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Ликвидният капан и какво може да научи 

Еврозоната от японския опит? 

 

Ефектът на дефлацията е една от малкото теми в икономиката, по които е постигнат 

консенсус. Падащите цени се разглеждат като проблем, защото могат да доведат до  

дефлационна спирала. Когато се очаква понижение на цените, реалният лихвен процент се 

покачва и инвестициите спадат, паралелно с това, домакинствата, очаквайки ново понижение 

на цените в бъдещето, отлагат потреблението си за по-късен период. Комбинираният ефект на 

спадащите инвестиции и консумация е намалено  агрегатно търсене, което от своя страна води 

до понижение на цените. Така кръгът се затваря и процесът се повтаря, понякога в 

продължение на години (Mankiw, 2013). Макар и ниските цени да водят до по-конкурентни 

стоки на международния пазар, негативният ефект от свиващото се потребление доминира. 

Такъв е случаят с Япония, където падащите в продължение на двадесет години цени водят до 

нисък ръст и БВП, който системно попада под производствения капацитет на страната (Leigh, 

2009). В отговор на ситуацията, японската централна банка подържа номиналния лихвен 

процент между 0% и 0.5% от 1996г. насам, но цените продължават да падат (Tradingeconomics 

e), f), 2015), а средният годишен ръст за периода 1991-2000 е 0.5% (Hayashi, F. & Prescott, E. C., 

2001). Такава ситуация е известна като ликвиден капан и представлява невъзможността 

паричната политика да стимулира агрегатното търсене и да изведе икономиката от 

дефлационната спирала, тъй като номиналният лихвен процент е достигнал минимума си от 0% 

(Krugman, 1998).  Това есе цели да разгледа възможността за подобен сценарий в Еврозоната и 

базирайки се на наблюденията от японската икономика, да предложи евентуален курс на 

действие в случай, че Европа
1
 попадне в ликвиден капан. 

 

Фискален и паричен стимул срещу икономика на съкращенията 

Първоначално разглеждане на макроикономическите показатели разкрива реална 

опасност Еврозоната да изпадне в период на продължителна дефлация. Тъй като между 

европейската и японската икономика се наблюдават някои значителни прилики, анализът на 

японския сценарий може да даде важни уроци за преодоляването на опасността от ликвиден 

капан в Европа. Основните изводи, които могат да се направят, разглеждайки японската 

                                                           
1
 Термините Еврозона и Европа се използват равнозначно в текста. 
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икономика през изминалите две декади са два. Първо, паричната политика е ограничена до 

свалянето на лихвения процент до нула и контролирането на паричната база, следователно има 

основание да предположим, че стимулирането на агрегатното търсене с цел повдигане на 

ценовото равнище трябва да бъде подкрепено от експанзивна фискална политика (Krugman, 

1998; Leigh, 2009; Kuttner, K.N. & Posen, A.S. 2002); второ, данните от японския опит са в 

подкрепа на предположението на Fisher, че между държавен дълг и дефлация съществува 

обратна връзка: високите нива на задлъжняване водят до дефлация, а пък дефлацията 

затруднява обслужването на държавния дълг (Fisher, 1911), следователно също така имаме 

основание да вярваме, че приоритет за справянето с дефлацията би било незабавното 

елиминиране на държавния дълг. Между горните два извода съществува противоречие. 

Първият предполага активна държавна роля за стимулирането на икономиката, а вторият 

предписва точно обратното. Тъй като Япония не е поемала курс на строга финансова 

дисциплина, което би било в унисон с предположението на Fisher, а пък фискалната експанзия 

започва съвсем наскоро с кабинета на Абе (Patrick, H.T., 2013), все още не можем да 

анализираме данните и да отсечем със сигурност коя политика има потенциала да изкара 

дадена икономика от ликвидния капан.  То ест, дали „Абеномиката” ще се справи с хронично 

спадащото ценово равнище в Япония, би определило дали подходът на стимулации или този на 

икономии е правилният избор за справянето с дефлацията в дадена икономика (Patrick, H.T., 

2013). Въпреки, че все още не разполагаме с необходимата информация, в края на този текст 

стигаме до заключението, че засега, имайки предвид разликите между стария континент и 

Япония, по-подходящата политика за Еврозоната е тази на бюджетните съкращения. 

 

Еврозоната пред ликвиден капан 

Не е трудно да се докаже, че Еврозоната е под угроза от  дългосрочна дефлация. По 

данни на Евростат, средното ниво на покачване на цените във валутния съюз за периода 1991-

2015г. е 2.14% на година, но от декември 2014 се наблюдава негативен ръст в хармонизирания 

индекс на потребителските цени, като през февруари тази година спадът е от 0.3% 

(Tradingeconomics b), 2015). Тези три месеца дефлация са продължение на тенденцията 

Европейската централна банка (ЕЦБ) да се отдалечава все повече от целта си от „инфлация под, 

но близо до 2%” (ECB, 2015). Фактът, че инфлацията в Еврозоната от началото на 2013 

постепенно пада под 2% (Tradingeconomics b), 2015), e симптоматичен за неефективна парична 

политика. Ситуацията става още по-тревожна, когато отчетем и факта, че европейският лихвен 

процент вече е 0.05% (Tradingeconomics c), 2015), което означава, че основният инструмент за 

парична експанзия – понижаването на лихвите, е недостъпен за ЕЦБ.  
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Фигура 1: Лихвен процент и инфлация в Еврозоната (2009-2015) 

Източник: http://www.tradingeconomics.com/euro-area/interest-rate 

Непрекъснатата черна линия представлява европейският лихвен процент, който съответства на лявата 

скала. 

Пунктираната линия е европейската инфлация, съответстваща на дясната скала. 

Фигура 1 красноречиво илюстрира случващото се в Европа за последните шест години. 

Спадащите цени и страхът от дефлация и нисък ръст предизвикват отговор от ЕЦБ в лицето на 

постепенно спадащ лихвен процент. Тази политика може да бъде сравнена с Япония, чийто 

лихвен процент и инфлация са илюстрирани във Фигура 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tradingeconomics.com/euro-area/interest-rate


Василев: Икономика с дефлация: дълг, конкурентоспособност и растеж 

4 

 

Фигура 2: Лихвен процент и инфлация в Япония 

 

Източник: http://www.tradingeconomics.com/japan/inflation-cpi 

Синята линия представлява японската инфлация, съответстваща на скалата вдясно. 

Черната пунктирна линия представлява японският лихвен процент. 

 

20 години дефлация и нова надежда в лицето на Абеномиката 

Изправена пред проблема с дефлацията в началото на 90те, Японската централна банка 

поема курс на действие, който се състои основно в постепенното намаляване на лихвения 

процент (Leigh, 2009), а пък фискалната политика е по-скоро политика на съкращения (Kuttner, 

K. N. & Posen, A. S. 2002). Сравнителната неефективност на тази маневра извиква въпроса дали 

паричната политика има потенциала сама по себе си да предотврати ликвидния капан. Leigh 

(2009) eмпирически изследва ефективността на Японската парична политика и открива, че 

централната банка в Япония е преследвала годишна инфлация в размер на 1%. Той заключва, 

че в действителност, ниските лихви, комбинирани с фискална експанзия и евентулно обещание 

за по-висока инфлация в дългосрочен план от страна на централната банка, биха могли да 

обърнат тенденцията на падащите цени (Leigh, 2009, стр. 27). 

Това предложение за комбинирането на три политики съвпада с трите „стрели” на 

Абеномиката, които съставят макроикономическата рамка на правителството на Шиндзо Абе, 

цитирани от Hugh Patrick (Patrick, H.T. 2013). Трите „стрели” са фискален стимул, паричен 

стимул и дългосрочна перспектива (Patrick, H.T. 2013). Във фигура две се виждат и ефектите на 

тази политика – през 2013 Япония става свидетел на най-значителният скок в ценовото си 

равнище за последните две декади. Означава ли това, че ЕЦБ трябва да предприеме същия курс 

на действие? Преди да оценим дали едновременният фискален и паричен стимул, би бил 

http://www.tradingeconomics.com/japan/inflation-cpi
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възможна политика в Еврозоната, трябва да преценим дали има съществена вероятност успехът 

на Абеномиката да е дългосрочен. 

Моделът на Fisher, или какви са ограниченията за Абеномиката? 

Съмненията възникват, когато вземем предвид японския външен дълг и 

предположенята, които Fisher предлага в своята книга от 1911 „The Purchasing Power of Money” 

(Fisher, 1911). Авторът хипотезира, че създаването на ликвиден капан в дадена икономика може 

да бъде предизвикано от акумулирането на външен дълг, обслужването на който довежда до 

недостиг на средства за провеждането на фискална политика и следователно, свиване на 

агрегатното търсене. Това съкращение довежда до дефлация, а тя на свой ред прави 

обслужването на дълга по-трудно, както Fisher обяснява в последвалата статия „The Debt-

Deflation Theory of Great recessions”, „Всички големи депресии започват със свръх-

задлъжнялост и последваща дефлация.“ (Fisher, 1933).  Моделът на Fisher предполага, че 

фискалният стимул единствено би увеличил така или иначе високото ниво на дълг, натрупано в 

страна, попаднала в ликвиден капан. Фигура 3 илюстрира японското ниво на дълг, както и 

динамиката на ценовото равнище. 

Фигура 3: Инфлация и държавен дълг в Япония (1976-2015) 

 

Източник:http://www.tradingeconomics.com/japan/inflation-cpi 

Синята линия представлява хармонизирания индекс на потребителските цени, съответстващ на скалата 

вдясно. 

Черната пунктирна линия представлява държавния дълг като процент от БВП, съотвестващ на дясната 

скала. 

http://www.tradingeconomics.com/japan/inflation-cpi
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Данните, представени във Фигура 3 са частично в унисон с предположенията на Fisher. 

На фигурата се вижда ясно, че Япония се превръща от световен кредитор в тежко задлъжняла 

страна. Данните сочат, че коренът на японската дефлация не е първоначално задлъжняване, но 

фактът, че държавният дълг се увеличава със задълбочаването на дефлационния проблем е 

достатъчен, за да постави под въпрос оптимизма около макроикономическата рамка на 

кабинета Абе. 

Тъй като от анализа на Kuttner & Posen (2002) става ясно, че увеличението във 

държавния дълг на Япония не е резултат от експанзивна фискална политика, можем да 

заключим, че връзката между дефлация и външен дълг, предсказана от Fisher, е вярна. Това би 

означавало, че фискален стимул от страна на правителството на Абе би увеличило така или 

иначе изключително високия външен дълг на Япония (227.20% от БВП по данни на японското 

министерство на финансите, (Tradingeconomics, d) 2015)). Обслужването на такъв дълг би 

означавало недостиг на средства за провеждането на фискална политика в близкото бъдеще и 

скокът в цените, който наблюдаваме във Фигура 2 може да се окаже просто временно явление. 

 

Заключение: уроците за Еврозоната 

Макар и да е рано да се отсъди дали едновременният фискален и паричен стимул в 

Япония ще пожъне успех, изводите, които Европейската централна банка може да си направи, 

са ясни. Първо, борбата за излизане от ликвидния капан не може да бъде спечелена единствено 

чрез подържането на ниски лихви. Второ, дори и теоретическата рамка, която дава обосновката 

за фискален стимул да е вярна, Еврозоната едва ли може да поеме по пътя на кабинета Абе. 

Това се обуславя от две наблюдения: първо, за разлика от Япония в края на 80те, Еврозоната е 

вече тежко задлъжняла (90.9% от БВП, (Tradingeconomics a), 2015)) и второ, докато 

правителството на Япония има контрола както върху паричната политика на страната, така и 

върху фискалната ѝ такава, ЕЦБ няма пряка власт над фискалната политика на страните от 

Еврозоната. Първият проблем може да означава, че евентуална фискална експанзия може да 

доведе до още по-ниско агрегатно търсене в бъдеще, а вторият проблем представлява трудност 

в координирането на двата типа политика. 

Въпреки фундаменталните разлики в икономическата среда на Еврозоната и на Япония 

в началото на 90те, тенденцията в Европа наподобява политиката на Япония преди Абе. 

Ниските лихви в комбинация с бюджетните съкращения в повечето държави от валутния съюз 

може да доведе до японския сценарий на стагнация. С оглед на данните и урока от Страната на 

изгряващото слънце, можем да заключим, че текущата комбинация от експанзивна парична 
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политика и строга фискална такава са опасни по отношение на дългосрочния растеж в 

Еврозоната.  

В случай, че фискалната и парична политика в Европа поемат един и същи курс, дали 

този на харчене, или пък този на приоритизиране ликвидацията на външен дълг, ефектът със 

сигурност би бил по-скоропостижен от сегашната ситуация на противоречие между ЕЦБ и 

европейските правителства по отношение на стимулирането на агрегатното търсене. Историята, 

която данните ни разкриват, може би ни подсказват, че по-разумният избор за Еврозоната, 

имайки предвид нейната задлъжнялост и скизмата между централната банка и правителствата 

от съюза, е да избягва допълнителното натрупване на дълг, пък дори и политиката на стимули в 

Япония да пожъне успех. 
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