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Световна наука 

НОБЕЛОВА НАГРАДА ЗА ИКОНОМИКА 2007: 

ТЕОРИЯТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ МЕХАНИЗМИ 

Въведение 

Кралската шведска акаде:-.mя на нЗ}ките реши 

наградата на Шведската национална банка за пос

тижения в обл:1стrа на икономическите науки в 

памет на Алфред Нобел за 20()7 r: да бъде присъ

дена съвместно на Леон и д Хурв и ц, Ер и к С. Мас

кин и Роджьр Б. Майърсън за „ пол огаие ос11ови

т е иа теорията за ико11ш1ическите .механ и з

ми". 

Основният принос на Леонид Хурвиц е в п о

лаганС'ТО на ос н овите на тео р ията на икономичес

ките меха ни зми с де ф инира н ето на тези механиз

ми и извеждането на принципа за съвместимост 

на ст имулите . Роджър Майърсън е сред първите и 

на И-сериозните изсл сдовате. ,и на принципа на от

кровеността, довеждайки ro до стандартно Бейс

Наш равновесие и по mзи начин разширява при 

ложююстга на теорията на икономическите ме

ханизми към различни специфични икономичес

ки проблем и . Ерик Маскин пък и звежда теория 

та на приложениеm, въвеждайки условиеm за мо

нато.нност на Маскин , което ра з ширява прилож

нато поле и ефективността на теорията на иконо

миче;;скитс механиJ:11и за различнн видове равно

весия. 

Леон11д Хур

виц (Leonid 
Hwv,.icz) е роден 
на 21 август 

1917 r. в Москва . 

През 193 8 г. за

вършва право 

във Варшава, 

след което уч и в 

Лондонското 

и кономическо 

уч илище заедно 

с Н Калдор и Ф . 

Хайек. След 

множество гоне

ния , през 1940 r. 

10й и семейство-

то м~ се преместват в САЩ . Там той учи в Хар

вард и в Университета в Чикаго. Хурвиц е пенси

ониран заслужил професор по июномика в Уни

верситета в Минесота (University of Minnesota, 
МN, USA), въпреки че и до днес няма диплома по 

икономика . Той е член на Американската акаде-

Едуард Маринов, 

Икономически институт на БАН 

мия за наука и изкуство , Обществото на иконо

мстриците, Националната академия на науките. 

Американската академия на независимите учени.. 

заслужил член на Американс к ата асоциация на 

икономистите. заслужил сътрудник на Калифор

нийския технологичен инСТИ'Т)• . И :щ1 шест док 

тората хонорис кау за. Той с сред първите иконо

мисти , които виждат и оценяват стойността на те

орията на игрите и с пионер в прилагането й . Хур

виц е и звесте н като уче ният , открил с ъв r.tести

мостта на подбудите и икономическите механиз

м и , които се използват в икономиката. социал.ни

тс и попитическитс НЗ) ки за постигане на желан 

резултат . Взаимодействията на индивидите и ин

СТИ1) uи:ите. пазарите и търговията днес се раз

глеждат и анализират, използвайки моделите, ра з 

ра боте ни от Хурв иц . l-lас10ящите му и зследвания 

са за сравнение и анализ на системи и техн ики за 

икономическа организация, икономИl<а на блаrо

състоянието, постигане на цели на обществен из

бор чре з методите на теорията на иrритс и моде

лиране на ико 1 -юмически инстmуции . 

Ери.- Мас..:ш1 (Eric S. Maskll1) е роден на 12 
декември 1950 г. 
в Ню Йорt< , 
САЩ. Завършва 

висше образове-

чузстския тех

нологичен ин

СТИ'JУГ. а от 1985 до 2000 г. - в Харвард. От 2000 r: 
е в И нстmута за налрсдна .п: и изследвания в Прин

стън. Ню Джърси (lnst1tute for Adva11ccd Study, 
Pг111 cc ton , NJ, USA), където е професор по соци

ални науки на имеm на Албърт Хиршман . Сът-

НАУКА - еtн . 4/2008, том XVlll 
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рудНИI< е в АмсрИl<анската академия за наука и из

куство , Обществото на иконометриците, Европей

ската икономическа асоциация и член-l«>респон

дент на Британската академия. Маскин работи в 

разнообразюt сфери на икономическата теория. 

юпо теория на игрите. икономика на подбудите и 

договорна теория . Известен е с изследванията си 

в областта на икономичес1mте механизми , теори

ята на приложението и ди.намичните иrри. Нас

тоящите му изследователски проекти включват 

сравнение на различни избирателни правила , из

следване на причините за неравенството и изуча

ване на формирането на коалиции . 

Роджьр Ма

йърсън (Roger 
В . Myerson) с 
роден на 29 март 

195 l r. в Бостьн , 

САЩ . Завършва 

висще образова

ние и защитава 

доЮ'Орат в Хар

вард. От 1976до 

2001 г. е профе

сор по икономи

ка в Училището 

по менидж!\.iЪНТ 

„ Келог " към Се

верозападни я 

университет. От 200 l r. насам е заслужил профе

сор по икономик.а в Универсиrета в Чикаго на име

то на Глен Лойд (U11iversity of СЫсаgо , IL, USA). 

Сътрудник с в Американската академия за наука 

и изкуство , Обществото на ю<0нометриците, док

тор хонорис кауза на университета в Базел , Швей· 

цария . Майърсън от дълги години работи върху 

икономи-ческия аналиа на политическите инсти

-туции . Освен това , той изследва историята на те

орията .на игрите , като разглежда и произхода и 

значението на некоопераnшната теория на игри

те . Майърсън има научни приноси .в областrа на 

икономи.r<ата , математи.r<ата и политическите на

уки . Насrоящата му работа в областrа на демок

ратизацията поставя някои критични въпроси от

носно американската политика в Ирак . 

Теорията на икономическите 

механизми - общо представяне 

Куnува•1и и продавачи понякога се пазарят 

твърде шюго и затова не успяват да търгуват по-

между си . Понякоrа желани публични проекти не 

се осъществяват, защото бс'нефициентите им не 

могат да стигнат до съrnасие относно разпределе

нието на разходите. Важна цел на икономическа

та теория е да изследва и открие кои са онези ме

хан.изм и за разпределение, които са най-добре 

пригодени за миню.rnзиране на икономическата 

загуба, генерирана от частна информация . 

Кои търговски механизми биха оси:rурили най

rолеми приходи оттьрговията и кои от тях ще мак· 

симизираточакваната печалба на продавача? Кои 

процедури за съвместно вземане на решения ще 

имат успех за реализирането на желани публич

ни проекrи - от една страна, и ще откажат финан· 

сира1tе на нежелани такива - от друга? Теорията 

на икономическите механизми, чието начало с 

лоставено от Леонид Хурвиц и е усъвършенства

на и приложена от Ерик Маскин и Роджър Ма

йърсън, дава инструменти за анализиране и отго

варя.не на такива и много подобни на тях въпро

си. Тя показва защо търгът е най-под'ХОдящиятме· 

ханизъм за разпределяне на частни стоки сред да

ден брой потенциални ~nува-чи 1 
, а също така чес

то може да )'ТО'IНИ кой точно формат на тьрr ще 

донесе най-голяма печалба на продавача! . Теори

ята за икономи-ческите мех.анизми обяснява и за

що често няма добро пазарно решение на пробле

ма за осиrуряване на публични блага 3 
- напри

мер. теорията демонстрира защо осиr)'ряването на 

лублични блага често изисква сериозно отстъп

ване от принципите на взсl\tанеw на решения с 

единодушие. 

Преди появата на теорията на икономически

те механизми микроююномическият анализ на 

механизмите за разпределение на ресурси до го

ляма сrелен е базиран на теорията на пазарИ'Те . 

Основният въпрос тук е кога (и дали) даден паза

рен механизъм е достатъчен за ефективното раз

лределение на ресурсите. Може да се докаже , че 

пазарът дава напълно ефективни резултати при 

много оrраничени (и нереалистични) условия ка

то идеална 'КОнкуренция, свободен достъп до ин· 

формация , пълна частна собственост и липса на 

ефекти върху околната среда от производството и 

nотреблението. Теорията на икономическите ме

ханизм11 задава един м.ноrо по-общ въпрос - кой 

механизъм за разпределение на ресурсите дава 

най-добрия постижим резултат при по-обичайни 

условия 4 
• Една •1аст от отговора е. че пазарите, 

дори и когато не са напълно ефективни , функци

онират поне толкова добре, :КОЛК01'0 който и да с 

1 Вж . Sa111111tlso11. 111• Bargaining under asymmctric mformation. - Econoinelrica. 1984. 52, р. 995-1005. 
1 Вж . Ha"is. М . ar1d А . Ravi11. Allocцtion mechanisms and the dcsign or auctions. - Econometrica. 1981 , 49, р . 1477-1499.: 
Л/уегs о 11. R . OpLimal auclio11 desig11. - Mathematics ofOperations Re:;earcl1. 1981. 6. р . 58-73.: Riley, J. a11d ff: Samuelson 
Optimal auctions. - American !Zconomic Review, 1981 , 71 , р . 381-392. 
3 Вж . Clarke, Е . Н . Multipart pricing о( puЬljc goods. - PuЫic Cl1oice. 1971 , 1 l. р . 17-33 . Gro„es. Т . lлccntivcs in 1eams. 
- Economctrica. 1973. 4 1, р . 617-663. Sauertliwaite, М . Stralcgy-proo[l\ess авd Arrow's conditioвs : Existence апd corre
sponde11ce theorems rог voting procedurcs and welfare funclioпs . - Joumal or Economic Tl1cory, 1975. 10. р. 187-217. 
~ Вж . Му ег . ~ 0 11, R . Optimal auclion design . - Мathematics ofOperalions Research. 1981 . 6, р . 58-73 .; Maski11. Е . and J. 

Riley. Mor1opoiy with incomplctc in.formatio11. - RAND Joumul o(Ecorюmics. J984 ( Ь ). 15, р . 171- 196. 
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~ г "схани:rьм и то при ус:ювия. които са много 

no-\laru<O ограничени. ОТJ<О.Пl<ОТО условията за rrьл

на ефективност - напри\lср, т нар двойни търго

ве (при които и~ П}Вачиrс. и продавачите нада

ват) често са непобсди\1 мсхани.rь\1 за търговия 

на частни стоки Другата част от mтовора е. че 

пазарите могат да бъдат подходящи за осигурява

нето на пуб.1и'-1ни блага. като 3а финансирането 

на пуб.1ични проекти \IОЖе да изисква раз.lИЧНа 

инСТИl) uиона.1на рамка (наnр. допускаща обла

гането на потенциалните потребители) 

Докато дълго време се с подразбирало, че па

зарните мсханиЗ\tи могат да са жс-1ани., дори и ко

гт-о не са идеални. както и че осиrуряването на 

П} бличн.и блага може да оправдае финансиране 

чрез облагане~. теорията на икономическите меха

низми прави тези твърдения много по-точни. Тя 

дава инстрvмснти за определянето на точния ме

ханизъм за всеки 1<0нкрстсн набор от услов ия. като 

при това прави възможен много по-задълбочен на

учен анализ на ползите на раз..-тичнитс видове ин

СТИ'!) цииь Прилагането на теорията на ИJ<Ономи

чсскитс J\ICX.ЗllИJ.\\И ВО,:IИ ДО Г(ЫСМИ пробиви в мно

го области на иконошtката. вкл .) nравленската те

ория. 1<0рпоративнитс финанси. данъчната теория 

и теорията на изборните процедури, както и в др) -

ги об.1асти на по.1итичсскитс и социалните науки 

Основни концепции 

Развитието на теорията за ИlФНО\mчесюrrе \tе

ханиз\tи започва с изсдсдването на Леонид Хур

виц от 1960 г В него той дефинира \fеханиз\1а ка

то игра. в конто ~частниците юпращат съобще

ния един на друг и/или до „център за съобщения··, 

и в която предварително зададено правило опре

деля резултата (напр. ра:юрсдс.-тснисто на стоки и 

блага) от всеки отделен набор от получени съоб

щения. При олредслсни предположения за пред

почитанията и нагласите на участниците вснко 

правило предизвиква определен предвиден резул

тат или равновесие. В тази рамка предвидените 

резултати. свързани с пазарни или подобни на тях 

\tсханизми, могат да бъдат сравнени с резултати

те от широк спектър алтернативни тьрговски :.tе

хани : ши В юследвансто си от 1972 г. Хурвиц въ

вежда 1<.1ю•ювото понятие ,.съвмеСТИ'\fОСТ на сти

\tулите „. което заема цсю-ра:тно \UICТO в послед

ващото развитие на теорията. През 70-тс ГО;:(ИНИ 

Световна науна 

на ХХ в. фор,1,лирансто на т.нар .. принцип на 

откровеността" и развиването на ,.теорията на 

приложението·· во..:vrт до голям напредък в теори

ята на ИКОНО\tИЧССКИТС МСХЗНИJ\1И 

Принципът на откровеността е понятие, което 

значитс.1но опростяна анализа на проблемите. 

свързани с иконо:-.tичссt<ИТС мехаИИЗ:\tИ. Според 

него. когато из с.1е..:1.оватсляттьреи най-добрия въз

:\JО)f\"СН \tСханизъ,1 за решаването на даден проб

лем. -rой може да съсредоточи вниманието си вър

Х.) е..:tин ма.1ък ПОдЮ1аС \fеханизми - т.нар. „ди

рсКI1-1И механизми·» които отговарят на услов ие

то на Ху рвиu за съвместимост със СТИМ)ЛИТС. Въn· 

реки че директните механизми нямат за цел да 

опишат и наподобят реал но същссТВ) ващи и.нсти

-.уги, тяхнатn математическа структура ги прави 

приложими при анмиз. Често лесно се намира 

дирскrният механизъм за решаването на да..:tен 

проблем, след което за и зследователя остава само 

да направи •. обратен превод" на директния меха

низъм в по-реалистичен такъв. Чре з този на пръв 

поrnед заобиколен :-.tстод изследователите могат 

да решават проб.1е\1и на инетиt) ционалния ди

зайн. които ина•1с биха били неподатливи на из

следване . Пърната вереи.н на принципа на откро

веността с фор:-.1улирана от Г ибарт през 1973 г 7
• 

с.,ед което през 1979 r. в изследване на Дасгупrа. 

Ха\tЪнд и Маскин и такова на Майъреън - н еза
висюю ~дин от друг, той с разширен до стандар

тното Бсйс-Наш равновесие ·. което се оказва из

к:nочите,1но nопзотворно ·3а nос.1с.з.валите изслед 

вания. Майърсън в юс.1с.з.ванията си от 1979. 1982 
и 1986 г развива принципа \IНОГО широко и е пър

вият. който го nри.1а1 а кьм спсцифи• 1ни икономи

чески проблеми, като наnр . тьрговстс и реrу.1атор

ните механизми. 

Принципы 11а откровеността трансформира 

анализа на и1<ономи•1есюпс механизми Остава 

обаче проблемът, че в много случаи даден меха

низъм приема ню<0Л1<0 различни равновесия. До

ри ако най-добрият резултат е постижим при оп

ределено равновесие , :-.южс да същеСТВ) ват дру

ги. по-ниски равновссия' 1 Задава се въпросът. мо

же ли .з.а бъде намерен такъв механизъм, при кой

то всички равновесия са оптимални. Отговор на 

този въпрос дава Ерик Маскин през 1977 г. КЗ1'О 

възникн: : 1Itата в резултат на изследването му тео

рия, позната като теория на приложението. е важ-

1 Нанр. в Sam11t'lш11 , Р . Thc rure thcory ol' puЫic cxpenditure • Rcv1c\\ ot' E~nomic~ and St11t1st1c-;, 1954. 36, р 387-389 
" За 110-11одrюб1ю обяс11с11ис. ож . D ',/spren/Qnt, С. and L J Griгard-lim:t . lncc11t1vc:; :шd i11complctc ir1format1on -
Joumal ot PuЫir.: hco11on1ic~. 1979, 11, р. 25-45. 
~ G1bbard. А . M:tn1pulatron 01· \Oti11g ~cl1emes: а gcneraJ result Eco110111ctrica. 1973. 41 , р . 587..Q()2. 
8 Вж Dasg11pr11. /~ . Р. l/a111mu11d cmd Е \faskm. The i1uplementation ot' soc111I chorcc rulcs: sшne gcncral results on 
1nccпt1vc coщpatibility . - Rev1C\\ of f::co11omic Studies. 1979. 46. р . 181-216 .. llurm. Л/ and R. Гow11.te11d Resource 
allocatio11 u11dcr :1~ym111clnc 111lorm11tio11 - ~conometrrca 1981. 49. 11· Л-64.: . \f~·t!rson , R. 111cl."11l1vc compatibilil) and thc 
Ьarga1ning рrоЫс111 Ecor10111ctrrr.:a. 1979. 47. р 61-73.~ Ros1.mtlюl. R . Arb1lratю11 о!' l\VO·party disptilcs undcr unccrtнinty . 

• Rcvic\\o ()1· Есоrю1111с Stud1cs. 1978. -15. р. 595-604. 
9 Hanr. Лaii11и11rcp. Лиюшр1 и Раднср (1989) оrкриват. че двой1н11с n.r1or1c имu1 бс:1край110 м11оrо (ш1истина бе1· 

брой) 11стшсй11н ран11ов1.:r.:ия. nо ;1t>ж и1слноспа на които варира от 11u11 wrнo сфск 111R11и 110 о 11rошсш1с на сн1му.11и те 

ДО ll) ·Шl. 
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Csemosнa наука 

на част от модерната теория на икономическите 

механиз.1\tи . Маскин прави обща характеристика 

на функциите на обществен избор, приложими ло 

Наш. Той показва, че приложението по Наш изис

ква едно условие , сега познато като монотонност 

на Маскин . То mаси, че ако първоначално бъде 

избрана дадена алтернатива по силата на прави

ло за обществен избор , дори тя да не се нарежда в 

подреждането на предпочитанюrга на никой из

бирател, все пак трябва да бъде избрана точно тя. 

В същото изследване той показва също , че ако бъ

дат задоволени и монотонносrrа на Маскин, и ус

ловието, наречено „без право на вето ", и al<O има 

поне трима аrенти~ е възможно приложението на 

равновесието на Наш . Маскин разглежда равно

весието на Наш при игрите с пълна информация , 

но по-късно резултатите му са обобщени за рав

новесието на Бейс-Наш при игрите с непълна ин

формация от други юследователи 1 0 • 

Приложения 

В много случаи икономичесюrrе механизми 

модернизират и обединяват съществуващи линии 

на изследвания . В др)'ТИ случаи теоретиците на 

иконоr.mческите механизми развиват наrтьлно но

ви изследователски направления . Тук ще бъдат 

разгледани НЯI<ОИ от най-важните приложения на 

теорията на икономическите механизми - wJСлед

ването на оптимални механизми за покупко-про

дажба, регулиране и контрол и приложението на 

теорията на обществения избор . 

Търrовсrс и подобните на тях механизми са важ

на част от модерния икономически живот . В един 

типичен сценарий. един икономически агент има 

един обекrза продаване, но не знае колко са готови 

да платят свеюуалюпс купувачи . Кой механизъм 

би бил оrrrимален за максимизиране .на очаквани

те приходи на продавача? В изследванеrо си от 1981 
r. на базаrа на принципа на откровеноСТТа Майър

сън изучава съвместимите със сти:мулиrе диреЮ"НИ 

механюми, при които наддаващите обявяват roroв

нocrra си да платят . МеханиЗl\tъТ определя юй ще 

ЛОII)'ЧИ обекта и на каква цена юпо функция на съ

общенията. Съвместимостга на стимулите гаран

тира, че t<аЗването на истината води до Бейс-Наш 

равновесие . Доl<ОТI1<ОТО участието е добровално, рав-

новесието трябва да задовми и едно (временно) 

ограничение за участие: всеки наддаващ, койm 

участва в търга. трябва да е в поне ТОJlКОВЗ добро 

положение, както ако се въздържи. Майърсън до 

казва една обща теорема за равенство на приходи

те . Тя установява условия - неутралност на риска и 

несвързани пmове съобщения., при коиrо прода

вачът получава същите очаквани приходи от всеки 

тьрr; в който обектът отива при наддаващия с най

висока оценка . Четири форми на тьрrове (т.нар„ 

анmийски и холандски търrове, реел. запечатани 

търrове с първа цена и втора цена) генерират ед

накви очаквани приходи. Майърсън показва, че ако 

наддаващите са ,,симетрични'· (извадени от един 

и същи кръr) и ако продавачът заложи подходяща 

резервна цена (най-ниската цена, под която обек

тът не може да бъде продаден) , тогава всичките че

тири формата търгове всъщност са оrrrималн:и 11 
• 

Майърсън прием~ че целта на продавача е да мак

симизира очакваната си печалба. Но когато дър

жавата приватизира определен акrив (радио ч есто

та. производствени мощности), максимизирането 

може да не е сдинСLВен или дори най-важен мо

тив. По-голямо внимание може да се отдели на мак

симизирането на социалното благосъстояние- ак

тивът трябва да отиде при фюичесюrо или юри

дическо лице , юе-rо дава най-висока оценка за не

rо. В изследването си от J 992 r: Маскни открива, 

ч:е при определени условия английският търг мак

симизира социалното благосъстояние, дори юraro 

оценката на всеки :наддаващ зависи от собствена

та информация на ,1 1.pyrnтe наддаващи . Правилно

rо първично разпредепсн:ие на собственостrа мо

же да е от най-rоляма важност. Не може да се пре

зюмира, че първичното разпределение трябва да е 

за едно лице, понеже съсобствеността може да до 

веде до по-високо социално благосъс-rояние. Ако 

продавачът може да произвежда пове-1е обекти на 

постоянна цена , за купувачите не е важно да се юн

курират директно . Маскин и Райли през 1984 г. ус

тановяват и оmима.люrn механизъм за продажба 

за монополист, който не знае тиловете на потреби

телите си - т.с. периметьра на вкусовете им . Той 

вкmочва намаления за КОllИЧество, а не фиксирана 

цена за брой. Проблемите за оптималните меха

низми за nокуттю-продажба по-късно са разrnеж-

10 За обобщение на резултатите на Маскин nри игри с непъnна информация вж. Postlewaite. А. and D. Sclm1eid/11r. 
Implementalion in dilferential informatioп eco11om1es. - Joumal ot' Eco110mic Tl1oory, 1986, 39. р. 14-33 .. Palfre.v. Т. and S. 
Srivastava. Eflicie11t trading mechanisms witl1 pre-play commu11ic1.1tion. - Joum11I оГ Economic Theory, 1991 , 55, р . 17-40.; 
Iackson. М. Bayesian iшplemcntation . - Ecoпomctrica. 1991. 59. р. 461-477 За други облас1и на приложение. еж. 
Лlats11sbl111a. !/.А ncw approach !о the implementation proЫem. - Joun1al ol' Economic Theory. 1988, 45. р. 128-144.; 
.4bre11. D. andA Se11. Virtual implementation in Nash equilibria. - Econometriea, 1991. 59. р. 997-1022.: Moore. J. and R 
Repul/o. Subgame perti:ct implementalion. - Ecorюmetrica, 1988, 56. р. 1191-1220., Mo11/i11, Н. Social Cl1oice. - ln: R. 
Aumann and S. Har1 ( eds.). Handbook of Game Tlleory. Vol. 2. An1sterda111: Elsevier Science. 1994. 
11 Наnример.1.11<0 ·1иповете на наддаващите са извадени НС'Jавиеимо от еднотипно разлре.це11е1н1е в ю1тсроала or нула 
до сто хиляди . тогава оп1имw111ата резервна цена с 50. независимо от брш1 Нll)Щаващи. Тази резервна цена принуж

дава надда11а.щи1е , чиято оценка надвишава 50. да предложат повече, отколкоrо биха 11апраеи11и иначе. което 01 своя 

страна уведи•rаеа очаква11ю1 11рнход. От друrа с1рана. ако стане rака. че наддаващи.ят си мисли. че обектъr струва 50. 
тоrзва обекты не се продава. дор и когато има положителна стой11ост за някой. купувач и никаква стойност ·щ прода

вача . Въпреки че този рсзутат с явно неефективен по Парсто в класически см исъл . тез11 форми на тър1 са ефективни 

по отношение на стимулите в дефинирания по-горе смисъл. 
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дани от множество И'Jследователи 11 . 

РеГ)nирането на монополи и олигополи е ста

ра и важна тема за юrономиката. По-старата ли

тература прави по-скоро произволни допускания 

за регулаторния процес 13 
. При такива слабо обос

новани рамки с трудно да се вземат верни норма

тивни решения за регулаторните процеси. Това по

ложение се променя рязко с изследването на Ба

рън и Майърсън от 1982 г. В това изследване ре

гулаторния процес се моделира като игра с непъл

на информация, Реrулаторът няма директен дос

тьn до информация за истинските производстве

ни разходи на монополиста. Използвайки прин

ципа на отварянето. Барън и Майърсън ( 1982) по
лучават оrrгимална рсrулаторна схема, без да при

бяrват до допускания ad /1ос. В оптималния меха

низъм, реrулаторът (обикнове но правителствена 

аrснция) съпоставя целта да получава рента от мо

нополиста (приход за правителството) сnрямоцел

та да насърчава ефективно ниво на производство

то. Освен това. на монополиста трябва да бъде да

ден достатъчен стимул, за да участва (т.е. да ос

тане иа пазара). Изследването на Барън-Майър

сън е последвано от бум в литературата по реrу

латор на икономика. Тя дава солидна теоретична 

база за оценка на различни реf')латорн:и механиз

ми, като например закр ити цени срещу схем.и за 

поделяне на приходите и разходите. И~rономисти

те използват модела Барън-Майърсън. за да уста-

1-ювятсмnирично ефекта на реrулиракето на фир

меното nове дсние 14 , като първоначалният стати

чен модел е развит в много посоки 15 . 

Чрез правилото за обществения избор се изби

рат една или ня1<0лко алтернативи 01' .з.адсна група 

допустими аJТТернативи на базата на индиви.цуаn

ните прсдпочитания 16 • През 70-те години на ХХ в. 

изследванията са фокусирани върху позитивния 

въпрос за стратсrическоrо поведение на юбирате-

Сsетоена науна 

лите при ра зличните процедури на гласуване ~ 

възможно ли е да се създаде процедура на mасува

нс, при която избирателите да бъдат убедени да раз

крият истинските си прещючитания сред грушrга 

на допустимите алтернативи? Едно ран.но заклю

ч:ение в литера-rурата по въпроса е, че ако от пра

вилата за обществения избор се изисква да са ед

накво оценени, т.е., аю една уникална алтернати

ва винаги трябва да бъде избрана. тогава невъ:~

можните резултати са валидни и при прилагане по 

Наш 17 . По теоремата на МасКЮ1 от изследването 

му от 1977 г. ня:ма механизъм · за вземане на реwе

ющ който да прилага по Наш правилото на мно

зинството. Изследването на други правила за об

ществен и збор показва. че никое едновалентно та

кова не може да е монотонно по Маскин 18 . Това 

з на•1и., че стратсгичесt<ОТО пове дение на избирате

лите води всеки възможен избирателен мс.ханизъм 

до създаването на равновесие на Наш , което е под

оrrrимално спр ямо даденото правило за обществен 

избор. Един изход от тази дилема е да се изостави 

и з искванеw правилсm> за обществеи избор да е ед

нова.леtПНо. Множество мноrовалеюни правила 

(напр. 1<0гато винаги се избират ефекrи.вни no Ла
рето алтернативи) са монотонни no Маскин и мо

гат да бъдат приложени по Наш Недостатъкът е. 

че трябва да се приеме една ф) ндамснтална неол

рсдслсност.. J<OЯ'IO е неи збежен acne.1cr на недикта

торските системи: при някои от nрофилите на 

предпочитанията повече от една алтернатива тряб

ва да е приемлива за обществото и заrова същес

твува повече от едно равновесие по Наш. КрайЮt

т- резултат mraвa може да зависи от преговори и 

nазарлъuи сред избирателите. Друга възможност 

за по-пQllожителни резултати е да се приеме, че по

ведението на избирателите може да бъде просле

де но чрез усъвършенстване на равновесието на 

Наш 1 Q . 

11 За различни 11риложсния на теорията за икономическите механизми. вж . 1111np. Л.fussa m1d Ros1111. MonoJIOly and 
product quality. - Joumal o/'Eco11omic Tl1eory. 1978, l8, р . 301 -317.: Stole . . L. No111inenr prici11~ ш1d oligopoly .• Jourпal of 
Economics and Man:igcmcnl Strntcgy, 1995, 4. р . 529-562: Ar111slro11g. Л! MuJL1produc1 nonli11t.'1\Г prici11g. Econometrica. 
1996. 64, р. 51 - 75.: le/1it>l, Р. ш1d В. Moldovmш. Efficie111 dcsign \"i1l1 intcrdcpendenl valuatio11s. - Econometnoo, 2001. 
69. р. 1237-1259 . ~ Cram1011. Р , R. Gibbo11.v and Р Кlетреrег . Dissolvi11g а partncrship e'lcii::n11y. - Econometric11, 1987. 55. 
е · 615- 632. 
3 Lnflonl. J .. J. Thc new cco11omics of regulaition ten ycars after - Econonietrica, 1994. 62. р. 507-537. 

14 Това с подробно разmеда110 в Wolak. F Ап ecoпometric analysis ot' tl1e asyшmctric iпformatю11 . reg\llator-utility inter
actioп. - Annalt.:s d'Economie et dc Stat1stique, 1994. 34. р . 13-69. 
1 ~ Frei„·as. Х„ R. Guesnerie. and ./. Тirole . Pla11ni11g under inco111plete inforшaLion алd tl1e ratcl1ct с?ес\. • Review оГ 
Eco11omic Studics. 1985. 52, р . 17 3-192.: Laffo111, J..J. a11d J. Tirole. Thc dynam1cs оГ 111cent1ve co11tracts.. - Ecoпometrica. 

1988, 56. р. 1153-1175.: ,\fc:lfee, R. Р. and J. ЛfcMillan. Biddщg tor uoнtracts : Л principal-age11t analysis. • RAND Joumal 
оГ Eco11omics. 1986. 17. р 326-338.: R1Q1·dan. Л1 a11d D. Sappi11gto11 . Awarding monopoly fri111cl1i~s. - Rand JoumaJ о[ 
Econom1cs, 1987. 40. р . 21-58.; Baro11. D. a11d D. Bcsa11ko. Regulurioп. osymшetnc 1nГorn1alJ011. апd aud1ting. - Ra11d 
Joumol оГ Eco110mics, 1984, 15. р . 447-470. 
10 Теорията · 1а 11ра011ло10 за обществе~1ш1 избор е разработена от К . Ароу - Ап·ок " К. Socinl Choicc опd f11div1dual 
Valttes. Nt'w York. Wilcy, 1951 . 
17 Не1>ь1можщ1 рсзул 111 н1 са 11олучсни в Gibburd, А . Manipulation 01· voting scl1c111es а geлeral result. Bconometrica. 
1973. 41. р. 587-602. и Sa11ert/1wai1e. М. Strnlcgy-proofпess and Arrow·s condit1011s: Ex.isteocc and correspoпdence theo
rc1ns lor vo1iпg procedures a.nd \Velfare functions - Jourl\ЗI ofEconomic Thoory. 1975, \О , р 187-217. 
18 За 11одро6110 д оказан~лство вж . M11fler. Е. 011d М. S11f/ert/1wai1e. Т11с equivalence 01· strong positive association and 
stтalegy-prooГness . • Jourнal о( Есо1101111с Thcory. 1977, 14, р . 412-418. 
10 Вж . ~е/1е11 , IL А rc-cxnmination of the pcrfccl11css corн:ept for i.::quilibriuu1 poiнts in exte11sive fonn gamcs. - Iлtcmational 
Joumal oГGame Т11согу. 1975, 2. р. 141-201.: Лfaskщ Е. and Т Sjцstrцm Implemeпtalion tl1eory. - [n: К . Arтo\v , А . К. Sеп 

a11d К . Suzu111ura (cds.) Ha11dЬook of SociaJ Clюicc a11d Welfare, Vol. 1. Amsterda111: Elscvier Scie11cc, 2002. 
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Световна наука 

Заключение 

Теорията за икономИ'fескиrе механизми дефи

нира системите като некооперативни игри и срав

нява разл:ич:ните системи or mедна точка на рав

новесните резултати на тези игри. Теорията за ИЮJ

номическите механизми дава множество важни 

познания за широк кръг приложни контексти. има

щи алияние както върху икономическата полипt

ка, така и върху пазарните системи. 

Теорията за икономическите механизми може 

да бъде използвана еднакво добре за анализиране 

хакrо на сюуации , при коиrо изборът на даден 

инcnrryr зависи от създаващия го , така и за обос

новаване на предпочитанията към даден механи

зъм на купувачите и продавачите , като по mзи на

чин възникват различни лазарни институции . 

Изследванията на Майърсън от 1981 r. и Ra Мас 

кин и Райли от 1984 r. са mчетnиви примери за 

това . 

Въпреки ч е изследването на оптималните ме

хани з ми з а търговия е важно лриложеRИе , теори

ята на икономическите механизми има много nо

широк обхват и се използва за з асилване на ана

лиза на r.IНoro проблеми в икономическите и по

л итическите науки. Тя позволява на икономисти

те и другите хуманитаристи да анализират рабо 

тата на снстемите , бли з ка до теоретичния оrrrи

мум. 

( За по-подробно запознаване с теорията на ИI<О

номическите механизми , вж. Scientific background 

on the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences 
in Memory of Al&ed Nobel 2007, преведен на бъл

гарски е з ик в „ Нобелова награда з а постижения в 

областrа на икономическите науки за 2007 r. ", сл . 

Икономическа мисъл , 6/2007, с. 90-115 - бел. авт. ). 
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