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Abstract 

The article aims to present the Yosef Schumpeter and his students’ business cycle 
theory. Their theories are at the heart of the modern understanding of the phenomenon called 
business cycle. Schumpeter is one of the economists who set the beginning for the applicable 
business cycles theory. His students and followers continue to further develop his views and 
enrich the economic theory to this day, thus leaving their mark on the theory of the cyclicality 
of the economy. A good knowledge of Schumpeter's and his students' views can contribute to a 
better understanding of the business cycle phenomenon, its better management, and to 
improving the effectiveness of macroeconomic policies. 
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1. Въведение 

Възгледите на Шумпетер и последователите му могат да бъдат определени като 

неокейнсиански. Той и неговите ученици работят по различни теми, включително 

бизнес цикли и икономически растеж, статистика и история на икономическата мисъл. 

Не всички от тях обаче, оставят завършена теория за циклите. Шумпетер е един от 

икономистите, които поставят началото на приложимата теория за бизнес циклите, тъй 

като преди него преобладаващите възгледи са за екзогенност на циклогенните фактори, 

в чиято основа попадат климатични и астрономически промени, психологически 

фактори и други. Наследството, което Шумпетер оставя има съществена роля в 

изграждането на съвременната теория за бизнес циклите. Неговите ученици и 

последователи продължават да доразвиват възгледите му и да обогатяват 

икономическата теория и до ден днешен, като по този начин оставят и своя отпечатък в 

теорията за цикличността на икономиката. 

 

2. Йозеф Шумпетер 

В самото начало на своята книга „Бизнес цикли” австрийският икономист Йозеф 

Шумпетер (Schumpeter, 1939) заявява, че цикличността в икономиката може да бъде 

предизвикана от множество екзогенни (външни) и ендогенни (вътрешни) за 

икономиката фактори. 

„Сред факторите, които определят дадена бизнес ситуация, има някои, които 

действат в рамките на икономиката, както и такива, които действат извън 

икономическата сфера. Икономическата наука може напълно да обясни само първите, 
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докато вторите трябва да бъдат приети като информация и всичко, което можем да 

направим с тях чрез икономическия анализ, е да обясним въздействието им върху 

икономическия живот.” (Schumpeter, 1939) 

Впоследствие Шумпетер си задава въпроса дали икономическата система може 

сама да създаде цикличност без присъствието на външно влияние.  

„Така стигаме до много важната концепция за фактори, които действат отвън..., 

които очевидно са причината, от която трябва да се опитаме да се абстрахираме, когато 

се опитваме да дадем правилно обяснение за причините за икономическите колебания, 

казано по друг начин, на тези икономически промени, които са присъщи на 

функционирането на самия икономически организъм.” (Schumpeter, 1939) 

Шумпетер не разглежда бизнес цикъла като обикновено вълнообразно движение. 

Според него той е сложна система, в която са комбинирани множество на брой 

циклоподобни икономически колебания, като всяко от тези колебания притежава 

различна периодичност и амплитуда. Шумпетер разглежда само вътрешните фактори за 

появата на икономическите цикли поради факта, че външните фактори не са от 

икономическо естество. Той систематизира ендогенните фактори в три групи 

(Schumpeter, 1939): 

1. Промени в предпочитанията – функциите на полезност за потребителите се 

променят. Единствено производителите имат роля в тези действия, докато 

потребителите са в пасивна позиция; 

2. Промени в количеството на производствените фактори – в тази група се 

включват нарастването на работната сила и инвестициите; 

3. Промени в методите на предлагане на продуктите – в тази група влизат 

въвеждането на нови технологии, разкриването на нови пазари, създаването на нови 

видове организационни структури на фирмите, промени от технологично естество в 

производствения процес и други. 

Докато първите две групи фактори могат да бъдат повлияни от външни фактори, 

то третата група е само и единствено резултат от вътрешно, ендогенно влияние. 

Нововъведенията представляват промени в производствената функция при запазване на 

закона за намаляваща пределна производителност. Шумпетер изтъква три начина на 

влияние на нововъведенията върху икономическия цикъл: 

1. Големите нововъведения, както и множество по-малки, водят до изграждането 

на нови заводи и оборудване, или до възстановяването на такива, изискващи значително 

време и разходи; 

2. Повечето нови фирми се създават с конкретна цел – да въплътят новите 

технологии и иновации. Когато тази цел е изпълнена, или вече не е актуална, или вече 

няма изгледи да бъде постигната, фирмите престават да съществуват; 

3. Иновациите винаги се свързват с поемането на лидерството от нови 

предприемачи и инвеститори. 

Според Шумпетер (Schumpeter, 1939) нововъведенията са факторът, който 

изважда икономиката от равновесие, тъй като фирмите, използващи иновациите, 

разполагат с разходни криви, които са по-благоприятни от разходните криви на другите 

фирми, което води до закриването на вторите, поради невъзможността им да бъдат 

адекватни конкуренти. Връщането към равновесието става бавно и болезнено, но щом 

веднъж предимствата на иновациите бъдат разкрити, те почват да бъдат копирани и 

доразвивани, което от своя страна води до появата на нови иновации. Икономиката 

излиза от равновесие, защото съответните нововъведения оказват влияние в конкретен 

отрасъл или група отрасли, свързани помежду си, а случайният характер на 

възникването на иновациите поражда и неравномерното развитие на икономиката. 
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Парите и кредитът „...се разглеждат като паричното допълнение на иновациите...” 

(Schumpeter, 1939). Те следват развитието на иновациите и предприемачеството, но не 

представляват фактор, който може да даде началния импулс и да извади икономиката от 

равновесното й състояние. Банковото кредитиране е пасивна страна и се определя от 

развитието на иновациите и възможностите на бизнеса. Шумпетер определя иновациите 

като фактор, който може да оказва влияние и върху лихвените проценти при положение, 

че последните дават изражение на възвращаемостта от инвестициите. Тъй като той 

отрича съществуването на естествен лихвен процент, отклоненията от равновесното му 

състояние не могат да представляват фактор, пораждащ циклични изменения, а оттам и 

банковият кредит губи възможността да бъде циклогенен фактор. 

Шумпетер определя печалбата като основната движеща сила на иновациите и 

предприемачеството (по-точно очакваната евентуална печалба, която може да се породи 

от взетите инвестиционни и производствени решения). В неговия модел първоначално 

има един инвеститор, който използва банков кредит, за да материализира откритите 

нови идеи, технологии и знания в производството на нови продукти. Впоследствие се 

появяват и други инвеститори, които, за да развият своя бизнес, привличат работна ръка 

и ресурси, които са били заети с други дейности. Производствената структура се изменя 

както по отношение на относителните цени, така и по отношение на количеството на 

произведената продукция. Стига се до нарушаване на равновесието, което е 

съществувало в икономиката преди появата на иновацията. Колебанията, които 

възникват в икономическата конюнктура, се дължат на процеса на адаптиране и на 

преструктуриране на старите фирми и производства към новите условия и 

обстоятелства. Тази фаза на възход води до положителни резултати и в старите фирми, 

чиито процеси на преструктуриране подсилват растежа на производството. 

Нарастването на съвкупното търсене води до увеличаване на оптимистичните очаквания 

на инвеститорите и засилване на спекулативното им поведение, както и до поемането на 

все по-големи дългове към банките. Когато възходящата фаза достигне своя максимум 

в повратната точка поради изчерпване на потенциала на иновациите да увеличават 

производството, както и поради установяването на ново общо икономическо равновесие 

вследствие на преструктуриранията и адаптиранията към новите икономически 

реалности, съвкупното търсене започва да спада, неефективните фирми се закриват, 

спада и съвкупното производство, т.е. икономиката навлиза във фаза на рецесия. 

Рецесията представлява естествен резултат от икономическия растеж, но 

икономиката може да навлезе в „порочна спирала” вследствие на психологически 

причини като паниката. „...от една страна всяко намаляване на стойностите, което налага 

ликвидация, механично предизвиква нов спад в стойностите... от друга страна 

наблюдателите... виждат колко много има за ликвидиране и това ги води до истерия. 

Тогава песимистичните очаквания могат за известно време да придобият причинна 

роля...” (Schumpeter, 1939). 

Рецесията прераства в депресия вследствие на продължаващия общ 

икономически спад. Когато предпоставките за депресия се изчерпят, икономиката се 

връща към фазата на възход и към нарастване на производството. Новото равновесие, 

към което се стреми икономиката, е на по-ниско равнище от това, което е било преди 

икономиката да изпадне в депресия, поради ликвидирането на производствени 

мощности. 

 

3. Пол Самюелсън 

В много отношения Пол Самюелсън е икономист над икономистите – 

творчеството му се състои от убедени твърдения, фундаметнални концепции и теории в 
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почти всички клонове на икономиката, международната търговия, производствената 

теория, теорията за капитала, финансовия анализ, теорията за растежа, 

макроикономиката и историята на икономическата мисъл. 

Работата, която донася на Самюелсън най-голямо международно признание, е 

„Основи на икономическия анализ“ (Samuelson, 1947). Според него, математиката е от 

съществено значение за ренесанса на икономическата наука. Приносът на Самюелсън е, 

че с помощта на нови аналитични и методологични инструменти преработва значителна 

част от икономическата теория. Той използва подхода на абстрактното обобщаване. 

Същността на този подход е, че ако съществуват аналогии между основните 

характеристики на различните теории, тогава може да се създаде обща теория, която е в 

основата на конкретните теории и ги обединява по отношение на тези основни 

характеристики (Moore, 1910). 

Приносът на Самюелсън в икономическата наука обхваща широк кръг от 

области. Първата област е динамичната теория и анализа на стабилността. Статиката 

според Самюелсън е частен случай на динамиката. За разлика от статичната система, 

динамичната система винаги включва функционалната връзка между променливите и 

скоростите на тяхната промяна. Приносът на Самюелсън е уточняването на условията за 

равновесие на икономическата система и за връщане към него. 

Втора област, в която Самюелсън допринася, е теорията на потреблението и 

икономиката на благосъстоянието. Основното му постижение в теорията на 

потреблението е хипотезата за разкритите предпочитания. Всички теории за 

потреблението се основават на допускането, че домакинствата имат добре дефинирана 

структура на предпочитанията за потребителски стоки и могат да оценяват алтернативни 

кошници от потребителски стоки. Самюелсън се доближава до този проблем от друг 

ъгъл, като определя преференции въз основа на сходно поведение. Не е необходимо 

домакинството да е в състояние да прецени всички възможни набори от стоки, а само 

тези, които действително се срещат на пазара. Предполага се, че домакинството разкрива 

предпочитанията си чрез собственото си поведение. Разкритите предпочитания свързват 

теорията на търсенето и икономиката на благосъстоянието. Самюелсън (Samuelson, 

1981) прави връзка с работата на Бъргсън (Bergson, 1938), чиято социална функция смята 

за най-добрият начин за разбиране на проблемите на социалното благосъстояние. 

Третата област, която Самюелсън обогатява е капиталовата теория (Dorfman, 

Samuelson, and Solow, 1958; Samuelson, 1962c). Той дефинира условието за 

икономическа ефективност във времето. Известната му „магистрална“ теорема гласи, че 

може да бъде оптимално за една страна да избере траектория на растеж с максимален 

темп на растеж – наричан „магистрален“ – където пропорциите между производствените 

сектори са доста различни от първоначалните пропорции, както и от крайните 

пропорции, които се очаква да бъдат постигнати (Samuelson, 1970). 

Четвърта област, в която работи Самюелсън е теорията на международната 

търговия. Той доказва, че дори печелещите от международната търговия да покрият 

изцяло загубите на губещите от нея, търговията все още ще бъде изгодна за тях.  

Баласа (Balasa, 1964) и Самюелсън (Samuelson, 1964) дават името си на ефект, 

който е детерминанта на реалния валутен курс. Този ефект се изразява в по-бързо 

нарастване на цените в догонваща икономика, отколкото в развита икономика, тъй като 

по-високата производителност в догонващата икономика компенсира нарастването на 

заплатите само в сектора на търгуемите, но не и в сектора на нетъргуемите стоки, тогава 

инфлацията в догонващата икономика ще бъде по-висока от инфлацията в развитата 

икономика.  
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Самюелсън анализира монетарната политика в рамките на модела „съвкупно 

търсене – съвкупно предлагане. Монетарната експанзия предлага по-ниски пазарни 

лихвени проценти, които увеличават съвкупните разходи. Общото търсене се увеличава 

чрез механизма на мултипликатора, в резултат на което производството и цените се 

покачват над нивата, които иначе биха постигнали. Свиването на паричното предлагане 

води до намаляване на производството и цените. Ролята на неактивните ресурси не 

трябва да се пренебрегва, тъй като ефектът от промяна в кривата на AD в една икономика 

с пълна заетост е различна от тази в икономиката с безработица. 

В една голяма икономика оптималната комбинация от парична и фискална 

политика зависи от необходимостта от управление на търсенето и от желания фискално-

паричен микс. Най-важният фактор, който трябва да се вземе под внимание, е 

цялостното състояние на икономиката и необходимостта от адаптиране на съвкупното 

търсене, т.е. дали икономиката е застрашена от стагнация, рецесия или инфлация. 

Според характера на сътресението фискалната и паричната политика могат да 

стимулират (в случай на рецесия) икономиката или да допринесат за нейното забавяне 

(в случай на прегряване). 

Желаният фискално-паричен микс касае относителната тежест на фискалната и 

паричната политика. Фискалната и паричната политика са взаимнозаменяеми в 

управлението на търсенето. Алтернативни варианти на парични и фискални политики 

могат да бъдат използвани за стабилизиране на икономиката, но влиянието им върху 

структурата на БВП е различно. 

В духа на неокейнсианските теории Самюелсън интерпретира цикличността на 

производството с помощта на динамичния анализ на съвместното действие на 

инвестиционния мултипликатор и акселератора. По-специално той извежда различните 

типове цикли върху основата на различното отношение между пределната склонност 

към потребление и коефициента на акселерацията (Samuelson, 1939). Анализът на 

Самюелсън показва, че акселератора не е решаващ фактор за динамиката на 

националните доходи, а по-скоро допълва и укрепва мултиплициращите ефекти. 

Принципът на акселератора според Самюелсън се различава от тълкуванието на 

Кейнс. За първи път идеята за акселератора в макроикономическия анализ е използвана 

от Алберт Афталион. Според Афталион (Aftalion, 1909) растежът на потребителското 

търсене поражда значителни колебания в капиталовото търсене, което той нарича 

производно. Производното търсене се колебае по-рязко от потребителското търсене, тъй 

като първото зависи не от абсолютната величина на второто, а от темповете на неговия 

прираст. Когато темповете на нарастване на потребителското търсене спаднат, 

търсенето на допълнително капиталово оборудване се свива. И обратно, нарастването 

на темповете на прираст на потребителското търсене увеличава търсенето на капиталови 

стоки. Това от своя страна предизвиква ново нарастване на потребителското търсене. 

Тези зависимости изразяват същността на принципа на акселератора (Aftalion, 1909). В 

анализа на бизнес циклите идеята за акселератора е въведена от Дж. Кларк (Clark, 1917). 

Според него, измененията на съвкупното производство в миналите периоди са 

определящи за инвестиционната активност. „Например ако в миналото съвкупното 

производство е нараствало, това предполага от една страна увеличени приходи и 

печалби, а от друга – по-бързо изхабяване на наличното оборудване. Всичко това води 

до повече инвестиции, част от които имат за задача да компенсират нарасналата 

амортизация, а останалата част – да увеличат производствените възможности, така че да 

се посрещне по-голямо търсене.“ (Ганев, 2015). 

Предложеният от Самюелсън модел на циклични колебания комбинира 

акселератор и кейнсиански мултипликатор. Това дава основания теорията на Самюелсън 
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да се смята за кейнсианска. Това е динамичен модел, в който факторът време е 

задължително условие, даващо възможност да се взима предвид влиянието му при 

различните ефекти на бизнес цикъла. 

В основата на модела е равенството на всички разходи в икономиката и дохода: 

 

  (1)                                                                                                                                  

 

където Y – съвкупен доход, C – разходи за потребление на домакинствата, I – 

инвестиционни разходи, G – правителствени покупки, t – индекс за време. 

Мултипликаторът от кейнсиански вид се въвежда чрез уравнение от линеен тип: 

 

   (2)                                                                                                                                 

 

където α е пределната склонност към потребление. Тъй като спестяванията се 

основават на минал доход, те рядко са равни на инвестициите, което да гарантира 

равновесието на стоковия пазар в затворена икономика. Това представлява основната 

причина за наличие на неравновесия и циклична динамика в системата. Тъй като 

пределната склонност към потребление е в интервала (0,1), ролята на мултипликатора е 

по-скоро стабилизираща, отколкото дестабилизираща. Цикличните колебания се 

предизвикват предимно от акселератора, докато мултипликаторът връща икономиката 

към равновесното ѝ състояние. 

Създаването на зависимост между инвестициите и динамиката на потреблението, 

определено от дохода по уравнение (2), прави възможно прилагането на принципа на 

акселератора. Т. нар. индуцирани инвестиции (It) са ендогенна величина: 

 

 (3)                                                                                                                                   

 

където β е коефициент на ускорение (акселерация). Причината да се използва 

терминът „ускорение“ е, че промените в инвестициите се обуславят от ускоряването на 

потреблението. 

Взаимодействието между мултипликатора и акселератора може да предизвика 

бизнес цикъла. Държавните разходи са циклогенният фактор, промените в тях дават 

началния импулс. Включването на функционални зависимости в модела поражда 

възможност и други фактори да придобият циклогенен характер. Подобен ефект би 

имало присъствието на автономно потребление и автономни частни инвестиции. 

Опростената структура на модела на Самюелсън е причина за неговата 

популярност, но и негов недостатък. Предположението за фиксиран период на цикъла 

не отговаря на реалността. Екзогенното третиране на факторите с циклогенен характер 

пречи на определянето на времевата структура на динамиката им. Не са обяснени 

причините за циклогенните фактори и обратното въздействие на породените циклични 

колебания върху циклогенните фактори. 

Ако действа само мултипликаторът, постоянното инжектиране на нови 

инвестиции ще доведе до нарастване на дохода в размер, равен на произведението от 

новите инвестиции и мултипликатора. Ако акселераторът е равен на едно, а пределната 

склонност към потребление например е 0,5, цикличните колебания ще затихват и ще се 

трептят само около онова равнище на дохода, което е индуцирано от действието на 

мултипликатора. Ако размерите на пределната склонност към потребление и на 

коефициента на акселерация са по-големи, ще се появят по-големи колебания. Според 

Самюелсън акселераторът не е решаващият фактор в динамиката на дохода, а само 
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допълва и усилва действието на мултипликатора. Акселератора е способен да играе 

важна роля в цикличните колебания на производството. Според Самюелсън причините 

за колебанията се крият в самата икономика, т.е. неговите модели имат определено 

ендогенен характер (Hansen, 1941). 

 

4. Джеймс Тобин 

Един от водещите неокейнсиански икономисти е нобеловият лауреат Джеймс 

Тобин. Той е голям привърженик на теорията на Кейнс, която за него представлява 

основна отправна точка в икономическата мисъл. Тобин значително модернизира 

теорията на Кейнс. Той отхвърля ортодоксалната концепция за „laissez-faire“ и 

насърчава държавната намеса в икономиката. Тобин набляга в своите творби на 

практическото приложение на икономическата теория чрез провеждането на 

макроикономическа политика (Tobin, 1952a; Tobin, 1955; Tobin, 1956; Tobin, 1965; 

Brainard and Tobin, 1968; Tobin and Nordhaus, 1972; Baumol and Tobin, 1989). 

Забележително е критичното му отношение към опростените монетаристки подходи и 

препоръки. В областта на паричната политика, за разлика от Фридман, който набляга на 

влиянието на количествените промени в паричното предлагане върху икономическия 

растеж, Тобин обръща внимание на качествения аспект на този процес, особено на 

анализа на структурата на паричното предлагане и нейния ефект във времето. Той 

участва в разработването на макроиконометрични модели на общото равновесие, които 

изследват въздействието на фискалната и паричната политика върху икономиката.  

Тобин смята, че необходимостта от регулиране на търсенето е теоретично 

оправдана. Той вижда основния проблем на пазарната икономика в непълната заетост, а 

не в инфлацията. Тобин е убеден, че безработицата носи огромни загуби и категорично 

се противопоставя на опитите за снижаване на инфлацията чрез увеличаване на 

безработицата. 

Тобин предлага активен подход, насочен към разширяване на икономическата 

активност и намаляване на безработицата. За решаване на проблема с безработицата той 

препоръча използването (като временна мярка) на политика за регулиране на заплатите. 

Тобин подчертава необходимостта от държавен контрол върху заплатите и цените, като 

е убеден, че това ще допринесе за преодоляване на рецесията. 

Тобин (Tobin, 1965) изследва въздействието на парите и паричната политика 

върху икономическия растеж. Неговият подход се различава от статичната теория на 

Кейнс и от динамичния модел на Харод и Домар. Вместо инвестиционна функция като 

Кейнс, Тобин включва в своя модел функция на търсенето на капитал. Според Тобин 

търсенето на капитал се определя от лихвения процент, а последният – от монетарните 

променливи и цялостната структура на финансовите активи в икономиката. 

През 1972 г. Тобин и Нордхаус се опитват да преодолеят недостатъците на 

брутния вътрешен продукт, създавайки нов измерител за съвкупната икономическа 

активност – нетно икономическо благосъстояние (Tobin and Nordhaus, 1972). 

Кейнсианската теория за търсенето на пари е разработена през 50-те години от 

Баумол и Тобин (Baumol and Tobin, 1989). Според нея, търсенето на пари с различни 

мотиви (спекулативен, транзакционен и предпазен) зависи от лихвения процент. Баумол 

и Тобин определят оптималното количество налични пари чрез техники, които се 

използват и за оптимизиране на материалните запаси (Tobin, 1956; Baumol, 1952).  

За разлика от Кейнс, Баумол и Тобин считат, че транзакционното търсене на пари 

зависи от лихвения процент. Транзакционното търсене на пари е нарастваща функция 

на дохода и намаляваща функция на лихвения процент. 
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Тобин (Tobin, 1955) доразвива теорията на Кейнс за спекулативното търсене на 

пари и я превръща в теория за избор на портфейл. 

Теорията на Кейнс за спекулативното търсене на пари предполага, че субектите 

притежават само облигации, ако очакваната им доходност е по-голяма от очакваната 

доходност на парите (която според Кейнс е нула) или само пари, ако очакваната 

доходност на облигациите е по-малка от очакваната доходност на парите. Само, когато 

очакваната доходност от облигациите е равна на очакваната доходност  от парите, хората 

ще държат едновременно облигации и пари. От теорията на Кейнс следва, че много 

рядко стопанските агенти държат едновременно пари и облигации, което не съответства 

на реалността. 

Тобин конструира модел на спекулативното търсене на пари, според който то 

зависи не само от доходността на активите, но и от техния риск. Докато парите имат 

нулев риск и нулева доходност, доходността по облигациите може да бъде положителна, 

но и отрицателна. 

Хората имат различна склонност към риск и затова е вероятно те да държат 

комбинации от пари и облигации, а не само пари или само облигации. Теорията на Тобин 

(1952a; Tobin and Hester, 1967b) обяснява защо в активите на портфейлите на субектите 

с рационално поведение присъстват активи с нулева доходност като парите. 

Традиционният паричен механизъм на Кейнс има следната форма: 

 

   (4)                                                                                                                              

 

където: M – парично предлагане, i – лихвен процент, I – инвестиции, Y – съвкупен 

доход. 

При Кейнс влиянието на лихвените проценти върху инвестициите е поставено 

под съмнение. Когато монетаристите доказват важността на парите, започва търсенето 

на нови канали, чрез които паричното предлагане влияе върху икономическата 

активност.  

Паричната политика може да въздейства върху инвестиционните разходи чрез 

цените на акциите. Тобин (Tobin, 1968) в своята количествена теория (Q-теория) 

обвързва нивото на инвестиционните разходи с цените на акциите. Когато цените на 

акциите растат, фирмите увеличават капитала и инвестициите си чрез емисия на нови 

акции, което води до нарастване на БВП. 

Как паричната политика влияе върху цените на акциите? Ако паричното 

предлагане расте, хората осъзнават, че държат повече пари, отколкото искат. 

Следователно се опитва да „се отърват от тях“ (харчат). Някои хора използват парите, за 

да купуват акции, което увеличава цената и търсенето им. Растежът на цените на акциите 

увеличава пазарната стойност на фирмите и предизвиква нарастване на 

инвестиционните разходи. 

Предавателният механизъм на паричната политика следователно изглежда така: 

 

     (5)                                                                                                                                    

 

където: M – парично предлагане, PA – цена на акциите, q – пазарна стойност на 

предприятието, I – инвестиции, Y – съвкупен продукт. 

Анализът на Тобин доказва важната роля на фондовия пазар като източник на 

информация и като механизъм за разпределение на спестяванията и инвестициите в 

националната икономика и на международно ниво. 
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5. Джанет Йелън 

Две дузини икономисти завършват докторантура в университета Йелс през 1971 

г., но Дажент Йелън е единствената жена. Тя е ученик на Джеймс Тобин. 

Джордж Акерлоф и Джанет Йелън (Akerlof and Yellen, 1985b) не се съгласяват с 

теорията на рационалните очаквания, че единствено неочакваните изменения на 

количеството на парите могат да са причина за бизнес циклите. Според тях прекалено 

крайната рационалност, приписвана на икономическите агенти, е причината за 

неутралността на парите в краткосрочен план в теорията за рационалните очаквания. 

Основната идея на Акерлоф и Йелън е, че поведението на икономическите агенти не е 

оптимално, но е много близко до оптималното, т.е. то е квазирационално и е причината 

за липсата на неутралност на паричното предлагане. Квазирационалното поведение на 

фирмите и домакинствата логично води до известни загуби и неефективност в сравнение 

с оптималното поведение, но тези загуби са прекалено малки, за да са от значение за 

агентите. От друга страна, въпреки малкия обем на загубите, ефектът от тях е значителен 

за реалното производство, като те водят до такива колебания в него, съответстващи на 

динамиката на бизнес цикъла, още повече, че не е нужно всички агенти да са с 

квазирационално поведение. Ефектът върху реалното производство се предизвиква дори 

ако само част от агентите проявяват поведение, близко до оптималното, а останалата 

част се държи оптимално (Akerlof and Yellen, 1985b). 

Причините за квазирационалността са липсата на достатъчно информация у 

купувачите и наличието на монополна власт, като тя представлява инерционно 

движение в динамиката на цените и заплатите. Хипотезата за заплати, основаващи се на 

ефективността, която гласи, че производителността на труда се определя от реалната 

работна заплата, стои в основата на механизма за определяне на работните заплати 

(Yellen, 1984). Според тази хипотеза, ако една фирма вземе решение за намаляване на 

заплатите на работниците, за да може да наеме повече работна ръка и да увеличи 

заетостта, може да се стигне до загуби и неефективност, защото наличните вече 

работници ще изгубят мотивацията си и ще станат по-слабо производителни. Тази част 

от модела на Акерлоф и Йелън е от основно значение, защото доказва наличието на 

недоброволна безработица.  

Прави се предположението, че заплатите, съответстващи на ефективността, са по-

високи, отколкото тези, водещи до максимизиране на заетостта и уравновесяване на 

пазара на труда. Поради тази причина е налице недоброволна безработица, тъй като 

предлагането на труд надвишава търсенето. Оттук следва, че липсва пълна заетост дори 

при наличие на дългосрочно равновесие. 

Първоначалните допускания в модела на Акерлоф и Йелън са, че има наличие на 

монополна власт, фирмите избират цената, а не количеството при максимизиране на 

печалбата и част от тях имат оптимално поведение. Това означава, че те променят цените 

и номиналните заплати веднага след настъпването на промяна в паричното предлагане, 

за да бъде печалбата максимална. Останалата част от фирмите действат 

квазирационално. Когато паричното предлагане се повишава, фирмите, държащи се 

оптимално, не правят промени в равнището на реалните заплати. Тъй като тези фирми 

променят цените си, това води до промяна на общото ценово равнище, оттам настъпва 

промяна в реалната работна заплата на фирмите, следващи инерционно поведение. За 

тях следва нарастване на търсенето на труд, а от наличието на свръхпредлагане, 

търсенето е задоволено и заетостта се повишава. По този начин се влияе върху реалните 

променливи чрез промени в паричното предлагане. 

Динамиката на заетостта влияе върху динамиката на производството, което 

означава, че паричната политика не е неутрална в краткосрочен план спрямо реалната 
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икономика. Неутралност на паричната политика би била налице, когато всички фирми в 

икономиката са с оптимално поведение. 

 

6. Лоурънс Клайн 

Нобеловият лауреат за приносите си към приложната иконометрия Лоурънс 

Клайн е ученик на Пол Самюелсън. Той е един от първите, които разработват 

широкомащабни иконометрични модели за прогнозиране на БНП и на неговите 

елементи. 

Повечето от работата на Клайн се занимава с теорията и практиката на 

конструиране и използване на иконометрични модели за прогнозиране и 

макроикономическа политика. Въпреки това той повдига и фундаментални въпроси 

относно икономическите колебания и основната динамика на икономиката. Той обръща 

внимание към политиките на предлагането, които в крайна сметка трябва да служат за 

разрешаване на структурни проблеми, като например недостатъчен растеж на 

производителността или проблеми, произтичащи от демографските тенденции, 

енергетиката и околната среда, или свръхрегулиране. На равнището на теоретичния и 

приложния анализ Клайн приема краткосрочния план на Кейнс като отправна точка. В 

редица есета той показва ясен интерес към причините за колебанията в икономическата 

активност (по-специално ролята на шоковете и нелинейността) и в това, което се колебае 

около него - т.е. дългосрочните тенденции. 

Клайн и Кособъд (1961) се стремят да идентифицират особено стабилни връзки 

или систематични тенденции в такива променливи като степента на спестяване, 

капиталовата интензивност, функционалното разпределение на дохода и скоростта на 

движение на пари. Ранните модели на Клайн са по същество линейни системи с крайна 

разлика от уравнения, които лесно дават възможност за анализ на цикличните свойства. 

Характерните корени на тези системи, чиито абсолютни стойности са по-малко от 

единица, показват, че в отсъствието на шокове тези модели не могат да генерират 

циклични вариации, равни по амплитуда или продължителност на действително 

наблюдаваните. Обаче, изследване на Adelman и Adelman (1959) показва, че когато е 

подложен на случайни шокове, моделът на Клайн-Голдбергер има тенденция да 

генерира редовни икономически цикли с продължителност от около четири години. 

Подобни резултати са получени по-късно и от стохастични симулации на други модели, 

включително модела Уортън (Klein, Saito, & Evans, 1972). 

Клайн си задава два въпроса, които в известен смисъл се допълват. Първо, дали 

бизнес цикълът може да не е продукт на нелинейност, което прави невъзможно 

улавянето на неговите характеристики чрез детерминистични решения на динамични, 

но линейни модели на икономиката, и второ, дали не е предимно продукт на 

разпространението на повтарящи се произволни импулси в основни линии стабилна 

икономическа среда (вероятно също чрез работата на екзогенни променливи, 

включително ефектите от мерките на икономическата политика). 

Клайн и Престън (1969) изучават въпроса емпирично, сравнявайки 

детерминистични и стохастични решения на нелинейния модел на бизнес цикъла с 

цикли, генерирани от взаимодействието между спестяванията и инвестиционните 

решения. Този модел има ограничен цикъл дори и при липса на случайни шокове, както 

се предвижда от ендогенната теория за бизнес цикъла. Екзогенните шокове позволяват 

да се стабилизира вариацията на симулираната серия, докато в линеен модел, ако 

детерминираното решение не се стабилизира, а вместо това следва ограничен цикъл с 

постоянна амплитуда, в стохастичните случаи решенията не биха имали ограничена 
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вариация. Нелинейният модел е способен да генерира ограничен цикъл с постоянна 

амплитуда и крайна вариация. 

Клайн (1998) възприема случая на динамична линейна система, която е стабилна, 

но способна да генерира циклични колебания на постоянна амплитуда, ако бъде 

нарушена от случайни шокове. С помощта на свои ученици Клайн потвърждава 

реалистичния характер на екзогенната теория на бизнес цикъла според която 

последователност от случайни шокове с очаквана стойност, равна на нула, може да 

доведе до очевидно редовен цикличен модел в ключовите променливи на 

икономическата система 

Клайн, като цяло, смята, че не съществува никаква автоматична саморегулираща 

се икономическа система. Той твърди: „Икономиката определено се нуждае от 

ръководство - дори лидерство - и от професионалните икономисти зависи да предоставят 

на полисимейкърите необходимата информация, за да предоставят такова ръководство. 

Що се отнася до методите, които правят това, не виждам алтернатива на количествения 

подход на иконометрията, но осъзнавам, че няма политически проблеми, които да са 

количествени и измерими.“ (Klein, 1982a) 

 

7. Заключение 

Творбите на Шумпетер запазват интерес към икономиката и политическите 

науки. Той е насока за много икономисти, особено тези, които работят в областта на 

икономическия растеж, където неговата концепция за творческо разрушение вдъхновява 

някои ендогенни модели на растеж, наречени на негово име. Не е възможно изучаването 

на теорията за бизнес циклите без да се обърне сериозно внимание на възгледите на 

Шумпетер и ученниците му. Тяхната роля за изграждането на съвременната теория за 

бизнес циклите е безспорна. Запазвайки своите кейнсиански и неокейнсиански възгледи 

учениците на Шумпетер доразвиват и обогатяват теорията за цикличността на 

икономиката, като спомагат за превръщането ѝ в една от основните и най-важни сфери 

на икономическата наука. 
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