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Дисертационният труд е структуриран в увод, три глави, 

заключение,  библиография, в общ обем от 180 страници. В основния 
текст са включени 37 таблици и 15 фигури, в които са представени 

резултати от изследвания. Използваната литература обхваща 308 

източника, от които 39 на български език, 256 на английски, 10 на 

френски и един на немски език, както и 2 интернет източника. 
Дисертационният труд е обсъден и насрочен за защита на 

заседание на катедра „Финанси и отчетност” при Стопански факултет 

на ЮЗУ „Неофит Рилски” Благоевград. Александър Делян 
Александров е редовен докторант към същата катедра. 
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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

1. Актуалност на изследването 

 

Бизнес цикълът е важен стопански феномен. Неговият анализ, 

прогнозиране и управление са кардинални въпроси на 
макроикономическата политика. От намирането на правилни отговори 

на тези важни въпроси зависи благосъстоянието на всяка нация. 

Основна задача на макроикономическото управление е да 
минимизира цикличните колебания, тъй като те могат да имат тежка 

икономическа и социална цена (безработица, инфлация, пропуснато 

производство и в крайна сметка по-нисък жизнен стандарт на 
гражданите). 

Оценката на отклонението от потенциалното производство (така 

наречения разрив на БВП) е ключов проблем за макроикономическите 

стратези. Ефективността на макроикономическата политика е тясно 
свързана с разликата между действителното ниво на производството и 

неговата потенциална стойност. 

След всяка икономическа криза се възобновява дебатът за 
начините за предотвратяване на сътресения от подобен род. 

Непрекъснато се усъвършенстват методите и моделите за анализ и 

прогнозиране на бизнес цикъла, тъй като кризите помагат да се 
откроят техните недостатъци. Съществуват множество методи за 

определяне на потенциалното производство и производствения 

разрив, но липсва консенсус кой е най-добрият метод. 

Анализирането и прогнозирането на бизнес цикъла са сравнително 
нов дял от икономическата наука, който придобива нарастващо 

значение в условията на глобална стопанска нестабилност. Те 

позволяват формулиране и провеждане на адекватна 
макроикономическа политика, насочена към стимулиране на растежа 

и минимизиране на цикличните колебания. 

Бизнес цикълът на България не е достатъчно изследван, което е 

сериозен пропуск в теорията и практиката на българското 
макроикономическо управление. Съществува необходимост от 

повишаване на ефективността на провежданата икономическа 

политика в страната в годините след прехода. Правилното 
анализиране на бизнес цикъла може да даде отговорите, от които се 
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нуждаят българските макроикономически стратези за справяне с 

икономическите трудности, пред които е изправена страната. 
 

2. Цел и задачи 

 

Целта на дисертационния труд е да идентифицира основните 
детерминанти на бизнес цикъла на България и фискалните и 

монетарните възможности за въздействие върху него в условията на 

българския паричен съвет. Целта на дисертацията е постигната чрез 
изпълнението на следните задачи: 

 Анализ на същността на икономическия цикъл и неговите 

разновидности (глава първа); 

 Преглед и систематизация на теоретичните виждания за 

бизнес цикъла (глава първа); 

 Представяне на същността и особеностите на потенциалното 

производство (глава втора); 

 Характеризиране и сравняване на методите за оценка на 

потенциалното производство (глава втора); 

 Емпирична оценка на потенциалното производство на 

България (глава втора); 

 Датиране и прогнозиране на бизнес цикъла на България (глава 

трета); 

 Емпиричен анализ на възможностите за въздействие на 

паричната и фискалната политика върху икономическия цикъл 

на България (глава трета); 

 Емпирична оценка на степента на синхронизация между 

икономическия цикъл на България и агрегирания цикъл на 
Еврозоната (глава трета); 

 Идентифициране на детерминантите на икономическия цикъл 

на България (глава трета); 

 Формулиране на препоръчителни макроикономически 

политики за минимизиране на цикличните колебания на 
българската икономика (глава трета и заключението). 

 

3. Предмет и обхват на изследването 

 
Обект на настоящото изследване е икономическият цикъл на 

България. Предмет на изследването са възможностите за фискално и 
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монетарно въздействие върху бизнес цикъла на България в условията 

на паричен съвет. 
 

4. Методология 

 

Използваните в дисертационния труд методологии са теоретично 
обобщаване, сравнителен анализ, регресионен анализ на времеви 

редове по метода на най-малките квадрати, регресионен анализ на 

времеви редове по метода логистична регресия, регресионен анализ 
на времеви редове по метода векторна авторегресия (VAR), както и 

формулиране на препоръчителни политики за минимизиране на 

цикличните колебания на икономиката на България. 
 

5. Защитавана теза 

 

Защитаваната теза на дисертационния труд е, че в условията на 
българския паричен съвет възможностите за управление на 

икономическия цикъл са ограничени, но съществуват. Това налага 

максимално ефективното им използване за повишаване на жизнения 
стандарт и благосъстоянието на българската нация. 
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II. ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 
Дисертационен труд е структуриран в увод, три глави, заключение,  

библиография, в общ обем от 176 страници. В основния текст са 

включени 35 таблици и 15 фигури, в които са представени резултати 

от изследвания. Използваната литература обхваща 274 източника, от 
които 21 на български език, 242 на английски, 10 на френски и един 

на немски език.  

Съдържанието е поднесено както следва: 

 

Увод 

ГЛАВА ПЪРВА. ТЕОРЕТИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 

ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЦИКЪЛ 

1.1. Същност на икономическия цикъл 

1.2. Видове икономически цикли 

1.2.1. Дълги вълни (цикли на Кондратиев) 
1.2.2. Цикли на икономическия растеж (цикли на Кузнец) 

1.2.3. Краткосрочни конюнктурни цикли 

1.3. Особености на икономически цикли 
1.4. Теории за бизнес цикъла 

1.4.1. Класическа теория 

1.4.2. Ранни теории. 
1.4.2.1.  Природните фактори и Уилям Джевънс 

1.4.2.2.  Климатичните промени и Хенри Муур 

1.4.2.3.  Човешката психика и Джон Милс 

1.4.2.4.  Човешките настроения и Артър Пигу 
1.4.2.5.  Свръхпроизводството и Жан-Шарл Сисмонди 

1.4.2.6.  Двустранната зависимост и Томас Малтус 

1.4.2.7.  Карл Маркс за бизнес цикъла 
1.4.2.8.  Бизнес цикълът според Густав Касел 

1.4.2.9.  Бизнес цикълът според Йозеф Шумпетер 

1.4.2.10. Стокхолмската школа и Кнут Виксел 

1.4.2.11. Динамичният подход и Гунар Мьордал 
1.4.3. Австрийска теория за бизнес цикъла 

1.4.3.1.  Лудвиг фон Мизес 

1.4.3.2.  Фридрих фон Хайек 
1.4.4. Кейнс и кейнсианците 

1.4.4.1.  Общата теория на Кейнс 
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1.4.4.2.  Кейнсианското наследство – Джеймс Тобин 

1.4.4.3.  Доразвитие на кейнсианската теория – Пол 
Самюелсън 

1.4.5. Монетаризмът и бизнес циклите 

1.4.5.1.  Монетаристката теория на Милтън Фридман 

1.4.5.2.  Алън Мелцер – монетаристка критика към Кейнс и 
Фридман 

1.4.5.3.  Обобщение на монетаризма – Карл Брюнер 

1.4.6. Икономическият цикъл и рационалните очаквания 
1.4.7. Школата за реалните бизнес цикли – Р. Солоу, Ф. 

Кидланд и Е. Прескот, Г. Хансен 

1.4.8. Нова кейнсианска теория  за икономическия цикъл - 
първа вълна 

1.4.9. Нова кейнсианска теория за икономическия цикъл – 

втора вълна 

ГЛАВА ВТОРА. ЕМПИРИЧНА ОЦЕНКА НА 

ПОТЕНЦИАЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО, ЦИКЛИЧНАТА 

ПОЗИЦИЯ И ФАЗАТА ОТ БИЗНЕС ЦИКЪЛА НА БЪЛГАРИЯ 

2.1. Същност на потенциалното производство, цикличната позиция 
и цикличната фаза 

2.2. Методи за оценка на потенциалния БВП 

2.2.1. Методи за оценка на статистически отклонения 
2.2.1.1. Филтър на Ходрик-Прескот 

2.2.1.2. Филтър на Бакстър-Кинг 

2.2.1.3. Филтър на Кристиано-Фицджералд 

2.2.1.4. Линеен и квадратичен тренд 
2.2.1.5. Разлагане на Бевъридж-Нелсън 

2.2.2. Методи за оценка на структурните връзки 

2.2.2.1. Структурна векторна авторегресия на Бланшар и Куа 
2.2.2.2. Метод на системно оценяване на потенциалния БВП и 

NAIRU 

2.2.2.3. Множествено разлагане по Бевъридж-Нелсън 

2.2.2.4. Структурен VAR с две променливи 
2.2.2.5. Множествен филтър на Калман 

2.2.2.6. Метод с многовариантни филтри 

2.2.2.7. Производствена функция на Коб-Дъглас 
2.3. Избор на метод за определяне на потенциалното производство 
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ГЛАВА ТРЕТА. ФИСКАЛНИ И МОНЕТАРНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ 

ВЪРХУ БИЗНЕС ЦИКЪЛА НА БЪЛГАРИЯ 
3.1. Датиране и прогнозиране на бизнес цикъла на България 

3.1.1. Теоретични основи на изследването 

3.1.2. Методология на изследването 

3.1.3. Данни, използвани в изследването 
3.1.4. Резултати от изследването 

3.1.5. Анализ на резултатите от изследването 

3.2. Възможности за фискални и монетарни въздействия върху 
бизнес цикъла на България 

3.2.1. Теоретични основи 

3.2.2. Методология на изследването 
3.2.3. Данни, използвани в изследването 

3.2.4. Резултати от изследването 

3.2.4.1. Резултати от логистичната регресия 

3.2.4.2. Резултати от регресията по метода на най-малките 
квадрати 

3.2.5. Изводи от изследването 

3.3. Бъдещото членство на България в Еврозоната от гледна точка 
на бизнес цикъла 

3.3.1. Теоретична обосновка 

3.3.2. Методология и данни 
3.3.3. Емпирична оценка на степента на сближаване на 

икономическия цикъл на България с общия цикъл на ЕЗ 

3.3.4. Фискални и монетарни фактори, въздействащи върху 

конвергенцията на цикъла на България с този на ЕЗ 
3.3.5. Изводи от изследването 

Заключение 

Използвана литература 
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III. СИНТЕЗИРАНО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ 

ТРУД 
 

УВОД 

 

В увода е обоснована актуалността на изследвания проблем и са 
дефинирани целта и задачите, предмета, времевия и териториалния 

обхват на изследването, методологията на емпиричен анализ, както и 

защитаваната от автора теза. 
 

ГЛАВА ПЪРВА 

ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЦИКЪЛ 
 

В глава първа е анализирана същността на икономическия цикъл и 

неговите основни разновидности и са прегледани и систематизирани 

основните теоретични виждания за бизнес цикъла. Основните акценти 
са поставени върху същността, видовете и особеностите на 

икономическите цикли. Основно място заема прегледът и 

систематизацията на теоретичните възгледи за бизнес цикъла като са 
разгледани множество автори от различни икономически школи и 

направления. Основна цел на автора е чрез анализ на теоретичните 

основи и на резултатите от направените емпирични изследвания да се 
обособят изводи за провежданата икономическа политика и да се 

начертаят насоки за бъдещото и развитие. 

При разглеждането на същността на икономическия цикъл, 

авторът представя взаимодействието между икономическия цикъл и 
обществото и въздействието, което бизнес цикъла има върху 

икономическия живот на една страна. Авторът стига до извода, че 

изучаването на бизнес цикъла е сравнително ново направление в 
икономическата наука, поради необходимостта от натрупване на 

достатъчно количествена и качествена информация за миналите 

периоди. Бизнес цикълът се определя като флуктуации на средната 

икономическа активност, която се движи в цикличен модел с 
вариращи периодичност и амплитуда. Той има две повратни точки 

(връх и дъно) и две фази (експанзия и рецесия), които са свързани 

помежду си. От даденото определение става ясно, че той е 
макроикономическо явление, оказващо въздействие върху цялото 

общество.  
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При разглеждането на видовете икономически цикли, авторът 

разглежда основните видове икономически цикли, които се определят 
от продължителността на цикъла. Тъй като всяка периодична функция 

може да бъде представена като съвкупност от прости периодични 

функции, всеки икономически цикъл е съставен от по-малки 

стопански цикли. При прегледът са изключени цикли с 
продължителност по-малка от една година, поради сезонния им 

характер, което оставя три основни вида икономически цикли – дълги 

вълни, цикли на икономическия растеж и краткосрочни канюнктурни 
цикли. Дългосрочният икономически цикъл проследява резултатите 

от развитието на различни процеси, чиито ефекти стават видими при 

наблюдаването на по-дълги периоди от време – нарастването на 
населението, на ефективността на производствените фактори, 

разкриването на нови пазари и др. Краткосрочните икономически 

цикли отразяват месечните, тримесечните или годишните особености 

на икономическата конюнктура. 
Дългите вълни или т. нар. цикли на Кондратиев са с 

продължителност между 40 и 60 години и са причинени от кризи, 

възникващи в случаи, когато  остарялата икономическа структура се 
намира в противоречие с навлезлите нови технологии и новата, по-

ефективна организация на производството. Циклите на 

икономическият растеж или т. нар. цикли на Кузнец са с 
продължителност между 15 и 25 години като главните причини за тях 

са промените в жилищното строителство, демографските промени и 

инфраструктурните инвестиции. Краткосрочните конюнктурни цикли 

са два вида – цикли на Китчън (от 3 до 5 години) и цикли на Жугляр 
(от 7 до 11 години). Цикълът на Китчън се причинява от промени в 

наличните запаси. Той се свързва с изоставането на движението на 

информационните потоци, засягащи вземането на решения от страна 
на търговските фирми. В рамките на цикъла на Жугляр могат да се 

забележат колебания на инвестициите в основен капитал, а не само 

промени в равнището на заетост на основния капитал и на запасите, 

както е при цикъла на Китчън. Често цикълът на Жугляр се определя 
като основния икономически цикъл. 

Разглеждайки особеностите на икономическите цикли, авторът 

ясно откроява няколкото характерни особености, които се проявяват 
при всички видове цикли. Първата от техните особености е 

интензивността им. Икономическият растеж може да бъде нарастващ, 
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намаляващ или да се запазва относително стабилен, както при 

положителен, така и при отрицателен тренд. Важна характеристика на 
циклите са техните фази. При циклите на Кондратиев се 

разграничават четири фази - просперитет, рецесия, депресия и 

подобряване. Циклите на Кузнец се делят на три етапа - експанзия 

след депресия, стабилен растеж с наличие на пълна заетост и 
стагнация или депресия с наличие на висока безработица. При 

краткосрочните цикли се наблюдават две фази – фаза на експанзия, в 

чиито край се достига до връх, и фаза на рецесия, в чиито край се 
достига до дъно. Динамиката на икономическия цикъл се измерва с 

растежа на реалния БВП, като повратните точки се изобразяват 

графично като най-високи и най-ниски точки, съответно над или под, 
изравнената тренд линия и абсцисната ос. Според характера на 

измененията, най-вече на дъното, графичните изображения на 

икономическите цикли могат да приемат V-образна, W-образна и U-

образна форма. За икономическите цикли с V-образна форма е 
характерно, че се формира само едно дъно, след което условията за 

растеж на икономиката се възстановяват и тя отново навлиза във 

фазата на експанзия. Икономическите цикли с W-образна форма 
формират две дъна. Първото дъно е последвано от краткосрочно, най-

често едногодишно повишаване на реалния БВП, след което следва 

втори спад на показателя. Трайна тенденция на растеж и оживление 
настъпва едва след преминаването на второто дъно. За 

икономическите цикли с U-образна форма са характерни 

продължителните периоди на кризисни сътресения и депресивни 

състояния на икономиката. 
В хода на разглеждането на теориите за бизнес цикъла, авторът 

представя теоретичните възгледи на икономисти от различни 

икономически направления и школи и предпоставките за възникване 
на бизнес цикъла според всеки от тях. Изводите, които могат да се 

изведат за класическата школа са, че несъответствия между 

съвкупното търсене и съвкупното предлагане, които пораждат 

колебания от рода на бизнес циклите, са по правило невъзможни. 
Съвкупното търсене не може трайно да се отклонява от съвкупното 

предлагане, което означава, че търсенето не притежава потенциал да 

поражда циклични колебания. Временните неравновесия се 
преодоляват бързо чрез корекции на цените и заплатите. Класическата 

школа не анализира задълбочено колебанията, възникващи в 
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съвкупното предлагане. Предположението за равновесен характер на 

икономическата система и за отсъствие на колебания в нея не 
съответстват на историческите факти и на съвременната стопанска 

действителност. Тъй като тя не предлага задоволително обяснение на 

кризите и икономическите колебания, това се опитват да направят 

други школи и направления в икономическата наука.  
Уилям Джевънс и Хенри Муур определят природните фактори 

като първопричина за икономическите кризи. Джевънс заключва, че 

цикълът на слънчевата активност е причината за цикличност в 

икономиката, а според Муур причината за икономическите кризи са 

климатичните промени.   

Според Джон Милс и Артър Пигу психологически фактори са 
главната причина за икономическите цикли. Милс смята, че вярата на 

хората дава стойност на парите, стоките и услугите, като сами по себе 

си те не притежават такава. Кризата е загуба на вяра в стойността, а 
според Пигу основната движеща сила на цикличността са 

настроенията на инвеститорите и предприемачите, а паричното 

предлагане описва като функция на очакванията на инвеститорите, 
чието поведение от своя страна, е стадно, тъй като се ръководи от 

настроенията на масата.  

Теорията на Жан-Шарл Сисмонди, за разлика от тези на Джевънс, 

Муур, Милс и Пигу не е екзогенна, а ендогенна. Той критикува 
Закона на Сей и определя  продукцията, която остава нереализирана, 

т.е. т. нар. свръхпроизводство за причинител на кризите. Изводът, до 

който той достига е, че свръхпроизводството представлява резултат от 
хаотичния стремеж на инвеститорите към търговия с все по-голям 

обем стоки. Ако Законът на Сей бе валиден, то свръхпроизводство не 

би съществувало, тъй като на всяко производство щеше да 
съществува равно по сила потребление и двата показателя щяха да се 

развиват с едно и също темпо.  

Томас Малтус също критикува Закона на Сей. Според него бизнес 

цикълът представлява двустранна зависимост между демографската 
цикличност и цикличността на производството. Колкото повече 

нараства населението, толкова повече се увеличават бедността и 

недостигът. Според Малтус кризи настъпват в периоди на 
свръхпроизводство, т.е. когато цените на стоките намалеят в резултат 

на пресищането на пазарите. Той, също като Сисмонди смята 

свръхспестяването на населението за фактор, който утежнява кризите. 



 

 

13 

Въпреки че Карл Маркс не оставя цялостна теория за цикличността 

на икономиката, разглеждането на творчеството му показва, че според 
него цикличността на икономиката има сложен характер и е 

ендогенна – причинява се от множество вътрешни за икономическата 

система фактори. Маркс изтъква като основни причинители на 

кризите недостатъчното потребление и свръхинвестициите. 
Според Густав Касел икономическите цикли имат ендогенен 

характер и причината за тях се корени в процеси и фактори в 

стопанството и такива, които са продукт на човешкото поведение. Той 
ги описва първоначално като промени в производството, 

впоследствие тяхното влияние върху производствените фактори и 

най-вече върху тяхната динамика, след това върху колебанията на 
цените и доходите и накрая, върху динамиката на капиталовите 

пазари.  

Според Йозеф Шумпетер цикличността в икономиката може да 

бъде предизвикана от множество екзогенни и ендогенни за 
икономиката фактори, но нововъведенията са факторът, който 

изважда икономиката от равновесие. Кнут Виксел се противопоставя 

на теориите за свръхпроизводство и свръхинвестиции. Според него 
кризите не притежават фиксиран период на повторяемост, а 

макроикономическите колебания не са с определена периодичност. За 

Виксел и кризите, и макроикономическите колебания са със случаен 
характер и при тях не може да става дума за цикъл. Виксел определя 

като причини за макроикономическите колебания външни 

обстоятелства, принадлежащи на икономическия живот и отчасти 

вътрешната структура на икономиката, разглеждана от материална и 
психологическа гледна точка.  

Теорията на Гунар Мьордал, също както и при другите 

представители на стокхолмската школа, е забележителна с опита за 
динамичен подход, при който в анализа се прилагат различни 

динамични методи. Динамичният равновесен подход на Мьордал 

включва идеята, че при теоретично определяне на равновесието е 

необходимо да се вземат предвид очакваните резултати от влиянието 
на някои промени и движения. Концепцията за ex ante 

(предварително) и ex post (последващо), която той включва в 

теоретичния анализ на паричното равновесие, може да се разглежда 
като най-важния принос на Мьордал за развитието на динамичния 

метод. Според него последващите спестявания могат да се отклонят 
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от предварителните инвестиции, но последващото ниво на 

спестявания и инвестиции трябва да се балансира, тъй като в 
дългосрочен план обществото може да спести само чрез натрупване 

на реални активи. В динамичния процес предварителните очаквания 

водят до последващо постигане на равновесие. Според Мьордал точно 

този процес води до неочаквани печалби и загуби на отделните 
икономически субекти и до колебанията в цените. Разбирането на 

механизма на формирането на паричното равновесие може да 

допринесе за намаляване на ефектите от икономическия цикъл, 
въпреки че цикълът като такъв не може да бъде напълно елиминиран. 

Мерките, необходими за постигане на парично равновесие, и мерките, 

насочени към постигането на други цели, могат да влязат в конфликт 
помежду си. Усилията за постигане на пълна заетост могат да бъдат 

свързани с високи социални разходи. 

Връзката между количеството пари и лихвения процент е в 

основата на теорията на Лудвиг фон Мизес за икономическия цикъл. 
Мизес определя неограничените възможности за създаване на 

фидуциарни пари като най-голямата опасност за стабилността на една 

икономика. Според другият представител на австрийската 
икономическа школа – Фридрих фон Хайек цените трябва да се 

определят не само в относително, а и в абсолютно изражение, тъй 

като именно промените в паричните променливи изваждат 
икономиката от равновесното ѝ състояние. Хайек счита, че основният 

циклогенен фактор е кредитната дейност на банките. Поради 

осигуряваната от централната банка висока степен на еластичност на 

парите и предоставяната голяма свобода на търговските банки при 
кредитирането се създават възможности за манипулиране на 

лихвените проценти и за създаване на неравновесие от страна на 

държавата, което означава, че основна причина за бизнес цикъла 
представляват действията на монетарните власти. 

За разлика от съществуващите преди него теории, които 

концентрират своите анализи на ниво индивиди и фирми, Джон Кейнс 

обръща внимание на агрегирани за цялата икономика величини. 
Кейнс определя пределната ефективност на капитала като основен 

фактор, пораждащ цикличните колебания. Той твърди, че по време на 

експанзия оптимистичните очаквания на инвеститорите тласкат 
пределната ефективност на капитала нагоре. Вследствие на внезапна 

загуба на доверие, която не може да бъде точно определена, настъпва 
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криза, която води до спад на пределната ефективност на капитала. 

Останалите два психологически фактора – предпочитанието към 
ликвидност и пределната склонност към потребление – допълнително 

задълбочават кризата, тъй като увеличават лихвения процент и 

намаляват потреблението.  
Джеймс Тобин значително модернизира теорията на Кейнс. Той 

отхвърля ортодоксалната концепция за „laissez-faire“ и насърчава 

държавната намеса в икономиката. Тобин набляга в своите творби на 

практическото приложение на икономическата теория чрез 
провеждането на макроикономическа политика. Тобин смята, че 

необходимостта от регулиране на търсенето е теоретично оправдана. 

Той вижда основния проблем на пазарната икономика в непълната 
заетост, а не в инфлацията. Тобин е убеден, че безработицата носи 

огромни загуби и категорично се противопоставя на опитите за 

снижаване на инфлацията чрез увеличаване на безработицата. Според 

Тобин намаляването на данъците може да стимулира потреблението, а 
строгата парична политика обуславя нарастване на лихвения процент, 

дестимулира инвестиционното търсене и забавя икономическия 

растеж. 
Според Пол Самюелсън причините за колебанията се крият в 

самата икономика, т.е. неговите модели имат определено ендогенен 

характер. Той смята, че взаимодействието между мултипликатора и 
акселератора може да предизвика бизнес цикъла. Цикличните 

колебания се предизвикват предимно от акселератора, докато 

мултипликаторът връща икономиката към равновесното ѝ състояние.  

Държавните разходи са циклогенният фактор и промените в тях дават 
началния импулс. Включването на функционални зависимости в 

модела поражда възможност и други фактори да придобият 

циклогенен характер.  
За разлика от кейнсианците, монетаристите приемат, че 

колебанията в икономиката са причинени от промените в 

количеството на парите, а причината за засилването на амплитудите 

на бизнес цикъла се явяват грешните очаквания и бавното адаптиране 
на икономическите агенти към промените, които настъпват в 

икономическата среда. Милтън Фридман доказва, че паричното 

предлагане е проциклично, т.е. нараства при експанзия и намалява 
при рецесия и върховете и дъната на бизнес цикъла са предхождани 

съответно от най-високите и най-ниските темпове на нарастване на 
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паричното предлагане. Фридман, заедно с Ана Шварц, достигат до 

заключението, че амплитудата на темпа на изменение на паричното 
предлагане кореспондира със силата на колебанията на 

икономическия цикъл. 

Въпреки че е монетарист Алан Мелцер е от основните критици на 

Фридман. Заедно с Брюнер отбелязват липсата на относителните 
цени, лихвените проценти и кредитните пазари в теорията на 

Фридман. Брюнер и Мелцер заключават, че чрез поддържането на 

постоянни реални лихвени проценти и, пренебрегвайки фискалните 
променливи и относителните цени, „общият модел“ на Фридман 

пренебрегва променливите, които обясняват в голяма степен бизнес 

циклите. Мелцер отправя критики и към Кейнс. Според него, 
акцентът в „Общата теория“ на Кейнс не са разходните 

мултипликатори и промените в съвкупното търсене, а цените. Мелцер 

счита, че основната цел на Кейнс е да освободи икономиката от 

прекомерната несигурност, която кара притежателите на богатства да 
увеличат търсенето на пари и да очакват по-висок риск при отпускане 

на заеми. Повишаването на премиите за ликвидност и риск оскъпяват 

зааемите за предприемачите и водят до намаляване на инвестициите и 
до хронично потискане на производството, заетостта и капитала под 

потенциалните им равнища. 

Брюнер синтезира монетаристките възгледи за връзката „пари-
доход“ по следния начин – действията на паричните власти са 

определящи за динамиката на количеството на парите; за колебанията 

в производството, заетостта и цените, важен фактор са паричните 

импулси; измененията в количеството на парите са най-добрата мярка 
за силата на паричните импулси. Брюнер акцентира върху паричното 

предлагане и неговите изменения като основен фактор за цикличните 

колебания. Брюнер разделя монетаристките възгледи за механизма на 
влияние на парите и паричната политика върху реалната икономика 

на две категории – силна теза и слаба теза. При слабата монетаристка 

теза – участват парите и доходността на активите, затова промените в 

лихвените проценти са начинът, по който измененията на паричната 
маса влияят върху реалната икономика. Силната монетаристка теза 

представлява разширен вариант на слабата теза. Допълнението 

включва фактори, определящи икономическата динамика – 
монетарни, фискални и други. Определя се ролята на парите при 

пораждането на бизнес циклите. Колебанията на паричното 
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предлагане, генериращи бизнес циклите са доста по-силно изразени от 

колебанията на останалите фактори, което е причината за тяхната 
значимост. Промените в количеството пари причиняват значителни 

колебания в останалите променливи. Икономиката не успява да 

абсорбира шоковете, създадени от паричните импулси, и динамиката 

на съвкупната активност следва движението на паричното предлагане. 
Според теорията за рационалните очаквания икономическите 

агенти при вземането на решения за бъдещите си действия вземат 

предвид цялата информация, с която разполагат, а не само тази от 
минали събития. Отчита се фактът, че агентите не разполагат с пълна 

информация, но се приема, че те могат да се учат и да придобиват 

нови знания за икономическата среда и за механизма на действие на 
пазарите и икономическата политика. Приема се също, че вследствие 

на възможността да се учат от придобития собствен опит и от 

историческите събития те не допускат систематични грешки и могат 

да генерират възможно най-точни прогнози за очакванията от 
различните вероятностни развития на променливите в бъдеще, като 

кризите се явяват случайни отклонения от вероятностните очаквания. 
Робърт Лукас разглежда бизнес цикъла като погрешна преценка на 
икономическите агенти за относителните цени. Стопанските субекти 

неправилно оценяват промените, настъпващи в равнището на цените, 

обърквайки ги с изменения на относителните цени, поради което 
предприемат промени в своето собствено производство. 

Теорията за реалните бизнес цикли може да бъде разглеждана като 

продължение на теорията за рационалните очаквания. Тя също се 

изгражда на базата на предположението за общо икономическо 
равновесие, което означава, че е налице съвършена конкуренция на 

всички пазари и всички цени и заплати са гъвкави. За икономическите 

агенти са характерни рационалните очаквания и не съществува 
състояние на недоброволна безработица. Теорията за реалните бизнес 

цикли приема шоковете в съвкупното предлагане за причина за бизнес 

циклите. Шоковете могат да имат положителен или отрицателен 

характер. Шокове с положителен характер са новите изобретения, 
иновациите, откриването на нови залежи на природни ресурси и др. 

Отрицателни шокове върху предлагането са например повишаването 

на цената на петрола, природни бедствия, човешки действия, водещи 
до унищожаване на производствени мощности и др. 
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Първата вълна на новата кейнсианска теория се формира 

паралелно с теорията за рационалните очаквания. Много икономисти 
са на мнение, че идеите на Кейнс не са погрешни, а са погрешно 

разбрани и погрешно приложени. Друг важен фактор за възникването 

на теорията е несъответствието на изводите на новата класическа 

макроикономика с фактите от реалността и по-точно наличието на 
съвършени пазари, съвършена конкуренция, гъвкави цени и заплати, 

задължително водещи до колебания на съвкупното производство, 

ефективни по Парето и до равновесие на трудовия пазар. Възгледите 
на новата кейнсианска теория са противоположни – негъвкавост на 

номиналните цени и заплати, парите и паричната политика в 

краткосрочен план не са неутрални, налице е монополистична 
конкуренция. Тези особености засилват колебанията на икономиката 

в краткосрочен и средносрочен план и пречат на бързото 

възстановяване на равновесието. Те предполагат неефективност, 

затова бизнес цикълът е неефективно състояние на икономиката в 
динамичен аспект. Липсата на неутралност на парите в краткосрочен 

план изиграва ролята на основен импулс за пораждането на колебания 

в икономическата система.  
Втората вълна новокейнсиански модели преодолява слабостите на 

първата вълна – статичност и ниска степен на емпирична 

приложимост. Интегрирайки теорията за реалните бизнес цикли, 
втората вълна модели придобива способността да изпълнява 

двойствени функции. От една страна се прави допускането за наличие 

на съвършена конкуренция, гъвкавост на цените и заплатите, което е 

основата за постигането на ефективност по Парето. Ролята на 
държавата в този случай е да провежда неутрална икономическа 

политика. От друга страна, допусканията за различните пазарни 

несъвършенства и негъвкавостта на реалните и номиналните 
величини при решаването на моделите и правенето на сравнение с 

решенията, когато е налице оптимално разпределение на ресурсите, 

дава възможност за оценяване на неефективността, откриване на 

причините за нея и прилагане на подходяща икономическа политика 
за нейното премахване или смекчаване. 

След направените анализи на теоретичните възгледи на 

икономисти от различни икономически направления и школи, авторът 
стига до извода, че макроикономическата теория трябва да извърви 

още дълъг път, за да може да даде задоволително обяснение на 
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цикъла. Авторът е на мнение, че към настоящия момент 

новокейнсианските модели са най-добрата алтернатива, позволяваща 
едновременно прогнозиране и анализиране на макроикономическите 

показатели и оценяване на вариантите на икономическа политика, 

като се отчита тяхната комбинация от емпирична приложимост и 

теоретична издържаност. 
 

ГЛАВА ВТОРА 

 ЕМПИРИЧНА ОЦЕНКА НА ПОТЕНЦИАЛНОТО 

ПРОИЗВОДСТВО, ЦИКЛИЧНАТА ПОЗИЦИЯ И ФАЗАТА ОТ 

БИЗНЕС ЦИКЪЛА НА БЪЛГАРИЯ 

 
Глава втора е посветена на същността и емпиричната оценка на 

потенциалното производство, цикличната позиция и фазата от бизнес 

цикъла на България. Основните акценти са поставени върху 

същността и методите за оценка на потенциалното производство, 
както и върху избора на подходящ метод за оценка. 

Представени са същността на потенциалното производство, 

цикличната позиция и фазата от бизнес цикъла. Потенциалното 
производство е основа за изследване на бизнес цикъла. Отклонението 

от макроикономическия потенциал (т.нар. производствен разрив) 

определя цикличната позиция на икономиката, фазата от бизнес 
цикъла, в която се намира стопанството, както и подходящата 

макроикономическа политика. Авторът достига до извода, че 

икономистите не са постигнали съгласие кои са най-добрите подходи 

за оценка на макроикономическия потенциал и производствения 
разрив. Съществуват множество такива подходи, всеки от които има 

своите предимства и недостатъци. За оползотворяване на силните 

страни на отделните методи и за преодоляване на техните 
недостатъци е препоръчително да се използват комбинации от 

методи, като получените резултати се сравняват с цел по-висока 

точност и реализъм на оценките.  

Авторът описва цикличната позиция като отклонението на реалния 
БВП от потенциалното му равнище – инфлационен разрив, ако 

реалният брутен вътрешен продукт е по-висок от потенциалния и 

дефлационен разрив, ако потенциалното производство превишава 
реалното. Фазата на икономическия цикъл се определя чрез 

идентифициране на повратните точки на бизнес цикъла – върхове и 
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дъна. Тя бива два типа – подем и спад. Между дъно и връх 

икономиката се намира във фаза на подем, а между връх и дъно – във 
фаза на спад. 

Авторът заключва, че не съществува една единствена общоприета 
дефиниция за потенциално производство, а и е невъзможно 

съставянето на такава. Потенциалният БВП е хипотетична 
ненаблюдаема величина, което усложнява нейното дефиниране. Една 

от най-често използваните дефиниции за потенциално производство е 

тази, според която потенциалното производство е максимумът, който 
дадена икономика може да произведе, без да се стигне до 

„прегряване” и нежелани последствия, които включват най-вече 

индуцирането на инфлация. В търсене на всеобхватност авторът 
представя и множество други дефиниции на потенциалният БВП от 

различни автори. 

Налице е голямо разнообразие от методи за оценка на 

потенциалното производство, като не е възможно определянето на 
един от тях като най-добър. Всеки метод има своите силни и слаби 

страни. Авторът разделя подходите за оценка на потенциалния 

продукт на две големи групи – методи за оценка на статистически 
отклонения и методи за оценка на структурни връзки. Първите се 

опитват да разделят времевите редове на постоянни и циклични 

компоненти, а вторите се опитват да изолират ефектите на 
структурните и цикличните влияния върху продукцията, като 

използват икономическата теория. 

Сред методите за оценка на статистическите отклонения 

авторът разглежда филтрите на Ходрик-Прескот, Бакстър-Кинг, 
Кристиано-Фицджералд, линеен и квадратичен тренд и разлагане по 

Бевъридж-Нелсън. 

Филтърът на Ходрик-Прескот се използва при анализ на 
проявяващи циклично поведение във времето икономически 

величини. Използването на филтъра е основано върху 

минимизирането относно Ypot на израза: 

 
(1) 

 

където Yt е реалният БВП, Ypot e трендът, а λ > 0 е параметърът на 
изглаждане. Наблюдаваният времеви ред от данни за БВП се разлага 

на два компонента – тренд Ypot и циклична компонента GAPt: 
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(2)                                                                                                                                  
 

Цикличната компонента GAPt представлява производствения 

разрив между наблюдавания реален БВП Yt и тренда Ypot 

(потенциалния БВП). 
Филтърът на Бакстър-Кинг спада към т.нар. честотни филтри, 

които се характеризират с използването на спектрален анализ. Поради 

невъзможността да бъде приложен идеален честотен филтър, който 
съществува само на теория, се използва филтърът на Бакстър-Кинг, 

като най-близко приближение до идеалния честотен филтър. 

Бакстър-Кинг филтърът е линейно преобразувание на данните, при 

което интегралът на квадрата на грешката от приближението 
ppB ,ˆ  се 

минимизира при ограничение 
ppB ,ˆ  (1) = 0: 

 

(3)                                                                                                                                  

 
където: 

 

(4)                                                                                                                                
 

{(a,b) ∪ (−b,−a)} принадлежи на интервала на вариация на тренда 

(−π ,π), а i е имагинерното число. 

Филтърът на Кристиано-Фицджералд също спада към т.нар. 
честотни филтри, характеризиращи се с използването на спектрален 

анализ. Принципът му на действие е същият – минимизира се 

квадратът на грешката между идеалния филтър и резултата при 
приближението. Формулата за изчисляване на филтъра е: 

 

(5)                                                                                                                                    

 
 

където 1

~
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 са линейни комбинации от jB
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Линейният и квадратичният тренд се извличат от времеви 

редове от данни и не се базират на структурна зависимост в 

икономиката. За основа на трендовете служи предположението, че 
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използваните за изграждането им времеви редове притежават 

определена динамика, която се определя от зависимостта на по-
новите данни във времевите редове от по-старите. Следните две 

уравнения се оценяват при използването съответно на линеен и 

квадратичен тренд: 

 
(6)                                                                                                                                    

 

(7)                                                                                                                                   
 

Където Ypot е потенциалният БВП, t е времето, c0 и b0 са свободни 

членове, b1, c1 и c2 са регресионни коефициенти и Ɛ са смущения. 
Разлагането по Бевъридж-Нелсън използва ненаблюдаеми 

постоянни и временни компоненти, състоящи се съответно от случаен 

ход с отклонение и стационарен авторегресионен процес. 

Сред методите за оценка на структурните връзки авторът 
разглежда структурна векторна авторегресия на Бланшар и Куа, метод 

на системно оценяване на потенциалния БВП и NAIRU, множествено 

разлагане на Бевъридж-Нелсън, структурен VAR с две променливи, 
множествен филтър на Калман, метод с многовариантни филтри и 

производствена функция на Коб-Дъглас. 

Структурната векторна авторегресия на Бланшар и Куа 
произтича от традиционния кейнсиански и неокласически синтез, 

който идентифицира потенциалната продукция с агрегираните 

възможности за предлагане на икономиката и цикличните колебания с 

промените в съвкупното търсене. Въз основа на векторна 
авторегресия за растежа на производството и безработицата, този 

метод идентифицира структурните смущения на предлагането и 

търсенето, като приема, че първите имат трайно въздействие върху 
производството, докато последните могат да имат само временно 

въздействие върху него. 

Методът на системно оценяване на потенциалния БВП и 

NAIRU определя взаимовръзките между производството, 
безработицата и инфлацията въз основа на предложените от теорията 

икономически взаимовръзки. Оценява се потенциалното производство 

и естествената норма на безработица въз основа на система от 
едновременни уравнения за производството, безработицата, 

инфлацията и заплатите. 

 +t b+ b = Y 10pot

+tc+ tc+ c = Y 2

2

10pot
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Множественото разлагане на Бевъридж-Нелсън предполага 

използването на информацията, съдържаща се в съвместното 
движение на редица икономически времеви редове, за да се оцени 

производствения разрив. 

Структурен VAR с две променливи – БНП и потреблението, 

могат да бъдат използвани, за да се идентифицират постоянните и 
преходните компоненти на БНП. Двустранното представяне може да 

се усили с лагове на съотношението потребление към БНП. 

Филтърът на Калман е оптимален рекурсивен алгоритъм за 
обработка на данни и извличане на ненаблюдаеми променливи. 
Филтърът комбинира всички измерими данни с предшестващата 

информация за хода на ненаблюдаемите променливи и произвежда 
прогнози за променливите по начин, който минимизира 

статистическата грешка. 

Методите, използващи многовариантни филтри, могат да бъдат 

различни, като това различие произлиза от променливите, включени в 
модела. Най-често променливите, които се използват за оценка на 

потенциалния БВП са реалният БВП, темпът на инфлация и нормата 

на безработица. Тези методи могат да бъдат класифицирани и като 
полуструктурни, защото съчетават традиционните статистически 

филтри с кривата на Филипс, закона на Оукън и други. 

Производствената функция на Коб-Дъглас е широко използван 
метод от национални, европейски и международни институции – 

централни банки, Европейска комисия, Международен валутен фонд 

и др. Авторът е използвал два комбинирани подхода за оценка на 

потенциалното производство на България, включващи филтър на 
Ходрик-Прескот и производствена функция на Коб-Дъглас. 

Потенциалният БВП и отклоненията от него са оценени чрез 

формулата: 
 

(8)                            YPOT = A * (K
α
 * LPOT

β
)      

 

където YPOT е потенциалният БВП в реално изражение, А – 
общата факторна производителност, К – капиталовите запаси в реално 

изражение, α  - еластичността на съвкупното производство спрямо 

капитала, LPOT - потенциалната заетост на трудовите ресурси, β - 
еластичността на съвкупното производство спрямо заетостта. 
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Коефициентите за еластичност са изчислени по равновесен подход, 

основаващ се на подоходната структура на БВП. Доходът от труд се 
изчислява чрез добавянето на една трета от сумата на нетния смесен 

доход NMI и нетния опериращ излишък NOS към компенсацията на 

наетите лица CE. Доходът от производствения фактор капитал се 

получава като сума на две трети от сбора на нетния опериращ 
излишък NOS и нетния смесен доход NMI. 

 

(9)                    α = 2/3 (NMI + NOS) / (CE + NMI + NOS)                                     
 

(10)             β = [CE + 1/3 (NMI + NOS)] / (CE + NMI + NOS)   

 
Размерът на капиталовите запаси е изчислен чрез подхода на 

постоянното съотношение „капиталови запаси–БВП”, което се счита 

за константа в икономическата литература. 

При втория подход за определянето на потенциалната заетост 
LPOT се използват работната сила LF и естествената норма на 

безработица NUR. Последната се получава чрез филтриране на 

нормата на безработица UR с филтъра на Ходрик-Прескот. Формулата 
за получаване на потенциалната заетост по втория подход е: 

 

(11)                         LPOT = (100 – NUR)/100 * LF                                                  
 

Общата факторна производителност е изчислена по формулата: 

 

(12)                                 At = Yt / (Kt
α
 * Lt

β
)                                                             

 

където At е общата факторна производителност в период t, Yt е 

БВП в период t, Kt са капиталовите запаси в период t, а Lt е броят 
заети лица. 

Когато се стига до избор на метод за определяне на 

потенциалното производство, авторът стига до извода, че всеки 

метод за оценка на потенциалното производство има своите силни и 
слаби страни. Най-използвани са филтърът на Ходрик-Прескот, 

производствената функция и филтърът на Калман – както 

самостоятелно, така и в комбинация.  
Използването на статистически филтри е неизбежно. Дори когато 

се прилагат структурни подходи, основаващи се на производствена 
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функция, тъй като някои входящи променливи, като например 

заетостта или общата факторна производителност, се изглаждат със 
статистически филтър. Макар че е трудно да се даде универсална 

класификация на методите, статистическите методи имат повече 

недостатъци от икономическите методи. Авторът заключва, че 

комбинирането на два различни метода – статистически и структурен, 
при оценката на потенциалния БВП спомага за преодоляването на 

индивидуалните недостатъци на двата метода, но независимо от 

избрания метод, е необходимо той да се използва критично и 
немеханично. 

 

ГЛАВА ТРЕТА 

ФИСКАЛНИ И МОНЕТАРНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ 

БИЗНЕС ЦИКЪЛА НА БЪЛГАРИЯ 

 

В глава трета на дисертационния труд са направени 
иконометрични изследвания върху бизнес цикъла на България. 

Направен е опит за датиране и прогнозиране на икономическия цикъл 

на България, изследвани са възможностите за фискални и монетарни 
въздействия върху бизнес цикъла на България и е изследвана 

готовността на България за членство в Еврозоната от гледна точка на 

бизнес цикъла. В тези емпирични изследвания са използвани 
методологиите регресионен анализ на времеви редове по метода на 

най-малките квадрати, регресионен анализ на времеви редове по 

метода логистична регресия и регресионен анализ на времеви редове 

по метода векторна авторегресия (VAR). 
Авторът избира да направи опит за датиране и прогнозиране на 

икономическия цикъл на България, защото прогнозирането на 

бизнес цикъла е важна част от икономическата наука. То дава 
възможност за своевременна реакция на макроикономическите 

стратези при риск от инфлация или рецесия. Авторът открива, че 

основен проблем при предвиждането на бизнес цикъла са лаговете. Те 

могат да направят икономическата политика неефективна. Поради 
тази причина са необходими модели за прецизно и навременно 

оценяване на разрива на БВП и на повратните точки на бизнес цикъла. 

Колкото по-рано бъде предвидена опасността от индуциране на 
инфлация или изпадане в рецесия, толкова по-бързо ще бъдат 
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нанесени промени в икономическата политика за справяне с 

проблема. 
Авторът прави теоретичен преглед на множество модели за 

прогнозиране на бизнес цикъла и изтъква техните силни и слаби 

страни. Авторът достига до извода, че най-подходящ за прогнозиране 

на повратните точки на бизнес цикъла е метода логистична регресия. 
При този метод вероятността да се случи дадено събитие (експанзия 

или рецесия) се изчислява, като се използват няколко показателя. 

Основен плюс на модела в сравнение с други методи за прогнозиране 
на бизнес цикъла е, че той прогнозира директно повратните точки, а 

не индиректно чрез изчисляване на бъдещия БВП, което води до по-

голямата точност на метода. В изследването авторът използва т.нар. 
„бинарна логистична регресия”, което означава, че зависимата 

променлива може да заема само две възможни стойности - "0" или "1". 

С "0" той обозначава периодите на растеж, а с "1", периодите на спад. 

Границата, която използва авторът е 0.5, което означава, че всички 
изчислени вероятности над 0.5 принадлежат към "1", а всички под или 

равно на 0.5, към "0". В изследването авторът използва тримесечни 

данни за БВП на България в евро по цени от 2010 г. от Евростат. 
Също така използва филтър на Ходрик-Прескот, за определяне на 

разликата между реалния БВП и потенциалния БВП и за 

идентифициране на повратните точки на българския бизнес цикъл. 
Моделът съдържа шест некорелирани независими променливи. Те 

са следните: новоиздадени разрешителни за строеж, цена на петрола, 

БВП на Еврозоната, показател за доверието в промишлеността, индекс 

за цените на акциите и спред между дългосрочен и краткосрочен 
лихвен процент. Цената на акциите е основен индикатор при 

прогнозирането на бизнес цикъла. В дългосрочна перспектива цената 

на акциите на дружествата, листвани на фондовата борса, е пряко 
свързана със стойността на бъдещите печалби на дружествата и по-

специално с очаквания бъдещ дивидент. Цените на енергоносителите 

могат да имат значителен ефект върху бизнес цикъла. Високите 

разходи за енергия въздействат негативно върху съвкупното търсене и 
върху съвкупното предлагане, тъй като намаляват потреблението и 

увеличават производствените разходи на фирмите. Разликата между 

дългосрочните и краткосрочните лихвени проценти често се използва 
за прогнозиране на бизнес цикъла. Положителната крива на 

доходността е свързана с очаквания за нарастване на икономическата 
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активност в бъдеще, а отрицателната – с очаквания за икономически 

спад. Важна макроикономическа променлива е индикаторът за 
доверие в българската индустрия. Този индикатор отчита вижданията 

на компаниите за тяхната настояща позиция, както и техните 

очаквания за бъдещето. Компаниите трябва бързо да предвидят 

промените в бизнес цикъл, тъй като от тези промени зависят тяхното 
оцеляване и просперитет. Важна макроикономическа променлива е 

БВП Еврозоната. България е малка отворена икономика и нейният 

икономически цикъл е корелиран с икономическия цикъл на нейните 
търговски партньори от ЕЗ, които заемат около 2/3 от българския 

стокообмен с чужбина. Последната независима променлива, 

използвана в модела, е броят на новоиздадените разрешителни за 
строителство. Тази макроикономическа променлива дава представа за 

състоянието на строителния сектор в страната. Съществуват 

емпирични доказателства, че жилищното строителство дава добри 

резултати при прогнозирането на бизнес цикъла. 
Резултатите от оценката на логистичния модел и маргиналните 

ефекти могат да се видят в Таблица 1. В скоби са лаговете за всяка 

променлива. След постъпково отстраняване на статистически 
незначимите променливи от регресионният модел се получава модел с 

пет независими променливи и константа. 

 

Таблица 1. Резултати от оценката на логистичния регресионен 

модел и маргиналните ефекти 
Променлива Коефициент Маргинален 

ефект 

Стандартна 

грешка 

Вероятност Маргинална 

вроятност 

Константа 187.219  83.660 0.025*  

Лихвен спред (-1) -4.977 -0.281 2.206 0.024* 0.001 

Доверие (-1) -0.479 -0.018 0.236 0.042* 0.007 

Петрол (-4) 0.204 0.002 0.090 0.023* 0.003 

Строителство (-1) -0.055 -0.001 0.027 0.044* 0.031 

БВП на ЕЗ (-1) -1.914 -0.161 0.861 0.026* 0.002 

* Значими при критично равнище на значимост 5%   Източник:Съставено от автора 

 
Маргиналният ефект показват с колко ще се промени вероятността 

от настъпване на рецесия при промяна на независимата променлива с 

една единица. Единица намаление на лихвеният спред повишава 
вероятността от настъпване на рецесия с 28%, докато спад на БВП на 

Еврозоната с единица води до повишаване на вероятността от рецесия 
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с 16%. Маргиналният ефект на останалите променливи е значително 

по-нисък при единица промяна в променливата. 
При опита на авторът за прогнозиране на фазата на икономическия 

цикъл на България резултатите от логистичната регресия показват,че 

през разглеждания период се наблюдават и прогнозират общо 47 фази 

на икономическия цикъл, сред които 31 фази на експанзия и 16 фази 
на рецесия. От наблюдаваните 31 фази на експанзия, моделът 

правилно прогнозира 29. От наблюдаваните 16 фази на свиване, 

правилно са прогнозирани 13. Изразено в проценти, моделът 
правилно прогнозира 93.55% от фазите на растеж и 81.25% от фазите 

на спад. Всичко това допринася за високия общ успех на модела, 

който е 89,36% правилно прогнозирани фази. 
Всички статистически показатели и тестове показват, че във висока 

степен моделът, използван от автора в изследването, е надежден и 

адекватен. 

Резултатите от изследването подкрепят тезата, че логистичната 
регресия е добър модел за прогнозиране на фазите на бизнес цикъла. 

Постигнатата висока успеваемост от близо 90% при направените 

прогнози говори за добре структуриран модел, правилно подбрани 
променливи и коректно обработена информация. Авторът достига до 

извода, че добавянето на повече наблюдения би допринесло за още 

по-висок успех при прогнозирането. Правилното определяне на 
периодичността, на правилата за класифициране на зависимата 

променлива и на времевия хоризонт на лаговете са ключови за 

добрите прогнозни свойства на модела.  

Авторът прави заключението, че изборът на подходящи 
променливи зависи от спецификата на отделните държави. 

Установява се, че добавянето на повече специфични за отделните 

държави променливи, като например БВП на основните търговски 
партньори, може да подобри прогнозните свойства на модела. 

Високата прогнозна ефективност на модела показва, че 

логистичната регресия е добър метод за прогнозиране на бизнес 

цикъла и може да даде насоки за определянето на икономическата 
политика на държавни институции и частни икономически субекти. 

Авторът изследва възможностите за фискални и монетарни 

въздействия върху бизнес цикъла на България, тъй като в 
съвременните условия на все по-глобализираща се икономика и все 

по-бърза трансмисия на икономически шокове управлението на 
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икономическия цикъл чрез средствата на макроикономическата 

политика придобива нарастващо значение. Възможностите за 
фискални и монетарни въздействия върху бизнес цикъла зависят от 

различни фактори като цикличната позиция на икономиката, вида на 

валутнокурсовия режим, размера на държавния дълг, кредитния 

рейтинг на страната и др. Ако цикличната позиция на икономиката е 
инфлационен разрив, това предполага провеждането на рестриктивна 

фискална и монетарна политика. Ако цикличната позиция на 

икономиката е дефлационен разрив, е нужна експанзивна фискална и 
парична политика. Валутнокурсовият режим оказва влияние върху 

ефективността на макроикономическите инструменти. Размерът на 

държавния дълг като процент от БВП оказва въздействие върху 
фискалните възможности за управление на бизнес цикъла. Високият 

кредитен рейтинг позволява стимулиране на икономиката при 

опасност от рецесия и т.н. 

Авторът използва два иконометрични подхода – логистична 
регресия за определяне на фискалните и монетарните детерминанти 

на фазата на икономическия цикъл и метод на най-малките квадрати 

за идентифициране на фискалните и монетарни параметри, 
въздействащи върху разрива на БВП. 

Данните, използвани от автора в изследването са от Годишните 

отчети на Българска народна банка за размера на задължителните 
минимални резерви и тримесечни данни на Евростат за всички 

останали променливи. За определянето на разликата между реалния 

БВП и потенциалния БВП и за идентифицирането на повратните 

точки на бизнес цикъла на България автора използва филтър на 
Ходрик-Прескот. Променливите, които се използват в модела са 

задължителни минимални резерви, бюджетно салдо, бюджетни 

приходи, бюджетни разходи и държавен дълг. 
В Таблица 2. са показани резултатите от оценката на логистичната 

регресия и маргиналните ефекти.  
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Таблица 2. Резултати от оценката на логистичния регресионен 

модел и маргиналните ефекти 
Променлива Коефиц

иент 

Маргинален 

ефект 

Стандартна 

грешка 

Вероятност Маргинална 

вроятност 

Константа -0.600  5.838 0.9181  

ЗМР (-4) 1.917 0.092 0.563 0.0007 0.025 

Държавен дълг (-4) 0.200 0.002 0.052 0.0001 0.018 

Бюджетни приходи 
(-4) 

-0.636 -0.193 0.197 0.0013 0.009 

Бюджетно салдо (-4) 0.217 0.016 0.102 0.0335 0.028 

Източник: Съставено от автора 

 
Всички променливи са статистически значими при критично 

равнище на значимост 5% и знаците им отговарят на теоретичните 

очаквания. Нарастването на задължителните минимални резерви, 
държавния дълг и бюджетното салдо увеличава вероятността от 

рецесия четири тримесечия по-късно, а покачването на бюджетните 

приходи намалява вероятността от рецесия с лаг от една година. 
Единица повишение на ЗМР и единица спад на бюджетните приходи 
ще доведат до покачване на вероятността от рецесия съответно с 9% и 

19% след четири тримесечия. Маргиналният ефект на държавния дълг 

и бюджетното салдо е по-нисък и единица промяна в някоя от двете 
променливи ще доведе до значително по-ниско повишение на 

вероятността от рецесия. 

При прогнозирането на фазата на бизнес цикъла на България, 

резултатите, които авторът получава от логистичната регресия 
показват, че е направена прогноза за 28 фази на рецесия и 38 фази на 

експанзия. Моделът правилно е прогнозирал 22 от общо 28 фази на 

рецесия, което се равнява на 78.57% прогнозна успеваемост. От 
наблюдаваните 38 фази на експанзия правилно прогнозираните от 

модела са 33, което е 86.84% успеваемост на прогнозите. Тези 

резултати допринасят за високата обща успеваемост на модела от 
83,33% точност на прогнозите. 

Всички статистически тестове и показатели сочат, че използваният 

в изследването логистичен модел е с добра степен на надеждност и 

адекватност. 
След постъпково отстраняване на статистически незначимите 

променливи в Таблица 3. са показани резултатите от оценката по 

метода на най-малките квадрати. 
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Таблица 3. Резултати от регресията по метода на най-малките 

квадрати 
Променлива Коефициент Стандартна 

грешка 

Вероятност 

Константа -7.662417 11.09218 0.4924 

Бюджетно салдо (-1) 0.792205 0.148949 0.0000 

Бюджетни приходи (-1) -0.480472 0.175774 0.0083 

Бюджетно салдо (-2) 0.937591 0.151608 0.0000 

Бюджетни разходи (-2) 1.054525 0.191824 0.0000 

ЗМР (-2) 1.185585 0.517467 0.0255 

Бюджетни приходи (-4) -0.658819 0.165201 0.0002 

Източник: Съставено от автора 

 

От логистичната регресия, авторът стига до заключението, че най-
разумният начин за намаляване на вероятността от рецесия е 

повишаването на бюджетните приходи като процент от БВП. 

Останалите начини - намаляване на процента на задължителните 

минимални резерви, на равнището на държавния дълг като процент от 
БВП и на бюджетното салдо, могат да имат неблагоприятни ефекти 

върху икономиката. 

От регресията по метода на най-малките квадрати, авторът 
заключва, че дори малки промени във фискалните и монетарните 

променливи в условията на паричен съвет водят до значителни 

промени в разрива на БВП. С оглед целта на макроикономическото 

управление да се минимизира разривът на БВП, се препоръчва 
придържане към съществуващите фискални и монетарни пропорции и 

избягване на промени в тях, тъй като подобни промени биха могли да 

генерират излишни циклични колебания и да увеличат разрива на 
БВП. 

Авторът стига до извода, че в условията на българския паричен 

съвет опитите за провеждане на дискреционна макроикономическа 
политика за смекчаване на цикличните колебания са обречени на 

неуспех. Причината е, че измененията на фискалните и монетарните 

параметри пораждат повече колебания на стопанската активност, 

отколкото изглаждат. 
Авторът изследва бъдещото членство на България в Еврозоната 

от гледна точка на бизнес цикъла, като оценява степента на 

конвергенцията на българския бизнес цикъл с агрегирания цикъл на 
ЕЗ. За тази цел авторът използва методите векторна авторегресия 



 

 

32 

(VAR) и филтър на Ходрик-Прескот. В изследването се използват 

тримесечни сезонно изгладени данни на Евростат за периода от 
първото тримесечие на 2000 до четвъртото тримесечие на 2017 г. 

Емпиричната оценка на степента на сближаване на икономическите 

цикли на България и ЕЗ е извършена чрез четири показателя: 

разликата между разрива на БВП на България и разрива на БВП на ЕЗ, 
коефициента на корелация между разрива на БВП на България и 

разрива на БВП на ЕЗ, Процента на съвпадащите фази на бизнес 

циклите на България и ЕЗ и процента на съвпадащите циклични 
позиции на България и ЕЗ. Краткосрочните причинно-следствени 

връзки между променливите са анализирани чрез Pairwise Granger 

Causality Tests, а дългосрочните – чрез Granger Causality/Block 
Exogeneity Wald Tests. Изведени са Impulse Response графики, които 

показват как целевата променлива (разликата между 

производствените разриви на България и ЕЗ) реагира на фискални и 

монетарни шокове. 
В периода 2000-2009 г. са налице сериозни разлики между 

производствените разриви на България и ЕЗ, които надхвърлят 5% 

през последното тримесечие на 2008 г. В интервала 2010-2017 г. тези 
разлики намаляват и рядко надхвърлят 1%, което предполага 

значително нарастване на синхронизацията на бизнес цикъла на 

България с този на ЕЗ. 
Същият извод може да се направи и от коефициента на корелация 

между производствените разриви на България и ЕЗ. За периода 2000-

2009 г. този коефициент е 0,60, но се повишава до 0,86 за интервала 

2010-2017 г. Дяловете на съвпадащите фази и позиции в циклите на 
България и ЕЗ за периода 2000-2009 г. са съответно 62.5% и 67.5%. В 

периода 2010-2017 г. тези дялове нарастват до съответно 84.38% и 

87.5%, което потвърждава силното сближаване на цикъла на България 
с този на ЕЗ. 

Фискалните и монетарните детерминанти на конвергенцията на 

цикъла на България с този на ЕЗ са идентифицирани чрез векторна 

авторегресия, в която участват следните променливи: BCS – разлика 
между производствените разриви на България и ЕЗ; FISC_BAL_BG – 

бюджетно салдо на България; FISC_BAL_EA – бюджетно салдо в ЕЗ; 

FOREX_RES_BG – валутни резерви на България (сума на активите 
на Управление „Емисионно“ на Българска народна банка); 

GOV_DEBT_BG – държавен дълг на България; GOV_DEBT_ EA – 
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държавен дълг в ЕЗ; GOV_DEP_BG – депозит на правителството в 

баланса на Управление „Емисионно“ на Българска народна банка; 
GOV_EXP_BG – бюджетни разходи на България; GOV_EXP_EA – 

бюджетни разходи в ЕЗ; GOV_REV_BG – бюджетни приходи на 

България; GOV_REV_EA – бюджетни приходи в ЕЗ; INT_RATE_EA 

– лихвен процент по основните операции по рефинансиране на 
Европейската централна банка; MRR_BG – процент на 

задължителните минимални резерви в България; MRR_EA - процент 

на задължителните минимални резерви в ЕЗ. Целевата променлива е 

BCS. 
Три от четерите критерия за оптимален брой лагове показват, че 

този брой е три лага, затова векторната авторегресия е оценена с три 
лага. 

Уравнението за целевата променлива във VAR модела BCS след 

постъпково отстраняване на статистически незначимите променливи 

има вида: 

 

(13) BCS = 3.41*FISC_BAL_EA(-2) + 0.03*GOV_DEP_BG(-1) - 

0.08*GOV_EXP_BG(-2) + 3.19*GOV_EXP_EA(-2) + 

0.13*GOV_REV_BG(-1) - 3.14*GOV_REV_EA(-2) - 

0.61*GOV_REV_EA(-3) + 0.78*MRR_BG(-3) + 15.69 

 
Върху конвергенцията на икономическия цикъл на България с този 

на ЕЗ статистически значимо закъсняващо въздействие оказват 

бюджетното салдо в ЕЗ, държавният дълг на България, бюджетните 

разходи в България и ЕЗ, бюджетните приходи в България и ЕЗ и 
задължителните минимални резерви в България. Регресионните 

коефициенти пред фискалните и монетарни променливи на ЕЗ са в 

пъти по-високи по абсолютна стойност от регресионните 
коефициенти пред фискалните и монетарни променливи на България. 

Тази разлика в коефициентите показва, че не е препоръчително 

българските макроикономически стратези да предприемат политики 

за управление и коригиране на коефициентите и да влияят на BCS, 
защото промени в политиката на Еврозоната веднага биха се отразили 

и ще неутрализират предприетите действия. 

Резултатите от тестовете за краткосрочна каузалност показват, че в 
краткосрочен план при критично равнище на значимост 10% са 

налице причинно-следствени връзки от бюджетните салда в България 
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и ЕЗ, държавния дълг на България, правителствения депозит в 

Управление „Емисионно“ на БНБ, бюджетните разходи в България и 
ЕЗ и ЗМР в България към BCS. Резултатите от тестовете за 

дългосрочна каузалност показват, че в дългосрочен план при 

критично равнище на значимост 10% са налице причинно-следствени 

връзки от бюджетното салдо в ЕЗ, правителствения депозит в 
Управление „Емисионно“ на БНБ, бюджетните разходи в ЕЗ, 

бюджетните приходи в ЕЗ и ЗМР в България към BCS. Според 

Impulse Response графиките зависимата променлива BCS реагира по-
силно на промени в бюджетното салдо, валутните резерви и ЗМР на 

България и по-слабо на промени в останалите фискални и монетарни 

променливи. 
Авторът стиа до извода, че от гледна точка на синхронизацията на 

бизнес циклите България е готова за приемане на единната европейска 

валута. Високата степен на сходство между икономическите цикли на 

България и ЕЗ минимизира вероятността от асиметрични шокове и 
гарантира, че паричната политика на ЕЦБ ще има антициклично, а не 

проциклично въздействие върху българската икономика. 

Препоръчително е България възможно най-бързо да кандидатства за 
влизане във Валутнокурсов механизъм 2 и след двугодишен престой 

там и успешно покриване на Маастрихтските критерии да въведе 

еврото. За България би било полезно да се присъедини към 
Европейския банков съюз, за да може българските търговски банки да 

бъдат под надзора на Европейската централна банка. Това би 

допринесло за стабилността на българските банки, защото ще сведе до 

минимум риска за банковия сектор.  
Авторът заключва, че степента на корелация на разривите на 

бизнес циклите на България и Еврозоната е съпоставима със степента 

на корелация на разривите на бизнес циклите на държавите от 
сърцевината на Европа, което е показателно, че България е достигнала 

необходимото ниво за пълноправно членство в Еврозоната. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Изследванията върху икономическия цикъл имат сериозно 

теоретично и емпирично значение. Те спомагат за разбиране на 
същността на този феномен и за минимизиране на колебанията на 
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стопанската система, което е ключово за подобряване на жизнения 

стандарт и благоденствието на всяка нация. 
Класическата икономическа школа полага основите на теорията за 

бизнес цикъла, въпреки че не предлага обяснение за него и дори 

изключва възможността за трайни икономически колебания. 

Ранните теории за икономическия цикъл допускат възможността за 
наличие на трайни и устойчиви отклонения на икономиката от 

равновесното ѝ състояние и поставят под въпрос валидността на 

Закона на Сей. Въпреки че от съвременна гледна точка някои от 
ранните теории за цикъла изглеждат наивни, те имат своето място и 

принос в обяснението на икономическите колебания, защото са 

първите, които се осмеляват да оспорят класическата доктрина. 
Ученията за цикъла, създадени преди Великата депресия от 1929-

1933 г., не успяват да се наложат като водещи по две причини. Първо, 

те не успяват да предвидят Депресията, и второ, не дават работещи 

предписания как тя да бъде преодоляна. 
Джон Мейнард Кейнс и неговата „Обща теория“ се появяват в най-

подходящия момент – когато светът е поразен от най-голямата 

позната криза в стопанската история на човечеството. Кейнс предлага 
качествено нов поглед към икономическите процеси и явления, който 

се отличава с практичната си ориентация към решаването на текущи 

икономически проблеми с активното участие на държавата. 
Последователите на Кейнс усъвършенстват и доразвиват неговите 

възгледи, което води до превръщането на кейнсианството във водеща 

икономическа доктрина в световен мащаб до появата на 

монетаристката „контрареволюция“. 
Новата класическа икономика (монетаризъм, рационални 

очаквания, реални бизнес цикли) за известно време доминира в 

стопанската наука, преди новите кейнсиански модели отново да 
започнат да задават тенденциите в икономическата теория и практика. 

Синтезът между неокейнсианството и неокласицизма, намерил израз 

във втората вълна новокейнсиански модели, представлява най-

доброто създадено до момента обяснение на феномена „бизнес 
цикъл“. Въпреки това, макроикономическата теория и практика все 

още са далеч от пълното разбиране и овладяване на цикличните 

колебания. 
Съществуват множество дефиниции на понятията „потенциално 

производство“ и „производствен разрив“, като липсват общоприети 
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такива. Изборът на конкретна дефиниция се определя от целите на 

конкретното изследване и предпочитанията на изследователя. Може 
да се заключи, че повечето определения за потенциален продукт и 

производствен разрив са сходни и не съществуват съществени 

различия между тях. Основните различия произтичат от възгледите за 

характера на икономическата система (равновесен или неравновесен) 
и за броя на възможните равновесия (едно или повече). 

Създадени са много подходи за оценка на потенциалния продукт и 

производствения разрив. Всеки подход има своите силни и слаби 
страни, затова е препоръчително да се комбинират няколко подхода с 

цел максимално оползотворяване на техните предимства и 

минимизиране на техните недостатъци. 
Може да се заключи, че методите, основаващи се на 

икономическата теория и структурните връзки, надделяват над чисто 

статистическите методи. Сред статистическите методи най-

предпочитани са филтърът на Ходрик-Прескот и филтърът на 
Бевъридж-Нелсън. Сред структурните подходи се открояват филтърът 

на Калман, производствената функция и векторната авторегресия 

(VAR). Най-често за оценка на потенциалното производство и 
производствения разрив се използват многовариантните методи, 

съчетаващи в себе си няколко различни подхода. 

В дисертацията са направени оценки на потенциалния БВП на 
България чрез статистически филтри и по многовариантни методи, 

съчетаващи статистически филтър и производствена функция. При 

сравнението на филтрите на Ходрик-Прескот, Бакстър-Кинг и 

Кристиано-Фицджералд с линеен и квадратичен тренд, най-сходни и 
реалистични оценки дават филтърът на Ходрик-Прескот и 

квадратичният тренд. 

Комбинирането на производствена функции и статистически 
филтър при оценката на потенциалния БВП спомага за 

преодоляването на индивидуалните недостатъци на двата метода. 

Трудностите, свързани с определянето на потенциалната заетост при 

производствената функция, се преодоляват успешно чрез 
статистически филтър. Характерните за статистическите филтри 

проблеми – липсата на връзка на получената чрез тях оценка с 

реалната структура на икономиката, се решават чрез съчетаването им 
с производствена функция. 
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Емпиричният анализ в този труд и прегледът на литературата 

показват, че за оценка на потенциалния продукт е разумно да се 
прилагат многовариантни подходи. 

Емпиричният анализ в глава трета сочи, че икономическото 

състояние на страните от Еврозоната оказва влияние върху бизнес 

цикъла на малка отворена икономика като България. Най-разумният 
начин за намаляване на вероятността от рецесия е повишаването на 

бюджетните приходи като процент от БВП. Останалите начини - 

намаляване на процента на задължителните минимални резерви, на 
равнището на държавния дълг като процент от БВП и на бюджетното 

салдо, могат да имат неблагоприятни ефекти върху икономиката. 

Дори малки промени във фискалните и монетарните променливи в 
условията на паричен съвет могат да доведат до значителни промени в 

разрива на БВП. С оглед целта на макроикономическото управление 

да се минимизира разривът на БВП, се препоръчва придържане към 

съществуващите фискални и монетарни пропорции и избягване на 
промени в тях, тъй като подобни промени биха могли да генерират 

излишни циклични колебания и да увеличат разрива на БВП. 

Може да се заключи, че в условията на българския паричен съвет 
опитите за провеждане на дискреционна макроикономическа 

политика за смекчаване на цикличните колебания са обречени на 

неуспех. Причината е, че измененията на фискалните и монетарните 
параметри пораждат повече флуктуации на стопанската активност, 

отколкото изглеждат. 

Изследването представя сериозни емпирични доказателства, че 

икономическият цикъл на България е силно корелиран с този на ЕЗ. 
От гледна точка на синхронизацията на бизнес циклите нашата страна 

е готова за приемане на единната европейска валута. Високата степен 

на сходство между икономическите цикли на България и ЕЗ 
минимизира вероятността от асиметрични шокове и гарантира, че 

паричната политика на ЕЦБ ще има антициклично, а не проциклично 

въздействие върху българската икономика. Препоръчително е нашата 

страна възможно най-бързо да кандидатства за влизане във 
Валутнокурсов механизъм 2 („чакалнята“ за ЕЗ) и след двугодишен 

престой там и успешно покриване на Маастрихтските критерии да 

въведе еврото. Изпълнението на тази цел би се улеснило от 
поддържането на фискални и монетарни параметри, близки до 
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средните за ЕЗ, естествено без да се нарушават конвергентните 

критерии. 
В условията на паричен съвет фискалната политика е по-ефективна 

от паричната. Монетарните мерки за въздействие върху икономиката 

са ограничени и се свеждат до задължителните минимални резерви на 

търговските банки в Българска народна банка. Правителството има 
възможност да провежда скрита парична политика, като променя 

размера на правителствения депозит в управление „Емисионно“ на 

БНБ. Централната банка може чрез добро управление на валутните 
резерви и на банковата система да съдейства за повишаване на 

доверието в българския лев и за повишаване на паричното предлагане, 

макар и косвено. 
Влизането на България в Еврозоната и Банковия съюз би трябвало 

да подобри възможностите за управление на икономическия цикъл. 

Провеждането на пълноценна парична политика и подобряването на 

надзора над банковата система би следвало да намалят цикличните 
колебания на българската икономика. 
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IV. СПРАВКА ЗА ПРИНОСИТЕ В ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
 
1. Направен е преглед и систематизация на теоретичните 

виждания за бизнес цикъла на следните икономически школи и 

направления: класическа икономическа школа, австрийска 

икономическа школа, кейнсианска икономическа школа, 
монетаристка икономическа школа, школа на рационалните 

очаквания, школа на реалните бизнес цикли и новокейнсиански 

теории за бизнес цикъла. 
2. Създаден е модел за прогнозиране на фазите на бизнес цикъла 

на България въз основа на данни за периода първо тримесечие на 2000 

– второ тримесечие на 2016 г. чрез метода логистична регресия. 
Високата прогнозна ефективност на модела показва, че логистичната 

регресия е добър метод за прогнозиране на бизнес цикъла и може да 

даде насоки за определянето на икономическата политика на 

държавни институции и частни икономически субекти. 
3. На основата на методите логистична регресия и най-малки 

квадрати са оценени възможностите за фискални и монетарни 

въздействия върху бизнес цикъла на България. Оценката е направена 
за периода първо тримесечеие на 2000 – второ тримесечие на 2017 г. 

В условията на българския паричен съвет опитите за провеждане на 

дискреционна макроикономическа политика за смекчаване на 
цикличните колебания са обречени на неуспех. Причината е, че 

измененията на фискалните и монетарните параметри пораждат 

повече колебания на стопанската активност, отколкото изглаждат. 

4. На основата на метода векторна авторегресия (VAR) е оценена 
готовността на България за членство в Еврозоната (ЕЗ) от гледна 

точка на бизнес цикъла. Оценката е направена за периода от първото 

тримесечие на 2000 г. до четвъртото тримесечие на 2017 г. 
Резултатите сочат за сериозни емпирични доказателства, че 

икономическият цикъл на България е силно корелиран с този на ЕЗ. 

От гледна точка на синхронизацията на бизнес циклите нашата страна 

е готова за приемане на единната европейска валута. Високата степен 
на сходство между икономическите цикли на България и ЕЗ 

минимизира вероятността от асиметрични шокове и гарантира, че 

паричната политика на ЕЦБ ще има антициклично, а не проциклично 
въздействие върху българската икономика.  



 

 

40 

5. Приложени са два нови подхода за оценка на потенциалното 

производство, комбиниращи производствена функция на Коб-Дъглас 
и статистически филтър на Ходрик-Прескот. Потенциалният брутен 

вътрешен продукт и отклоненията от него са оценени с годишни и 

тримесечни данни, съответно за периода 2000 – 2016 г. и първо 

тримесечие на 2000 г. – трето тримесечие на 2017 г. Трудностите, 
свързани с определянето на потенциалната заетост при използването 

на производствена функция като подход за оценка на потенциалното 

производство, се преодоляват успешно чрез използването на 
статистически филтър. Характерните за статистическите филтри 

проблеми – липсата на връзка на добитата чрез тях оценка с реалната 

структура на икономиката, се решават чрез съчетаването им с 
производствена функция. 
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