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РОЛЯ НА ПАРИЧНАТА ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНИКВАНЕ
НА ФИНАНСОВАТА КРИЗА В САЩ ОТ 2007-2009 Г.

Ас. Вениамин Тодоров

Взаимодействието между макроикономическата политика и финансовата
стабилност е изключително многоаспектна и сложна за разглеждане материя.
Допълнителна трудност представлява фактът, че причините и механизмите за
появата на финансови кризи са силно дискусионен въпрос. Липсата на консен-
сус предполага дадено изследване да бъде базирано на конкретна теоретична
основа, която да постави рамките на теоретичния инструментариум. Отделни-
те теории предлагат своя логична концепция, но никоя от тях не може да пре-
тендира за „всеобхватност” и „изключителност”. Ето защо това изследване е
базирано на конкретна теория – информационната теория за финансовата ста-
билност. То предлага едно възможно обяснение на ролята на паричната полити-
ка за възникване на финансовата криза в САЩ от 2007-2009 г., основаващо се
на състоянието на съвременната макроикономическа теория, като в края му са
формулирани конкретни изводи за провеждането на парична политика в услови-
ята на асиметрия на информацията, с оглед на поддържането на финансовата
стабилност.

Разглеждането на американската криза е направено с определена услов-
ност. За да отговаря в по-голяма степен на изискването за обективност, ана-
лизът на дадена криза трябва да е направен поне 5 г. след края й. Единствено по
този начин изследователят е способен да „погледне отгоре на кризата” и да
даде своята оценка за станалото. Това в още по-голяма степен е валидно, кога-
то става въпрос за анализиране на макроикономическата политика, чийто ефект
се проявява с лагове.

1. Информационна теория за финансовата стабилност

През 1970 г. в списанието Quarterly Journal of Economics излиза статията
на Джордж Акерлоф „Пазарът на лимони: качество, несигурност и пазарният
механизъм”1, която дава сериозен тласък на изследванията, посветени на ин-
формационните аспекти на икономическото поведение, пазарния механизъм и

1 Akerlof, G. The Market for ‘Lemons’: Quality, Uncertainty and the Market Mechanism. Quarterly
Journal of Economics Vol. 84, No. 3, 1970, pp. 488-500.
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цялостното макроикономическо развитие2. Някои от своите идеи Акерлоф до-
развива по-късно, част от които залягат във фундамента на новото кейнсиан-
ство. В тази област работят и редица други изследователи като Дж. Стиглиц,
М. Спенс и др.

Наред с останалите приложения в икономическата теория, асиметрията на
информацията постепенно се превръща в основното обяснение на структурата на
финансовата система, механизма й на функциониране и начинът, по който оказва
влияние върху реалната икономика. Тази теоретична основа позволява появата
на цялостна теория, обясняваща финансовата стабилност и финансовите кризи на
базата на информационните аспекти на икономическата дейност. Автор на ин-
формационната теорията става Фредерик Мишкин. Той я развива в поредица от
публикации през 90-те години на ХХ в., както и в началото на новия век.3

Информационният подход отчита наличието на асиметрията на информаци-
ята, като дава възможност за цялостно обяснение на процеса на поддържане на
стабилността на финансовата система и причините за поява на финансови кризи.

В своя публикация със заглавие „Финансовата стабилност и макроиконо-
миката” от 2000 г. Фр. Мишкин пише: „През последните двадесет години раз-
расна литературата, която обяснява институционалната структура на финансо-
вите пазари, като разпознава фактът, че тази структура се е развила, за да
редуцира проблемите с асиметрията на информацията – неблагоприятният подбор
и моралният риск, описани по-горе. Дори, обаче, финансовата система да рабо-
ти добре като минимизира проблемите с асиметрията на информацията към
даден момент, това може да не продължи в бъдеще. ... Финансовата нестабил-
ност се появява, когато шок за финансовата система попречи на информацион-

2 Акерлоф анализира проблема с асиметрията на информацията като представя опростен модел на
пазара на използвани автомобили. Той посочва, че някои от предлаганите превозни средства са в
добро функционално състояние, но друга група не са. Втората група Акерлоф нарича „лимо-
ни”. За разлика от продавачите, купувачите нямат нужната информация да различат към коя
група принадлежи даден автомобил, което води до различни резултати в сравнение с моделите,
допускащи съвършена информация. В споменатата статията авторът прилага изводите от модела
спрямо четири ключови пазара в дадена икономика – кредитния, трудовия, застрахователния и
предприемаческия.

3 Mishkin, F. Anatomy of a Financial Crisis. NBER Working Paper No. 3934, NBER, 1991; Mishkin, F.
Asymmetric Information and Financial Crises: A Historical Perspective. In Financial Markets and
Financial Crises, ed. R. Glenn Hubbard, Chicago: University of Chicago Press, 1991, pp. 69-108;
Mishkin, F. Financial Stability and the Macroeconomy. CBI Working Paper No.9, Central Bank of
Iceland, 2000; Mishkin, F. Understanding Financial Crises: A Developing Country Perspective. NBER
Working Paper No. 5600, NBER, 1996; Mishkin, F. Global Financial Instability – Framework, Events,
Issues. The Journal of Economic Perspectives, Vol. 13, No. 4. 1999, pp. 3-20; Mishkin, F. The Causes
and Propagation of Financial Instability: Lessons for Policymakers. In Maintaining Financial Stability
in a Global Economy, Federal Reserve Bank of Kansas City, 1997, pp. 55-96; Mishkin, F. Preventing
Financial Crisis: An International Perspective. NBER Working Paper No. 4636, NBER, 1994; Mishkin,
F. Financial Policies and the Prevention of Financial Crises in Emerging Market Countries. NBER
Working Paper No. 8397, NBER, 2001; Mishkin, F. Financial Stability and Globalization: Getting It
Right. In Santiago Fernandez de Lis and Fernando Restoy, eds., Central Banks in the 21st Century,
Bank of Spain, 2006, pp. 215-253 и др.
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ните потоци, така че финансовата система не може повече да изпълнява ролята
си на канализиране на фондове в продуктивни инвестиционни възможности. ...
Тази дефиниция ... предполага, че когато шокове за финансовата система задъ-
лбочат проблемите с неблагоприятния подбор и моралния риск, кредитирането
към тези с продуктивни инвестиционни възможности ще се намали. Така без
достъп до тези фондове индивидите и фирмите намаляват своите разходи, има-
що като резултат свиване на икономическата активност, което понякога може
да бъде значително. Четири категории фактори водят до увеличаването на про-
блемите с асиметрията на информацията и финансова нестабилност: ...”4

Цитираният текст дава ясна представа за подхода, който се използва в
теорията на Мишкин при разглеждането на стабилността на финансовата сис-
тема:

Първо. Финансовата стабилност се разглежда като информационен про-
блем. Това е базата, на която се гради всичко останало в теорията.

Второ. Същността на поддържането на финансовата стабилност се състои
в минимизирането на проблемите с асиметрията на информацията. Самата аси-
метрия на информацията е резултат от факта, че при извършването на стопан-
ска дейност някои икономически агенти имат по-добра информация от други.
Основните проблеми, свързани с това, са два – неблагоприятният подбор (adverse
selection) и моралният риск (moral hazard).

Трето. Минимизирането на проблемите с асиметрията на информацията
се реализира при функционирането на цялата финансова система, т.е. налице е
системен подход при поддържането и наличието на финансова стабилност.
Възможно е отделни институции да имат затруднения, дори да фалират, но това
да не окаже влияние върху цялостната устойчивост на финансовата система.
Нещо повече, излизането от пазара на определени икономически агенти може
да е здравословно за системата.

Четвърто. Поддържането на финансовата стабилност е динамичен про-
цес, който включва постоянното минимизиране на проблемите с асиметрията
на информацията.

Пето. Процесът на минимизиране на проблемите с асиметрията на ин-
формацията позволява на финансовата система безпроблемно да реализира
икономическите си функциите.

Шесто. Стабилността на финансовата система не се разглежда самоцел-
но или чисто финансово. Подходът е макроикономически. Чрез влиянието, кое-
то има върху съвкупните разходи и цялостната икономическа активност, ста-
билността е необходима за целите на развитието на реалния сектор.

Седмо. Финансовата стабилност предполага някакви граници, в които
въпреки съществуването на асиметрия на информацията и проблемите, които
тя поражда, това не застрашава цялостната устойчивост на системата.

4 Mishkin, F. Financial Stability and the Macroeconomy. CBI Working Paper No. 9, Central Bank of
Iceland, 2000, pp. 3-4.
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Осмо. Теорията не спира с изясняването на същността на финансовата
с т а б и л н о с т ,  н и т о  с  п о л о ж и т е л н о т о £ влияние върху реалния сектор. Тя дава и
факторите, които я определят.

Девето. При въздействие на факторите е възможно финансовата система
да излезе от границите на стабилност и да е налице финансова нестабилност,
която да има негативно влияние върху съвкупните разходи и равновесното про-
изводство в икономиката.

Съгласно теорията, финансовата стабилност е функция от четири фак-
тора, влиянието на които може или да благоприятства стабилността или да е
причина за финансова криза5: 1) лихвен процент (  – interest rate); 2) несигур-
ност (Unc – uncertainty); 3) баланси на нефинансови фирми и домакинства (BSNS
– balance sheets of the non-financial sector); 4) баланси на финансовия сектор
(BSFS – balance sheets of the financial sector)6:

FS = f (IR, Unc, BSNS, BSFS)

2. Връзка между паричната политика на Федералния резерв
и факторите за финансовата стабилност

2.1. Наличие на твърде експанзионистична парична политика
преди кризата

За разлика от почти всички съществуващи централни банки, Федералният
резерв няма експлицитно заявена стратегия на паричната политика. Насоката
на монетарната политика е поставена в пряка зависимост от решенията на Бор-
да на управителите към даден момент.

Ролята на паричната политика за възникване на финансовата криза в САЩ
през 2007-2009 г. може да се проследи в годините назад. През 2001 г. Федерал-
ният резерв намалява лихвения процент от 6,5% в началото на годината до 1,75%
в края, а през 2003 г. той достига 1% (вж. фиг. 1). Мотивите са свързани с
предпазване на икономиката от негативни ефекти в резултат на т. нар. „дот-
ком” балон, както и от терористичните атаки, а също така и за да противодей-
ства на риска от дефлация.

В края на 2006 г. Ричард Фишер, президент на Федералната банка в Далас,
прави признанието, че в периода 2001-2004 г. (според него, поради неточно из-
мерване на инфлацията) Федералният резерв е поддържал твърде експанзиони-
стична политика с много нисък лихвен процент7.

5 Подробният анализ на възможното влияние на всеки от факторите е извън обхвата на това
изследване. Въпросът е твърде широк и е дискутиран в различните публикации на Фр. Мишкин,
които вече бяха посочени. По-долу, във връзка с американската криза, се проследява специфика-
та на проявлението на всеки от тях при конкретната криза.

6 До момента в нито една научна разработка не е предложен конкретен функционален вид на тази
зависимост, дори и от автора на теорията.

7 Fisher, R. Confessions of a Data Dependent. Remarks before the New York Association for Business
Economics, New York, November 2, 2006.
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Източник: Федерален резерв, http://research.stlouisfed.org/fred2/categories/118

Фиг. 1. Таргетиран от Федералния резерв лихвен процент
по овърнайт сделките с федералните фондове (в %)

В поредица от емпирични изследвания Джон Тейлър, използвайки своето
популярно в научната литература правило за провеждането на паричната поли-
тика (т. нар. „правило на Тейлър”), доказва, че лихвеният процент поддържан от
Федералния резерв в периода 2002-2006 г. е по-нисък от равнището, изисквано
от икономическата логика8.

Изводът, който се налага, е, че твърде експанзионистичната парична по-
литика на Федералния резерв в годините преди кризата резултира в прекомерна
ликвидност и много ниски лихвени равнища9. Налице е значителна кредитна
експанзия, която води до повишаване на цените на активите (най-вече на недви-
жимата собственост и акциите). Ипотечният пазар в САЩ се разраства, като
значително увеличение бележи сабпрайм (subprime) секторът10 (през 2007 г.

8 Дж. Тейлър обобщава резултатите и изводите си от различните направени от него изследвания в
тази посока в: Taylor, J. The Financial Crisis And The Policy Responses: An Empirical Analysis Of
What Went Wrong. NBER Working Paper No. 14631, NBER, 2009.

9 Съществува и хипотезата, предложена от Бен Бернанке, за друг фактор, който влияе за високата
ликвидност в годините преди кризата – глобално пренасищане със спестявания (global savings
glut). Според тази хипотеза, в световен план е съществувал излишък на спестявания спрямо
възможностите за инвестиции. Американската икономика е приела тези спестявания, поддържай-
ки дефицит по текущата сметка, като капиталовите потоци са били предимно от азиатските
икономики и страните-износителки на петрол. Вж. Bernanke, B. The Global Saving Glut and the
U.S. Current Account Deficit. Sandridge Lecture, Virginia Association of Economists, Richmond,
Virginia, 2005.

1 0 Това е сегментът от ипотечния пазар, който е свързан с отпускането на кредити на дебитори с най-
висок дефолт риск. За подробна дефиниция на сабпрайм пазара вж. Kristopher Gerardi, К., А.
Lehnert, S. Sherlund, P. Willen. Making Sense of the Subprime Crisis. Federal Reserve Bank of Atlanta
Working Paper  No. 2009-2, Federal Reserve Bank of Atlanta, 2009.
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той надхвърля 1 трилион щ. д.). Налице е сериозен процес на финансови инова-
ции, който също допринася за повишаването на атрактивността на този сегмент
от ипотечния пазар11.

2.2. Цени на жилищата

Особено голямо е значението на цените на жилищата, защото те се изпол-
зват като обезпечение (колатерал) и по този начин служат като един от меха-
низмите за намаляване на проблемите с асиметрията на информацията. При
дефолт на дебитора, обезпечението намалява или изцяло покрива загубите на
кредитора и поради това се прилага при финансовите контракти с цел намалява-
не на неблагоприятния подбор и моралния риск. При наличието на колатерал
фактът, че съществува асиметрична информация между заемателя и заемода-
теля вече няма такова голямо значение.

Информационната теория за финансовата стабилност предполага, че зап-
лаха за устойчивостта на финансовата система представлява наличието на рязък
спад в цените на жилищата, защото това намалява стойността на колатерала –
кредиторите ще са в по-малка степен предпазени от неблагоприятния подбор, а
дебиторите ще имат по-големи стимули да се насочат към по-рискова дейност,
т.е. ще се повиши моралният риск.

За да се проследи влиянието на прекомерната ликвидност върху цените на
жилищата, може да се използва трендов модел с използване на Ходрик-Пре-
скот филтър12. Той позволява около изчисления тренд (който може да се тълку-
ва като фундаменталната стойност на актива) да се определят рамки на флук-
туация, които да не се считат за бум или рязък спад13.

Предимствата на този модел са много. По-важните са: 1) позволява ана-
лиз в динамика; 2) дава конкретни цифрови измерения за динамиката на фунда-
менталната стойност на актива; 3) ясно откроява периодите на прекомерен спад
и прекомерно увеличение; 4) позволява малките флуктуации около фундамен-

1 1 Анализът на микроравнище остава извън рамките на тази разработка, но той също разкрива
голямото значение на асиметрията на информацията – най-вече проблемът принципал-агент,
свързан не само със структурата и търгуването на финансовите инструменти, но и с институци-
ите, оценяващи риска. Този проблем е явен и при взаимоотношенията между мениджмънта и
собствениците на финансовите институции. Вж. Green, R. Imperfect information and the housing
finance crisis: A descriptive overview. Journal of Housing Economics, Vol. 17, 2008, pp. 262-271;
Gwinner, W., A. Sanders. The Sub Prime Crisis: Implications for Emerging Markets. World Bank
Policy Research Working Paper No. 4726, World Bank, 2008.

1 2 За приложимостта и предимствата на този подход виж например: Dreger, Ch., K., Kholodilin. An
early warning system to predict the house price bubbles. DIW Discussion Paper No. 1142, DIW,
2011; Contreras, J., J. Nichols. Consumption Responses to Permanent and Transitory Shocks to
House Appreciation. Finance and Economics Discussion Series Working Paper No. 2010-32, Federal
Reserve Board, 2010 и др.

1 3 Използваният в разработката подход е често срещан в емпиричната литература. Чрез него
изследването се фокусира върху идентифицирането на периодите на бум и рязък спад, а не
върху идентифицирането на ценови балон. По този начин се преодолява фактът, че дефиницията
на понятието „балон на цените на активите” е силно дискусионен въпрос.
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талната стойност да не се отчитат като опасна тенденция на прекомерен спад
или увеличение; 5) позволява да се отчетат спецификите на пазарите на активи-
те в конкретната страна.

Моделът включва, първо, определянето на движението на фундаментал-
ната стойност на актива. Това се реализира с помощта на Ходрик-Прескот
филтър (HP), изчислен за индекса Case-Shiller U.S. National Composite House
Price Index (който в изследването за краткост ще бъде означаван като CSI).
Посоченият индекс обхваща движението на цените на жилищата в национален
мащаб и се съставя от Standard and Poor‘s14. Данните са за отделните тримесе-
чия. Периодът обхваща времевия отрязък между първото тримесечие на 1987
г. и второто тримесечие на 2011 г., като дължината на статистическия ред по-
зволява открояването на тенденцията. За λ се използва стандартната стойност
за тримесечни данни 1600. При направените дефиниции HP е равен на:

Като втора стъпка се определя величината на флуктуацията около фунда-
менталната стойност, която се счита за нормално движение на цената на актива.
За целта се изчисляват абсолютните отклонения от Ходрик-Прескот филтъра (CSI
dev) и се пресмята средното им квадратично стандартно отклонениe. След това
се изчисляват стойностите на долната и горната граница на флуктуация, над кои-
то ще се отчита рязък спад или съответно бум в цената на актива15:

Горна граница = HP(CSI)t + σ(CSIdev)
Долна граница = HP(CSI)t – σ(CSIdev)

Използването на средните квадратични стандартни отклонения позволява
да се отчетат спецификите на пазара в САЩ.

Резултатите от модела са представени на фиг. 2. Вижда се, че цените на
жилищата показват стабилна тенденция към повишаване през 2000-2005 г. В
този период прекомерната ликвидност увеличава броя на ипотечните заеми,
което повишава търсенето на жилища и цените им постоянно се увеличават. От
друга страна, повишаващите се цени стимулират допълнително отпускането на
кредити, а дебиторите имат големи възможности за рефинансиране на задъже-
нията си. От модела се вижда, че през 2005 г. се прекрачва границата от едно
средно стандартно квадратично отклонение и има бум в цените на жилищата.

2
1 1

1 2
( ) [( ) - ( )] 

T T -1
trend trend trend trend trend

t t t tt+ t-
t= t+

Min CSI -CSI + λ CSI -CSI CSI -CSI

1 4 За това изследване данните на Standard and Poor‘s са взети от сайта: www.macromarkets.com/real-
estate/data_downloads/us-national.xls

1 5 И в двете уравнения средното квадратично стандартно отклонениe на отклоненията се дефинира
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Фиг. 2. Отклонение от фундаменталната стойност
на S&P/Case-Shiller U.S. National Composite House Price Index

за периода първо тримесечие на 1987 – второ тримесечие
на 2011 г. (първо тримесечие 2000 г. = 100)

През втората половина на 2004 г. кредитните условия в американската
икономика постепенно започват да се изменят. Федералният резерв променя
насоката на монетарната си политика и започва да прилага рестриктивна па-
рична политика. Постепенно от стойност 1% на 29-ти юни 2004 г., таргетирани-
ят лихвен процент по овърнайт сделките с федерални фондове (federal funds
interest rate) е увеличен до 5,25% на 29-ти юни 2006 г. (вж. фиг. 1). Официално
заявените мотиви на американската централна банка са свързани с очаквания-
та за повишаване на равнището на инфлцията в бъдеще.

Според информационната теория, повишеното равнище на лихвените про-
центи пряко увеличава асиметрията на информацията и има негативен ефект върху
финансовата стабилност, защото води до рационирането на кредита в резултат от
неблагоприятния подбор.16. Освен това, то има и индиректно влияние. По-висо-
кият лихвен процент резултира в по-големи лихвени разходи за домакинствата
поради факта, че ипотеките в този период традиционно са с плаващ лихвен про-
цент (т. нар. „adjustable rate mortgages”). Така спадат нетните парични потоци17 на
домакинствата и се влошават балансите на нефинансовия сектор.
1 6 Основната статия, която привлича вниманието към този проблем е Stiglitz, J., A. Weiss. Credit Rationing

in Markets with Imperfect Information. American Economic Review, Vol. 71, 1981, pp. 393-410.
1 7 Под нетни парични потоци в текста се разбира разликата между касовите приходи и касовите

разходи.
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Цените на жилищата достигат пиковата си стойност през второто триме-
сечие на 2006 г., но след това тенденцията е пречупена и те започват рязко да
намаляват – процес, който е силно изявен през 2007 и 2008 г.18 Моделът в това
изследване регистрира рязък спад в цените. Tова води до спад в стойността на
колатерала по ипотечните кредити, както и до намаляване на нетните активи19

на домакинствата, което допълнително влошава балансите на нефинансовия
сектор20. Значително се увеличава броят на дефолтите.

Всичко посочено се отразява върху финансовата система. От една стра-
на, поради дефолтите21 финансовите посредници са принудени да покриват евен-
туални загуби чрез продажбата на колатерала. Понижените цени на жилищата,
обаче, водят до нетен отрицателен резултат за финансовите институции, т.е.
цените им не покриват загубата22. От друга страна, цените на съществуващите
в резултат на секюритизацията финансови инструменти („mortgage-backed
securities” и „collateralized debt obligations”) намаляват като стойност, което допъ-
лнително намалява нетните активи и влошава балансите на финансовите инсти-
туции23. За да предотвратят фалит, финансовите посредници прибягват до ма-
сирана продажба на активи, което в още по-голяма степен понижава цените им.
1 8 Конкретните причини за преобръщането на тенденцията в цените на жилищата от бързо увелича-

ване към значително намаляване са извън рамките на това изследване. Само като ориентир могат
да се посочат различните тези в литературата, които включват: увеличаването на лихвения
процент (цените на жилищата като актив са в обратна зависимост спрямо лихвения процент;
освен това увеличаването на лихвите води до намаляване на търсенето на жилища, което намаля-
ва и цените им); появата в даден момент (в резултат на различни фактори като увеличено равни-
ще на дефолти на домакинствата, повишена строителна активност и др.) на много по-голямо
предлагано, отколкото търсено количество на жилищния пазар; промяна в очакванията – от
оптимистични към песимистични и др.

1 9 Под нетни активи (NW – net worth) на даден икономически агент към даден период t се разбира
разликата между сумата на активите (A) и сумата на пасивите (L) на компанията към този момент.

Това може да бъде изразено със следната формула:
2 0 За икономическите агенти нетните активи (net worth) имат подобна на обезпечението роля. Кол-

кото по-голям е размерът на нетните активи, толкова по-голяма е гаранцията за кредитора. На
първо място, това е факт, защото е по-малко вероятно дебиторът да изпадне в дефолт – той има
запас от активи, с които да покрие задълженията си. Второ, намаляват се стимулите за заемателя
да участва в рискови инвестиции, защото има повече собственост, която може да изгуби. Това
означава, че се намалява моралният риск. На трето място, ако даден дебитор изпадне в дефолт,
заемодателят може да предяви съдебни претенции към нетните активи на заемателя и да покрие
загубите си. Обратно, при намаляването на нетните активи, проблемите с неблагоприятния под-
бор и моралния риск ще се влошат.

2 1 Част от дефолтите са поради невъзможност на дебитора да обслужва ипотеката. Друга част,
обаче, са в резултат на т. нар. „доброволен” отказ – въпреки, че има възможността да посрещне
задълженията си, дебиторът отказва да го направи (стимулите за това значително нарастват,
защото стойността на жилищата пада под стойността на ипотеката, която трябва да се изплаща).

2 2 Отпусканите ипотеки обикновено са били с процент на финансиране (т. нар. LTV ratio – loan to value
ratio) над 80%, понякога достигащ и до 100%. Това оставя сравнително малък буфер за финансови-
те институции и при понижаването на цените на жилищата той се оказва крайно недостатъчен.

2 3 Активите на HSBC, най-голямата банка в света по това време, например, намаляват с 10,5 млрд.
щ. д. в резултат на това, че притежава „mortgage-backed securities”.

1 1, , .   n m
t i ii t i tNW A L
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2.3. Други фактори за влошаване на финансовата стабилност

Увеличаването на проблемите с неблагоприятния подбор и моралния риск
се подсилва и от резкият спад на цените на акциите. От фиг. 3 се вижда, че
индексът Dow Jones Industrial Average, изчисляван от компанията Dow Jones
Indexes, бележи значително намаление след третото тримесечие на 2007 г. Това
допълнително намалява нетните активи и влошава балансите на нефинансовия
и финансовия сектор.

Според информационната теория за финансовата стабилност, повишава-
нето на несигурността увеличава проблемите с асиметрията на информацията
и влошава устойчивостта на финансовата система. Несигурността в средата, в
която оперира финансовият сектор, намалява способността на кредиторите да
минимизират проблемите с неблагоприятния подбор и моралния риск. Ф. Миш-
кин дефинира три основни причини за увеличаването на несигурността – 1) фа-
лити на известни компании от финансовия и нефинансовия сектор; 2) рецесия; и
3) политическа нестабилност. Първото се проявява в САЩ. Проблемите за-
почват в сектора, където те са най-вероятни – сабпрайм пазара.

Източник: Dow Jones Indexes чрез сайта: http://finance.yahoo.com/q/
hp?s=^DJI

Фиг. 3. Индексът Dow Jones Industrial Average
за периода 02.01.2002-17.11.2011 г.

През април 2007 г. се обявява фалита на втория най-голям кредитор на
сабпайм пазара – New Century Financial Corporation. Постепенно нестабилнос-
тта се разпростира, обхващайки цялата финансова система. Налице са редица
фалити на финансови институции – банкови и небанкови. При небанковите за-
сегнати са най-вече пенсионни фондове, застрахователни компании, инвестици-
онни банки, хедж фондове, колективни инвестиционни схеми, дружества със
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специална инвестиционна цел и др. По отношение на банковите институции, през
2008 г. 24 фалита стават факт, през 2009 броят е 140, а през 2010 – 15724. На 26-
ти септември 2008 г. е налице най-големият банков фалит в американската ис-
тория – този на Washington Mutual, шестата по стойност на активите банка по
това време. Малко по-рано (на 11 юли 2008 г.) банкрут обявява и Indymac Bank,
което е четвъртият по големина банков фалит в американската история. Пред
банкрут е и четвъртата по стойност на активите банка Wachovia, която с по-
мощта на властите е погълната (на 31-ви декември 2008 г.) от Wells Fargo. Из-
ключително големи затруднения имат и останалите три банки от т. нар. голяма
четворка (четирите банки с най-голямо балансово число) – Bank of America,
JPMorgan Chase и Citigroup.

Заключение

Финансовата нестабилност в САЩ дава възможност да се направят раз-
лични изводи, свързани с провеждането на парична политика в условията на аси-
метрия на информацията, с оглед на поддържането на финансовата стабилност.

Първо. Опитът на САЩ показва колко важен е изборът на стратегия на
паричната политика. Въпреки твърдите мнения на някои икономисти в полза на
определена стратегия, трябва да се отбележи, че при условията, в които функ-
ционира световната икономика, универсална рецепта не съществува. При взе-
мането на решения трябва да се имат предвид различни фактори, част от които
специфични за конкретната икономика и конкретния период.

В статията се коментира твърде експанзионистичната парична политика
на щатската централна банка. Това е могло да се осъществи поради факта, че
Федералният резерв няма експлицитно заявена стратегия на паричната полити-
ка, което позволява значителна свобода при вземането на решения от страна на
Борда на управителите25. Той е в състояние да определя размера на паричното
предлагане, без да е необходимо да се съобразява с формални критерии за
придържане към някаква номинална котва26. Посоченият механизъм на опре-
деляне на посоката на монетарната политика предполага много по-ниско равни-
ще на прозрачност и отчетност, както и голяма зависимост от личните каче-
ства на членовете на Борда на управителите.

В годините назад са правени различни предложения за въвеждане на стра-
тегия, съдържаща експлицитна номинална котва (най-вече насочени към въвеж-
дане на целеполагане по инфлацията, защото останалите стратегии към момен-

2 4 Списък с фалиралите банки, както и информация за тях може да бъде намерена на интернет
страницата на основния банков регулатор в САЩ – Federal Deposit Insurance Corporation. Сайтът
е: http://www.fdic.gov/bank/individual/failed/banklist.html

2 5 Положителните страни на тази концепция са свързани най-вече с възможността за автономна
парична политика и фактът, че конкретното й приложение не е зависимо от наличието на стабилна
корелация между размера на паричното предлагане и равнището на инфлацията (подобна ста-
билна корелация стои в основата на стратегията таргетиране на паричните агрегати).

2 6 Като номинална котва може да се използва дадено целево равнище на: 1) валутния курс; 2)
паричното предлагане; 3) инфлацията.
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та са на практика неприложими за американската икономическа действител-
ност27), но до сега такава не е въведена.

Второ. Когато е избрана дадена стратегия на паричната политика с ней-
ните потенциални силни и слаби страни (а всяка стратегия има такива), провеж-
дането й трябва да бъде внимателно, постоянно анализирано и най-вече съоб-
разено със спецификата й. Дори изборът на стратегия на паричната политика
да е правилен, то начинът на провеждането й може да доведе до повишаване на
асиметрията на информацията и финансова нестабилност. В случая с Федерал-
ния резерв, липсата на експлицитна стратегия не означава задължително, че
паричната политика не може да бъде провеждана по начин, който да гарантира
финансовата стабилност. Централната банка на САЩ е доказала в историята,
че би могла да реагира адекватно на потенциални заплахи. Кризата от 2007-
2009 г., обаче, показва, че дори и при провеждането на парична политика, която
се ползва с високо доверие, като тази в САЩ, процесът на идентифициране и
анализ на слабостите и заплахите не може да бъде подценяван.

Трето. Обикновено в литературата се посочва, че рестриктивната парич-
на политика би повишила равнището на асиметрия на информацията (чрез уве-
личаване на лихвеното равнище, намаляване на цените на активите и др.) и
може да предизвика финансова нестабилност. Американската криза доказва,
че експанзионистичната парична политика също може да резултира в увелича-
ване на проблемите с неблагоприятния подбор и моралния риск. Осигуряването
на прекомерна ликвидност дава основата за движението на финансовата систе-
ма извън границите на финансовата стабилност.

Четвърто. Важно е не само да се вземат правилните решения, но и да се
позиционират точно във времето. Експанзионистичната парична политика може
да е била подходяща за 2001 г., за предпазване на икономиката от негативни
ефекти в резултат от т. нар. „дот-ком” балон, както и от терористичните атаки,
а също така и за да противодейства на риска от дефлация. Продължаването й
във времето, обаче, води до негативни последици за финансовата стабилност и
икономическото развитие.

Пето. Американската криза показва важността на връзката между па-
ричната политика и цените на активите. Провежданата монетарна политика става
причина за прекомерното увеличаване на техните цени и при резкия спад, който
последва, се нарушава финансовата стабилност.

Шесто. При разгледаната криза се демонстрира важността на очакванията
при провеждането на макроикономическата политика. Експанзионистичната парична
политика осигурява прекомерна ликвидност. Това резултира в трайна тенденция на
повишаване на цените на жилищата и акциите и се създават неоправдано оптимис-
тични очаквания за бъдещата стойност на цените на активите. След момента, в
който прекомерно бързата тенденция на увеличение е пречупена, проблемите с
асиметрията на информацията рязко се влошават и се стига до финансова криза.

2 7 За повече подробности вж. Mishkin, Fr. International Experiences with Monetary Policy Regimes.
NBER Working Paper No. 7044, NBER, 1999.
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Abstract

In the article there is applied the information theory of financial stability in order to
elucidate the role of monetary policy for the origin of the financial crisis of 2007-2009 in the
USA. There are traced the factors for the disturbance in the financial stability and is analysed
their connection with the policy of the Federal Reserve. At the end of the study there are
formulated specific conclusions concerning the pursuance of monetary policy under conditions
of information asymmetry in view of maintaining the financial stability.

РОЛЬ  ДЕНЕЖНОЙ  ПОЛИТИКИ  В  ВОЗНИКНОВЕНИИ
ФИНАНСОВОГО  КРИЗИСА  В  США  2007-2009  ГОДА

Асс.  Вениамин  Тодоров

Резюме

В статье применяется информационная теория финансовой стабильности, чтобы
выяснить роль денежной политики в возникновении финансового кризиса в США в 2007-
2009 году. Прослеживаются факторы нарушения финансовой стабильности и анализиру-
ется их связь с политикой Федерального резерва. В конце исследования сформулированы
конкретные выводы о проведении денежной политики в условиях асимметрии информа-
ции с учетом поддержания финансовой стабильности.


