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КЛАСИКА

130 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ДЖОН МЕЙНАРД КЕЙНС:
ЩРИХИ КЪМ ЕДИН ПОРТРЕТ

Проф. д-р ик. н. Пеню Михайлов

Въведение

Озаглавих тази статия “Щрихи към един портрет” по следните съображе-
ния: първо, тя има юбилеен характер, свързана е със 130 години от рождението
на Джон Кейнс (1883 – 1946); второ, ограничена по размер не може да обхване
и изцяло да изрази богатството на идеи, застъпено в неговото творчество; тре-
то, не ми е известно икономическата книжнина у нас да посвети материал на
този юбилей.

Воден от това разбиране, от величавото дело на Джон Кейнс, реших в
сбита, кратка форма, в щрихи, както се казва, да изразя почит и уважение към
него, към приноса и заслугите му в развитието на икономическата наука и по-
конкретно на теорията за икономическата криза.

Джон Кейнс е велик английски икономист, баща на съвременната макро-
икономика, по всеобщо признание икономическата теория през миналото и се-
гашно столетие е немислима без неговото име, без неговото епохално творче-
ство, той има големи заслуги за нейното развитие.

Джон Кейнс възроди престижа на икономическата мисъл, превръщайки я
в действие и практическо ръководство. Ако в края на ХІХ столетие икономи-
ческата теория беше свързана преди всичко с имената и творчеството на А.
Маршал и Л. Валрас, то през ХХ век водеща фигура, независимо доколко е
признаван или отричан, е Кейнс. Неговото творчество е толкова разнообразно и
злободневно, че не слиза от страниците на печата1.

1. Кратки биографични бележки

Джон Кейнс е роден през 1883 г. в град Кеймбридж в семейство на из-
тъкнат учен по логика и икономика. Отначало учи в Кралски колеж в Кеймб-
риджския университет, по-късно постъпва на работа в Държавна служба по
управление делата на Индия.

През 1909 г., по покана на Алфред Маршал става преподавател в Кеймб-
риджския университет. Той се намира под влияние на големия учен, споделя
идеите и възгледите му.

1 Част от него е застъпена в студията на Зоя Младенова. Вж. „Неокласическата теория в края на
XX – началото на XXI век: Постижения, проблеми, перспективи“, Варна, СТЕНО, 2011.
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През 1913 г. се появява неговата знаменита работа “Индийската валута и
финансите”. На него принадлежи и разработката “Икономически последици от
Версайския договор” (1919 г.); “Трактат за икономическата реформа” (1923 г.);
два знаменита пламфета – “Икономическата политика на г-н И. Чърчил” (1925
г.); “Краят на лесеферизма” (1926 г.); “Бегъл поглед от Русия” (1925 г.) – него-
вата жена е рускиня и той прави пътешествие в Русия – по това време Русия се
намира в период на НЕП; Фундаментален двутомен труд “Трактат за парите”
(1930 г.); “Обща теория на заетостта, лихвата и парите” (1936 г.).

2. Теорията на Кейнс – плод на определени
икономически обстоятелства

Кейнс пренася икономическия анализ от микроравнище към макроравни-
ще. Необходимостта от такъв подход произтича от това, че на макроравнище
възникват закономерности, които не могат да бъдат обяснени със закономер-
ностите на микроикономиката. Той не отхвърли икономическия анализ на А.
Маршал, но го намира за недостатъчно пълен и недостатъчно приложим по
отношение на макроикономиката. Към търсенето на ново решение го тласнаха
и усложнените взаимни връзки на общественото разделение на труда, трудно-
стта в реализацията на стоките, както и Великата депресия.

Великата депресия (1929 – 1933 г), първо, разтърси из основи капиталис-
тическата икономика. Нейните последици – стагнация на производството, ма-
сов банкрут на предприятия, високи цени и инфлация, огромна безработица и
пр., накараха правителствени дейци и икономисти да потърсят причините за
кризата. Класическата школа не можа да даде отговор. Отговор даде Кейнс,
обяснявайки случайност или закономерност или пък плод на природни явления е
икономическата криза.

Второ, Великата депресия наруши равновесието в макроикономически
план. Въпросът беше как да се възстанови то, може ли това да стане с тради-
ционните средства, или са нужни други средства. Микроикономиката не се спра-
ви с този въпрос, затова бе необходим макроикономически анализ.

Трето, икономическото равновесие трябва да се поддържа с помощта на
държавата, която действа в икономиката като вграден стабилизатор, предпаз-
ва я от социални трусове, инжектира я с регулатори и по този начин възстановя-
ва равновесието.

Четвърто, Великата депресия се прояви като детонатор на социално-иконо-
мическите противоречия. Породиха се нови противоречия и икономическата наука
трябваше да даде отговор как да се разрешат. Това са въпросите: икономически
растеж (граници и възможности); държавата и икономическият растеж, инфлация,
безработица, механизми за регулиране на икономиката; оборот на ресурсите, сто-
ките и парите в национален план; анализ на основните агенти на производството и
на главните икономически субекти, участващи в икономическите процеси.

Пето, стана ясно, че кризите не са временно явление, а атрибут на пазар-
ната икономика. Причините за тях трябва да се търсят не в природните явле-
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ния, а в самата същност на икономиката, в безработицата, инфлацията, в нару-
шеното съотношение между спестявания и инвестиции и пр. Равновесието в
икономиката може да се постигне и при непълна заетост – няма механизъм,
който е в състояние изцяло да я отстрани, а развитието на икономиката е напълно
възможно и при определено равнище на безработица и инфлация.

3. Основни положения на теорията на Кейнс

Кейнс търси причините за кризата и безработицата в следните направления:
- намалено съвкупно търсене;
- ниска пределна ефективност на капитала;
- висок лихвен процент.
Доходът се увеличава в пропорция по-бързо, отколкото потреблението.

Когато се увеличава заетостта, съвкупният реален доход нараства, съвкупното
потребление, обаче, не нараства в същата степен, както доходът. Това е един
психологически закон, подчертава Кейнс2.

Щом доходът се увеличава по-бързо от потреблението, делът на потреб-
лението в този доход намалява, съвкупното търсене спада, пропорциите в ико-
номиката се нарушават, стремежът към инвестиции отслабва. На тази основа
заетостта спада и се пораждат кризите. Намаленото потребление свива “съвкуп-
ното търсене”, създават се несъответствия между него и “съвкупното предла-
гане”, вследствие на което стоките не могат да се пласират.

Това не можаха да предвидят класиците. Кейнс отхвърли техните посту-
лати за макроикономическо равновесие и по-специално закона на Сей. Сей счи-
та, че на всяко предлагане съответства търсене, поради което икономиката не е
застрашена от дестабипизация. Между тях не може да има несъответствия.
Предлагането само създава търсене и от тази гледна точка са изключени вся-
какви катаклизми във функционирането на икономиката.

Ако в даден сектор, смята Сей, търсенето превишава предлагането, ще се
намери друг сектор, в който предлагането превишава търсенето, и ще се уста-
нови равновесие в икономиката. Доходът, получен от продадената продукция, е
равен на разходите за нея, което автоматично осигурява покупката на стоките.
Всеки производител е и купувач. С други думи, не съществуват трудности за
реализация на продукцията, защото винага има равенство между производство
и потребление, между търсене и предлагане. Парите, подчертава Сей, са само
прост посредник, те се потребяват и изчезват при размяната3. Стоките се об-
менят за пари и парите за стоки. Поради тази причина не може да има нито
недопотребление, нито свръх производство.

Към това твърдение се придържа и Рикардо. В своя труд той пише „Всеки
произвежда само за да потребява или да продава и винаги продава само с на-
мерение да купи някоя друга стока, която може да му бъде непосредствено
полезна или да съдейства за бъдещото производство. Следователно, като
2 Кейнс, Дж. Общая теория занятости, процента и денег. М., Прогресс, 1978, с. 61.
3 Сей, Ж-Б. Трактат по политической зкономии. М., Дело, 2000, с. 43-45.
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произвежа, той по необходимост става или потребител на собствените си стоки,
или купувач, потребител на стоките на някое друго лице. Продуктите винаги се
купуват срещу продукти или услуги; парите служат само за мерило, при помощ-
та, на които се извършва този обмен“4.

Рикардо не вижда противоречаята между производство и потребление.
Той смята, че всяко производство е потребление, поради което кризите са из-
ключени.

Тази теза страда от някои съществени недостатъци: първо, работникът
купува (има се предвид капиталистическото производство) само ония стоки,
които влизат в кръга на неговотo индивидуално потребление за възстановяване
на способността за труд; второ, що се отнася до блага, коитo производително
се използват и потребяват с цел да се произвеждат нови капиталови блага -
средства за производство, тях той (работникът) нито го купува, нито ги потре-
бява. Не всеки производител е и купувач – работникът не купува средствата и
предметите на труда. На тази основа не бива дa се поставя знак за равенство
между производител и потребител.

Тази теория не може да се приложи и при простото стоково производство.
Тя може би се отнася за някой изолиран остров, където живеят Робинзон Крузо
и Петкан – Робинзон произвежда, Петкан потребява. Животът, обаче, е сло-
жен. Той не протича на някакъв измислен остров, а в обществена система, къде-
то има множество производители и потребители, където хората са въвлечени в
производствената дейност с хиляди невидими икономически нишки.

Кейнс отхвърли постулатите на класиците. Не всяка покупка е продажба.
С появата на парите връзката между тях вече не е пряка. А теорията на Сей се
свежда до това: получателите на доход изразходват целия си доход за покупка
на стоки, затова не може да има кризи.

В живота, обаче, не е така. Доходът може да се използва не само за по-
требление, а и за спестяване. Лицата, приемащи решение за спестяване, не са
същите, които правят инвестиции. Владелците на спестявания и инвеститорите
– това са две различни категории, които при своето развитие имат различни
интереси и цели.

И така, Великата депресия показа, че теорията на класическата школа за
развитието на икономиката не може да издържи проверката на времето. Кейнс я
отхвърли и предложи своя гледна точка. На преден план излязоха други теории.

Кейнс смята, че времето на автоматичното регулиране на икономиката е
отминало. Не може да оставяме нещата да се развиват по своя естествен път.
Той невинаги води до най-добри резултати. Не може да оставим, подчертава
той, хората да страдат и да гладуват, ако природата сама по себе си води до
такъв резултат; не може богатствата да се присвояват само от определени
лица, а условията на живот на другите да са сведени на твърде ниско равнище.
Намесата на държавата в тези случаи е необходимост. Стратегията на иконо-
мическата политика трябва да се свърже със социалния идеал.
4 Рикардо, Д. За принципите на политическата икономия…С., 1981, с. 271-272.
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Кейнс разработи общотеоретическия модел на икономическата система,
факторите и условията, които поддържат нейната стабилност и устойчивост.
Той се застъпи за многопосочна активна политика на държавата по отношение
на пазара, приведе убедителни мотиви в негова защита, като посочи, че пазар-
ният механизъм е само наблюдаван факт, а не неизбежен принцип, който не
може да бъде изменен, следователно равновесието може да бъде изменяно и
възстановявано5. Кейнс съедини държавното регулиране с пазарната система.

Както се вижда, пазарната саморегулация не се отхвърля. Тя, обаче, е
недостатъчно ефективна и е необходимо да бъде допълнена с държавно регу-
лиране. Ако не бъде овладяна от държавата, тя може да влоши обществените
резултати. Хората не притежават пълна свобода на пазара, нито способност да
я реализират и затова пазарната саморегулация не може да се развива само-
произволно. Не съществува автоматичен механизъм за саморегулация на ико-
номиката. Пазарът е неспособен на такава саморегулация. Законите, които го
регулират, пораждат неравновесие и несправедливост. Неравновесието на ико-
номиката, породено от кризите, още повече я задълбочава. Под влияние на
пазара природната и социалната среда се увреждат, самите те стават обект на
комерсиализация.

Именно това налага пазарната саморегулация да бъде допълнена с държав-
но регулиране. Обект на вниманието на държавата трябва да бъдат ония дей-
ности, които не могат да се покрият от частната инициатива. Държавата след-
ва да прави това, което сега никой не прави. В икономиката има дейности, в
които частният капитал не е заинтересован да вложи своите средства. Мотиви-
те за това липсват. Държавата трябва да ги намери и да ги засили. Тя може да
работи и за снижаване на неопределеността от риска и да създаде атмосфера
на сигурност, докато частният капитал невинаги е способен на това. Държава-
та е в състояние да разработи и антиинфлационна програма. Едва ли инфлация-
та може да се саморегулира без нейна намеса. Всичко това говори, че ролята
на държавата за развитието на икономиката в наши дни не трябва да се подце-
нява.

И така, намесата на държавата в икономиката е оправдана от моралнои-
кономическа гледна точка. За Кейнс е много важен въпросът за характера на
намесата, за конкретните форми на нейната реализация, за съвместимостта на
едни или други методи с основните принципи на демокрацията. Когато през
1933 г. свободните пазарни сили се дискредитираха, Кейнс писа, че в областта
на икономическите дела, за разлика от сферата на централизирания контрол, се
застъпва за запазване във възможно по-голяма степен на частните оценки, на
частната инициатива и частното предприемачесгво. Той не е против тях, а е за
такава намеса, която се ръководи от принципа на икономическата ефективност.
Намесата е оправдана, ако е икономически изгодна6.

5 Вж. Кейнс, Дж. Цит. произв., с. 325.
6 Кейнс, Дж. Цит. произв., с. 453.
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Икономическата система, според Кейнс запазва жизнеността на своите
елементи, по-точно на тяхната основа. Ако те се разклатят, устойчивостта на
системата се нарушава. Държавата следва да я възстанови. Това става чрез
постигане на равновесие между сьвкупното търсене и съвкупното предлагане,
т.е. между обема на производство и обема на потребление. Ако производство-
то се намали, държавата трябва да го стимулира чрез инвестиции. Това се от-
нася и за потреблението.

Втората причина за недостатъчността на „съвкупното търсене“ е ниската
пределна ефективност на капитала – плод на високия лихвен процент. Ако нор-
мата на този процент превишава нормата на печалбата, предприемачите няма
да влагат своя капитал в производството, ще го държат в ликвидна форма.
Това ще отслаби склонността към инвестиции, ще намали съвкупното търсене,
ще породи несъответствие между него и съвкупното предлагане, стоките няма
да се реализират. Вследствие на това възниква криза, заетостта намалява, без-
работицата се увеличава, икономиката е в застой.

Ако пределната ефективност на капитала превишава лихвения процент,
съвкупното търсене нараства, икономиката е във възход, потреблението се уве-
личава. Колкото доходът е по-голям, толкова стимулът към спестяване и инве-
стиране е по-голям.

Пределната ефективност на капитала определя условията, при които се
търсят заемни средства, с цел да се извършват инвестиции, а лихвеният про-
цент – условията, при които текущо се предлагат средства7.

Лихвеният процент зависи от пределната ефективност на капитала и теку-
щите заемни средства, от тяхното търсене и предлагане. В зависимост от тях-
ното съотношение се проявява психологическата склонност към спестяване8.
Държавата трябва да държи лихвения процент на ниско равнище. Това Кейнс
свързва с отслабване на склонността към ликвидност и засилване на склоннос-
тта към инвестиции, което може да се постигне чрез увеличаване на парите в
обръщение.

Основни инструменти за регулиране на икономиката са парично- кредит-
ната политика и лихвеният процент. Те до голяма степен могат да намалят
остротата на кризите – инфлацията, стагнацията и пр. Пределната ефективност
на капитала се поставя в зависимост от лихвения процент, който се регулира в
държавата. На този процент, обаче, според Кейнс не бива да се възлагат голе-
ми надежди, особено при спад на производството. Няма директна връзка меж-
ду промените в този процент и инвестициите. Това поражда известно съмнение
в използването на парично-кредитните механизми като средство за регулиране
на икономиката. Кейнс видя тази слабост. Той посочи, че тези механизми са
недостатъчно надеждни за преодоляване на кризите.

„Аз очаквам да видя държава, подчертава Кейнс, която, бидейки в състоя-
ние да изчисли пределната ефективност на капиталовите стоки в дълга перс-

7 Кейнс, Дж. Цит. произв., с. 230.
8 Пак там.
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пектива и на базата на общата социална изгода, да поеме нарастващата отго-
ворност за пряко организиране на инвестициите“9. Държавата трябва да упраж-
нява водещо влияние върху склонността към потребление отчасти чрез своята
схема на данъчно облагане, отчасти чрез определяне на лихвения процент и
отчасти може би по други начини.

Теорията на Кейнс съдържа елементи на общия анализ на икономиката. Тя
обосновава необходимостта от държавно регулиране, което лесно би се приспо-
собило към изменилите се условия на производство. Кейнс отстоява тезата, че
държавата трябва да се превърне във вграден стабилизатор на икономиката.

Бюджетният и кредитният механизъм са основни фактори на това вграж-
дане. Бюджетът играе ролята на приливен и отливен канал в колебанията на
икономиката. При подем той изземва чрез данъци част от средствата, които в
противен случай биха се превърнали в инвестиции. При спад в икономиката,
бюджетът започва да играе обратна роля. При спад, поради ниската пределна
ефективност на капитала, предприемачите нямат интерес да влагат средства в
производството. За да се избегне това, данъчната ставка за облагане на дохо-
да трябва да се намали. Това ще засили стимула към инвестиции и от тази
гледна точка ще осигури подем в икономиката. Същото се отнася и за доходите
на работниците. С други думи, по време на подем данъците трябва да растат, а
по време на депресия да намаляват.

Джон Кейнс е привърженик на пряката социализация на инвестициите като
единствено средство за осигуряване на приблизителна ггълна заетост. За него
собствеността на оръдията на производство не е най-съществена за държава-
та. Държавната власт следва да си сътрудничи с частната инициатива. Той
подчертава, че ако държавата е в състояние да определи съвкупната величина
на ресурсите, предназначени за увеличаване на средствата за производство, тя
ще е изпълнила всичко, което е необходимо.

И така, заслугата на Кейнс се състои в това, че той, макар и с голямо закъ-
снение, отхвърли неокласическата школа в икономическата теория, която отри-
чаше необходимостта от намеса на държавата в икономиката. Той разкри не само
логическите дефекти в анализите на представителите на тази школа, а и предло-
жи практически работещи механизми за преодоляване на неравновесието на мак-
роикономическата система. Кейнс беше привърженик на реформите, нс рефор-
матор отгоре. Той се стремеше да докаже, че икономическата система, разумно
използвайки лостовете на държавната власт, може да се съхрани и стабилизира.
Кейнс, обаче, не засегна нейните постулати. Той сам посочваше, че неговите пре-
поръки в икономическата политика важат само по време на криза.

4. Критичен поглед

Всяка теория е несъвършена и подлежи на развитие. Това се отнася и за
кейнскианската теория. До средата на 70-те години на миналия век тя дава

9 Кейнс, Дж. Цит. произв., с. 229.
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резултати, но след това се натъква на трудности, обусловени от времето. Мно-
го учени изразиха съмнение в нейната правдоподобност. Появиха се нови тео-
рии, които отхвърлят теорията на Кейнс, други се опитват да я вградят в нови
теории. Ще изброим някои от тях, без да се спираме на детайлите и тънкостите
на проблема:

а) Неокласически синтез на Самуелсон. Неговата същност се изразя-
ва в следното: след като държавата е стабилизирала икономиката, в ход трябва
да влязат старите “класически закони”. Теорията на Смит в нейния вариант
“невидимата ръка” запазва своето значение. Много учени възприемат тази те-
ория като непоклатим принцип (аксиома) на макроикономическия анализ. Тя
следва да покаже, че икономиката функционира ефективно и без държавна на-
меса.

б) Неокласически модели. Този подход, за разлика от синтеза на Саму-
елсон, не съчетава кейнсианския с неокласическия анализ – понятието “син-
тез” отсъства. Макроикономическият анализ, според него, трябва да се осно-
вава на микроикономическия. Има голямо сходство между макроикономиката
и микроикономиката. В по-ново време намира място и теорията за рационални-
те очаквания.

в) Неокейнсианските модели приспособяват принципите на микроико-
номиката към макроикономическия анализ. Макроикономиката следва да се
строи върху основата на микроикономиката, като се обогати с несъвършената
конкуренция, асиметричната информация и други механизми, регулиращи дви-
жението на капитала.

По отношение на изброените по-горе алтернативи бих желал да изкажа
някои съображения и да изразя несъгласие по отделни техни пунктове:

Първо, не може да се приеме тезата на неокласическия синтез, че при
едни случаи действат старите “скрити” закони, при други – не. Обществото не
е техническа, а цялостна органическа система. Ако една машина, например, е
построена на едни принципи на работа, друга – на различни, то това не може да
се каже за икономическата система. Всички закони в нея действат в съвкуп-
ност и като цяло образуват субординирана система. Фактът, че едни закони
заемат централно място в йерархията, а други по-ниско, не означава, че тези,
които се намират в по-ниското стъпало престават да действат.

Второ, твърдението, че законите по времето на Смит запазват изцяло
своята сила и значимост днес, ни навежда на мисълта, че в тях не настъпват
никакви промени, че капитализмът е такъв, какъвто е бил преди, че не настъпва
никаква социализация. Нещата, обаче, стоят по друг начин. Законът е страна на
същността, в същността има субстрат, същността се променя, законът се из-
меня, обогатява се по съдържание.

Трето, схващането, че макроикономиката трябва да се строи на микро-
икономически основи, като последната се приспособи към несъвършенната кон-
куренция, асиметрична информация и пр., се нуждае от известно доуточняване.
Микроикономиката е част от цялото, дори да е основа на цялото, не е самото
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цяло и не го изчерпва по съдържание. Опитът страната, например през 70-те
години на миналия век, да експериментира т. нар. нова система за ръководство
на народното стопанство (икономически механизъм) в някои отделни предпри-
ятия, не даде резултати. Този факт показва, че микроикономическият анализ не
може механично да се пренася върху макроикономиката. Слабостта на макро-
икономикса е, че разглежда макроикономиката като механичен сбор от микро-
икономически единици.

Теорията на Кейнс не е застрахована и от някои слабости. По този повеод
бихме желали да направим някои разсъждения и да изразим скептицизъм по
някои нейни пунктове.

Първо, с известна условност приемаме тезата, че с увеличаването на
реалния доход се снижава склонността към потребление, т.е. делът му в него
намалява. Това в повечето случаи се отнася за работодателите, при които по-
треблението наистина изостава от дохода, докато за бедните слоеве това се
отнася в по-малка степен. Много лица от тях живеят за сметка на работната
заплата, повишаването й увеличава потреблението, тъй като много предишни
отложени потребности сега се задоволяват. Склонността към потребление не
намалява, а се увеличава.

Спорен е въпросът дали недостатъчното потребление е причина за криза-
та, или е следствие от системата, не преминава ли причината в следствие и
следствието в причина. Недопотреблението като причина за кризата в иконо-
мическата теория на Кейнс не е нещо ново. Още Сисмонди говори за недопот-
ребление. Отстраняването му, обаче, както показа историята, не премахва кри-
зите. Причините за тях следва да се търсят в комплекс от фактори.

Не подлежи на спор, че потреблението изостава от производството; стре-
межът на капитала е да разшири производството, плод на безграничното жела-
ние за предобиване на по-висока печалба; разширението на производството не
може, обаче, да се съчетае с разширение на потреблението. Потреблението е
ограничено от стойността на работната сила, от нейната покупателна способ-
ност, т.е. от работната заплата.

Увеличаването на дела на печалбата в БНП по-бързо от увеличаването на
работната заплата означава, че делът на потребление в реалния доход се намалява,
оттам относително се съкращава и покупателната способност на населението, по-
ражда се т.нар. недопотребление. То, обаче, според нас, не може да предопредели
и изцяло да обясни кризисния характер на капиталистическата икономика.

Недопотребление е имало и при формите, предшестващи капиталистичес-
кото производство, но кризи не е имало; доколкото са съществували подобни
признаци, те са били плод на природни явления. Противоречието между произ-
водство и недостатъчно потребление е необходимо, но не достатъчно условие.
Вероятно причините трябва да се търсят в множество фактори, които стоят
извън обсега на нашето изложение.

Кризите при капитализма са продукт на капитала и в същото време форма
за разрешаване на неговите противоречия; средство за възстановяване на на-
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рушеното равновесие; предпоставка за обновяване на основния капитал, замя-
на на старото оборудване с ново; въвличане на нови капиталовложения в произ-
водството. Капиталът в движението си сам създава преграда за своето нара-
стване, поради което периодично възникват кризи. По време на тях, както под-
чертава Маркс, насилствено се унищожава оная част от капитала, която му
позволява да извършва движение, без да извършва самоубийство - условие за
неговото развитие и за равновесие на икономиката.

Второ, не може да се отрече, че с нарастването на дохода се увеличават
и спестяванията. Това, обаче, не е психологически закон, а обективна необходи-
мост; част от дохода трябва да бъде отложена за покупка на бъдещи допълни-
телни стоки, а също и като пари за черни дни (старост, болест, непредвидени
неща и пр.).

Трето, не всяко увеличаване на дохода е равносилно на стимул към инве-
стиции и повишено търсене на работна сила. Връзка между тях съществува, но
не е пряка. Увеличените инвестиции не винаги водят до разширяване на заето-
стта. Това зависи от принципите на обновяване на техниката; възможно е вла-
гането на инвестиции да става на неизменна, на понижаваща се и на подобрява-
ща се техническа основа. Ефектът от различните ситуации ще бъде различен.

Ако обновяването на основния капитал се извършва на качествено нова
основа, вложените инвестиции няма да доведат до повишаване на заетостта, а
до нейното съкращаване. Твърдението, че заетостта расте пропорционално на
добавъчните инвестиции, не се потвърждава от съвременната действителност.

Четвърто, връзката между спестявания (натрупване на капитала) и лич-
но потребление се обяснява неправилно. Тя не е директна, а опосредствена.
Натрупването на капитала може да се извърши и без да се разширява личното
потребление, което пък може да се разширява без натрупване на капитала. Върху
натрупването на капитала оказват влияние фактори, които стоят извън това по-
требление, а върху него оказват влияние фактори, които са извън натрупването
на капитала.

И така, отношението между производство и потребление, ограничено от
платежоспособното търсене, не винаги се изразява в права пропорция.

В заключение, теорията на Кейнс не е изгубила своята значимост за наше-
то съвремие. Това е най-важният извод, който може да се направи от съвремен-
ния прочит на неговото наследство, потвърдено от нашата практика. Необходи-
мо е да се търси собствен общотеоретичен модел за развитието на икономика-
та, който да обхваща всички условия и фактори за саморазвитие и регулиране
на икономиката. А това може да стане тогава, когато се опираме не само на
теоретичното наследство на Кейнс, а и на всички постижения на икономическа-
та мисъл, обогатени от нашия собствен опит и съобразени с него.
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Abstracts

The article is of a jubilee nature, dedicated to 130th anniversary of John Keynes’ birthday.
In broad touches there is outlined his portrait, discussed is his theory as the product of certain
historical circumstances; analysis of the main principles of the doctrine, its weaknesses and
strengths; their significance to the socioeconomic transformations in the country. There is
traced the grand work of John Keynes for the development of economic theory.
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