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РЕЗЮМЕ. Малцина знаят, че големият френски икономист Албер Афталион (1874–
1956 г.), живял и творил между двете световни войни, е роден в България, в гр. Русе.
Неговата „психологична теория за парите и валутния курс“ има символично значение за
съвременна България, която през 1997 г. избра стабилизация, основана на валутен курс
в режим на паричен съвет. Този тип стабилизация в редица отношения е сходен със
стабилизацията в други страни, предприета след Първата световна война. По това
време Афталион е изключително популярен в България може би поради това, че редица
български икономисти са учили или специализирали във Франция (може дори да се
предположи, че Афталион им е преподавал в Сорбоната). Някои от тях се опитват
пряко да копират методологията и анализа на своя учител, като проверяват неговите
идеи върху икономическата действителност в България. Такъв е Йосиф Петков (Petkof,
1926), който дори имитира заглавието на книгата на Афталион, като сменя само реда
на променливите в заглавието на изданието от 1927 г. (Цени, парично обръщение и
валутен курс). Задачите на тази студия са три. Първо, да сравним финансовата
стабилизация във Франция (страна в центъра) и България (страна в периферията) в
периода между войните. Второ, използвайки съвременните иконометрични техники
(VAR моделите) да „проверим“ доколко теорията на Афталион потвърждава
действителното движение на паричните променливи и посоката на тяхната
причинност (доказателството на Афталион се базира върху елементарните
статистически свойства на динамичните редове). Връщането към историята на
стабилизацията на Франция и България между двете световни войни и тяхното
сравняване, пречупени през идеите на Афталион, би ни дало не само определено нови
елементи при анализа на съвременните проблеми за паричната стабилизация и в
частност за ключовото значение на валутния курс и паричните правила, но и
символично би свързало Франция и България.
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I. Увод
За разлика от други малки страни, като Унгария например, Бълга-

рия не притежава световно известни икономисти. Затова и най–
малките факти, свързани с живота на икономист от такава величи-
на, са повод за напомняне. Такъв е случаят с френския икономист Ал-
бер Афталион (1874–1956 г.), живял и творил между двете светов-
ни войни. Малцина знаят, че Афталион е роден в България, в гр. Русе.
Творчеството му присъства най–вече в историята на икономичес-
ката мисъл и рядко дори специалистите знаят за неговата връзка с
България. Шумпетер в своята „История на икономическия анализ“
споменава за двама икономисти, имащи отношение към България –
Албер Афталион и Оскар Андерсон1. И докато при втория може да се
предполага, че Шумпетер е бил в течение за връзката му с България
(Андерсон е бил активен участник в международното дружество на
иконометриците, в което е участвал и Шумпетер), то едва ли Шум-
петер е знаел, че Афталион е роден в България2.

Поводите да напиша тази студия са няколко. Първо, през 2006 г.
се навършват 50 години от смъртта на Афталион и малко повече
от 130 години от рождението му. Второ, Афталион, независимо от
еврейския си произход, по символичен начин свързва Франция и Бъл-
гария. Трето, неговата психологична теория за валутния курс има оп-
ределено значение за съвременна България, която през 1997 г. избра
стабилизация, основана на валутен курс в режим на паричен съвет,
в редица отношения сходна със стабилизациите, предприети след
Първата световна война. Днес Афталион е известен повече със
своите разработки върху икономическия цикъл и като „баща“ на ак-
селератора (показващ как доходът въздейства върху инвестиции-
те). Аз мисля, че неговата теория за валутния курс е изключително
оригинална и в много отношения предусеща редица съвременни вер-
сии за формирането на валутните курсове.

1Оскар Андерсон присъства в книгата на Шумпетер като учения, направил една от
най–задълбочените и „грижливи“ емпирични проверки на теорията на Фишер (Schumpeter,
1983 [1954], p. 458).

2Има нещо любопитно в това, че подобна е съдбата на Рагнар Нуркс, който въпреки, че
е роден и живял в Естония, и до днес се смята за норвежец (така мисли дори такъв
осведомен икономист като Пол Кругман, Krugman (2002). Kalev Kuk (2004) възстановява
тази истина в своя публикация на Естонската централна банка. Статията на Калев Кук
подсили моето желание да напиша за Афталион. Интересно е, че другият световно
известен естонски икономист (според Калев Кук) – Николай Кьостнер, също е свързан с
България – по препоръка на Обществото на народите той е бил технически съветник на
БНБ през 1932 г. Впоследствие Кьостнер ръководи изследователското звено на
Египетската централна банка.
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Албер Афталион придобива популярност със своята психологи-
чна теория за валутния курс, чрез която поставя под съмнение пос-
тулатите на количествената теория за парите и тази за паритета
на покупателната способност, наблюдавайки динамиката на цените,
паричната маса и валутните курсове в редица страни в периода
след Първата световна война и особено развитието на Франция.
Стабилизацията на Поанкаре (1926–1928 г.) е практическото доказа-
телство за значението на валутните курсове при паричната и фи-
нансова стабилизация. В същото време Афталион е изключително
популярен в България, вероятно поради това, че много български ико-
номисти учат във Франция (и може дори да се предположи, че Афта-
лион им е преподавал в Сорбоната). Редица от тях се опитват пря-
ко да копират методологията и анализа на Афталион, като проверя-
ват неговите идеи върху икономическата действителност в Бълга-
рия. Такъв е Йосиф Петков (Petkof, 1926 г.), който дори заимства заг-
лавието на книгата на Афталион, сменяйки само реда на променливи-
те (Цени, парично обръщение и валутен курс)3.

Задачите, които съм си поставил с написването на тази студия,
са три. Първо, да запозная българските читатели с живота на Аф-
талион (Бернар Делмас в своята биография на Афталион е почти си-
гурен, че последният е забравен в България, Delmas, 2003). Второ, да
представя неговата теория за определянето и ролята на валутни-
те курсове при цените през призмата на сравнителен анализ на фи-
нансовата стабилизация във Франция и България между двете све-
товни войни. И, трето, да проверя със съвременните иконометрич-
ни техники (VAR моделите) доколко теорията на Афталион се „пот-
върждава“ от фактите. В случая с Франция използвам статисти-
ческите данни, които авторът представя в книгата си и  с които
той самият работи (като използва базова статистика). Подобна ло-
гика следва и изложението на настоящото изследване.

3Същото прави и Кожул (Koszul, 1932).
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II. Албер Афталион – френският икономист,
роден в България

Няма съмнение, че наред с Шарл Рист, Бертран Ногаро и Жак Рю-
еф Албер Афталион е най–известният френски икономист между
двете световни войни. За разлика от останалите трима, които за-
емат различни висши постове във финансовата и политическата
администрация, Афталион е посветен изцяло на академичната дей-
ност4. Тя е успешна, въпреки че е неприятно прекъсната в годините
на Втората световна война.

4Докато в периода на престоя си в Лил Афталион проявява определена обществена
активност в рамките на Движението за защита правата на работниците и др., то след
преместването му в Париж той изцяло се отдава на академична дейност.

Албер Афталион (1874–1956 г.) Фотография, източник Maison des scienses économiques. Париж.
(по Dormard, ed., 2003)



8

Албер Абрам Афталион е роден на 21.Х.1874 г. в Русе (Русчук) в се-
мейството на евреи сефаради (в Русе е роден и Елиас Канети)5. След
освобождението, когато Афталион е много малък, семейството му
емигрира във Франция и се установява в Нанси (в Нанси има голяма
българска колония, там се насочват много български студенти – зъ-
болекари например, в Нанси е живял и големият българският поет
Пейо Яворов).

Афталион завършва Сорбоната и пише два доктората – по пра-
во (1898 г.) и икономика (1899 г.). Икономическият му докторат е пос-
ветен на Сисмонди. По-късно се установя в Лил, където преподава в
периода 1900–1922 г. В Лил областта на неговите интереси еволюи-
ра от анализ на конкретната икономика на северния регион (мини и
текстил) и пристанищата в Германия (Афталион използва социоло-
гически анкети), през прилагане на статистиката в икономическите
изследвания (той създава зала за статистика )6 до политическа ико-
номия, в която основният акцент се поставя върху теорията на цик-
лите. През 1922–1923 г. Афталион напуска Лил и се премества в Па-
риж, където чете лекции по статистика в Сорбоната в продълже-
ние на 11 години, а от 1934 г. наследява Шарл Рист и поема лекциите
по политическа икономия.

5Както и проф. Гарабед Минасян.
6Според Blancheton (1998, p. 715) Афталион (заедно с Франсоа Симианд) е първият

френски икономист, който систематично прилага статистическите методи в
икономиката. Афталион написва и един от първите учебници по статистика във
Франция (Cours de statistique, 1928).

Албер Афталион (1874–1956 г.) Фотография, източник Matieu Pieters, La Haye.
(по Dormard, ed., 2003)
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 В края на 1940 г. той е отстранен от преподаване (правителст-
вото на Виши приема Закон за статута на евреите)7  и изолиран в
Тулуза, където прекарва 4 години. В края на 1944 г. е възстановен и
преподава до пенсионирането си през 1950 г.8. Афталион активно
присъства  в академичните списания (преди всичко френскоезични)
било като автор, било като член на редколегиите на Revue
d’économie politique, Revue economique, Kyklos и други9. Идеите му оба-
че са известни извън Франция и редица негови произведения са пуб-
ликувани на английски10 и други езици. Албер Афталион умира на 82
години на 6 декември 1956 г. в Шамбези (Chambesy) и е погребан в
гробището Отьой (Auteuil) близо до Женева11. В спомените на съвре-
менниците си и най–вече на неговите ученици Афталион остава ка-
то изключително скромен и резервиран човек, или, по думите на Лом,
като „вечен изследовател и вечен студент“ (Lhomme, 1956, р. 358).

Три са посоките, в които днес името на Афталион се свързва
главно с неговото присъствие в теорията за акселератора, иконо-
мическия цикъл, и ролята на валутния курс при определянето на цени-
те. Докато първите две постижения са до голяма степен известни
извън пределите на Франция, то идеите на автора в областта на
валутните курсове и теорията на парите са позабравени и към тях
остава някакъв интерес единствено във Франция. Всяко от тези
три направления е свързано с определени значими публикации на ав-
тора.

Идеята за акселератора е изказана в статията му „La realité des
surproductions générales: essai d’une théorie des crises générales et
périodiques“ (Revue d’économie politique, 1909), която поставя основите
на двутомния му труд върху икономическите цикли „Les crises
periodiques de surproduction“, публикуван през 1913 г. Тази книга е мо-
же би най–известната му творба. Акселераторът накратко означа-

7Франция е единствената страна със „собствени “ антиеврейски закони (сравни с
България).

8Интересно е, че за Жак Рюеф този закон не се прилага.
9Афталион е един от основателите на  Revue économique през 1950 г. и активен член на

редколегията до смъртта си през 1956 г. Revue économique се създава като алтернатива на
Revue d'économie politique, която да отвори път на новите направления в икономиката, да
бъде трибуна на интердисциплинарни изследвания, които да направят икономичаската наука
по-реалистична (между членовете на редколегията е Франсоа Симианд). Афталион е
„учител“ на повечето членове на редколегията на новосъздаденото списание. Впоследствие
Revue économique се отклонява от първоначалната си цел (за подробности виж Arena, 2000,
Steiner, 2000). Виж списъка с публикациите на Афталион в приложение 1.

10Виж например статията на Афталион в The Revue of Economic Statistics, в която по
молба на Пирсън той излага основните си идеи за икономическия цикъл (Aftalion, 1927а).

11Виж двата некролога в Revue économique (Lhomme, 1957) и Revue d' économie politique
(Guitton, 1956).
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ва, че инвестициите са функция от търсенето, от дохода (за разли-
ка от мултипликатора, според който посоката на причинност е
точно обратната – от инвестициите към дохода). Впоследствие
идеите за акселератора, както и за кумулативното му движение с
мултипликатора стават основа за редица теории за цикличното по-
ведение на икономиката (например теорията за осцилатора на Пол
Самуелсън). Интересите на Афталион към циклите не са нещо спе-
цифично. По това време върху икономическите цикли и кризите ра-
ботят много икономисти, това е своебразна мода, която има както
своите реални причини (в тази епоха се наблюдават редица кризи и
цикличността е много по–явна отколкото преди), така и своите те-
оретични основи (по това време става модерно да се анализират
статистическите характеристики на динамични редове от редица
икономически променливи, главно цени и парична маса, наречена обра-
щение (circulation). Както е известно, в САЩ (впоследствие и в Евро-
па, например в Австрия12) се формира цяло направление, което изуча-
ва конюнктурата).

Теорията за икономическия цикъл и за кризите на свръхпроизвод-
ство (Афталион предпочита „теорията за цикъла“, а не „теорията
за кризите“, която според него е само частен случай на първата) е
силно повлияна от австрийската методология (Афталион е почита-
тел на фон Визер, за което ще стане дума по-нататък) за пирамидал-
ната пространствена и времева структура на икономическите бла-
га (блага от различен порядък по Менгер) – преди всичко на инвести-
ционните и потребителските блага. За разлика от Хайек и австрий-
ците например, които смятат че фундаменталната основа за цикли-
те е парична, а именно динамиката на кредитните пари, то теория-
та на Афталион е като цяло „реална“ (непарична), при нея импулсите
идват от грешките на предприемачите. Оттук се появяват и пог-
решните цени (докато у Хайек е обратното – погрешните цени во-
дят до погрешни очаквания), които се определят от вътрешната
склонност на икономиката към свръхкапитализация (у Хайек става
въпрос не толкова за свръхкапитализация, колкото за лоша капита-
лизация, за лоши инвестиции – mal investment)13. Афталион смята, че
макар кредитът да не е основна причина за циклите и кризите, той
играе важна съпътстваща и усилваща роля (Aftalion, 1927, р. 239). Той

12В Австрия институтът за изследване на конюнктурата е свързан с имената на
Фридрих Хайек (той предлага създаването на такъв институт след посещение в

САЩ), Лудвиг Мизес и Оскар Моргенщерн.
13Теорията за циклите на Афталион е представена от Bliek (2003) и Raybaut (2003).
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влияе и чрез повишаване на доходите, което може да се дължи и на
други, различни от кредита фактори14. И в двата случая обаче ста-
ва въпрос за ендогенни теории за цикъла и за разминаване между
очаквания и реалност, продиктувани от времевата структура на
икономическия процес (Bliek, 2003).

14Виж например Христофоров (1946), с. 20–21.
15Изтъквайки самокритичността на Афталион, Гитон споменава, че през 1948 г.

Афталион си задава въпроса, доколко теорията му, изложена в първото издание през 1927 г.,
отговаря на новите факти (Guitton, p. 163).

Факсимиле от книгата на Албер Афталион „Пари, цени и валутен курс. Натрупан опит
и теория“, издадена в Париж през 1927 г. На лявата страница са представени други
трудове от същия автор.

Що се отнася до теорията за парите и за валутния курс, основно-
то произведение на Афталион е „Monnaie, prix et change. Expériences
récentes et théorie“, публикувана през 1927 г. като резултат от някол-
ко статии, отпечатани през 1924–1926 г. в Revue d’économie politique
и Revue économique internationale. Впоследствие книгата е преработе-
на и преиздадена през 1940 г. и 1948 г.15. В нея авторът предлага нови
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направления за анализ, преодоляващи ограниченията на количествената
теория, която доминира все още по това време, както и нейното
логическо теоретично продължение в сферата на валутните курсове –
паритета на покупателната способност. Основните идеи на автора са
обект на специален анализ в тази студия.

 Да се върнем към присъствието на Афталион в икономическата
литература. Въпреки че като име Афталион е познат на повечето
икономисти във Франция, съществуват твърде малко изследвания
на неговото творчество. Едно изключение през последните години
е студията на Бертран Бланшетон (Blancheton, 1998), както и сбор-
никът от статии, издаден от Университета в Лил в резултат на ко-
локвиум, посветен на творчеството и делото на Афталион, състо-
ял се на 19 октомври 2001 г. (Dormard, ed., 2003)16.

В икономическата мисъл на съвременна България Афталион поч-
ти не присъства, той е познат на икономистите, които по една или
друга причина са се интересували от икономическите цикли или от
историята на икономическите учения. Това е в пълен контраст с ико-
номическата литература в периода между войните, когато почти
няма публикации, претендиращи за сериозно ниво на теоретичност,
които да не споменават под една или друга форма идеите на Афта-
лион (Petkof, 1926, Ilieff, 1930, Мончев, 1939, Кемилев, 1936, Христофо-
ров, 1946, Демостенов, 1937, 1946, 1991[1946]). Единствената книга
на Афталион, която е преведена на български език, е „Златото и не-
говото световно разпределение“ и е публикувана през 1932 г. с пред-
говор от управителя на Българската земеделска банка д–р Никола Са-
каров. Интересно е да се отбележи, че в тази книга се споменава, че
преводът, направен от Асен Кемилев, е „с разрешението на авто-
ра“17 (Кемилев е може би най-категоричният привърженик в България
на психологичната теория за парите и валутните курсове). Всичко
това говори, че Афталион е бил в течение на неговия превод на бъл-

16Виж също изследването на Dangel–Hagnauer and Raybaut (2004), където са
представени и сравнени възгледите на основните френски икономисти (Афталион,
Рист, Жид, Ногаро, Рюеф) по отношение на паричната стабилизация през 20-те години на
ХХ в. Според авторите влиянието на Афталион е решаващо за формирането на общите
теоретични и практически позиции на ключовите френски учени в областта на парите.

17Асен Кемилев е бил член на Пленарния съвет на БНБ и голяма част от публикациите
му представляват непосредствено прилагане на теориите на Афталион в България
(Кемилев, 1936). За повече подробности относно възгледите на българските икономисти
в периода между двете световни войни вж. Беров (1997).
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Факсимиле от българското издание на едноименната книга на Албер Афталион,
публикувана в София през 1932 г.

18Интересно, е че в своята книга „Monnaie, prix et change. Expériences récentes et théorie“,
където се прави обзор на редица процеси на стабилизация в Европа (включително в Полша
и Чехия), авторът не използва примери от България, въпреки че качеството и
достъпността на българската статистика по нищо не се отличават от тези на
другите европейски страни. Интересно е също, че никъде в предговора на българското
издание не се споменава, че Афталион е роден в Русе. Какви са причините този факт да
не се спомене?

гарски език и е имал контакти с България, която обаче почти не се
споменава в неговите изследвания18.
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19В някои отношения макроикономическата „механика“ на френската криза от 1924–
1926 г., представена от Blancheton and Senegas (2000), удивително напомня тази на
българската финансова криза от 1996–1997 г. (Berlemann and Nenovsky, 2004), където
монетизацията на вътрешния дълг става по два основни канала и е обвързана в
определена логична последователност и взаимозаменяемост: 1) чрез преки заеми за
Министерството на финансите от страна на централната банка; и 2) посредством
покупка на ДЦК от страна на търговските банки, които впоследствие ги сконтират в
централната банка.

Днес, мисля, Афталион е значително по-актуален за българската
действителност, отколкото за френската поради някои фундамен-
тални различия между българската и френската икономика. Докато
френската икономика е част от европейската и пред Франция не
стои въпросът за самостоятелна парична стабилизация, тъй като
еврото са наднационални пари, то българската икономика е малка и
зависима от външния свят и у нас все още се води дискусия за избор
на оптимален паричен режим при евроинтеграцията на страната.
Близката история на България, особено след промените от 1989 г., е
изключителна илюстрация (и своебразна естествена лаборатория)
за ролята на различните източници за инфлация  и за сравнителните
предимства на различните типове парична и финансова стабилиза-
ция (основана на контрол върху паричната маса или върху валутния
курс). За изследователя на видовете парична и финансова стабилиза-
ция би била естествена една екскурзия в миналото в периода между
двете световни войни, когато и Франция, и България стабилизират
валутите си за определен период от време19.

В какво се състои теорията за парите и за валутния курс на Албер
Афталион? Какво е новото за онова време и какво е актуално днес?
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III. Валутният курс и инфлацията според Афталион
Теоретичният анализ, като и емпиричните наблюдения върху ди-

намиката на цените, паричното обращение и валутните курсове в
редица страни карат Афталион да постави под съмнение валид-
ността на количествената теория за парите (КТП) и на паритета
на покупателната способност (ППС). Неговите изследвания имат и
определена позитивна насоченост (независимо от това, че авто-
рът като цяло избягва да дава практически съвети) в период, в кой-
то усилено се спори за начините и механизмите на парична стабили-
зация след Първата световна война.

Афталион не е първият, който забелязва недостатъците и зат-
рудненията на КТП и ППС. Кейнс, Хотрей, Ногаро и редица други ико-
номисти изказват съмнения в тяхната валидност и полезност. Но
Афталион е един от първите, които предлагат цялостна и систем-
на теория за една възможна тяхна алтернатива. Въпреки своята ек-
лектичност неговата теория притежава редица елементи на цялос-
тност и логическа стройност.

Пътят на разсъждение и  излагане на теорията е следният. Аф-
талион започва с наблюдение върху динамиката на основните про-
менливи, включени в КТП и ППС, в различни страни и в различни пе-
риоди (трябва да кажем, че тези периоди са много кратки). Чрез
прости статистически прийоми той установява (оставяме настра-
на доколко тези методи могат да се тълкуват като тестове за при-
чинност и т.н.), че двете теории не се „потвърждават“ от факти-
те и се опитва да даде обяснение за това, като: 1) предложи възмож-
но най–задълбочено обяснение за поведението на паричните про-
менливи – подход към парите чрез теорията за дохода, и 2) впоследствие
допълни тази фундаментална теория за дохода с ролята на очаква-
нията при формирането на паричните променливи и най-вече валут-
ните курсове (това допълнение често се нарича  „психологична тео-
рия за парите и валутните курсове“). Афталион установява, че при-
чинността (причинно-следствените вериги) в рамките на КТП и
ППС е различна в различните периоди и в различните страни
(9 страни), като все повече нараства ролята на валутния курс (за
сметка на тази на циркулацията, т.е. на паричната маса) при опреде-
ляне на инфлацията. Така за Франция тази връзка (т.е. синхронното
движение) между циркулацията и цените постепенно се губи – тя
все още е силна в периода 1914–1919 г., слаба през 1919–1920 г. и
престава да съществува след това. За сметка на това се появява
силна корелация между цените и валутния курс (обезценяването на
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франка води до автоматично нарастване на цените)20. Това е ха-
рактерно например за периода 1920–1924 г. във Франция, когато цени-
те растат без увеличаване на паричната маса. [В периода март 1924 г. –
април 1925 г. седмичните баланси на Банк дьо Франс са фалшифици-
рани, като паричната маса (циркулацията) е занижена.] В своите раз-
работки Афталион използва официалните („по–ниски“) числа за цир-
кулацията, както между другото и Ногаро и Рюеф. [За последствия-
та, които може да има това разминаване, ще стане въпрос в послед-
ния раздел]. По подобен начин той забелязва например, че през 1927–
1928 г. паричната маса расте, без това да се отрази върху цените
(ще видим по-късно, че в този период – стабилизацията на Поанкаре,
се наблюдават силни потоци на връщане на френските капитали в
страната, предизвикани от очакванията за стабилизация на фран-
ка21). Подобна логика следват и примерите за другите страни, като
особено красноречив е този с Германия и Австрия (пред периода на
хиперинфлация и последвалата я стабилизация на марката през 1924
г., когато паричната маса расте, но цените запазват равнището си).
Като цяло, след 1922–1924 г. Афталион определено говори за „хеге-
мония на валутния курс“ при определяне на инфлацията (Aftalion,
1927, p. 109)22. Значението на валутния курс при определянето на це-
ните е подчертавано и от други известни икономисти като Берт-
ран Ногаро (който използва сходни с Афталион методи за анализ на
основните парични променливи (Nogaro, 1924), а впоследствие и от
Рагнар Нуркс (Nurkse, 1944)23.

Сходна е и критиката на Афталион към ППС, която теория се
явява логично продължение на КТП в сферата на паричните отноше-

20Тук веднага може да се учудим на лекотата, с която Афталион съди за причинността
между икономическите явления в рамките на много къси периоди и чрез изключително
„рудиментарни“ статистически инструменти (дори оставяйки настрана въпроса за
видовете причинност и за това доколко статистически и математически може да се
съди за икономическата причинност).

21Според Афталион очакваната стабилизация на валутния курс води до нарастване на
паричната маса (Aftalion, 1927, p. 98, р. 109).

22Афталион детайлизира механизма на уравновесяване при златен стандарт, като
твърди, че движението в цената на златото също е важен канал заедно с движението на
златните резерви. В режим на книжни пари колебанията във валутните курсове стават
ключови (Aftalion, 1940, p.87). Това се дължи на факта, че съществуват редица
психологически фактори и очаквания, които влияят върху цените и курсовете. Анализът
на механизмите при книжни пари е свързан с действителността, която Афталион
наблюдава във Франция след осъществената от Леон Блум девалвация на франка през
1936 г.

23Шарл Рист въпреки различията, които има с Афталион както в теоретичен, така и в
личностен план, признава пред Комитета на експертите, че теорията на Афталион за
валутните курсове е напълно достатъчна, за да обясни поведението на валутните
курсове, цените  и паричната маса (вж. Dangel–Hagnauer and Raybaut, 2004, p. 86).
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ния между държавите. Напомням, че в рамките на тази теория номи-
налният валутен курс се определя от динамиката на цените в двете
държави, които от своя страна са функции от движението на съот-
ветните парични маси (циркулациите). Афталион смята, че нито
ППС, нито подходът на текущата сметка са достатъчни за обясня-
ване на актуалното движение на валутните курсове. Той смята, че
тук отново причинноста не е от паричната маса и цените към ва-
лутния курс, а обратно – от курса към цените и паричната маса
(т. е. не от вътрешната покупателна способност на парите към
външната, а обратно). Или както самият автор посочва, не парите-
тът обяснява валутния курс, а валутният курс обяснява паритета
(Aftalion, 1927, p.190 ).

За да обясни затрудненията на КТП и ППС, Афталион изгражда
своята психологична теория за парите и валутните курсове (според
него: „За да може една теория да бъде задоволителна, тя трябва да
съответства на цялото множество от факти“, Aftalion, 1927, p. 141).
В рамките на тази теория и изхождайки от теорията за дохода, за-
дълбочено разгледана от Фон Визер (тази теория има дълга тради-
ция още от Кантийон, Тук, а впоследствие от Кейнс, Хотрей и пред-
ставителите на австрийската школа)24, Афталион се стреми да на-
мери такава причина за растежа на цените, която да обхване всички
фактори, като избегне проблемите с дефиницията на парите. Той
смята, че такава непосредствена причина е промяната в дохода, ко-
ято от своя страна се предизвиква от промените в паричната маса,
валутните курсове и др. Афталион отива още по-далеч като изтък-
ва не камо промяна в дохода, но и очакваната промяна в дохода на ин-
дивида, която го кара да търси блага и съответно да влияе върху це-
ните. Очакваната промяна в дохода се предизвиква от очакванията
за промени в паричната маса, валутните курсове и др. В рамките на
тази теория полезността на парите е близка до разбирането на ав-
стрийската школа (споменах за фон Визер), където полезността на
парите е пряко свързана с полезността на дохода (който се измерва
в пари – номинален доход), от удоволствието, което индивидът

24Афталион смята, че теорията за дохода е алтернативна и значително по-
всеобхватна от количествената теория за парите. Той обаче критикува нейните първи
версии за това, че не отчитат очакванията и психологическите фактори и се стреми да
я обогати чрез включване на очаквания доход (Aftalion, 1927, p. 187, р. 207). Шумпетер
излага двата подхода към стойността на парите – този на касовите запаси и този на
дохода, като изрично посочва Афталион като представител на втория подход
(Schumpeter, 1983 [1954], p. 461–466). Интересно е да се посочи, че докато в първото
издание на своята книга  (1927) Афталион споменава за Кейнс и неговия „Трактат за
паричната реформа“ (Keynes, 1923), то в последващите издания (1940, 1948) името на
Кейнс не присъства в текста.
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очаква да получи от този доход (Aftalion, 1927, p. 227)25. Според Аф-
талион чрез теорията за дохода, „обяснението на цените се прена-
ся от нещата (вещите) към хората (Aftalion, 1927, p. 163)26. Или
„стойността на паричната единица и на цените на стоките са две
обратно свързани понятия“ (Aftalion, 1940, p. 15). Афталион обогатя-
ва теорията за дохода чрез своята психологична теория за парите

25Афталион специално разглежда различните фактори, влияещи върху полезността (и
съответно върху търсенето) на национални и чуждестранни пари. Интересно е, че като
един от основните фактори за търсене на валута Афталион посочва желанието да се
избегне плащането на данъци, да се „измами фискът“ (Aftalion, 1927, p. 293, pp. 322–323 ). В
рамките на теорията за валутните курсове има три фундаментални положения, които,
струва ми се, трябва да се отбележат и чрез които Афталион би могъл да бъде разглеждан
като предтеча на редица от съвременните теории за валутните курсове (виж също
Blancheton, 1998). Първото се отнася несъмнено до ролята на очакванията и тяхната
нестабилност, както и до ролята на новините при формиране на валутните курсове
(Aftalion, 1927, pp. 297–300). На второ място, това е неговото твърдение, че най-добрият
начин да се предскаже валутният курс е да се стъпи единствено върху  миналата му
стойност (Aftalion, 1927, p. 298), което несъмнено е друг начин за дефиниране на подхода на
нестационарен процес, наречен „свободната разходка“ (статията на Рогоф и Мииз от 1983 г.)
или на авторегресия от първи ред (ARMA (1.0). И на трето място, според Афталион поради
комплексността на факторите, които влияят върху валутния курс, в режим на книжни
пари е трудно и дори безсмислено да се съди за нормално или равновесно равнище на
валутните курсове (Aftalion, 1927, pp. 332–344): „Няма нормално равнище на валутния курс,
а има равнища, които са резултат от всичко станало в миналото“, „всяко от котиранията
има смисъл само по отношение на непосредствено миналите котировки и е повлияно от
тях“, „нивото на валутния курс се определя исторически“ (Aftalion, 1925, p. 448, 952, 985),
„не съществува нормално равнище на валутния курс, това е абстрактно създание на
мозъка“ (Aftalion, 1925, p. 427). [Виж Blancheton (1998), Huart and Rollet (2003).] Rainelli (1986)
прави паралели на критиките към ППС, отправени от Винер и Афталион, като споменава
за новите елементи, които последният включва във функцията търсене на пари. Според
Arena (2000, рр. 976–977) като цяло Афталион (заедно с Ногаро, Симианд, Пиру, Лескюр, а по-
късно и Перу и Андре Маршал) може да се причисли към икономистите реалисти (или към
социологическото направление, което се явява „френската опозиция на англоезичната
макроикномика“. Според Dangel–Hagnauer and Raybaut (2004а, p. 14) Афталион (подобно на
Симианд) има явно изразени позитивистки възгледи. [Виж също Blancheton (1998, р. 714).]
Според Blancheton (1998) в рамките на психологичната теория за валутните курсове на
Афталион могат да се открият почти всички съвременни модели, които анализират
ролята на очакванията – например за самореализиращите се очаквания, за паниката и
заразата и други, които логично водят до моделите на свръхуравновесяване (Дорнбуш) или
на валутните кризи от второ поколение (Обсфелд). Аз мисля, че моделите, които
обвързват нивото и колебанията на валутните курсове (GARCH), също намират своето
начало в книгата на Афталион (както и анализите на хиперинфлацията от 20-те години,
направени от Кейгън през 1956 г., Cagan, 1956). Blancheton (1998) е прав, когато подчертава,
че богатството на теорията на Афталион не намира съвременен отзвук, защото е нужно
преди всичко тя да се разглежда като отправна точка за редица анализи, без да притежава
цялостна „концептуализация“. За мен няма съмнение, че многопластовите идеи за ролята на
очакванията при формирането на стойността на парите и валутните курсове не са
вписани в една цялостна теория за очакванията и именно поради това теорията на
Афталион не е напълно ясна, и следователно жизнена. По-скоро можем да говорим за
източник на редица теории, които могат да водят началото си от книгата на Афталион.

26„Социалната стойност на парите е резултат от всички индивидуални оценки на
парите“, Aftalion, 1927, p. 165. Анализ на теорията за парите и валутните курсове, както и
топология на причинно-следствените парични връзки у Афталион е направен от Dangel–
Hagnauer (2003).
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(и впоследствие за валутните курсове), където водеща роля играят
очакванията на икономическите актьори27.

Схематично причинно-следствените вериги в рамките на коли-
чествената теория и тази на Афталион могат да се представят,
както следва:

Графика 1
КОЛИЧЕСТВЕНА ТЕОРИЯ ЗА ПАРИТЕ

Тук m е паричната маса (наречена още циркулация), р – ценовото
равнище, e – валутният курс, у – доходът. Индексът е по-надолу оз-
начава очакваните равнища на съответните променливи, а стрелка-
та показва посоката на причинността). В рамките на тази верига

 
m p e

27Трябва да споменем, че теорията на Афталион е критикувана от редица икономисти,
например Мишел Хеилперин (Heilperin, 1939, pp. 112–114), който смята, че противопоставянето
на „психологичната теория“ на КТП и ППС се дължи на недоразумение. Според Хеилперин двете
теории показват различно равнище на абстракция и причинност, защото „никой не отрича
ролята на психологическите фактори, просто те са извън сферата на икономическата наука –
икономическата теория започва там, където започва търсенето и предлагането на пари,
където има „пазарни трансакции“. Факторите, които движат тези трансакции, са извън
икономическата наука. „Каквито и да бъдат мотивите на човешкото поведение, за
икономическата теория е важен техният материален, количествен ефект. Има и е имало две
степени на явленията – първата степен: индивидуалните оценки, преценки, предпочитания,
страхове, очаквания; втората степен: индивидът като продавач и купувач на блага, услуги,
парични фондове. Вторият етап е резултат от първия; но само на втория етап ние докосваме
проблемите, свързани с пазарните трансакции, процеси, които определят обекта на
икономическата наука“ (Heilperin, 1939, p. 113). Критики отправят и редица японски икономисти
(Афталион е много популярен в Япония, съществуват преводи на негови произведения).
Например критиката на Шимацу (Shimazu, 1969 г.) звучи изключително съвременно (от гледна
точка на разбирането за причинност и за времевото измерение). Той смята, че Афталион
отрича значението на количествената теория, като се опира на изключително кратки
времеви периоди и затова е възможно да се заблудим от наличието на „преходни
разминавания“ между основните променливи в определени моменти и в определени страни.
Според Шимацу в дългосрочен план (като тенденции, а не като закони) количествената теория
и ППС не са отречени. Shimazu (1969, p. 52) смята също, че съществуват редица проблеми с
дефинирането на променливите, които използва Афталион при проверката на
количествената теория при хиперинфлация (например не се отчита бартерът и др.). Друг
ранен японски критик на Афталионовата теория за парите е К. Танака (Tanaka, 1929, 1930,
позоваването е по Shibata, 1931). Той смята, че „парите не могат да бъдат обект на
субективна оценка независимо от стоките“. От своя страна Танака е  критикуван от К.
Шибата (Shibata, 1931) в рамките на неговия обзор върху субективната теория за
стойността и парите. Според Шибата приемствеността на психологичната теория на
парите на Афталион по отношение на австрийската теория за стойността и парите
(Менгер, Визер, Мизес, Шумпетер) е явна и няма противоречие.
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първата връзка от парите m към цените p  се описва от количест-
вената теория, а втората връзка – от цените p към валутния курс
e – се описва от ППС.

Графика 2
ТЕОРИЯТА НА АФТАЛИОН

Според Афталион опитът на Франция от първата половина на
20-те години на XX в. може да се опише съгласно графика 2а, както
следва:

а)

А опитът на Германия в първата половина на 20-те години
на XX в. може да се опише съгласно графика 2б, както следва:

б)

Или като цяло в този период според Афталион се наблюдават
две възможни причинно-следствени вериги, в които решаваща роля
играят очакванията (графики 3 и 4). В първата промените във ва-
лутния курс е са резултат от очакванията за промени в паричната
маса, в случая парите в обращение (Афталион подчертава, че парич-
ната маса влияе върху цените чрез очакванията, а не чрез своя
обем)28.

Графика 3
СХЕМА НА ПРИЧИННОСТТА – ПЪРВИ ВАРИАНТ

 
e p m

 

m 
e e p m

28Въпреки че Афталион изрично споменава ролята на очакванията за промени в паричната
маса върху динамиката на курса и макар многократно да говори за значението на
информацията, идваща от публикуването на балансите на Банк дьо Франс („движението на
паричната маса в крайна сметка води до своего рода мистика, която кара да се чакат с
напрежение периодичните статистики на Емисионния институт, които могат да доведат
до твърде резки движения на курса“, Aftalion, 1926, p. 966 ), той не споменава никъде в книгата
си от 1927 г. за последиците от фалшифицирането на балансите на банката и от
подценяването на паричната маса (циркулацията) в периода март 1924 г. – април 1925 г.

 
e m p
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А във втората верига към непосредствените причини за промя-
на на валутния курс освен очакваните промени в паричната маса се
добавят и очакванията за нивото на цените, както и за редица дру-
ги макроикономически и политически фактори Ω (състоянието на
публичните финанси, платежния баланс, данъчната и митническата
политика, политически, международни, военни новини и др.).

Графика 4
СХЕМА НА ПРИЧИННОСТТА – ВТОРИ ВАРИАНТ

Ако възприемем най-общата (или да я наречем „най-отдалечената“
гледна точка), която може да представи цялостно теорията на Аф-
талион, като обединим теорията за дохода и психологичната тео-
рия, то се получава следната причинно-следствена верига. От тази
верига се вижда, че КТП и ППС са частен случай на комплексната при-
чинност за паричните процеси, която предлага Афталион29.

29Вж. също Dangel–Hagnauer and Raybaut (2004, p. 81).
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Графика 5
ОБОБЩЕНА КОМПЛЕКСНА СХЕМА НА ПРИЧИННОСТТА

ПО АФТАЛИОН

В тази последна схема спецификата на теорията на Афталион в
определена степен се губи (за сметка на по-голямата пълнота и ком-
плексност), защото всичко преминава през дохода. С други думи Аф-
талион дава приоритет на непосредствената причина за движение-
то на цените – дохода и търсенето (не случайно Хилперин смята, че
няма противоречие между теорията на Афталион и останалите
подходи, просто те са на различно аналитично равнище).

Която и причинно-следствена верига обаче да вземе, Афталион
смята, че валутният курс е основна и пряка причина за влияние вър-
ху инфлацията: „...вътрешната обезценка на парите се придвижва
повече или по-малко бързо заедно с валутния курс, тя е сателит, а не
господар на курса“, Aftalion, 1926, p. 794). Затова валутният курс има
особено значение като котва за стабилизацията на парите, по-точ-
но на тяхната вътрешна покупателна способност. Оттук и прак-
тическият извод, че паричната стабилизация трябва да започне със
стабилизация на външната покупателна способност, което от своя
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страна автоматично води до стабилизация на вътрешната покупа-
телна способност. Валутният курс фокусира непосредствено и вед-
нага очакванията на населението и икономическите агенти и зато-
ва борбата с инфлацията трябва да започне от неговата стабили-
зация, а не от паричната маса. Това теоретично положение има и
пряко практическо звучене при избора на вида стабилизация и на па-
рична политика, основана на таргетиране на валутния курс, на
определен паричен агрегат или на цените. Афталион е смятал, че ва-
лутният курс трябва да стане основна котва на икономическата по-
литика (особено след периоди на инфлация и финансова криза). Ясно
е, че неговите идеи са предизвикани от реалностите на деня – необ-
ходимостта от парична стабилизация след Първата световна вой-
на и особено от реалностите във Франция.

Предпочитанията на Афталион към стабилизация на валутния
курс и „златни“ пари са обобщени в следните думи30:

„Голямата полза от златните пари се състои в това, че могат да
бъде спирачка за фантазиите и слабостите на правителствата, да
спестят на парите ужасните манипулации на правителствата, че им
отнемат вредните ресурси чрез инфлация на банкнотите. Дотогава,
докато се поддържат златни пари, или по-точно дотогава, докато се
правят усилия те да се поддържат, сме задължени да се подложим на
строга дисциплина, да наведем ред в къщата си, да следваме една по-
литика, която дори и да не цели стабилизация на цените, цели най–мал-
кото стабилност на националната икономика и успява като правило да
доведе до една по-малка нестабилност, отколкото се наблюдава в пе-
риодите на книжни пари“ (Aftalion, 1940, p. 119–120).

Внимателният прочит на публикациите на Афталион ни убежда-
ва, че той изтъква на преден план значението на ефекта на доверие
в парите и валутния курс, пред ефекта на дисциплината (ограничава-
нето на количеството пари). Това го отличава съществено от при-
вържениците на количествената теория (водеща своето начало от
Рикардо), за които значение има най-вече ограничаването на количес-
твото пари независимо от това, дали те са книжни или стокови
(златни), а не толкова тяхната конвертируемост. Това в много от-
ношения го сближава с Шарл Рист. Ще видим по–нататък, че този
теоретичен спор между „даване на приоритет на ефекта на довери-
ето и кредибилността или на ефекта на дисциплината“ разделя и

30Според Blancheton (1998, p. 714) Афталион не е изказвал ясни предпочитания към
режима на валутен курс – плаващ или фиксиран, което се диктува от неговия принцип да
не „прави преки нормативни твърдения от наблюдаваните факти“.
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възгледите на българските икономисти в периода между двете све-
товни войни31.

Да се обърнем сега към паричната стабилизация между двете све-
товни войни, като се спрем на Франция и България. Тези стабилиза-
ции (основани върху стабилизация на валутния курс) са резултат от
убедеността на политиците в двете страни за значението на ва-
лутния курс при определянето на ценовата динамика и са косвена
илюстрация на психологичната теория на Афталион. В последната
част на студията, ще „проверим“ иконометрично теорията на Аф-
талион (според която валутният курс има значително по-силно и
„по-бързо“ влияние върху инфлацията от това на паричната маса).

IV. Стабилизацията във Франция и България
Паричната и финансова стабилизация след Първата световна

война и до днес привлича вниманието на изследователите главно по-
ради изключителната комплексност и същевременно определена
простота и яснота (като че ли за последен път в рамките на све-
товното стопанство) на икономическите и политическите взаи-
мовръзки между отделните страни32. Този период дава възможност
не само да се види комплексността на паричните и валутните явле-
ния (икономика, политика, идеология, дипломация, национализъм и
др.), но и да се направят определени паралели с днешния ден, когато
на дневен ред отново е паричната стабилизация, било то в центъра,
било в периферията на глобалното световно стопанство. В този
период Франция е страна, която може да се отнесе към центъра на
международната парична система, страна – победител в Първата
световна война. България е периферна страна, където стабилизаци-
ята на валутния курс е от още по-голямо значение (Афталион споме-
нава, че за периферните страни, каквито са тези от Централна и
Източна Европа, валутните курсове са от особено значение,

31Изключително интересен теоретичен подход към връзката „ефект на доверие –
ефект на дисциплина“, както и неговото приложение при съвременните видове
стабилизация, основани на паричен съвет, е направено от Raybaut and Torre (2003).

32Виж например Kindleberger (1990, [1984], 1988, [1973, 1986]), Eichengreen (1997, [1996]).
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(Aftalion, 1927, p. 218)33. България е в лагера на загубилите Първата све-
товна война и подобно на Германия трябва да плаща репарации34 . Въп-
реки различията между Франция и България стабилизацията в двете
страни преминава през сходни фази, които като цяло могат да се
сведат до: 1) предстабилизация, т.е. номинално поскъпване („изпра-
вяне на крака“) на националните пари; 2) стабилизация de facto, кога-
то се оздравяват публичните финанси; и 3) стабилизация de jure, ко-
гато се възстановява златният стандарт (т.е. фиксираният курс
на националните пари към златото)35. И в двете страни стабилиза-
цията илюстрира ролята на фиксирания валутен курс и конвертиру-
емостта за общата стабилизация на парите. Те поставят на първо
място ефекта на доверието, което логично е последвано от ефек-
та на дисциплината, въпреки че в определен аспект те вървят заед-
но. Ефектът на доверие е свързан преди всичко с факта на конвер-

33Афталион рядко споменава за България в своите изследвания. Дефиницията за
център и периферия може да бъде различна, но за удобство бихме могли да приемем
твърдението на Eichengreen, който смята, че в епохата на класическия златен стандарт
(1870–1914 г.) центърът се състои от Великобритания, САЩ, Франция и Германия, главно
страни кредитори, докато периферните страни са преди всичко страни дебитори. Ако
вземем за отправна точка асиметричността на механизма на уравновесяване при златен
стандарт, дебиторите са принудени да поемат по-голямата част от уравновесяването
(тъй нареченото автоматично уравновесяване) и тази тяхна зависимост може да ги
дефинира като периферни за международната парична и финансова система. Докато при
неравновесие периферните страни са задължени да предприемат ограничителни мерки,
то централните страни нямат задължение да задвижат икономиката (чрез вътрешното
търсене и оттам до нарастване на цените) и обикновено трупат резерви. Периферните
страни, преди всичко монокултурни и зависими от условията на търговия, обикновено
компенсират своите дефицити по търговските баланси чрез заемане на пари от
страните с излишък. Редица изследвания в епохата на класическия златен стандарт
показват наличието на стерилизация в развитите страни, т.е. вътрешните и външните
активи на централните им банки не се движат в една посока (за подробности виж Desquilbet
and Nenovsky, 2005). Асиметричността на системата е била обект на редици изследвания,
като например Nurske (1944), Ford (1962), Simmons (1996), De Cecco (1974), Gallarotti (1995).

34След включването на България във войната България и Франция стават противници
и в определен момент между тях има частични военни сблъсъци в Македония в края на
1915 г. (Солунския фронт, където участват англо-френски войски). [Виж например
Ашкрофт, 1924, Keegan 2003, 1998.]

35Повече за логическата последователност на тези фази виж в: Aftalion (1938), Vallance
(1998, [1996], р. 261) и Rist (1925). Рист смята, че паричната стабилизация върви ръка за
ръка с финансовата стабилизация, която той определя като състояща се от два
компонента – спиране емисията на книжни пари и бюджетно равновесие. Стабилизацията
е въпрос на доверие и обикновено започва тогава, когато има достатъчно валутни
резерви (Rist, 1925, p. 8–10). Трите стъпки на стабилизацията са дефинирани още и от
Сържънтския комитет (Сържънт е ръководител на комисията от експерти, назначена
през май 1926 г.), според който всяка стабилизация на парите се състои от:
1) предварителен период, когато инфлацията трябва да се спре, но валутният курс може
още да се колебае; 2) de facto стабилизация, когато централната банка поддържа
валутния курс на определено равнище, купувайки и продавайки злато според златните
точки; и 3) краен пункт, когато валутният курс (към златото) се фиксира de jure (Hawtrey,
1932, p. 10).
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тируемост и чрез нея води до ограничаване на паричната маса или
циркулацията. Заедно с Франция България е една от малкото страни,
които успяват дълго време да поддържат стабилността на парите
си след девалвацията във Великобритания (1931 г.) и САЩ (1933 г.).
Франция изоставя фиксирания курс през 1936 г., а България (въпреки
спецификата на валутния контрол) продължава да се съпротивлява
и официално премахва покритието на парите, като спира да поддър-
жа курса едва през 1941 г. 36

Франция – стабилизацията на Поанкаре

Първата световна война има тежки последици за публичните
финанси и икономиките на развитите страни, а от тук – и за ста-
билността на парите37. Липсата на координация и отстъпчивост и
като цяло на сътрудничество между развитите страни води до ре-
дица хаотични и непоследователни мерки, които логично довеждат
впоследствие и до крах на опитите за стабилизация38. След като
през април 1925 г. Великобритания възстановява златния стандарт
по довоенната му стойност [стабилизация провеждат също Авст-
рия (1923 г.), Германия (1924 г.), Полша (1924 г.), Швеция (1924 г.), Ун-
гария (1925 г.), Белгия (1925 г.), Канада (1926 г.), Финландия (1926 г.),
Чехословакия (1926 г.), а също така, макар и в рамките на друга идео-
логия, Русия (1922 г.) ]39, идва ред на Франция да се изправи пред диле-

36Вж. Иванов (2005), както и Протокол № 8 на УС на БНБ от 29.Х.1936 г. (БНБ. Сборник
документи. Т. 4, С., 2004, с. 295).

37Относно последствията от войната особено за Франция виж Sauvy (1984), който
пресмята, че страната губи за 15 месеца доход или богатство, създавано 11 години.
Пълен и изчерпателен анализ на паричната и финансова история на Франция в периода
1914–1928 г., както и на теоретичните дискусии относно формите на парична политика
е направен в книгата на Blancheton (2001).

38Всяка страна обвинява другите в егоизъм и грубо преследване на собствените
интереси. Например САЩ не желаят да обвържат проблема за дълговете на Германия и
победените страни с междусъюзническите дългове. Франция не желае да прави
икономически и политически отстъпки на Германия, и т. н. Франция дълго време разчита
на репарациите, които трябва да получи от  Германия, но след  като започва да се съмнява
в получаването им, тя нахлува в Рур (януари 1923 г.), което впоследствие още повече
задълбочава кризата на германските финанси и на марката. За ролята и последиците от
репарациите виж гледните точки на Keynes (2002 [1920]) и Bainville (1920 [2002]).
Последният обвинява Кейнс, че със своето поведение стимулира немците да не си
плащат дълговете (поради чисто „персонални“ причини) и създава атмосфера, която
логично води до появата и идването на власт на фашизма. Германия се връща преди
Франция към конвертируемост на марката, като въвежда тъй наречените рентенмарки,
покрити с ипотеки върху германска земя. Рентенмарките изместват след период на
конкуренция силно обезценените райхсмарки.

39Паричната стабилизация в Русия (въвеждането на червонеца, конвертируем в злато),
както и теоритичният дебат за пътищата на стабилизация на парите и финансите е
обект на задълбочен анализ от Голанд (1998).
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мата на стабилизацията – ревалвация (дефлация) или девалвация40.
Трябва веднага да се напомни, че стабилността на франка (franc

germinal) съществува от времето на Наполеон, от когато (27 март
1803 г.) златното съдържание на франка не е променяно. Като след-
ствие от емисията на големи обеми книжни пари през войната (нап-
ример докато през 1913 г. банкнотите в обращение са 6 млрд. фр.
фр., през 1919 г. те достигат 35 млрд. фр. фр.), нивото на цените се
покачва значително и голямата част от договорите в икономиката
са сключени при новите цени. Това прави изключително болезнено и
дори „неморално“ (по отношение на новите договори, сключени при
новата покупателна способност на франка) едно връщане към ста-
рия курс от преди войната, което би могло да се реализира чрез сил-
на дефлация и свиване на паричната маса. В резултат от войната
Франция има тежки външни и вътрешни дългове, но най-вече тежи
краткосрочният дълг, т. нар. „летящ дълг“ (dette flottante), който се
състои от краткосрочни ДЦК и държавни бонове (bons de défense).
Като цяло въпреки битуващото по това време мнение, че е нужно
да се възстанови довоенният курс (един от най-активните под-
дръжници на което е барон Ротшилд), постепенно сред експертите
и представителите на основните групи от интереси се оформя
мнението, че това е невъзможно и е нужно ново по-евтино равнище
на франка. Но макар равнището на фиксиране на курса да е важно (да
си припомним критиките на Кейнс към Чърчил заради връщането на

40Стабилизацията на Поанкаре е изследвана многократно – самостоятелно или в
рамките на по-широки изследвания на процесите на стабилизация между двете световни
войни или  на финансовата и паричната история като цяло. Например Hawtrey (1932),
Kalecki (1938), Kemp (1971), Sauvy (1984), Еichengreen and Sachs (1985), Kindleberger (1986,
[1973]), Kindleberger (1990, [1984]), Borne and Dubief (1989, [1976]), Mouré (1998, [1991]),
Mouré (1996), Mouré (2003), Vallance (1998, [1996]), Eichengreen (1997, [1996]), Hautcoeur
(2000), Asselain and Plessis (2003), Blancheton (2001, 2003). Според Рюеф тази дилема,
особено персонифицирана в живота на Раймон Поанкаре, „има звученето на антична
драма, където се борят сърцето (за връщане към стария курс) и разумът (за девалвация
поради необратимото нарастване на равнището на цените по време на войната)“,
Vallance (1998, [1996], р. 250). В този период в развитите страни, и най-вече във Франция,
съществува „патологично привикване към паричната стабилност и ортодоксалност“
(Kemp, (1971, р. 82). Особено интересни свидетелства за стабилизацията на Поанкаре
дава Рист в своя сборник от статии (Rist, 1933). Той е активен участник в
стабилизацията – бил е член на комитета от експерти, подуправител на Банк дьо Франс,
както и главен участник в паричната дипломация по онова време.  Кейнс анализира
подробно дилемата между дефлация и девалвация, като я свежда до избор между
стабилизация на цените и стабилизация на валутния курс (Keynes, 1923).
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лирата към нейното довоенно ниво41), за нас по-важен е самият
факт на легално фиксиране на курса, на връщане към конвертируе-
мостта на франка и към покритие на паричната маса със злато (пре-
установени на 5 август 1914 г.).

След няколко валутни кризи, след като става ясно, че Германия ня-
ма да плати очакваните репарации и след като бившият президент
на Франция Раймон Поанкаре (1860–1934 г.) става премиер, той пред-
приема през януари 1924 г. мерки за финансова стабилизация и урав-
новесяване на публичните финанси. Скоро обаче Поанкаре губи
властта и въпреки че новото ляво правителство на Ерио се опитва
в началото да следва финансовата линия на Поанкаре, то губи дове-
рие и довежда окончателно страната до ръба на финансов хаос,
трудности с обслужването на вътрешния дълг и валутна криза. В
този период, от 13 март 1924 г. до 2 април 1925 г., са фалшифицира-
ни и седмичните баланси на Банк дьо Франс (публикувани всеки чет-
въртък сутрин) чрез редица счетоводни манипулативни записвания
на банкнотите, като се маскира значителното увеличаване на пари-
те в обращение. Таванът от 41 млрд. франка, който е законово фик-
сиран, е надминат на 2 октомври 1924 г., без това да се разбере. Ко-
гато под натиска на регентите на Банк дьо Франс на 9 април 1925 г.
лъжата се разкрива и става ясно, че границата е премината,  довери-
ето във франка е сринато, очакванията се пречупват и опасенията
за валутна и финансова криза стават действителност, а правител-
ството на Ерио пада от власт42. Поанкаре печели отново изборите
през юли 1926 г., формира широко коалиционно правителство (в кое-

41Кейнс е имал като цяло скептично отношение към постиженията на френските
икономисти, както и към тяхната способност да вземат правилни практически решения
в паричната сфера. Той обаче се изказва положително за равнището на стабилизация на
франка, което  контрастира с английското решение (виж сборника от негови статии и
памфлети за франка, Keynes, 1928). Като цяло Кейнс е крайно негативно настроен към
всякакви опити за връщане към довоенното златно съдържание на парите не само  по
отношение решението на Чърчил, но и по отношение плановете на Мусолини да
последва примера на Великобритания (в крайна сметка той избира нов, подценен курс).
Още в началото на 20-те години Кейнс (Keynes, 1923) смята, че връщането към златния
стандарт е вредно поради факта, че развитието на кредитните пари и движението на
капитала неминуемо водят до нуждата от „управлявани пари“ чрез политиката на
централната банка (автоматизмът на златния стандарт според него отдавна не
съществува, ако въобще някога е съществувал). На това се базира и неговата критика
към предложенията на Cunlife Committee (1918), който в своя доклад предлага връщане към
златния стандарт, но не отчита необратимите изменения,  настъпили в структурата
на паричната система след войната. Виж също Ървин Фишер, който изрично напомня за
ролята на договорите, сключени в нови (следвоенни) пари, при вземането на решение за
стабилизация  и за необходимост от „научно“ управление на парите (Fisher, 1927).

42За подробности относно фалшификацията на балансите на Банк дьо Франс виж
Blancheton and Senegas (2000), Blancheton (2001), както и Jacob (1996).
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то участва дори и Ерио) и предприема веднага радикални реформи. В
програмната си декларация той казва:

„Кабинетът, който се представя пред вас, е формиран в духа на
националното обединение, за да преодолее опасностите, които зап-
лашват едновременно стойността на нашите пари, свободата на ка-
совите потоци на правителството (trésorerie) и равновесието на на-
шите финанси“ (Becker and Berstein, 1990, p. 280).

Казано накратко, целта е да се „плати фактурата за войната“ и
да се стабилизира франкът. Създава се експертна група, която да
обсъди техническите детайли по стабилизацията (най-вече равни-
ще на фиксиране на курса), в която участва Шарл Рист. Активно е
въвлечен и Жак Рюеф (който е натоварен със специална мисия, chargé
de mission43 да изчисли „оптималното“ равнище на франка). Всеки от
тях прави собствени пресмятания и предложения за стабилизация. В
резултат от решителните реформи на публичните финанси (урав-
новесяване на бюджета), а именно съкращаване на разходите, увели-
чаване на данъците и конвертиране на краткосрочния публичен дълг
в дългосрочен, очакванията за стабилизация стават силни и започва
приток на капитали в страната, което води до нарастване на ва-
лутните резерви на Банк дьо Франс. С други думи казано, това въз-
становява търсенето на национални пари (в реално изражение). През
август 1926 г. законово се задава ново максимално ограничение за па-
ричната циркулация, а през февруари 1927 г. се спира емисията на
ДЦК. Номинално франкът започва да поскъпва спрямо другите валу-
ти и се пристъпва към стабилизация de facto. Банк дьо Франс започ-
на да се намесва на валутния пазар (тя получава право да продава и
купува злато) с цел да намали колебанията на валутния курс (в опре-
делени моменти банката се намесва, за да не се надцени франкът).
На 10 януари 1928 г. се вдига ограничението за износ на капитали и
на 24 юни се приема Законът за девалвация на франка – за новия
франк, чиято стойност е около 80 % от стойността на довоенния
франк. В този момент централната банка притежава значителен
обем златни резерви (от юни 1928 г. до декември 1932 г. валутните
резерви нарастват с 55 милиарда франка, т.е. от 8% до 27% от све-
товните златни запаси – виж Mouré, 1996, p. 137–138) и стабилиза-
цията на франка става факт. За това допринася и фактът, че сче-

43Впоследствие този свой опит Рюеф използва при стабилизацията на франка,
проведена под негово ръководство през 1958 г. по времето на президента Де Гол. Жак
Рюеф е изпълнявал финансови мисии в рамките на Обществото на народите в България,
Гърция и Португалия в периода 1927–1930 г. (http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/
chan/chan/fonds/xml_inv/EtatsdesfondsAP/579AP.htm).
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товодните печалби от ревалвацията на златото се използват да се
заздрави окончателно балансът на централната банка (1700 тона
злато, оценени по новия курс, водят до това, че във франкове ва-
лутните резерви на Банк дьо Франс от 5.6 милиарда достигат 26 ми-
лиарда)44.

Впоследствие, след проведената от  Великобритания през 1931 г.
и САЩ през 1933 г. девалвация Франция остава изолирана в тъй на-
речения „златен блок“ и в крайна сметка, след като и страните от
„златния блок“ девалвират валутите си една след друга (Белгия,
Швейцария), тя е принудена да се откаже от франка на Поанкаре на
26 септември 1936 г. при лявото правителството на Леон Блум45. Та-
ка златният франк проживява около 7 години и практически Франция
е страната от центъра на финансовата система с най–дълго про-
дължилата парична стабилизация.

Можем да обобщим, че стабилизацията на Поанкаре е ярка илюс-
трация за ролята на фиксирания валутен курс46, а конвертируемост-
та и дисциплината на публичните финанси са класически образец за
изграждане на доверие в националната валута.

44Поанкаре печели изборите през април 1928 г. и продължава своите реформи. След
като подписва през април 1929 г. Плана Йонг относно репарациите на Германия, той се
оттегля поради болест от политическия живот през юли 1929 г. В този момент
започват да се появяват отново проблеми пред френската икономика, но, както казва
един автор, „великият човек знае кога да ни напусне“.

45Последен опит за избягване на девалвацията е направен от предшественика на Блум
Лавал, чиято рестриктивна политика се приема изключително враждебно от
населението. Интересно е, че левите сили (комунистическата партия на Морис Торез),
както и синдикатите са били яростни привърженици за запазване на франка на Поанкаре.
Заедно с централната банка и групата на финансистите те са основните водещи сили,
защищаващи равнището на франка на Поанкаре. Любопитно е например, че работниците
пишат заплашителни писма до Пол Рейно (Paul Reynaud), след като той започва медийна
кампания в подкрепа на девалвацията (Kemp, 1971, p. 88). Подобно единство между
централните банкери и работническата класа се наблюдава и преди стабилизацията на
Поанкаре (Vallance (1998, [1996], р. 262). Леон Блум (Народният фронт) променя статута
на Банк дьо Франс, като я прави публична институция, въвежда ограничение на
работното време (40-часова седмица) и редица други мерки. През 1935 г. Пол Рейно казва:
„Едни надценени пари са преследвани от спекулантите така, както едрият дивеч е
преследван от вълците“ (Vallance (1998, [1996], р. 269). Относно икономическите и
социалните последици и резултатите от управлението на Блум, както и урока от
значително повишаване на заплатите при режима на фиксиран курс виж също  Kalecki
(1938).

46Кенет Муре (Mouré, 1996) отбелязва, че в рамките на дискусията относно
техническите детайли на стабилизацията на Поанкаре се забелязват критически нотки
към КТП и ППС, към равновесното равнище на валутния курс (затова рядко се споменава
за надценяване и подценяване на франка), както и че психологичната теория на Афталион
за валутните курсове е твърде популярна.
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47За разлика от френската българската стабилизация като цяло остава извън полезрението
на съвременните изследователи с изключение на някои български автори (Любен Беров, Румен
Аврамов, Мартин Иванов, Даниел Вачков). Относно функционирането на златния стандарт и
неговите особености в центъра и по периферията на световното стопанство виж за
довоенния период Whale (1937), а за периода между войните – Simmons (1996).

България – стабилизацията на лева
Българската стабилизация следва логиката на стабилизацията в

развитите страни, разбира се, с всички особености на периферните
и като цяло слабо развити срани47. За България икономическите и фи-
нансови загуби през Първата световна война са продължение на за-
губите през изтощителните Балкански войни 1912–1913 г. (често
трите войни се наричат „Голямата война“. Според Кирил Неделчев
(Неделчев, 1940, с. 76–77) докато дневните разходи за водене на Бал-
канските войни възлизат на около 1 млн. златни лева, то за Първа-
та световна война те достигат 2 млн. лева (за сравнение Англия хар-

Графика 6
ФРАНЦИЯ  (1920–1926 г.)

РАВНИЩЕ НА ЦЕНИТЕ, ПАРИЧНА ЦИРКУЛАЦИЯ И ВАЛУТЕН
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чи около 150 млн. лева дневно). Според същия автор, без да се имат
предвид териториалните загуби, общите разходи за войната (за
България) могат да се закръглят на 3 млрд. златни лева. Публичните
финанси са напълно разстроени. За периода 1916–1918 г. дефици-
тът на държавния бюджет е около 1.5 млрд. златни лева, БНБ почти
изцяло финансира военните разходи на държавата (Иванов, 1929,
с. 139). В резултат банкнотното обращение нараства лавинообраз-
но (около 14 пъти), а покритието спада до 3.2 % при „златните“ бан-
кноти и до 5.9 % при „сребърните“ (виж таблица 1). Дългът на дър-
жавата (и най–вече „летящият“ дълг) добиват застрашителни раз-
мери (таблица 2).

Таблица 1
ПОКРИТИЕ НА БАНКНОТИТЕ В ОБРАЩЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ

(1912–1918 г.)

Година Банкноти Златна Покритие Банкноти Сребърна Покритие
в злато  наличност  (%)  в сребро наличност (%)

(млн. лева) (млн. лева) (млн. лева)   (млн. лева)
(1) (2) (2/1) (3) (4) (4/3)

1912 139.6 51.1 36.6 24.7 16.8 58.0
1913 166.0 55.3 33.3 22.8 23.4 102.6
1914 198.9 55.1 27.7 27.7 28.5 102.9
1915 304.8 61.4 20.1 65.1 22.5 34.6
1916 577.1 68.2 11.8 256.8 17.2 6.7
1917 1 176.0 62.9 5.3 316.8 16.9 5.3
1918 1 969.4 64.0 3.2 329.2 19.4 5.9

Източник и забележка: Неделчев, K. (1940) „Паричното дело в България, 1879–1940 г.“,
с. 77. Проучвайки данните, забелязахме, че Неделчев изчислява покритието на банкноти-
те като съотношение между максималния обем банкноти в обращение и наличностите в
злато или сребро към 31 декември на съответната година. Използвайки неговите данни,
покритието на банкнотите в обращение в сребро за 1912 г. е не 58%, както е посочено в
неговата книга и в тази таблица, а 68%. За повече коментари относно тези показатели
виж приложение 3.
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Още преди да започне плащането на репарациите (на 1.Х.1923 г.),
от края на 1918 г. до края на 1922 г. обслужването на външния дълг
достига 112 млн.  златни франка, или 16.3% от бюджетните разхо-
ди48. Към съществуващите дългове на България се добавят и репара-
циите, които тя трябва да плати (съгласно Ньойския договор, от
27.ХI.1919 г.) и които възлизат на 2250 млн.  златни франка при 5%
годишна лихва и 37–годишен срок, плюс окупационните разходи
(тогава това представлява 1/4 от националното богатство на
страната а годишните плащания от 134 млн. златни франка се
равняват на всички приходи на държавата, Вачков и др., с. 124). За
сравнение частта на Франция в общия дълг на България е 26%, а на
Германия 52% (следващата страна, на която България дължи почти

48За развитието на дълга на България, както и за цялостното състояние на
българското стопанство след войните виж фундаменталното непубликувано още
изследване „История на външния държавен дълг на България 1878–2005 г.“ от Д. Вачков,
М. Иванов и Цв. Тодорова; Koszul (1932, p. 7).

Графика 7
ДЪРЖАВЕН ДЪЛГ И БАНКНОТИ В ОБРАЩЕНИЕ

 (1912–1923 г.)

Източник и забележка: Неделчев, К. (1940) „Паричното дело в България, 1879–1940 г.“,
с. 81. „Дългът на държавата за 1922 г. и 1923 г. включва съответно 150 и 300 млн. лева
държавни съкровищни бонове“.
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същата сума, е Италия (25%), следвани от Гърция (12.7%) и Румъния
(10.55%).49 Като цяло България не само се стреми, но и има репутаци-
ята на добър платец, който сам поема тежестите на задълженията
си и почти не получава  преференциални дългови облекчения (Ива-
нов, 2001, 2005). В речта си по случай 50-годишнината на БНБ минис-
тър-председателят Андрей Ляпчев казва:

„Мъчно ще намерите такава млада държава с такива усложнени
условия, при които живя нашата през изтеклите 50 години, която да
може да се похвали, че спрямо външните кредитори винаги е била в
положение на добър платец“ (Ляпчев, 1929, с. 135).

Състоянието на публичните финанси несъмнено се отразява и
върху движението на цените и валутния курс на лева. В действител-
ност конвертируемостта на лева в злато е прекъсната de facto още
в началото на войните (от 10.Х.1912 г. се разрешава неограничено-
то кредитиране на държавата, докато трае войната), а се суспенди-
ра със закон през януари 1919 г. (БНБ. Сборник документи. Т. 3, С.,
2001, док. № 2, с. 55–56, док. № 22, с. 139), а също Иванов, А. (1929)50.
Предполага се, че тази необменяемост ще има временен характер,
така, както е характерно за временните прекъсвания на златния
стандарт по време на война  или при други екстремни събития (rule
with escape clause, Bordo and Kydland, 1996). По–късно БНБ (и като ця-
ло България) губи значителни суми от блокирането на своите авоа-
ри в райхсмарки в германски банки, които рязко се обезценяват. Тези
марки представляват част от покритието на българските пари. По
този начин се нанася нов удар по покритието на лева (напомняме, че
встъпването във войната от страна на България е обвързано с по-
лучаването на заем и финансова подкрепа от Германия и Австро-Ун-
гария на стойност 200 млн. златни франка). Проблемите след война-
та обобщено са представени от Г. Тошев:

„От войната насам в стопанския живот на България доминират явле-
ния, неизвестни на нашето общество преди нея. Нашата монетна едини-
ца – левът – се обезцени, заедно с това нейната ценност и покупателна
сила изпитаха големи промени, които намериха израз, от една страна, в
постоянните колебания в цените на стоките, а друга, в големи и катас-
трофически колебания на камбиалните курсове“ (Тошев, 1928, с. 1).

49Външният дълг представлява 96% от държавния дълг, като репарациите от своя
страна формират 9/10 от външния дълг (Koszul (1932, p. 40). Годишните плащания са
около 132.5 млн. златни франка, или повече от 50% от годишните приходи на държавата
(пак там, с. 48–49). Така външният дълг на България на глава от населението е един от
най-големите сред победените страни. За подробен анализ на външните дългове на
България виж Стоянов (1933) и Иванов (2001).

50Виж също Беров (1997, с. 67).
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Пак според същия автор (Тошев, 1928, с. 116, с. 172) за времето
от края на 1915 г. до края на 1918 г. левът се обезценява 16.4 пъти
(а за времето от края на 1912 г. до края на 1923 г. – 26.65 пъти). „Бъл-
гарският“ период от края на войната до април 1924 г., когато започ-
ва „фактическата“ стабилизация на лева, е период, който напълно
съответства на периода от френската и европейската парична ис-
тория, въз основа на който Афталион гради своята теория за ва-
лутните курсове.

Паралелността на събитията при процесите на парична стабили-
зация на България и Франция е очевидна. Това съвместно движение
към стабилизация на парите се диктува от решенията на двете
международни конференции в Брюксел (1920 г.) и най–вече в Генуа
(1922 г.), както и от факта, че Франция (която между другото е
най–големият ни кредитор) в определен смисъл е пример (своеобра-
зен институционален бенчмарк) за добра парична политика за бъл-
гарските политици и икономисти и те внимателно я „имитират“. Та-
ка Франция и България почти едновременно започват подготовката
за стабилизация на своите пари през 1924 г. Както посочихме обаче,
френската стабилизация (първата стабилизация на Поанкаре) е пре-
късната по политически причини за две години и отново активира-
на през 1926 г., след като Поанкаре се връща на власт. Затова в оп-
ределен смисъл de facto стабилизацията на лева изпреварва тази на
франка. По–късно стабилизацията в двете страни достига своята
фаза на „юридическо“ закрепване едновременно през 1928 г. Иначе
етапите на стабилизацията в България, които се определят като
три, имат следната хронология (за подробности виж Бурилков, 1928,
Тошев, 1928, Иванов, А., 1929, Неделчев, 1940, Беров, 1997).

Ключовата роля на стабилизацията на лева като основа на цялос-
тната финансова и икономическа стабилизация бързо е декларирана
от българските държавници. В речта на управителя на БНБ Асен
Иванов по случай 50-годишнината на БНБ се казва:

„Стабилизирането на монетата се явяваше като първа и най–
важна задача. Но тъй като обезценката на монетата произтичаше
от злоупотреблението с привилегията за издаване на банкноти за
едно прекомерно и неоправдано кредитиране на държавата след
прекратяването на войната, първите възстановителни мерки тряб-
ваше да спрат по-нататъшните държавни кредити от емисионния
институт и строго да ограничат правото за издаване на банкноти“
(Иванов, А., 1929, с. 140–141).

Първата фаза – подготвителната, е започната през 1922 г. чрез
Закона за ограничаване на банкнотното обращение (на около 5.5
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млрд. лева, което впоследствие се заменя с изискване за това банк-
нотите и другите безсрочни задължения на БНБ да не надвишават
двойния размер на наличността от злато и стабилни валути) и фик-
сиране на граница за авансите, които БНБ може да отпуска на държа-
вата, на 4700 млн. лева. (в крайни случаи до 5400 млн.). Взети са и мер-
ки за оздравяване на публичните финанси. До сключването на дого-
вора за репарациите движението на курса силно се влияе от очаква-
нията за изхода от преговорите (подобно на  влиянието на очаква-
нията за изхода от  войната през военния период). Най–ниското ни-
во на курса на лева е достигнато през 1921 г., а през юни 1923 г. се
наблюдава силното му  и неочаквано поскъпване (от 184 лева за до-
лар на 75 лева за долар, т.е. поскъпване 245% !). Това принуждава БНБ
отново да въведе валутен монопол (първият е въведен през декем-
ври 1918 г. и прекратен през май 1920 г.). БНБ започва да определя
курсове „купува“ и „продава“ за чуждестранната валута и затваря
валутната борса (11.ХII.1923 г.). Според закона от 2.V.1924 г. БНБ за-
почва да поддържа курса на лева към долара (съответно „продава“
на 139 и „купува“ на 137.2 лева за долар). С този акт започва фак-
тическата стабилизация (Иванов, А., 1929, с. 141). Законът за БНБ от
20.ХI.1926 г., както и анексът към Стабилизационния заем (от 1928 г.),
чрез които се предвижда въвеждането на конвертируемост на банк-
нотите и се преминава към златно-девизен стандарт, са нови стъп-
ки в стабилизацията на лева. Пропорцията на покритие на банкно-
тите е определена според чл. 8 от закона на 331/3%, като се предлага
тя да се стреми към 40%. В този закон златната стойност на лева
не е дефинирана (с други думи покритието е дефинирано, но не и
фиксираният валутен курс). Със Закона за стабилизацията от
3.ХII.1928 г. левът се закрепва и юридически, като валутният курс е
установен според чл. 1 на „92 лева за 1 грам чисто злато“. Или, с дру-
ги думи (ако се вземе предвид и комисионата, която взема БНБ), на
139 лева за един долар, т. е. 139 лева за 11/2 грама злато (колкото е
златното съдържание на долара). Стабилизацията на лева се съпът-
ства от дефлационна политика на БНБ (насочена към свиване на па-
ричната маса51), която става обект на дискусии и критики (най-вече
от средите на академичните икономисти – виж Тошев, 1928, Юрий,
1923, Николов, 1927, Тотев, 1932,  Бошняков, 1936, Чапкънов, 1936,
Саръилиев, 1937, Мончев, 1939 и др.). Според критиците є тази поли-
тика е в основата на стопанската криза в страната.

51Трябва да се посочи, че във времето, което изследваме, поради почти „монополното
теоретично присъствие“ на КТП при обясняване движението на цените (единствено
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С времето и със задълбочаването на стопанската криза в Бълга-
рия в резултат на Голямата депресия52 България продължава да под-
държа фиксиран курс и неговата конвертируемост, като след девал-
вацията на долара през 1933 г. взема за основа френския франк (БНБ.
Сборник документи. Т. 4, С., 2004, с. 41953), критиките към дефлаци-
онната политика и фиксирания курс се засилват. Д. Бошняков напри-
мер е привърженик на девалвацията („скъпите пари вредят“) и при-
върженик на девалватора Пол Рейно, за когото стана вече въпрос.
Същият автор дава като „лош“ пример дефлационната политика на
френския премиер Лавал (Бошняков, 1936, с. 12, с. 25–28). Според Ни-
колов икономистите в БНБ са „ортодокси (фанатици), които прео-
ценяват ролята на стабилните пари и подценяват ролята на народ-
ното стопанство“, както и че „не може да има стабилност на всяка
цена, тя понякога противоречи на стопанската стабилност“, „стра-
ната се задушава“ (Николов, 1927, с. 4, с. 18, 26, 31). Според него ста-
билният лев интересува единствено нашите кредитори (с. 28). Или,
парафразирайки Гьоте, Николов обобщава: „сива е теорията, а веч-
но зелено е дървото на живота“ (с. 22) – като че ли е ясно кое е дър-
вото и кое – животът (бел. моя – Н. Н.). От своя страна Бурилков,
подуправител на БНБ, органично свързва стабилизацията на лева с
възстановяването на морала в стопанските отношения.

„Между нестабилната монета и упадъка на морала има най-тясна
връзка. Нестабилната монетна единица внася несправедливост във
всички социални и стопански отношения. Печалбите вече не са резул-

 движението на паричната маса определя движението на цените) под инфлация и
дефлация се е разбирало съответно увеличаване и намаляване на паричната маса. За да се
обособи движението на цените чрез самостоятелно понятие, се е използвало
нарастване и намаляване на „скъпотията“ (т.е. цените на стоките).  Това обаче е друга
тема. В периода след валутната криза от 1924–1927 г.  паричната маса рязко се
съкращава чрез рестриктивната политика на БНБ (например според Тошев от обращение
се изтегля 1/3 от паричната маса, Тошев, 1928, с. 176–177). И въпреки това според него
цените не се понижават в същия размер като паричната маса (по изчисленията на други
автори, за да се възстанови равновесието, е нужно цените да се понижат повече – с
около  40%, Юрий, 1923, с. 28).

52За подробности относно влиянието на Голямата депресия върху България, както и за
теоретичните дискусии през този период виж Иванов, М. (2001, 2005).

53След девалвацията на франка през 1936 г. УС на БНБ продължава да защищава стария
курс на лева, като твърди, че „ние не сме засегнати пряко от тези девалвации и в
момента не се налагат особени мерки, с които ние бихме могли да се приспособим, и
нашият износ ще следва своя път“ (БНБ. Сборник документи. Т. 4, С., 2004, с. 558). За
причините, поради които България не девалвира лева, виж Иванов, М. (2005). Според
Мончев (1939, с. 55), съществуват две тенденции: кредиторите (между които и
Франция) се стремят към обезценка с цел подобряване на платежните си баланси, докато
дебиторите, главно земеделски страни (между които и България), избират пътя на
запазване на стойността на валутата с цел намаляване на задълженията си (те често
въвеждат защитни премии).
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тат на способности и заслуги; загубите настъпват без никаква
грешка или вина (Бурилков, 1928, с. 3).

Интересно е да се отбележи, че съществуващото „любопитно“
съвпадане на възгледите между „ортодоксите“ и левите икономис-
ти (дори комунистите), което се наблюдава във Франция и се изра-
зява в защита на стабилните пари, се проявява и в България. За то-
ва свидетелстват не само публикациите на икономисти с леви въз-
гледи, като напусналия член на Проверителния съвет на БНБ Чола-
ков (виж Зарин,1947), но и обвиненията в Обвинителния акт на На-
родния съд срещу УС на БНБ през 1945 г. (виж БНБ. Сборник докумен-
ти. Т. 4, С., 2004, док. № 566, с. 945–952), според които БНБ е наруши-
ла, намалила и постепенно премахнала покритието, а също така е
фалшифицирала балансите си, с цел да маскира тези нарушения.

Ще спрем дотук с хронологията и дискусията за паричния режим
в България и ще се опитаме да видим някои факти от българската
стабилизация, които, съответствайки на фактите от френската
стабилизация, дават възможност за анализ чрез теорията на Афта-
лион.  В началото е нужно да се посочи, че почти всички български ав-
тори, които наблюдават предстабилизационния период, забелязват
отклоненията от традиционните постулати на КТП и ППС – виж
например  Petkof, 1926, Кемилев (1936), Юрий (1923). Ще оставим нас-
трана военния период, където се предполага че пазарните отноше-
ния са били напълно нарушени54. В много отношения връзките, които
вижда Юрий, са сходни с разсъжденията на Афталион (разбира се, в
рамките на съвсем друго разбиране за икономиката – марксистко-
то). Юрий е категоричен и, изхождайки от своя количествен и (!мар-
ксистки) подход, заявява: „Това обаче е измама. Обезценяването на
лева не може да предизвика нарастване на цените“ (Юрий, 1923,
с. 11). „Подчертаването на психологическите фактори при обяснява-
не поведението на курса и цените според автора е ненаучно и свое-
волие, което противоречи на обективните закони на икономиката
(тези на Маркс и количествената теория)“ (Юрий, 1923, с. 36–43).
Според Тошев „барометърът за това, кога започва инфлацията, е
валутният курс (Тошев, 1928, с. 114–116). Но според други автори
(Koszul, 1932), както и според българските икономисти, запознати с

54В книгата под редакцията на Любен Беров, (Беров, 1997, с. 71) се посочват тези
разминавания за периода на войната от 1915–1918 г., когато паричното обращение
нараства 6.2 пъти, това на цените – 5.5 пъти, а обезценката на лева към швейцарския
франк е само 1.5 пъти. Това разминаване логично е обяснено със силната намеса на
държавата в икономиката през този период.
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френската литература (Ilief, 1930, Petkof, 1926) и анализирали предс-
табилизационния период, най-логично обяснение на отклоненията от
КПТ и ППС е това на Афталион.

И така като цяло една част от българските икономисти се опит-
ва да омаловажи отклоненията в поведението на паричните промен-
ливи, като ги свежда до обяснения посредством КТП и ППС, докато
друга част критикува КТП и ППС и приема новите теории, като пси-
хологичната теория на Афталион, теорията за „еластичната и уп-
равляемата монета“ (на Кейнс, Фишер и късния Касел) или трудова-
та теория за стойността на Маркс55.

Въпреки разнообразието в интерпретациите българските иконо-
мисти са единни в подчертаване ролята на психологическите фак-
тори и очакванията при определяне движението на валутните кур-
сове и цените. Подобно на влиянието върху френския франк на очак-
ванията за плащането на репарациите от страна на Германия, така
(макар и в друга посока) влияят върху стойността на лева очаквани-
ята за успешно провеждане на преговорите по българския дълг.
Очакванията за равнището на валутния курс са повлияни по сходен
начин във Франция от очакванията за въвеждане от лявото прави-
телство от юли 1926 г. на нови данъци, както в България от очаква-
нията за въвеждане през 1921 г. на по-високи мита. Определена пара-
лелност при влиянието на курса и цените се проявява и в движение-
то на капитала. Така бягството на капитали до средата на 1926 г. и
последвалото го обръщане – притокът на капитали във Франция
след идването на власт на второто правителство на Поанкаре
имат видимо сходство с бягството на капитали от България през
периода юни 1923 г. – април 1924 г., когато се очаква облагане на ка-
питаловата печалба, както и обръщането на тези тенденции, след
като става явна мотивацията за стабилизация.

Най–ярко се проявява значението на психологията при интерпре-
тацията на кризата с поскъпването на лева през април 1923 г., кога-
то редица автори говорят за „слухове, умишлена спекулация, атаки
върху курса и др.“ и се опитват да вградят тези нови категории в
своите теоретични обяснения. В този момент, ако се възползваме
от схемата на Афталион, във рамките на факторите Ω може да из-

55За българските икономисти не е концептуален проблем да обвържат количествената
теория за парите с трудовата теория за стойността. В действителност Марксовата
теория за парите не противоречи на количественото уравнение, той самият го посочва
многократно.
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броим въздействието върху очакванията: 1) на евентуалното бла-
гоприятно развитие на преговорите по репарациите; 2) на уравно-
весяването на бюджета; 3) на активното търговско салдо, както и
на редица психологически фактори (които между другото се споме-
нават от Чапкънов, 1936, с. 39).

Особено любопитен е паралелът между спекулациите с френския
франк в края на 1923 г. от страна на немски, австрийски и холандски
агенти56 и кризите на франка (1924–1926 г.) и на лева (1923 г.). Връз-
ката между кризата на лева и кризите на франка, макар и да изглеж-
да малко вероятна, е символично илюстрирана в писмото от
24.II.1924 г. на управляващия Френската легация в София Дьо Сьоген
до Поанкаре, в което той предупреждава „за заминалите за Париж
български спекуланти с валута“, които имат зад гърба си германски
банки (БНБ. Сборник документи. Т. 3, С., 2001, с. 296, 723). Той пише:

„Сега, когато особените условия на българския пазар позволиха на
Царското правителство да контролира изцяло търговията с валу-
та, те (спекулантите – Н. Н.) вече не могат да прилагат своите уме-
ния тук и търсят да ги използват на друго място. Вероятно неот-
давнашното падане на франка ги е привлякло в Париж.“ (БНБ. Сборник
документи. Т. 3, С., 2001, с. 296, 723).

56Виж Blancheton (2001, p. 256), Blancheton and Sénégas (2000, p. 119).
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Факсимиле от писмото от 24 .II. 1924 г. на управляващия френската легация в София  М.
дьо Сегюин до министър-председателя и министър на външните работи Поанкаре.

Източник Service des Archives Economiques et Financières. Direction du Trésor, Paris, 31578 с
любезното съдействие на Румен Аврамов.
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За разлика от преобладаващата във Франция идеология на стаби-
лизацията на франка в България при стабилизацията се подценява
ролята на доверието.  Или, ако използваме класическата интерпре-
тация на стабилизацията като ефект на доверие (credibility effect,
confidence effect) и ефект на дисциплината (discipline effect), докато
във Франция се говори повече за ефекта на доверие, в България се
подчертава ефектът на дисциплината. С други думи като мотив за
провеждането на стабилизация българските икономисти и полити-
ци използват повече регулирането на количеството пари в обраще-
ние и подценяват конвертируемостта на парите и на валутния
курс. Или те остават повече привърженици на Рикардо, многократ-
но критикуван от идеолозите на френската стабилизация (най–ве-
че Шарл Рист). С малки изключения, единствено икономистите от
БНБ57 говорят за ефекта на доверието, който се постига със ста-
билизирането на лева (те в никакъв не подценяват и ефекта на дис-
циплината).

Иначе отричането на ефекта на доверието е тотално. Напри-
мер Тошев (1928), критикувайки теорията на Адолф Вагнер за дове-
рието, подчертава, че има обективни икономически закони, иначе ца-
ри „произвол в науката“ (1928, с. 99). Според него важен е обемът на
банкнотите, а не конвертируемостта, „покритието е куха фраза“
(с. 178), а „установяването на златното съдържание на лева е рабо-
та произволна“ (с. 199). Или:

„Банкнотното покритие (металическите резерви), когато с него
не се манипулира и стои неправилно в избите на банката, няма абсо-
лютно никакво значение за запазването на банкнотите от обезцене-
ние, щом те са пуснати в излишно количество и повече от нуждите
на стопанството, нито пък има някакво значение за стабилизиране
на ценността на книжните пари, след като те са вече обезценени“
(Тошев, 1928, с. 202).

57Икономистите в БНБ многократно са подчертавали ролята на доверието за
стабилността на парите. Например в отчета на БНБ за 1929 г. при анализа на
състоянието на стопанството след започването на Голямата депресия се казва: „Това
девизно положение, както и взетите мерки от управлението на Банката не даваха и не
дават основание за безпокойствия досежно стабилността на лева. За жалост подобни
обезпокоителни слухове намираха добра почва всред нашето общество, безпощадно
тревожено с фантастични опасности; тия слухове проникваха и в странство и
принасяха най-голяма вреда на нашия кредит. Управлението на Банката правеше всичко
възможно, за да лиши от всяко основание и повод подобни вредни безпокойствия и да
увери обществото, че въпреки неблагоприятното стопанско развитие БНБ със
съдействието и на другите фактори е в състояние да осигури стабилността на лева“
(БНБ. Сборник документи. Т. 3, С., 2001, с. 60, 262).
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Подобно на Тошев Г. Николов многократно твърди, че основният
въпрос е не въпросът за покритието и за това дали парите са книж-
ни или „златни“, а за тяхното количество. Той смята, че се създава
„вредна психика за предпочитание към златно покритие, а не [към]
книжни пари“ (Николов, 1927, с. 31–33). Според него „покритието не
е еднакво годно за всички времена и за всички страни“ (с. 34). Тотев
(1932, с. 52) също смята, че основният въпрос е „колко пари са необ-
ходими за размяната на тържището“, и, макар да споменава за роля-
та на доверието в парите (като втори фактор, който заедно с тях-
ното количество влияе върху ценността им, той все пак държи, че
„при заздравяването на паричната система покритието не е най–
важното, а количеството пари“ (с. 105–109).

Тези две различни „идеологически“ схеми към стабилизацията на
парите във Франция (ефекта на доверието и кредибилността) и в
България (ефекта на дисциплината) могат да обяснят в определен
смисъл (разбира се, заедно с редица други причини) и различията в
подходите при стабилизацията в двете страни58. Докато стабили-
зацията във Франция е повече „пазарна“ и базираща се върху изграж-
дането на доверие, в България тя е в по–голяма степен администра-
тивна и се осъществява чрез регулиране от страна на държавата
(Централа на девизите, валутен монопол на БНБ, ограничаване в
движението на капитали и др.), т.е. акцентира върху постигането
на финансова дисциплина.

58Различията в стабилизацията в България и в страните от „златния блок“ са обект на
изследване от Саръилиев (1937, с. 27), който акцентира върху арбитража „девалвация на
лева – повишаване на митата“, като се произнася в полза на втория метод за
подобряване на външното равновесие на България. Първият метод според него е „скок в
неизвестността“. В книгата на Саръилиев могат да се открият и някои от бъдещите
аргументи за наличието на „първородния грях“ в периферните страни (с. 32).
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V. Теорията на Афталион – иконометричен тест
80 години по-късно

Това, което веднага прави впечатление на съвременния иконо-
мист, дори и да има елементарни познания по статистика и иконо-
метрия, е изключително, бих казал, наивния и рудиментарен подход
на Афталион при емпиричната проверка на теоретичните хипоте-
зи, свързани с неговата психологична теория за парите и валутните
курсове. В това няма нищо чудно, защото състоянието на икономи-
ческата статистика по онова време е точно такова, каквото е
представено от Афталион. Това е раждаща се методология, която
се използва от най-напредналите за времето в техническо отноше-
ние икономисти. [Да не забравяме, че тогава икономическата наука
във Франция все още се преподава в рамките на факултетите по
право, както и че Афталион не само е дългогодишен преподавател,
но и автор на един от първите учебници по статистика във Фран-
ция (1928 г.)].

Графика 8
БЪЛГАРИЯ  (1920–1924 г.).

РАВНИЩЕ НА ЦЕНИТЕ, ПАРИЧНА ЦИРКУЛАЦИЯ И ВАЛУТЕН
КУРС НА ЛЕВА КЪМ ДОЛАРА

(НОРМАЛИЗИРАНА СКАЛА)
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Въпреки напредничавостта за времето си, Афталион използва
методите на корелацията, на стандартните отклонения и постро-
ява редица индекси за основните променливи, като впоследствие пе-
дантично сравнява тяхната динамика. Той погрешно или най-малкото
опростено (от днешни позиции) тълкува изпреварващото измене-
ние на определена променлива х спрямо втора у като причинност
х → у. Днес знаем, че проблемите на причинността са значително по-
сложни и че дори причинността в смисъла на Гранжер (Гранжер –
Симс) не ни казва достатъчно за икономическата причинност между
променливите. Да напомним, че статистическата причинност по
Гранжер се състои в следното: ако искаме да разберем дали промен-
ливата х причинно обяснява у, е нужно да видим каква част от насто-
ящото поведение на у може да бъде обяснено от миналите стойнос-
ти на у, и тогава, включвайки и миналите стойности на х, да видим
доколко предвижданията за у могат да бъдат подобрени. В този слу-
чай се казва, че „х причинява по Гранжер у“59. Или:

σ2( yt+1 | yt,xt ) <     σ2( yt+1 | yt ) (1).

Като цяло развитието на иконометрията днес (въпреки своите
методологически ограничения и спорност) дава възможност за зна-
чително по-точни оценки на връзките и посоките на влияние между
икономическите променливи. Такива са например VAR моделите (Vec-
tor Autoregressions Model), които дават възможност да се види взаим-
ното влияние на променливите (всички променливи се разглеждат ка-
то ендогенни) чрез взаимната реакция на шоковете (Impulse Response
Analysis, IR) и декомпозиране на вариацията на всяка променлива, дъл-
жаща се на останалите променливи (Variance Decomposition Analysis,
VD). VAR моделите са алтернатива на структурните модели, къде-
то причинността се предполага априори.

Моделът, който използваме, е VAR (q):

Xt = K + Φ1Xt - 1 + Φ2Xt - 2 + ...+ ΦqXt - q + εt                          (2).

59Вж. Haudeville and Rietsch (2004). Или по друг начин казано, променливата х причинява у
при даден обем информация, ако настоящата стойност на у може да се предскаже по-
добре чрез използване на миналите стойности на х, отколкото без тях.
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Векторът от ендогенни променливи е X = 
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

∆
∆
∆

e

p

m

, т. е. е съставен

от парична маса m, равнище на цените р и валутен курс e. В уравне-
ние (1) векторът Х е регресиран към своите минали стойности, къ-
дето оптималният лаг е q. С К е обозначен векторът от констан-
ти, Φ са коефициентите за оценка, а ε – векторът от остатъците
(подреждането на променливите във вектора има значение и изиск-
ва предварителни тестове, както и определянето на оптималния
лаг).

Преди да преминем към иконометричните тестове на психоло-
гичната теория на Афталион, е нужно да направим някои общи мето-
дологически уточнения.

Първо, за обхвата на тестовете. Тестовете се прилагат върху
периода от края на войната до стабилизацията, като стабилизация-
та се разглежда именно като реакция на доминиращата роля на ва-
лутния курс при обясняването на инфлацията и при стабилизиране
на инфлационните очаквания. Спираме до de facto стабилизацията. За
България това е март – април 1924 г., а за Франция – юли 1926 г. То-
ва веднага прави изследвания за България период по-къс с почти две
години.

Второ, важно е да се има предвид пазарната „чистота“ на изслед-
вания период, т. е. доколко движението на паричните променливи се
определя от силите на пазара и доколко държавата се намесва чрез
регулиране или на цените (регулиране на дефицита чрез купонна
система и др.), или на валутния курс. Колкото пазарно „по-чист“ е пе-
риодът, толкова по-силно изразен е ефектът на психологичната те-
ория. Няма съмнение, че през военния период намесата на държавата
е много силна и в двете страни. Както вече споменахме, българската
стабилизация е значително по-непазарна, отколкото френската, и
съответно периодът, в който биха се проявили в чист вид зависи-
мостите на Афталион, е по-кратък (може да се предположи, че това
е и една от причините, поради, които Афталион не включва Бълга-
рия в своята извадка от наблюдавани страни). В случая с България е
възможно още да скъсим периода за анализ до края на 1923 г., когато
отново е въведен валутен контрол и монопол от страна на БНБ.

Трето, нужно е да се има предвид и качеството на статистика-
та в двете страни, както и това доколко ценовите индекси отразя-
ват реалното движение на цените и доколко обявената паричната
маса е близо до действителната. Само ще посоча, че както във
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Франция (май 1924 г. – април 1925 г.), така и в България60 се наблюда-
ват редица счетоводни манипулации на баланса на централната бан-
ка с цел да се прикрие истинското нарастване на паричната маса и
нарушаването на законовото покритие на банкнотите.

Иконометричната проверка на психологичната теория на Афта-
лион за периода на стабилизацията в двете страни (Франция и Бъл-
гария) свеждаме до следните тестове върху динамиката на валут-
ния курс, паричната маса и цените: 1) анализ на динамиката на про-
менливите и техните основни статистически характеристики
(средни стойности, максимум, минимум, вариация, нормалност на
разпределението, корелации между променливите и др.), т.е. това,
което е правил Афталион (а за България например Petkof, 1928), но с
„ръчни“ изчисления; 2) приложение на теста на Гранжер за причин-
ност между променливите по двойки според уравнение (1); и 3) при-
ложение на VAR модел – по уравнение (2) за изследване на взаимната
реакция на шоковете (IR) и декомпозиране на вариацията на промен-
ливите (VD)61.

Иконометричен тест за Франция
(1920–1926 г.)

Предстабилизационният период, който изследваме и който съв-
пада с наблюдавания от Афталион период, обхваща годините 1920–
1926 г. (по–точно юли 1926 г., когато става ясно на икономическите
агенти, че „втората“ реформа на Поанкаре ще бъде осъществена.
Същият период е наблюдаван и от Афталион, като в модела използ-
ваме неговите данни (Aftalion, 1927, pp. 58–64). Любопитно е да се
спрем на един интересен методологически казус. Известно е, че в пе-
риода май 1924 г. –  април 1925 г. седмичните баланси на Банк дьо
Франс са фалшифицирани, с цел да се прикрие по-голямата емисия на
пари (това подробно е представено в Blancheton, 2001). Поседмични-
ят анализ на месечните баланси показва, че докато до август 1924 г.
банката, след като фалшифицира седмичните си баланси, успява
през четвъртата седмица на всеки месец да възстанови равновеси-
ето, то от септември 1924 г. нататък нарушаването на баланса се
вижда и в края на четвъртата седмица, като законовата граница от

60Това се случва извън изследвания период, в средата на 30-те години на XX в. при
управителя на БНБ Добри Божилов. Впоследствие обвиненията за тези фалшификации са
отправени към Кирил Гунев, който по времето на Божилов е бил подуправител.

61Аналитичните стъпки, които използваме, са сходни с тези на Spanos and all. (1997),
които използват този подход при прилагането на VAR модел за кипърската икономика.
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41 млрд. франка е премината на 2 октомври 1924 г. Въпреки че и пе-
риодът и обемът на фалшифициране не са значителни (те предс-
тавляват повече символ на нарушение, на преминаване на граница-
та), то съществува методологически казус, който е породен от
факта, че Афталион гради своята теория, наблюдавайки движение-
то на кривите на официалните данни за паричните променливи.

Следователно и логично е да си зададем следните въпроси. Пър-
во, дали днес е редно да използваме истинските данни, след като
именно фалшифицираните данни са били сигнал за икономическите
агенти при формиране на очакванията им и вземането на техните
решения? Второ, не е ли все пак коректно да се вземат истинските
данни, които най-добре описват фундаменталните зависимости на
КТП и ППС? Трето, редно ли е да отхвърлим намерените теоретич-
ни зависимости на Афталион с данни, които той не е ползвал? И нак-
рая, защо той (а и почти всички други икономисти, като Рюеф нап-
ример, Ruef, 1927, p. 343) не е ползвал истинските данни, след като
фалшификацията е била разкрита през април 1925 г. и това става
повод за дълбоката валутна криза през 1926 г.?

Графика 9
ФРАНЦИЯ (1920–1926 г.)

 ОПОВЕСТЕНО И РЕАЛНО НАРАСТВАНЕ НА ПАРИЧНОТО
ОБРАЩЕНИЕ

(ЛОГАРИТМИЧНА СКАЛА)
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Отговорите на горните въпроси, макар и да имат интересно ме-
тодологическо звучене, могат да бъдат обект на друга дълга диску-
сия. Затова в моделите, които апробираме, допълваме данните на
Афталион с корекции за истинските данни за паричното обращение
(данните ми бяха предоставени от Бернар Бланшетон)62.

Статистическите характеристики и корелационната матрица
на променливите (таблица 3), както при нива, така и при логаритми
на първите разлики, показват: 1) че колебанията на валутните кур-
сове са най-големи, следвани от колебанията на цените и накрая на
паричната маса; 2) корелационната матрица, разкриваща силата на
връзката, също потвърждава по-силната връзка между валутния
курс и цените, отколкото между паричната маса и цените и между
паричната маса и валутния курс, отколкото между паричната маса
и цените.

 Таблица 2
ФРАНЦИЯ. СТАТИСТИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА

ПРОМЕНЛИВИТЕ И КОРЕЛАЦИННА МАТРИЦА

I.1920 – VII.1926 г. (при нива на променливите)

Валутен курс Парично обращение Ценово равнище

 Mean  338.6835  401.7848  461.9367
 Median  313.0000  379.0000  461.0000
 Maximum  790.0000  560.0000  837.0000
 Minimum  208.0000  355.0000  306.0000
 Std. Dev.  108.9872  50.69711  112.3743
 Skewness  1.646211  1.699986  0.658832
 Kurtosis  6.329693  4.776909  3.387260

 Jarque–Bera  72.17605  48.44418  6.208761
 Probability  0.000000  0.000000  0.044852

 Sum  26756.00  31741.00  36493.00
 Sum Sq. Dev.  926501.1  200475.3  984982.7

 Observations  79  79  79

62Възможно е да се провери корелацията между истинските и фалшивите данни, за да
се види доколко те се движат заедно. Или в моделите да се включи дъми променлива.
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I.1920 – VII.1926 г. (при първи разлики на логаритмите)
Валутен курс Парично обращение Ценово равнище

DLEF DLMF DLPF

Mean  0.016045  0.005107  0.006943
Median  0.019961  0.002732  0.006986
Maximum  0.196236  0.052107  0.124526
Minimum –0.274943 –0.022285 –0.109409
Std. Dev.  0.072719  0.015413  0.044801
Skewness –0.765592  0.811807 –0.326610
Kurtosis  5.710316  3.986225  3.445391

Jarque–Bera  31.49359  11.72849  2.031475
Probability  0.000000  0.002839  0.362135

Sum  1.251498  0.398348  0.541560
Sum Sq. Dev.  0.407176  0.018293  0.154548

Observations  78  78  78

Посоката на причинност, която Афталион предлага в своята кни-
га, а именно, че посоката на импулсите започва от валутния курс,
преминава през цените и накрая спира в паричната маса, като цяло се
потвърждава от тестовете за причинност (таблица 3).

Корелационна матрица (при нива на променливите)

Валутен курс Парично обращение Ценово равнище

Валутен курс  1.000000  0.925512  0.874854
Парично обращение  0.925512  1.000000  0.855251
Ценово равнище  0.874854  0.855251  1.000000

Корелационна матрица (при първи разлики на логаритмите)

Валутен курс Парично обращение Ценово равнище
DLEF DLMF DLPF

Валутен курс, DLEF 1 0.286006 0.713637
Парично обращение, DLMF 0.286006 1 0.332630
Ценово равнище, DLPF 0.713637 0.332630 1
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Таблица 3
ТЕСТОВЕ ЗА ПРИЧИННОСТ НА ГРАНЖЕР

Pairwise Granger Causality Tests
Sample: I.1920 – VII.1926
Lags: 4

  Null Hypothesis: Obs F–Statistic Probability

  MF does not Granger Cause EF 75  2.08188  0.09308
  EF does not Granger Cause MF  2.66357  0.04003

  PF does not Granger Cause EF 75  2.58119  0.04513
  EF does not Granger Cause PF  4.40683  0.00322

  PF does not Granger Cause MF 75  4.20828  0.00428
  MF does not Granger Cause PF 4.22419  0.00418
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VAR моделът, който прилагаме в приложение 4 (4-те лага са избра-
ни по критериите на Akaike и Schwartz), има относително приемливи
статистически характеристики и дава симулации на шокове и де-
композиране на вариацията.

И от симулациите на шоковете, и от декомпозирането на вариа-
цията се вижда, че като цяло психологичната теория на Афталион
за парите и за валутния курс се „потвърждава“ (при цялата услов-
ност на всяко емпирично доказателство на теорията – Н. Н.). Виж-
да се, че паричната маса влияе слабо върху движението на цените и
валутните курсове (колона трета в графики 10 и 11). Разбира се, в
книгата си Афталион силно „накъсва“ наблюдавания период на малки
подпериоди (често дори година), като в рамките на тези подперио-
ди той изчислява корелации и дори се опитва да изведе причинност.
Това, според мен, не носи съществена информация (оставям настра-
на смесването на причинност и корелация у автора) и дори сериозно
затормозява представянето. Затова аз избрах да „проверя“ теори-
ята на Афталион общо за целия период. Освен всичко резултатите
показват също и ролята на инерционността и очакванията при фор-
мирането на цените и валутните курсове. Например в графика 11 се
вижда, че около 62% от вариацията на ценовото равнище се обясня-
ват от миналите стойности на ценовото равнище, 36% – от ва-
лутния курс и само около 1–2 % – от паричното обращение. По подо-
бен начин при обясняване колебанията на валутния курс стойности-
те са съответно около 85% автоиндуцирани, 12 % се дължат на це-
ните и само около 3 % са резултат на  паричното обращение. При
обясненията за паричното обращение – около 80% са автоиндуцира-
ни, около 11–12 % са породени от цените и около 8–9% – от валут-
ния курс.

Да видим как стоят нещата в случая с българския предстабилиза-
ционен период.

Иконометричен тест за България
(1920–1924 г.)

Както е известно на всички, които работят с исторически дан-
ни, много е трудно да се намерят дълги плътни серии от данни с го-
ляма честота (месечни).  В случая с България проблемът е още по–
сложен, тъй като, доколкото ми е известно, към настоящия момент
никой не се е занимавал с конструирането на такива редове, методо-
логията в статистиката се е променяла често, а по време на война
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63По време на войната от 1915–1918 г. статистическите годишници не са се
публикували и едва през 1923 г. излиза статистически годишник с годишни данни за
периода 1913–1922 г.

дори не са се събирали такива данни63. За изследвания период (1920–
1926 г.) използваме месечни данни за цените от статистическите го-
дишници на Царство България, каквито има от началото на 1922 г. От
научната литература анализирахме редове за изменението на цените
на хранителните продукти, отоплението и осветлението за периода
1922–1931 г. на база 1914 г. (Koszul, 1932)  и месечни данни за „индекс на
цените“ на база 1913 г. за периода 1920–1927 г. (Неделчев, 1940), без да
е посочен нито източникът на данните, нито какво точно включват
тези цени. Като ги приравним към една база (1913 г.) и сравним с дан-
ните от статистическите годишници след 1922 г., откриваме пълно
съответствие, т.е. и трите индекса представляват „индекс на пос-
къпването на храната, отоплението и осветлението за 12 окръжни
града в Царство България“. Единствената разлика е между официални-
те данни и тези, използвани от Кирил Неделчев за дванадесетте ме-
сеца на 1924 г. (виж приложение 3).  Затова  за периода 1920–1923 г. из-
ползваме данни от книгата на Неделчев,  а за 1924 г. – данни от ста-
тистическите годишници на Царство България.

Графика 12
ЦЕНОВО РАВНИЩЕ В БЪЛГАРИЯ

(ЛОГАРИТМИЧНА СКАЛА)
(1913 г. = 100)
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8.0

1922 1923 1924 1925 1926
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ˆÂÌÓ‚Ó ‡‚ÌË˘Â (ÓÙËˆË‡ÎÌË ‰‡ÌÌË)ˆÂÌÓ‚Ó ‡‚ÌË˘Â (ÕÂ‰ÂÎ˜Â‚)
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64Така например средномесечният курс „купува“ (лева за долар) през май 1924 г. възлиза
на 147.2, като и минималната, и максималната цена са били 137.2. Тази може би техническа
грешка не се набива на очи на отговарящите за публикацията, дори когато се оказва, че
курс „купува“ е по-висок от сердномесечния курс „продава“ (139.0).

По-голям е проблемът с намирането на надеждни данни за
валутния курс на лева спрямо щатския долар за разглеждания от нас
период. Koszul (1932) в своята книга използва месечни данни за
валутния курс от Бюлетина на Федералния резерв, които започват
не по-рано от 1922 г. Сверихме неговите данни с тези в бюлетина и,
след като не открихме разлика, „върнахме“ реда назад до юли 1921 г.
според бюлетина. За съжаление за месеци преди този период в самия
бюлетин не се посочват средномесечни стойности, а само минимални и
максимални стойности. При проверка на наличните данни от Бюлетина
на Федералния резерв се оказва, че  така публикуваните средномесечни
стойности не са проста аритметична средна на максималните и
минималните стойности. В „Известия на БНБ" намерихме средномесечни
стойности на лева спрямо щатския долар и за по-ранен период – до нача-
лото на 1919 г., като се забелязват съществени разлики между двете
серии (графика 13) . Както споменах относно цените, ако оставим нас-
трана умишленото манипулиране на данни (което е било характерно
за периода преди и по време на стабилизацията), отклоненията на дан-
ните, публикувани в изданията на БНБ, може да се дължи на печатни
грешки, закръглявания или липса на квалифициран статистически пер-
сонал64. Стремежът  да обхванем периода 1920–1926 г. налага използ-
ването на данните от „Известия от БНБ“, които очевидно отчитат
по-малки отклонения от паритета.



57

65Месечните данни за банкнотите и монетите в обращение за периoда преди 1928 г. са
тези на Мартин Иванов.

И накрая, относно третата променлива (пари в обращение) съ-
ществуват най-малко разминавания, ако, разбира се, като не отчита-
ме различните възможности при дефинирането на този индикатор.
В случая с България разглеждаме само банкнотното обращение, тъй
като за другите задължения на централната банка (депозити на
виждане и разплащателни сметки) не успяхме да открием месечна
статистика за периода преди 1922 г. Тъй като данните на Кожул за
банкнотите в обращение напълно съвпадат с тези от месечните
„Известия на БНБ“65, не срещнах затруднения при построяването на
ред от месечни данни за периода 1920–1926 г.

Нека се обърнем към статистическите тестове, следвайки
стъпките, които приложихме при анализа на френската предстаби-
лизация.

Графика 13
ВАЛУТЕН КУРС ЛЕВ – ЩАТСКИ ДОЛАР

(ПАРИТЕТ 5.1825 ЛЕВА ЗА 1 ДОЛАР)

Забележка: Лева за 1 долар, така че покачванията означават обезценка, а пониженията –
поскъпване.
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Таблица 4
БЪЛГАРИЯ. СТАТИСТИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА

ПРОМЕНЛИВИТЕ

I.1920–V.1924 г. (при нива на променливите)
Валутен курс Парично обращение Ценово равнище

 Mean  114.0643  2090.868  3713.604
 Median  121.7300  2179.000  3788.000
 Maximum  172.5500  2580.000  4145.000
 Minimum  42.61000  1586.000  3133.000
 Std. Dev.  37.90069  348.9954  262.8695
 Skewness –0.360766 –0.150511 –0.973746
 Kurtosis  1.889355  1.445388  2.887818

 Jarque–Bera  3.873726  5.537249  8.403389
 Probability  0.144155  0.062748  0.014970

 Sum  6045.410  110816.0  196821.0
 Sum Sq. Dev.  74696.04  6333484.  3593221.

 Observations  53  53  53

I.1920–V.1924 г. (при първи разлики на логаритмите)

Валутен курс Парично обращение Ценово равнище
DLEF DLMF DLPF

 Mean  0.022613  0.003534  0.007929
 Median  0.011922  0.003543  0.006837
 Maximum  0.250428  0.047775  0.158857
 Minimum –0.302440 –0.087476 –0.160037
 Std. Dev.  0.113671  0.024098  0.046412
 Skewness –0.518051 –1.098621 –0.189827
 Kurtosis  3.346138  5.988055  6.621983

 Jarque–Bera  2.585523  29.80542  28.73629
 Probability  0.274512  0.000000  0.000001

 Sum  1.175889  0.183789  0.412319
 Sum Sq. Dev.  0.658979  0.029617  0.109859

 Observations  52  52  52

Корелационна матрица (при нива на променливите)

Валутен курс Парично обращение Ценово равнище

Валутен курс 1 0.780339 0.793905
Ценово равнище 0.780339 1 0.691938
Парично обращение 0.793905 0.691938 1
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От статистическите характеристики (посочени на горните гра-
фики) се открояват движенията на валутния курс, макар и не така
силно, както при Франция. Тестовете за причинност показват също
някои различия с динамиката на паричните променливи във Франция.
Например валутният курс причинява движението на цените, но пос-
ледното е причинено също и от паричната маса. От своя страна па-
ричната маса е функция на валутния курс. Никъде обаче не може да
се отхвърлят нулевите хипотези: че цените не причиняват движе-
ние на валутния курс (накратко казано, според ППС връзка не същес-
твува); че паричната маса не причинява ценовото равнище (накрат-
ко казано, според КТП връзка не съществува); и че цените не причи-
няват паричната маса. Затова има определени основания да се обоб-
щи, че валутният курс влияе по два начина върху цените:      1) пряко
и 2) косвено – чрез паричната маса. И в двата случая това сe осъщес-
твява посредством очакванията.

Таблица 5
ТЕСТОВЕ ЗА ПРИЧИННОСТ НА ГРАНЖЕР

Pairwise Granger Causality Tests
Модел: I.1920–V.1924
Lags: 2

  Null Hypothesis: Obs F–Statistic Probability

PB does not Granger Cause EB 51  0.43735  0.64840
EB does not Granger Cause PB  4.95947  0.01121

MB does not Granger Cause EB 51  2.69840  0.07797
EB does not Granger Cause MB 2.29515  0.11217

MB does not Granger Cause PB 51  2.07661  0.13695
PB does not Granger Cause MB  0.07956  0.92365

Корелационна матрица (при първи разлики на логаритмите)
Валутен курс Парично обращение Ценово равнище

DLEF DLMF DLPF

DLEB 1 0.141123 0.000123
DLMB 0.141123 1 0.019133
DLPB 0.000123 0.019133 1
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Въпреки относително късия период от 53 месечни наблюдения (за
Франция имахме 79 наблюдения), VAR моделите дават някои интерес-
ни резултати (виж приложение 5). Първо, отново се забелязва слабо-
то влияние на паричното обращение при формирането както на це-
ните, така и на валутните курсове (например на графика 14, ред
трети). Както колебанията на цените, така и тези на валутния курс
се определят преди всичко от тяхното собствено поведение, т.е.
водещи са инерцията и очакванията. Например при VD се вижда, че:
1) колебанията на цените се обясняват 74–75% от своите минали
стойности, около 19% – от движението на курса, и само около 7% –
от паричната маса; 2) при валутния курс – около 84–85% от „себе
си“,  8% – от цените, и 8% – от паричната маса; и 3) при паричната
маса 71% – от „себе си“, 25% – от валутния курс, и само 3% – от це-
ните. Вижда се, че валутният курс е втората по значение при обяс-
няването на цените и паричната маса променлива, следва тази чрез
„своето собствено поведение“ в миналото.  Разбира се, тези ниски
стойности освен чисто статистическите обяснения (къс ред) мо-
гат да получат и своето икономическо обяснение под формата на
значително по-силното „непазарно“ формиране на валутния курс
преди българската стабилизация (намесата на БНБ), отколкото при
френския предстабилизационен период. Сходни резултати в посока-
та на причинност и при VAR моделите се получават и при съкраща-
ване на изследвания период до края да 1923 г., когато de facto се въ-
вежда валутен контрол  и движението на валутния курс започва да
се влияе все повече от намесата на централната банка.

Тъй като теорията и статистическите тестове на Афталион
са били „проверявани“ спрямо паричната история на България от
други съвременни на Афталион автори, би било интересно да се
сравнят техните резултати с тези, които получаваме чрез VAR
техниките. Като цяло и резултатите на Koszul (1932), и на Petkof
(1926) са сходни с нашите. Според първия автор анализът на криви-
те и на корелациите на циркулацията, цените и валутния курс на ле-
ва недвусмислено показват, че в периода 1920–1924 г. причинно-след-
ствената верига започва от валутния курс (pp. 120–121, pp. 187–
191), като значението на циркулацията нараства във времето. Ре-
зултатите от статистическите анализи на Петков се приближа-
ват още по-плътно до нашите. Авторът открива, че за периода
1920 (1921) – 1924 г. валутният курс диктува движението на цените
и циркулацията, като в периоди на подем на конюнктурата се наблю-
дава „веригата“ валутен курс – циркулация – цени, а в периоди на
спад – „веригата“, или по-точно две „вериги“: валутен курс – цени и
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циркулация – цени (p. 112). Като цяло Петков смята, че факторите,
които определят движението на цените, са два – валутният курс и
циркулацията, т. е. паричното предлагане (pp. 141–148, pp. 361–377).
Припомням, че според тестовете, които направихме, конфигураци-
ята на веригата на причинност за България е сходна с тази на Герма-
ния (също загубила във войната). В тази конфигурация валутният
курс въздейства върху цените по два канала – пряко и чрез посредни-
чеството на паричната маса. Като цяло това е аргумент в полза на
твърдението, че при стабилизацията на България относително по-
важно значение има и ефектът на дисциплината (контрол над парич-
ната маса), отколкото ефектът на доверие (фиксираният курс), ха-
рактерен повече за френската стабилизация.

 VI. Заключителни бележки
И така финансовата стабилизация между двете световни войни

има редица общи черти със съвременните разбирания, проявяващи
се в дискусиите за ефективността на различните парични режими
и особено на основаващите се на стабилизация на валутния курс, на
конвертируемостта и като цяло на правилата. Такъв тип парични
режими имат несъмнено предимство, защото внушават доверие и
създават дисциплина. В тази студия е направен сравнителен анализ
на стабилизацията във Франция и в България. Двата типа стабили-
зация са разгледани като отговор на специфичната предстабилиза-
ционна динамика на паричните променливи, която трудно се вписва
в традиционните теории КТП и ППС.

Албер Афталион е един от първите икономисти, които подчер-
тават ролята на психологическите фактори, очакванията и довери-
ето при анализа на инфлацията, валутните курсове и паричното об-
ращение. В редица отношения неговата психологична теория за па-
рите и за валутните курсове предхожда съвременните разбирания
за формирането на валутните курсове и инфлацията (ролята на
очакванията, свръхуравновесяването, „свободната разходка“, мно-
горавновесната динамика, самореализацията и други). Афталион из-
гражда своята теория, наблюдавайки предстабилизационния опит
на редица европейски страни (България не влиза в обсега на негови-
те емпирични илюстрации) и използвайки базови статистически ме-
тоди (понякога погрешно интерпретирани, например корелацията се
разглежда като причинност). Съвременните иконометрични техни-
ки позволяват чрез нов (и любопитен) прочит да се съди доколко те-
орията на Афталион отговаря на фактите от тази епоха. Въпреки
структурните различия между Франция и България от предстабили-
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зационния период (в България административната намеса на държа-
вата в паричните дела е по-голяма), теорията на Афталион „обоб-
щава добре“ фактите.

Ролята на очакванията е определяща, като паричната маса не са-
мо не е водещата величина при движението на цените и валутния
курс, но и най-често е крайна точка в причинно-следствената вери-
га на паричните зависимости. И в двата случая (и на Франция, и на
България) валутният курс е основният фокус на очакванията на
стопанските агенти. Неговата фактическа и впоследствие юриди-
ческа стабилност, както и конвертируемостта на националните па-
ри стават изходен пункт за цялостната финансова стабилизация.
Въпреки различията между двата типа стабилизация (във Франция
може повече да се говори за силата на ефекта на доверието, докато
в България – за силата на ефекта на дисциплината), няма съмнение,
че и в двете страни стабилизацията е отговор на сходни проблеми
и парични зависимости, които намират своя израз в решаващата
краткосрочна роля на валутните курсове и очакванията.

И накрая не е без значение и фактът, че Афталион е роден в град
Русе, в България, и въпреки че рано напуска родината си, този факт
от живота на големия икономист свързва по символичен начин Бъл-
гария и Франция.
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Приложения

Приложение 1

ОСНОВНИ ПУБЛИКАЦИИ НА АЛБЕР АФТАЛИОН

(по Dormard, ed.,2003, и собствени уточнения)

1896–1899
« Les théories politiques de Taisne », Conférence faite au Collège
libre des Sciences sociales, Revue de sociologie, mars 1896.
La femme mariée, ses droits et ses intérêts pécuniaires. Ouvrage
couronné par la Faculté de droit de Paris, Prix Rossi 1897. Publié aux
éditions Pedone, 1899, 431 p.
Les lois relatives à l’épargne de la femme mariée, leur importance
pratique pour la protection de l’épouse dans les classes laborieuses,
Thèse de doctorat es sciences juridiques, soutenue le 25 mai 1898,
Paris, 211p.
L’œuvre économique de Sismonde de Sismondi, Thèse de doctorat es
sciences économiques, soutenue le 26 juin 1899, Paris, 267 p.,
réimpression New York, Burt Franklin, 1970.

1901
« Les ports francs en Allemagne et les projets de création des ports francs en
France », Rapport présenté à la Société d’économie politique nationale,
Bulletin de la Société, 1901, pp. 1–35. « Le développement des principaux
ports maritimes de l’Allemagne », Revue d’économie politique, février 1901,
pp. 163–201, mai 1901, pp. 499–534, juin 1901, pp. 561–599.

1902
« La coopération et son but », Revue du christianisme social, mai 1902.

1903
« La décadence de l’industrie linière et la concurrence victorieuse de
l’industrie cotonnière », Revue d’économie politique, mai, juillet et octobre–
novembre 1903, pp. 420–447, 616–636 et 827–853.

1904
La crise de l’industrie linière et la concurrence victorieuse de l’industrie
cotonnière, Paris, éd. Larose, 1904, 183 p. « Déposition sur la décroissance
de l’industrie linière fait devant la Commission parlementaire de l’industrie
textile le 20 janvier 1904, Bulletin de l’Université de Lille et de l’Académie
de Lille, 3e série, 8e année, 1904, N l,pp. 1–9.
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Cahiers lillois d’économie et de sociologie, N 39, Ier semestre 2002«
L’importance industrielle de la région du Nord et les formes de
l’organisation économique contemporaine », Revue internationale de
l’enseignement, 15 juin 1904, pp. 490–501.

1905
« Le développement de la fabrique et le travail à domicile dans les industries
de l’habillement», Revue d’économie politique, 1905, pp. 827–843 et 914–
936.

1906
« Le développement de la fabrique et le travail à domicile dans les
industries de l’habillement», Revue d’économie politique, 1906, pp.
115–158.
Le développement de la fabrique et le travail à domicile dans les
industries de l’habillement, Paris, éd. Larose, 1906, 313 p.

1907
La conciliation dans les conflits entre patrons et ouvriers, Publication de
l’Association pour la protection légale des travailleurs, Paris, 1907, 84 p.

1908
« Les cartels dans la région du Nord. Les cartels à formes simples dans les
filatures de coton et de lin (1899–1907) », Revue économique internationale,
janvier 1908, pp. 107–165.
« Essai d’une théorie des crises périodiques. La réalité des surproductions
générales », Revue d’économie politique, octobre 1908, pp. 696–706.

1909
« Essai d’une théorie des crises périodiques. La réalité des surproductions
générales », Revue d’économie politique, février, mars et avril 1909, pp. 81–
117, pp. 201–229 et pp. 241–259, articles réunis sous le même titre dans une
brochure d’une centaine de pages. Paris, éd. Larose et Ténin, 1909.
« La théorie de l’épargne en matière de crises périodiques de surproduction
», Revue d’histoire des doctrines économiques et sociales, 1909, N 3, pp.
229–262.

1910
« La réalité des surproductions générales. Réponse à quelques objections »,
Revue d’économie politique, N 4, avril 1910, pp. 283–302.

1911
La conciliation dans les conflits collectifs. Rapport à l’Association
française pour la protection légale des travailleurs, mars 1911, 24 p. « Les
méthodes d’enseignement de l’économie politique et les salles de
statistique», Revue internationale de l’enseignement, 15 avril 1911,
pp.289–295.



67

Compte rendu de l’ouvrage d’Irving Fisher, The Purchasing Power of Money.
Its détermination and relation to Crédit, Interest and Crises, Revue d’histoire
des doctrines économiques et sociales, 1911, N 4, pp. 409–412.
« Les trois notions de la productivité et les revenus », Revue d’économie
politique, N 2, mars–avril 1911, pp. 145–184, et N 3, mai–juin 1911, pp.
349–369.
« La filature de coton et les crises périodiques de surproduction »,
Revue économique internationale, avril 1911, pp. 51–79. « Les cartels
dans la région du Nord de la France. Les cartels des mines de charbon
du Nord et du Pas–de–Calais », Revue économique internationale, mai
1911, pp. 274–308.
Compte rendu de l’ouvrage d’H.L. Moore, Laws of Wages. An Essay in
Statistical Economies, Revue d’histoire des doctrines économiques et sociales,
1911, pp. 392–394.

1912
« Les oscillations périodiques des  salaires et les crises », Revue
économique internationale, juillet 1912, pp. 124–146. « Le salaire réel et
sa nouvelle orientation », Revue d’économie politique, septembre–octobre
1912, pp. 541–552.
Compte rendu de l’ouvrage d’H.L. Moore, Laws of Wages. An Essay in
Statistical Economies (1911), Revue d’histoire des doctrines économiques
et sociales, N 4, 1912, pp. 392–394.

1913
Les crises périodiques de surproduction, t. 1, les variations périodiques des
prix et des revenus, les théories dominantes ; t. 2, les mouvements périodiques
de la production, essai d’une théorie, Paris, éd. M. Rivière, 324 et 419 p.

1921
« Évolution de la production. Le rythme de la vie économique », Revue de
métaphysique et de morale, N 2, avril–juin 1921, pp. 247–278.

1922
« La théorie socialiste de l’exploitation dans les échanges et sa critique »,
Revue d’histoire économique et sociale, 1922, N 1, pp. 1–16 (Extrait de
l’ouvrage ci-dessous, Les fondements du socialisme).

1923
The Effect of the War upon the French Textile Industry, Carnegie
Endowment for International Peace, Oxford, 1923, 1 vol.
The Effect of the War upon the French Commercial Policy, Carnegie
Endowment for International Peace, Oxford, 1923, 1 vol.
Les fondements du socialisme. Étude critique, Paris, éd. Rivière, 1923,
1 vol., 310 p.
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1924
L’industrie textile en France pendant la guerre, Paris, P.U.F. ; New Haven
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Приложение 2
ДАННИ ЗА ФРАНЦИЯ И БЪЛГАРИЯ, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ

МОДЕЛИРАНЕТО

Година Франция България

E P M E P M
1920
Януари 226 487 376 42.61 1648 3291
Февруари 275 522 379 45.68 1622 3248
Март 271 555 373 48.95 1678 3226
Април 313 588 377 56.31 1586 3191
Май 283 550 382 69.98 1617 3139
Юни 244 493 378 60.38 1650 3133
Юли 237 496 377 47.58 1696 3158
Август 270 501 383 53.25 1988 3203
Септември 286 526 392 64.33 1694 3331
Октомври 296 502 391 72.92 1726 3494
Ноември 322 461 386 85.34 1734 3601
Декември 326 435 379 86.37 1709 3603
1921
Януари 302 407 379 85.53 1718 3582
Февруари 269 377 378 81.39 1676 3580
Март 274 360 384 82.36 1645 3689
Април 267 347 382 82.04 1628 3753
Май 231 329 382 81.07 1630 3753
Юни 239 325 374 89.01 1711 3765
Юли 247 330 369 114.34 1642 3788
Август 249 331 368 117.92 1756 3807
Септември 265 344 371 132.51 1876 3927
Октомври 267 331 372 148.00 2028 3939
Ноември 269 332 365 172.55 2119 3979
Декември 247 326 365 142.48 2143 3916
1922
Януари 237 314 366 148.16 2179 3588
Февруари 221 306 363 148.32 2191 3602
Март 214 307 355 148.91 2209 3734
Април 208 317 358 142.93 2229 3728
Май 211 317 360 135.83 2438 3759
Юни 221 325 360 144.32 2261 3801
Юли 235 325 360 155.59 2246 3785
Август 243 332 364 170.25 2321 3874
Септември 252 329 366 165.35 2371 3941
Октомври 262 337 367 152.30 2383 3964
Ноември 283 352 361 140.28 2405 3955
Декември 267 362 364 135.52 2463 3886
1923
Януари 289 387 371 155.00 2463 3801
Февруари 313 422 374 169.89 2554 3800
Март 307 424 372 157.37 2580 3902
Април 290 415 365 132.77 2552 3877
Май 291 407 367 121.73 2460 3924
Юни 306 409 367 89.96 2407 3811
Юли 324 407 373 104.94 2273 3714
Август 341 413 374 111.55 2221 3722
Септември 331 424 376 102.80 2179 3873
Октомври 327 421 378 102.81 2175 3975
Ноември 343 442 373 120.28 2257 3977
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Декември 373 458 379 139.30 2440 4145
1924
Януари 414 495 388 139.35 2490 3905
Февруари 437 544 393 135.76 2576 3969
Март 416 500 399 135.55 2562 3867
Април 316 450 400 137.59 2522 3891
Май 331 459 396 138.1 2489 3955
Юни 368 465 397 138.1 2685 4124
Юли 376 481 403 138.1 2609 4100
Август 353 477 400 138.1 2690 4258
Септември 364 486 403 138.1 2744 4362
Октомври 369 497 405 138.1 2833 4496
Ноември 366 504 404 138.1 2996 4623
Декември 357 508 406 138.1 3062 4534
1925
Януари 358 514 405 138.1 3137 4458
Февруари 364 515 408 138.1 3241 4380
Март 372 513 409 138.1 3181 4277
Април 372 513 430 138.1 3127 4171
Май 374 520 427 138.1 3080 4174
Юни 405 543 430 138.1 3226 4155
Юли 411 558 453 138.1 3041 4129
Август 411 558 447 138.1 2870 4221
Септември 409 556 464 138.1 2834 4190
Октомври 434 573 480 138.1 2823 4073
Ноември 489 606 492 138.1 2831 3820
Декември 517 633 511 138.1 2921 3655
1926
Януари 512 634 515 138.1 2901 3460
Февруари 525 635 521 138.1 2899 3410
Март 539 633 521 138.17 2844 3466
Април 570 652 522 138.4 2774 3807
Май 616 688 538 138.4 2938 3619
Юни 657 739 539 138.4 2842 3569
Юли 790 837 560 138.4 2838 3548
Август 684 768 551 138.4 2759 3627
Септември 676 787 550 138.44 2723 3708
Октомври 658 752 546 138.75 2708 3804
Ноември 564 684 533 138.75 2739 3659
Декември 489 628 529 138.75 2718 3481

Източник и забележка: Данните за Франция са взети от (Aftalion, 1927, pp. 58–64), Е е
валутен курс, по-точно индекс на курса на долара в Париж (база: паритет =100), M – пари
в обращение в милиони фр. фр., наречени циркулация, P – ценови индекс според Френската
национална статистика (1913 г. = 100); Данни за България: M – банкноти в обращение, хил.
лева, Статистически годишници на Царство България и Годишни отчети на БНБ за
съответните години, P–индекс на изменението на цените на храната, отоплението и
осветлението в 12 окръжни града при база 1913 г. = 100 за 1920–1923 г. (Неделчев, 1940),
за 1924 – Статистически годишници на Царство България; E – валутен курс (лева за 1
долар), паритет: 5.1825 лева = 1 долар, Годишни отчети на БНБ за съответните години.
Използвани са също данните, представени от Koszul (1932, pp. 361–377). В таблицата са
посочени абсолютните стойности на курса на лева, докато в моделите е използван
индексът на валутния курс (така, както е и при симулациите за Франция). Използването
на индекси, освен че е методолгически по-правнилно, дава възможност и за пряка
съпоставка с анализите от периода на 20-те години на XX в. (индекси са използвали и
Aftalion (1927), и Koszul (1932), и Petkof (1926), и др.).
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Приложение 3
ПОКРИТИЕ НА БАНКНОТНОТО ОБРАЩЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ

(1912–1918 г.)

Пресмятайки златното и сребърното покритие на банкнотите в
обращение, Неделчев е използвал максималния обем на банкнотите в
обращение, достигнат през определен момент от годината, и
златните или съответно сребърните наличности към 31 декември.
Изследвайки данните от годишните отчети на БНБ, открихме
известни разлики, отнасящи се предимно до обема на банкнотите в
обращение.

a. Подход на Неделчев с официални данни от отчетите на БНБ

Година Банкноти Наличност Покритие Банкноти Наличност Покритие
в злато в злато (%) в сребро в сребро (%)

(млн. лева) (млн. лева) (млн. лева) (млн. лева)
(1) (2) (2/1) (3) (4) (4/3)

1912 141.9 51.1 36.0 28.5 16.8 58.9
1913 181.8 55.3 30.4 28.0 23.4 83.6
1914 198.9 55.1 27.7 28.3 28.5 100.7
1915 304.7 61.4 20.2 65.1 22.5 34.6
1916 577.1 68.2 11.8 256.8 17.2 6.7
1917 1 176.0 62.9 5.3 324.3 16.9 5.2
1918 1 969.4 64.0 3.2 344.4 19.4 5.6

Все пак подходът на Неделчев може да бъде оспорван. Затова ние
изчислихме покритието по два алтернативни начина: 1) като
вземаме максималния обем на златните и сребърните наличности
през съответната година, или 2) като вземем всички показатели
към края на годината. Не бихме препоръчали да се използват средни
стойности, тъй като по-детайлно изследване на данните показа, че
т. нар. „среден обем“ е проста аритметична средна на максималната
и минималната стойност на показателите.

б. Максимални стойности на всички показатели с официални
данни от отчетите на БНБ

Година Банкноти Наличност Покритие Банкноти Наличност Покритие
в злато в злато (%) в сребро в сребро (%)

(млн. лева) (млн. лева) (млн. лева) (млн. лева)
(1) (2) (2/1) (3) (4) (4/3)

1912 141.9 51.1 36.0 28.5 23.9 83.9
1913 181.8 56.4 31.0 28.0 30.7 109.6
1914 198.9 55.6 28.0 28.3 28.8 101.8
1915 304.7 61.6 20.2 65.1 22.2 34.1
1916 577.1 68.2 11.8 256.8 17.2 6.7
1917 1 176.0 82.1 7.0 324.3 20.3 6.3
1918 1 969.4 64.0 3.2 344.4 19.6 5.7
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в. Стойности на всички показатели към 31 декември с
официални данни от отчетите на БНБ

Година Банкноти Наличност Покритие Банкноти Наличност Покритие
в злато в злато (%) в сребро в сребро (%)

(млн. лева) (млн. лева) (млн. лева) (млн. лева)
(1) (2) (2/1) (3) (4) (4/3)

1912 50.5 51.1 101.2 44.5 16.8 37.8
1913 59.1 55.3 93.6 30.6 23.4 76.5
1914 69.7 55.1 79.1 38.1 28.5 74.8
1915 58.8 61.4 104.4 34.3 22.5 65.6
1916 64.9 68.2 105.1 34.6 17.2 49.7
1917 175.0 62.9 35.9 50 16.9 33.8
1918 528.1 64.0 12.1 81.7 19.4 23.7
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Приложение 4
VAR МОДЕЛ ЗА ФРАНЦИЯ

 Vector Autoregression Estimates
 Date: 03/24/06   Time: 12:01
 Sample (adjusted): 1920M06 1926M07
 Included observations: 74 after adjustments
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

DLEF DLPF DLMF

DLEF(-1)  0.134482  0.011680  0.018543
 (0.15956)  (0.09593)  (0.03860)
[ 0.84283] [ 0.12175] [ 0.48037]

DLEF(-2) -0.266052 -0.222034 -0.010792
 (0.15529)  (0.09336)  (0.03757)
[-1.71324] [-2.37816] [-0.28727]

DLEF(-3)  0.043869 -0.024333  0.012586
 (0.15030)  (0.09036)  (0.03636)
[ 0.29187] [-0.26928] [ 0.34614]

DLEF(-4) -0.047258 -0.092423  0.008085
 (0.14425)  (0.08673)  (0.03490)
[-0.32761] [-1.06569] [ 0.23167]

DLPF(-1)  0.742948  0.589630  0.127069
 (0.26025)  (0.15646)  (0.06296)
[ 2.85480] [ 3.76848] [ 2.01830]

DLPF(-2) -0.418530 -0.017684  0.007236
 (0.28566)  (0.17175)  (0.06911)
[-1.46511] [-0.10296] [ 0.10471]

DLPF(-3)  0.045958  0.158871 -0.077449
 (0.29074)  (0.17480)  (0.07033)
[ 0.15807] [ 0.90889] [-1.10115]

DLPF(-4)  0.134019  0.012063  0.013832
 (0.27123)  (0.16307)  (0.06562)
[ 0.49412] [ 0.07398] [ 0.21080]

DLMF(-1)  0.458827  0.106168 -0.009510
 (0.54824)  (0.32961)  (0.13263)
[ 0.83692] [ 0.32210] [-0.07170]

DLMF(-2)  0.366661  0.021685  0.124091
 (0.53723)  (0.32299)  (0.12997)
[ 0.68251] [ 0.06714] [ 0.95480]

DLMF(-3) -0.092247 -0.126553  0.213472
 (0.52357)  (0.31478)  (0.12666)
[-0.17619] [-0.40204] [ 1.68537]

DLMF(-4)  0.247051  0.502510 -0.000416
 (0.52339)  (0.31467)  (0.12662)
[ 0.47202] [ 1.59694] [-0.00328]

C  0.009187  0.004769  0.003164
 (0.00835)  (0.00502)  (0.00202)
[ 1.09986] [ 0.94964] [ 1.56608]
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 R-squared  0.323921  0.398689  0.234344
 Adj. R-squared  0.190921  0.280399  0.083723
 Sum sq. resids  0.232151  0.083914  0.013587
 S.E. equation  0.061691  0.037090  0.014924
 F-statistic  2.435508  3.370420  1.555849
 Log likelihood  108.2825  145.9337  213.2996
 Akaike AIC -2.575202 -3.592802 -5.413503
 Schwarz SC -2.170434 -3.188034 -5.008735
 Mean dependent  0.013873  0.005674  0.005169
 S.D. dependent  0.068584  0.043723  0.015591

 Determinant resid covariance (dof adj.)  6.94E-10
 Determinant resid covariance  3.89E-10
 Log likelihood  486.6935
 Akaike information criterion -12.09982
 Schwarz criterion -10.88552

Приложение  5
VAR МОДЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ

 Vector Autoregression Estimates
 Date: 03/27/06   Time: 12:38
 Sample (adjusted): 1920M06 1924M05
 Included observations: 48 after adjustments
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

DLEB DLMB DLPB

DLEB(-1)  0.152272  0.076154  0.045539
 (0.15511)  (0.03339)  (0.06360)
[ 0.98172] [ 2.28052] [ 0.71605]

DLEB(-2) -0.313069  0.015853  0.109705
 (0.15772)  (0.03396)  (0.06467)
[-1.98493] [ 0.46685] [ 1.69640]

DLEB(-3) -0.191620 -0.036271  0.151034
 (0.16091)  (0.03464)  (0.06598)
[-1.19086] [-1.04701] [ 2.28923]

DLEB(-4) -0.147989  0.029794  0.012393
 (0.17155)  (0.03693)  (0.07034)
[-0.86265] [ 0.80669] [ 0.17619]

DLMB(-1)  0.320343 -0.021176 -0.252603
 (0.73011)  (0.15719)  (0.29936)
[ 0.43876] [-0.13472] [-0.84381]

DLMB(-2)  1.263009  0.015976 -0.053182
 (0.69362)  (0.14933)  (0.28440)
[ 1.82088] [ 0.10698] [-0.18700]
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DLMB(-3)  0.160999 -0.210192 -0.081902
 (0.71850)  (0.15469)  (0.29460)
[ 0.22408] [-1.35881] [-0.27801]

DLMB(-4)  0.963770 -0.292166 -0.470828
 (0.70101)  (0.15092)  (0.28743)
[ 1.37484] [-1.93588] [-1.63808]

DLPB(-1)  0.622371 -0.034306 -0.234208
 (0.39255)  (0.08451)  (0.16095)
[ 1.58547] [-0.40593] [-1.45515]

DLPB(-2)  0.053459 -0.092002  0.089589
 (0.37463)  (0.08066)  (0.15361)
[ 0.14270] [-1.14068] [ 0.58323]

DLPB(-3)  0.272731 -0.058845 -0.000270
 (0.35342)  (0.07609)  (0.14491)
[ 0.77168] [-0.77336] [-0.00187]

DLPB(-4) -0.259082 -0.068658 -0.207514
 (0.35277)  (0.07595)  (0.14464)
[-0.73442] [-0.90401] [-1.43467]

C  0.008887  0.007394  0.008602
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