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Бърз поглед върху основните причини за финансовата криза
Много учени твърдят, че финансовата криза, която започна в САЩ в края на 2007г. и малко
след това достигна Европа се дължи на експанзивната монетарна политика на ФЕД и ЕЦБ в
годините преди кризата. Създаването на нови финансови инструменти и форми на
финансиране беше посочено като още една причина за увеличаването на паричната маса и
растящия достъп до кредит. Дерегулацията на банковия сектор увеличи сравнително риска
от фалити в този сектор (Viral V. Acharya and Matthew Richardson 2009). Големи инвеститори,
като Китай, страните от ОПЕК, Германия търсеха в годините преди кризата доходоносни
възможности за инвестиции. Тези огромни приливи на капитали между Европа и Сащ, Китай
и Сащ от една страна и между страните от Европа от друга оказаха силен натиск върху
лихвените проценти и нивото на инвестициите, а от там и на растежа на БВП и заетостта в
двата континента.

Много академици от научните среди като Стенли Фишер, Маурис

Обсфелд, Кенет Рогоф и Лари Съмърс подчертаваха предимствата и позитивните ефекти
върху растежа на финасовата интеграция и свободното движение на капитали. Идеята на
глобализациаята беше да осигури най-ефективна алокация на ресурсите и съответно повисока възвращаемост на инвестициите. В Европа финансовата криза имаше сериозно
отражение върху заетостта и растежа на БВП. В Европа кризата се разви много по-тежко,
отколкото в САЩ и възстановяването на икономиките на страните в ЕС е значително побавно. Твърди се, че въвеждането на единна валута и провеждането на обща монетарна
политика са причина за нарастващите дисбаланси по външно-търговските сметки на
страните от ЕС. Това се дължи главно на различните нива на инфлация в тези страни. Поради
тази причина монетарната политика (експанзивна или рестриктивна) има противоположни
ефекти в различните страни от ЕС. Резултатът се състои в това, че страни, които имаха
високи нива на инфлация преди кризата, поддържаха ниски реални лихвени проценти, висок
растеж на БВП, дефицити по външно-търговските сметки и спад в производителността на

труда, са точно страните, които са най-засегнати от кризата. Сега най-важният въпрос е
имплементирането на програми за подпомагане на растежа на икономиките на страните в
ЕС. Единствено растежът може да изведе тези страни от криза.
Аз развивам есето по следния начин. В секция 1 разглеждам основните индикатори на
икономическия растеж и тяхното ниво, за да предоставя по-пълна картина за състоянието на
икономиките на страните от ЕС. Това спомага да се идентифицира проблема и да се
придобие по-ясна представа за неговия размер. В секция 2 разглеждам фискалната политика
и нейната роля за икономическия растеж и в секция 3 обобщавам резултатите и базирайки
се на тях предоставям възможност за размисъл за това какви могат да бъдат двигателите на
икономическия растеж в условията на криза.

1 Преглед на основните индикатори на икономическия растеж
БВП на глава от населението
Между 2000 и 2010 се наблюдава растеж на реалният БВП в Еврозоната. По-специално
пикът на растеж през 2007 година беше последван от рязък спад през 2009 и по-слаб растеж
през 2010 (виж график 1 и 2). БВП е много важен индикатор, защото предоставя важна
информация за динамичността на икономиката и способността и да създава нови работни
места. След финансовата криза през 2008 година БВП в еврозоната нарасна с едва 0,1%
докато през 2009 година се понижи с -4,6%. През 2010 година се забелязва растеж от 1,6%, а
краткосрочните статистики показват 2,2% растеж на БВП в първото тримесечие на 2011
година. Финансовата криза имаше значителни отрицателни ефекти върху растежа на
Бързоразвиващите се страни от Югоизточна европа. Сериозно засегнати от кризата (по
отношение на БВП) са страни като Латвия (9,4% среден растеж на БВП между 2000-2007
година), Естония (8,8%), Ирландия (4,1%), Литвия (8,1%) и Финландия (3,2%). Някои от
страните от Югоизточна Европа (България, Полша, Румъния, Словакия) бяха засегнати полеко от кризата. Това се дължи предимно на по-ниския дефицит на външнотърговската
сметка и по-нисък външен дълг, стриктна банкова политика, ниска зависимост от
международните финансови пазари и не толкова развит износ.
Бедност и социално изключване
Бедността е един от основните индикатори за икономическото състояние на дадена страна.
Високи стойности на този индикатор са признак за липса на икономически растеж.

Паричната бедност, материалните лишения и липсата на достъп до работни места са найважните измерения на бедността в Европа. Близо 81 млн. граждани на Европейския съюз
живеят в условия на парична бедност. Някъде около 40 млн. се разглеждат като изложени на
сериозни материални лишения. Близо 38 млн. живеят в домакинства, в които възрастните
работят много по-малко, отколкото биха могли, 116 млн. души в ЕС за изложени на риск от
бедност и социално изключване през 2010 г. , а сега броят им е нарастнал. Сред страните в
Югоизточна Европа, България има най-високи стойности на показателя за риск от бедност,
бележещ тенденция към покачване (виж граф.3 и 4 ). Паричната бедност е найразпространената форма на бедност. Хората в ЕС, които са изложени на риск от бедност след
социалните плащания се е повишил през 2010г. в сравнение с 2005 г. (виж граф.5). Като цяло
бедността и социалното изключване варират в рамките на Европа. Например броят на хората
(в процент от населението), живеещи в условия на сериозни материални лишения е найголям в страни като България, Унгария, Латвия, Хърватия и най-малък в страни, като
Германия, Швеция, Австрия, Нидерландия, Белгия. Броят на хора, изложени на риск от
бедност след социалните плащания и едновременно живеещи в условия на сериозни
материални лишения е най-висок в България, Литва, Полша, Гърция и най-нисък в Германи,
Белгия, Нидерландия.
Тенденции по отношение на безработицата
Значителен брой хора по време на и след кризата загубиха работните си места.
Безработицата се увеличи в почти всички производствени сектори, поради намалялото
търсене и намалелия доход на производителите. Това, което генерира дълготраен спад на
БВП и съответно липса на икономически ратсеж е дълготрайната безработица. Хората,
останали без работа в течение на по-вече от година, се разглеждат като дълготрайно
безработни. Между 1994 и 2008г. се наблюдава спад на дългосрочната безработица в ЕС,
докато от 2008 година се набюдава растеж на този показател (виж граф.6 и 7). Обезпокояващ
е факта, че хората, загубили работни места в началото на кризата, все по-масово ще се
вливат в редицата на дълготрайно безработните.
Инвестиции
През периода 2000-2008 година инвестициите като основен компонент от БВП следваха
бизнес цикъла, покачване от 2004 до 2008 година, последвано от рязък спад, дължащ се на
кризата.
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превишавайки растежа на БВП. Това нарастване (21,5% през 2007 г.) се дължи главно на
бизнес инвестициите. През същия период нивото на инвестициите от страна на публичния
сектор се запазва на ниво 2,7% от БВП. По време на кризата, която започва в края на 2007
година и началото на 2008г., нивото на бизнес инвестициите спада рязко от 12,4% през 2008
до 10,9% през 2009. Инвестициите от страна на домакинствата също бележат рязък спад от
6,7% през 2007г. на 5,6% през 2009г. От друга страна правителствените разходи бележат
постоянен растеж на ниво 6,7%. В действителност по време на кризата 2008 и 2009г., много
правителства отговориха на кризата посредством икономически пакети за стимулиране на
икономиката1. Дисперсията в нивото на растеж на БВП между страните в Европейския съюз
намалява значително през периода 2000-2007г. Това е важен индикатор, представляващ
мярка на равенство в дистрибуцията на икономическите дейности между Страните Членки в
Еврпейския Съюз. През 2007г. с по-висока дисперсия са предимно страните от Югоизточна
Европа. Причината за това неравенство в упражняване на икономическа активност се дължи
главно на процеса на догонване на тези страни. Много от страните от Югоизточна Европа
прeминават от планова към пазарна икономика. Поради тази причина нивото на
дисперсията на БВП в региона нараства в общо 15 от 25 страни-членки.
2 Фискална политика и икономически растеж
Началото на световната финасова криза в края на 2007г. и последвалата я рецесия доведе
до значително свиване на кредита към частния сектор, който бе основен двигател на
икономическия растеж в годините преди кризата. Това доведе до мнозина дискусии и
въпроси по отношение на това дали фискалната политика може да повлияе на
икономическия растеж на страната и каква трябва да бъде най-подходящата комбинация от
фискални стимули за постигане на целта. Подходящ начин за измерване на ефектите на
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мултипликатор отчита както преките така и косвените ефекти от фискалната политика.
Например дискреционното увеличение на определени държавни разходи води до директно
увеличаване на доходите на определени групи от населението. Това води до повишаване на
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За повече подробности може да се види „European Economic Recovery Plan”
Формално фискалния мултипликатор се изчислява като съотношение между изменението на реалния БВП и размера на дискреционна
промяна в размера на реалните приходи или разходи на правителството, които са довели до това изменение на реалния БВП
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увеличение на частното търсене. Ако в този конкретен случай мултипликаторът е по-голям от
единица, общото нарастване на националния доход ще е по-голямо от първоначалното
увеличение на държавните разходи. Ако пък мултипликаторът е по-малък от единица,
обратната зависимост ще важи. Може да бъде разгледан и следният сценарий, в зависимост
от размера и знака на мултипликатора, фискалната консолидация (увеличение на данъци
и/или намаление на разходи) може да има пряко отрицателно въздействие на
икономическия растеж. При трети сценарий увеличение на държавните разходи има пряк
положителен ефект върху дохода и потреблението, но отрицателен косвен ефект, изразяващ
се в увеличение на риск премията върху държавните облигации. Много икономисти твърдят,
че повишаването на държавните разходи има експанзивен ефект върху икономиката.
Auerbach и Gorodnichenko (2012) за САЩ и Batini, Callegari и Melina (2012) за ЕС и Япония
потвърждават това твърдение. Те изчисляват, че мултипликаторът е почти 2 по време на
криза и приблизително 0 в период на разцвет. Интересно би било да се разбере дали това би
се случило, ако правителството намали разходите по време на рецесия. МВФ (2012)
потвърждава това твърдение посредством анализ на данни на общо 28 страни по време на
Великата рецесия. Нека вземем предвид фискална консолидация и по-точно увеличение на
данъците. В този случай изследване, базирано на иконометричен анализ (Romer и Romer
(2010)) показва, че знакът на мултипликатора е отрицателен и е -33. Може да бъде изведено
следното заключение: Фискална консолидация, имплементирана от страни от европейския
съюз може да доведе до задълбочаване на кризата. Дискусията за фискалните
мултипликатори е много важна за момента понеже ЕС навлезе повторно в рецесия през
2012г. Виждането на МВФ (2013) е, че в момента мултипликаторите в някои страни от
европейския съюз са толкова високи, че усилията за фискална консолидация са
безрезултатни, поради значителния негативен ефект върху БВП.

Зависимостта между

фискалната политика и икономическия растеж е много сложна за оценяване и анализиране
поради различните вторични ефекти и обратни връзки помежду им. Устойчивостта на
фискалната позиция след предприети фискални мерки е друг важен фактор, определящ
размера на мултипликатора. Ако например фискалните мерки водят до проблеми с
устойчивостта на държавния дълг, това може да бъде възприето като сигнал за неизбежно
затягане на фискалната дисциплина в близко бъдеще. Когато се изчислява фискалния
мултипликатор, трябва да се вземе предвид и зависимостта на последния с фазата на
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Perotti (2012) провежда подобно изследване и открива, че знака на мултипликатора е -1.5, абсолютно същата стойност изчисляват и
Blanchard и Perotti (2002).

икономическия цикъл. Още по-вече страни като България след въвеждането на паричния
съвет и особено след влизането на страната в ЕС са също важен фактор, който влияе върху
промяната и размера на фискалния мултипликатор. Резултати от емпирично изследване за
България показват, че фискалните мултипликатори са много ниски. Това означава, че при
голям фискален импулс ефектът върху икономическия растеж ще е незначителен.
Фискалните

мултипликатори

в

България
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оценяват

спред

линейни

векторни

авторегресионни модели и векторен авторегресионен модел с Бейсово оценяване и
променливи във времето коефициенти (виж таблица 1). Резултатите от приложението на
линейните модели показват, че увеличение на държавните текущи разходите в размер на 1%
от БВП води до не по-вече от 0,4 процентни пункта прираст на реалния БВП през първата
година след фискалния стимул.4 Резултатите за България от приходния мултипликатор са
много противоречиви. Това противоречие се дължи на факта, че данъчната система в
България претърпява доста промени в периода 1999-2011г. Изследването с векторен
авторегресионен модел с Бейсово оценяване и променливи във времето коефициенти
показва сходни резултати с тези от линейните модели. След въвеждане на паричния съвет
мултипликаторът е 0,3 като в периода на ускоряване на икономическия растеж той
постепенно се понижава до 0,15. В заключение, фискалната консолидация се очаква да има
отрицателен ефект върху общия доход и икономическото развитие, но се смята, че ако е
приложена на време, консолидацията предполага подобряване на структурното бюджетно
салдо. Първоначално фискалната консолидация може да доведе до повишаване на
съотношението дълг/БВП. Твърди се, че този негативен ефект ще е само временен, докато
ефекта

от

постоянното

структурно

подобрение

на

бюджета

ще

компенсира

неблагоприятните циклични ефекти.
3 Как да се подържа двигателя на икономическия растеж в условия на икономическа
криза?
В условия на икономическа криза основните индикатори на икономическия растеж се
влошават значително. Малко са ефективните инструменти, които могат да спомогнат за
задвижването на икономиката. Първа стъпка е да бъдат предотвратени ефектите от загубата
на доверие в стабилността на икономиката от страна на инвеститорите. В отговор на кризата,
свързана с държавния дълг, инструменти за управление на дебита на Държавите Членки
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За повече подробности може да се види Muir&Weber (2013)

бяха създадени. Например EFSF5 бе създаден с цел да предоставя заеми на Страните Членки
от ЕС, които в замяна трябва да изпълняват определени условия. Октомври 2012г. ESM
(European Stability Mechanism) започна своята дейност. Последният е създаден, за да застъпи
EFSF, който преключва дейност изцяло през 2014г. В условия на криза БВП намалява
значително, водейки до понижаване на общите доходи на населението и риск от
дългосрочна безработица и крайна бедност. Хората с нисък образователен ценз са изложени
на най-голям риск от безработица. В действителност, образованието играе значителна роля
върху нивото на заетост и кризата е добър пример за това. Между 2008 и 2011г., разликата
между безработните с нисък и висок образователен ценз нарасна значително. Измежду
всички възрастови групи нивото на безработица сред хора с нисък образователен ценз
нарасна с 3,8% докато нивото на безработица сред хора с висок образователен ценз се
увеличи с 1,5%. По време на криза нивото на безработица сред младите нараства
значително. Липсата на трудов опит сред младото население може да бъде компенсирано с
добро образование. Разработване и имплементиране на икономически политики много
често означава вземане на трудни решения, намиране на баланс между конкуриращи се
интереси. Политики за подпомагане на образованието не са изключение на това правило. От
една страна глобалната икономическа криза поставя страните пред сериозна необходимост
от висококвалифицирана работна ръка, а от друга страна фискалната консолидация налага
строги ограничения на публичните разходи. Търсенето от страна на младото поколение на
висококачествено висше образование нараства значително, но не всички имат финансови
способности, за да направят такава инвестиция. Въпреки това кризата показва, че
склонността на младите да инвестират във висококачествено образование се увеличава,
когато безработицата нараства. В действителност нивото на безработица сред младите6 (2534 години) без висше образование през 2011г. беше

средно 18,1% докато нивото на

безработица сред хората на възраст 55-64 години без висше образование беше средно 8,8%
през 2011г. По този начин висшето образование може да гарантира по-високи нива на
заетост за младото население с малък трудов стаж. Ако правителството иска да подобри
квалификацията на работната сила, трябва убедително да работи в тази насока и да
насърчава политики, които спомагат за постигането на тази цел. Страните от OECD
5
6

European Financial Stability Facility, създаден 2010
В OECD страните

инвестират 1,4% от БВП във висше образование. Страни, които инвестират по-вече могат да
очакват и по-високо качество на висшето образование и по-висок процент на завършили
висше образование, които са част от работната сила в сравнение със страните, които
инвестират по-малко в образование. Друг важен елемент, който трябва да се вземе предвид
е продължителността на образованието. Доброто и качествено образование изисква време и
това време влияе на ефективността по два начина. Първо, колкото продължителността на
образованието е по-голяма, толкова по-вече се увеличават разходите за всеки студент.
Второ, по-вече години обучение, означава навлизане в пазара на работна ръка в по-късен
етап от жизнения цикъл. Това намалява размера на по-младото и продуктивно поколение
измежду работната сила. Друг важен показател на икономическия растеж, който е пряко
свързан с качеството на висшето образование е нивото на инвестиции в научни изследвания.
Сред страните в Югоизточна Европа, България влага най-малко ресурси в научна дейност
(виж графика 8). Стъпка напред би означавало увеличение на инвестициите в научна
дейност.

Това

разбира

се

може

да

бъде

осъществено

единствено,

ако

има

висококвалифицирани научни кадри. Като цяло инвестициите в образование и научни
изследвания трябва да се движат заедно.
Заключение
Голяма част от дългосрочните трендове за социално и икономическо развитие бяха
засегнати от финансовата криза. Това доведе до влошаване на икономиката като цяло по
отношение на заетост, безработица, реален БВП, инвестиции и производителност на труда.
Основно предизвикателство, пред което са изправени страните от ЕС е как да бъде
възстановен растежа на икономиката, за да бъде по-лесно преодоляна кризата. Малко са
инструментите, които дадена страна може да използва, за да постигне ефективно растеж и
висок процент на заетост и много често трябва да се избира между конкуриращи се
алтернативи.

Имплементирането

на

определен

вид

политика

(увеличаване

на

правителствените разходи) би помогнало на икономиката да се справи с кризата в
краткосрочен план за сметка на растящи дългосрочни разходи или може да се избере
алтернативна инвестиция (в образование и научни изследвания), която изисква повече
лишения в настоящия период, но генерираща висока възвращаемост в бъдещето. Като цяло
това не е лесен избор, защото много други феномени (застаряване на населението,
безработица, здравно осигуряване, опазване на околната среда и др.) са приоритет за

страните от ЕС. Въпреки това могат да се направят малки стъпки към голяма промяна,
защото промяната не настъпва изведнъж, а постепенно.
Графики
Графикa 1: Реален БВП на глава от населението
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Графикa 2: Реален БВП на глава от населението
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Графикa 3 : Броя на хора с риск от бедност и социално изключване (като % от цялото население)
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Графикa 4: Броя на хора с риск от бедност и социално изключване (като % от цялото население)
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Графикa 6: Ниво на безработица
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Графика 5: Общ брой на хората изложени на риск от бедност след социални плащания (% от населението)
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Графика 7 : Общ коефициент на дългосрочна безработица
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Графика 8: Инвестиции за научни изследвания и развитие
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Таблици
Таблица 1

Кумулативни фискални
1
мултипликатори -ефект върху реалния
БВП

Тримесечия

Векторен авторегресионен модел с
рекурсивна идентификация
2
Разходен мултипликатор
3
Приходен мултипликатор

1
0,03
0

4
0,17
0,98

8
0,48
1,48

12
0,7
1,02

Структорен векторен авторегресионен
модел с идентификация по Blanchard и
Perotti
2
Разходен мултипликатор
3
Приходен мултипликатор

1
0,01
-0,3*

4
0,41
0,19

8
0,87
0,43

12
0,92
-0,21

Източник: БНБ
(*) Статистическа значимост 5%
1
Кумулативният мултипликатор представлява натрупаната промяна в реалния БВП за даден период (в случая от 1, 4, 8 и 12 тримесечия)
спрямо промяната в съответните разходи/приходи на правителството за този период.
2
мултипликатор се отнася до разходи, формирани от компенсация на наетите в публичния сектор, разходи за текуща издръжка и капиталови разходи на правителството.
3
Приходният мултипликатор се отнася до понятието нетни данъци, което е изчислено като от сумата на преките данъци, косвените
данъци, приходите от социални осигуровки и капиталови данъци са извадени разходите за социални плащания и за субсидии.
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