в 

криза, ами е един от най-доходоносните. За крайните потребители този тип 

дефлация е полезна, тъй като  те могат да консумират повече стоки и услуги, 

благоприятна е и за хората, които имат по-големи спестявания (това  

обикновено е по-възрастното население), тъй като тя повиша стойността на 

онова, което са спестили и така те могат да посрещат разходите си по-

спокойно. 

 

 „Лоша“ дефлация 

Лоша е онази дефлация, която е породена от спад на съвкупното търсене в 

съотношение с предлагането на стоки и производствения капацитет на 

икономиката.В лоша дефлация може да прерасне и „добрата“, когато е с  

прекалено голяма продължителност.Тогава потребителите се възпират от 

големи покупки, тъй като очакванията са им, че цените ще продължат да 

падат.Така в бъдеще те ще могат да си купят същите стоки и услуги, но с по-

малко средства. Аналогично, бизнесът, който обмисля инвестиции, може да 

предпочете да изчака, докато цените започнат да се стабилизират.В противен 

случай рискът от загуба е прекалено голям.Всички тези отложени разходи не 

стимулират икономическия растеж, а напротив те  „задушават го“. След като 

съвкупното търсене е намаляло под равновесното равнище, цените започват 

да падат бързо, а това води неминуемо и до намаляване на съвкупното 

предлагане.Производителите нямат друг изход освен да започнат да 

съкращават разходи, включително разходите за персонал.В резултат на това 

все повече хора остават без работа и са принудени още повече да намалят 

потреблението си, което води до още по-слабо търсене и още по-малко 

производство.Получава се нещо като омагьосан кръг, известен още като 

дефлационна спирала. 

 

Именно подобен развой на събитията и навлизането в дефлационна спирала буди 

най-големи опасения у повечето икономисти, тъй като излизането от този 

своеобразен омагьосан кръг е трудно и болезнено- икономическа стагнация, висока 

безработица и анемичен растеж са само една малка част от последствията. Голямата 

депресия, определена от Фредерик Мишкин като „майката на всички кризи“1 е 

пример за разрушителната сила на „лошата“ дефлация.Тя започва с крах на цените 

на фондовата борса през 1929г., който бързо обхваща и останалите сектори. По 

време на кризата безработицата в САЩ достига 25%,икономиката се свива с 30%, а 

цените се сгромолясват с 45%. 

 



Дефлацията в България 
Индексът на потребителските цени (ИПЦ) е осреднен притеглен темп на растежа на 

цените на консумативните продукти през текущата година спрямо определена 

базова година.Той се използва за измерване на темпа на инфлация и на нейното 

влияние върху доходите на домакинствата. Изчислява се върху основата на 

изменението на цените на най-необходимите и предпочитани от населението стоки 

и услуги от т.нар. представителна потребителска кошница. 2 Когато ИПЦ е 

положителна величина налице е инфлация, а когато е отрицателна-дефлация. 

Изчислява се по формулата:  

 

Pt – цена на стоката или услугата през t-година 

P0 - цена на стоката или услугата през t-година 

Нека проследим динамиката на ИПЦ през последните 10 години в България: 

 

Както става ясно от графиката, вече 17 месеца България е в състояние на дефлация 

започнала със спад в цените на храните, електрическата енергия и петролът, 

разходи, които формират голям дял от потребителската кошница на 

българина.Въпреки продължителната дефлация, потреблението не е спаднало, а 

напротив, увеличило се е, затова опасенията за навлизане в „дефлационна спирала“  

за момента са неоснователни, тъй като липсва ключовата предпоставка-намалено 

търсене, т.е може да  категоризираме дефлацията като „добра“3. В допълнение тя се 

дължи най-вече на външни фактори(цената на петрола), върху които не може да се 

влияе и най-вероятно ще изчезне в момента, в който цената на черното злато се 

увеличи. 
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Дефлацията и дългът (дългова дефлация) 
 

Имате фирма, изтеглили сте дългосрочен заем с фиксирана в номинално изражение 

лихва.Настъпва дефлация,породена от ниското търсене, в отговор цените започват 

да падат, приходите ви също.Същевременно покупателната сила на парите се 

увеличава, което прави дългът ви реално по-тежък.Опитвайки се да го изплатите, 

теглите всичките си депозити и продавате всичките си финансови активи.Така не 

постъпвате обаче само вие, но и всички останали.За да посрещнат ликвидните си 

нужди, породени от масовото теглене на депозити, банките започват да изискват 

предсрочно погасява на кредитите си. В отговор кредитополучателите на свой ред 

продават активите си-цените продължават да се сриват, а всички се опитват да се 

запасят с колкото е възможно повече пари.Кризата прераства в депресия, в която 

печеливши няма.Този феномен Ървин Фишер нарича „дългово- дефлационна теория 

за големите депресии“, която  обикновено се появява при съчетание между 

прекалено висок дълг преди криза и дефлация след нея.Според него големият 

парадокс в случая е, че  „самото усилие на хората да намалят дълговете си ги 

увеличава поради общия ефект от стремеж за ликвидация.“4 

При суверенния дълг ситуацията е подобна, ако държавата е силно задлъжняла, то 

настъпването на криза, съпроводена с дефлация, може да се окаже 

катастрофално.Добре познати примери са  Гърция, Португалия и Испания. 

Вариантите за решение са няколко: печатане на пари, с които да се изплаща 

дълга(както стана в САЩ), рефинсиране на дълга посредством заем с по-ниски 

лихви, разпродажба на държавни активи и постигането на бюджетен излишък. 

Дефлацията и конкурентоспособността 
 

Конкурентоспособността може да бъде разглеждана на различни равнища-

национално, регионално, фирмено. На макрониво тя се определя като възможност да 

се произвеждат, разпространяват и обслужват продукти в международната търговия 

и да се получават  нарастващи приходи от използваните ресурси, което води до ръст 

и подобряване на благосъстоянието на обществото.5 

При дефлация по-ниските цени  могат да бъдат от полза за увеличаване на 

конкурентоспособността на дадена държава, тъй като те благоприятстват износа, а 

вносните стоки изглеждат по-скъпи и по-малко атрактивни. Резултатът е „износ на 

дефлация“- държавата в дефлация залива чуждестранните пазари с евтини си стоки 

и по този начин започва да потиска цените там.Ако тамошните фирми не могат да се 

справят с нарастващата външна конкуренция, това води до фалити, безработни, 

намалено съвкупно търсене, а накрая и  до „лоша“ дефлация.За да се прояви 

пълноценно този ефект, обаче е необходимо в другите страни да има инфлация или 



поне по-ниско ниво на дефлация.В случаите, когато дефлацията е 

повсеместна,предимството, което тя дава на практика се неутрализира. 

Същият  ефект може да бъде постигнат, когато национална валута започва да се 

обезценява на фона на останалите. Икономистът Дейвид Ву я определя като "проста 

и безболезнена мярка  за повишаване на конкурентоспособността, докато 

структурните реформи са тежки и носят политически рискове"6.Когато подобна 

парична политика се превърне в масово явление, ставаме свидетели на т.нар. 

„валутни войни“, понятие, с което се описват опитите на  централните банки да 

стимулират конкурентоспособността на икономиките посредством отслабване на 

валутата. Според мнозина експерти в момента подобно поведение наблюдаваме от 

Китай, Индия, Япония, Европа7, които в опитите си да съживят икономиките си, 

потискат валутите си. “Надиграването“ обаче не може да продължи вечно, никоя 

държава не иска да е в ролята на губещия с поскъпващата си валута, затова 

обикновено валутните войни завършват с zero sum game ("игра с нулев резултат")6 и 

не водят до реален ръст.  

Обезценяването на валутата може и да изглежда примамливо решение за постигане 

на конкурентоспособността, но нека не забравяме, че конкурентоспособността е по-

скоро функция на ефективното използване на наличните ресурси, 

производителността , подходящите стратегии, въвеждането на иновации и 

създаването на конкуренти предимства. 

Дефлацията и растежът 
 

Икономическият растеж е процес на реално увеличаване на обема на съвкупното 

производство, осъществено в дадена национална икономика за определен 

период.Той създава благоприятни условия за по-пълно използване на 

производствените ресурси, увеличаване на доходите и потреблението на 

домакинствата, инвестициите в бизнеса, приходите и печалбата на фирмата. От тази 

дефиниция става ясно защо растежът е толкова важен- на кратко той променя 

живота ни при това за добро.Да се постигне икономически растеж в условия на 

дефлация е сериозно предизвикателство, което обаче невинаги има щастлив 

край.Такъв е случаят с Япония, която от 90-те години на миналия век досега не може 

да  възстанови  икономиката си, въпреки че прилага всички познати 

макроикономически инструменти и стимули. Така  „страната на изгряващо слънце“ 

се превърна в „страната на залязващата икономика“.  

Парична политика 
Нека първо да разгледаме хипотезата,че само монетарната политика е достатъчна за 

излизането от дефлация и постигането на икономически растеж.Ключов фактор  в 

случая  е  кредитирането, тъй като се смята,че то пряко рефлектира върху 



инвестициите, а оттам и върху ръста на производството.Централната банка може да 

стимулира кредитирането по два  начина - чрез  намаляване на сконтовия си лихвен 

процент и чрез намаляване на задължителните резерви в търговски 

банки7.Сконтовият лихвен процент влияе върху останалите лихвени проценти, т.е 

колкото по-нисък е той, толкова по-ниски ще са и лихвените проценти, по които 

самите банки отпускат кредити на обществото, тъй като достъпът до ликвидни 

средства е по-лесен.Намаляването на задължителните резерви действа по-подобен 

начин.Идеята и на двата инструмента е банките да разполагат със свободни парични 

средства, които да бъдат алокирани под формата на кредити, и които да стимулират 

потреблението и инвестициите.Тези два инструмента имат и една допълнителна 

функция-информират пазарните контрагенти относно политиката (експанзивна или 

рестриктивна), която централната банка смята да следва, така че те да предприемат 

съответните действия. 

Това е на теория, но практиката показва нещо съвсем различно.За пример ще 

използвам хронологията на събитията от последната световна финансова криза, 

засегнала и Европа и насрещните действия от страна на Европейската централна 

банка. През август 2007г. в отговор на първоначалните сигнали за криза  ЕЦБ  

започва да предоставя допълнителна ликвидност, както и ликвидност в долари на 

базата на суап споразумения със системата на Федералния резерв.През октомври 

2008г. ЕЦБ вече въвежда извънредни мерки, свързани с ликвидността, а на банките 

им се предоставят толкова пари, колкото искат, стига да има достатъчно качествено 

обезпечение. Инфлацията обаче продължава да пада  през юни 2008 тя е била 4%, а 

през февруари 2009г. вече е 1.1%.През юни 2009 банката обявява програма за 

закупуване на обезпечени облигации, но това не решава проблема. ЕС е в рецесия, а 

ИПЦ през юли 2009г.   удря дъното - минус 0.6%.Последва период на колебливо 

стабилизира, а  инфлацията се връща до ниво от 3% през август 2011г, но въпреки 

това безработицата продължава да нараства. ЕЦБ вече е наляла над 1 трлн. евро във 

финансовия сектор.През декември същата година  банката обявява мерки за 

подкрепа на кредитирането и понижава  резервното съотношение  на 1%.От януари 

2012г. до октомври 2013 г. ЕС отново е в рецесия, безработицата продължава да се 

увеличава, като достига връх от 12%, който се запазва цели 9 месеца.Същевременно 

лихвеният процент е вече на нива от 0.25% (за сравнение в началото на кризата той 

е бил 4.25%).В средата на 2014г. лихвата по депозитите (тези депозити, които 

търговските банки могат да държат в централната банка ) е вече негативна( -0.10%). 

Целта на тази мярка е да се накарат финансовите институции да използват парите 

си за кредитиране, вместо да ги държат на депозити в ЕЦБ. Въпреки тези усилия 

инфлацията е далеч под таргетираното ниво от 2% и от декември 2014г. ЕС е в 

дефлация.На 22.01.2015г.  ЕЦБ  предприе нова стъпка - мащабна програма за 

количествени улеснения, а резултатите от нея предстои да видим. 

Защо парична политика проведена като по учебник не постигна целта си? Описаният  

механизъм на монетарна политика работи само когато от една страна има субекти, 

които да желаят за вземат кредит, а от друга страна има банки, които желаният да 



им го отпуснат.По време на икономически контракции инвестиционната активност  

намалява, защото времената са несигурни и много от проектите могат да се окажат 

губещи.8Поради същата причина банките не са склонни да отпускат дългосрочни 

кредити, а ако го правят повишават лихвата по заемите си до ниво, което да 

компенсира поетия риск и евентуалната загуба на пари.Резултатът е „замразяване“ 

на кредитиране, въпреки предприетата парична политика, тъй като нейният успех 

зависи най-вече от волята на обществото и банките. Ето какво отбелязва Джоузеф 

Стиглиц в книгата си „Свободно падане“ : „Когато продажбите се сриват, 

понижаването на лихвите от 2 на 1% няма да стимулира предприемачите да строят 

нови фабрики или да купуват нови машини.При наличието на подобна несигурност 

дори и нулеви лихви може да не са в състояние са съживят икономиката“ 9 .В 

момента банките са свръхликвидни, въпреки това кредитирането остава 

слабо.Монетарната политика на ЕЦБ не постигна целта си -крайните бенефициенти 

трябваше да са бизнесът и домакинствата, а не финансовите институции,в които 

останаха парите й.Ако тази тенденция продължи има опасност да се появи нов балон 

във финансовия сектор. 

 

Фискална политика 
Фискалната политика е друг подход,чрез който може да се въздейства върху 

състоянието на икономиката.Борбата с дефлацията включва два основни 

инструмента-намаляване на данъците и увеличаване на бюджетните разходи. 

Намалението на данъците позволява на бизнеса и домакинствата да разполагат с 

повече свободни средства, което стимулирала потреблението и 

инвестициите.Увеличаването на бюджетните разходи от своя страна е свързано с 

всички онези програми, които обикновено правителствата предприемат в условия 

на криза- помощи за бедните, инвестиции в инфраструктура, образование, 

здравеопазване.Проблемът е,че по време на криза, която е съчетана с дефлация 

подобна политика е трудно приложима.Намаляването на данъците лишава фиска от 

парични постъпления  и това най-вероятно би довело до дефицити.Ако държавата е 

силно задлъжнява още преди кризата,то всеки допълнителен дефицит означава още 

по-голямо бреме.В допълнение,  както стана ясно дефлацията „утежнява“ всеки дълг, 

така че подобна стимулираща политика би струвала реално много по-скъпо. 

Възможното решение 
Решението може да се търси в следните посоки.Първо, увеличаване на 

събираемостта на данъците, а не толкова на техния размер.Прането на пари, 

контрабандата, корупцията, сенчестото банкиране, офшорните зони- 

проблеми,които са добре известни, но някак си все остават извън фокуса на 

внимание на регулаторите.Ежегодно те костват трилиони на икономиките по света. 

Второ, инвестиране на държавните средства в проекти, които действително да 

задвижат икономиката.Да, звучи логично и очевидно, но нека си припомним 

програми като „кеш за брички“, която в САЩ приложиха, и която в дългосрочен план 



се оказа пълно фиаско или програмите за временна заетост-техният ефект беше 

краткосрочен, а след края им безработицата отново скочи.Необходимо е да се 

инвестира в проекти, които имат дългосрочно въздействие- например за 

придобиване на квалификация или за подобряването й, за насърчаване на 

научноизследователска дейност и иновациите.Приоритетни трябва да са тези 

сектори, които имат голям мултипликационен ефект и са с висока добавена 

стойност,защото те притежават потенциала да задвижат и да събудят икономиката 

от „дефлационния сън“, в който е заспала. Тези мерки трябва да координирани с 

централната банка и нейната политика, така че да се даде увереност, че се прави 

всичко необходимо.Именно този психологически момент е онова, което най-често се 

пропуска, а може би е най-важното-без доверието и вярата от страна на бизнеса и 

домакинствата,че се работи в правилната посока и най-ефективната политика би се 

провалила. 

Заключение 
 

Изследвайки дефлацията опираме до  добре известната мисъл, че „истината е 

някъде по средата“. Да се идеализира дефлацията е също толкова погрешно, колкото 

и изцяло да се демонизира. Необходимо е тя  да бъде наблюдавана и анализирана 

много внимателно, защото често е симптомът, а не самата болест в 

икономиката.Нека не забравяме,че онова, което реално я движи не са някакви 

строги закономерности, изчислени чрез формули, а най-вече  решенията, които 

всеки един от нас ежедневно взима, а те, нека си признаем, доста често са 

ирационални. 
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