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1 Въведение 

Деветдесетте години на двадесети век бяха свързани с драматични промени 
в икономическия, политическия и социалния живот на България. След 
рухването на властвалата почти половин век идеологема на командно-
административната икономика от социалистически тип бе предприет курс 
към пазарно стопанство. Крайната цел на прехода бе пълно „излизане“ на 
държавата от несвойствените й дейности, което беше осъществено чрез 
стандартната неокласическа ортодоксална рецепта „либерализация – 
приватизация – стабилизация“. Поради комплекс от причини, имащи 
икономически, политически, социален и демографски характер, скоростта на 
процесите бе по-малка от предписаната, но вече може да се приеме (с 
известни уговорки), че т.нар. „триединна задача на прехода“ е решена. 
Налице са всички предпоставки икономическата система да започне да 
генерира растеж.  

Целта на настоящото изследване е да се изгради надежден иконометричен 
модел, който да позволи прогнозиране на динамиката на растежа в 
средносрочен период. За целта е използван апаратът на производствените 
функции от Коб-Дъгласов тип. Трябва да се отбележи, че изборът на този 
вид функции бе детерминиран от малкия брой замервания на динамиката на 
производствените фактори и резултати. Използването на Коб-Дъгласова 
производствена функция предполага оценка на малък брой ясно дефинирани 
от икономическа гледна точка параметри, което при равни други условия 
детерминира и по-голяма представителност и значимост на изходните 
резултати в сравнение с евентуалните резултати от модели, натоварени с 
потребност от статистическо оценяване на повече параметри. Натрупването 
на повече изходна информация (разширяването на базисния период, въз 
основа на който се моделира връзката „input-output“) би позволило 
конструирането на по-точни модели. 

2 Производствена функция – теоретична 
постановка 

Производствената функция отразява количествено чисто техническата 
връзка между факторите и резултата на дадено производство. Тя описва 
трансформирането на ресурсите в определен производствен резултат. Когато 
става въпрос за производствена функция на националната икономика, то тя 
отразява и количествено остойностява произведения в стопанството брутен 
вътрешен продукт, който е функционално зависим от ангажираните в 
националното производство фактори: 

 Y = f ( X 1, X 2 , …, X m  ). 
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Тъй като съвременната икономическа система е система от взаимно 
свързани явления и процеси, колкото повече фактори се включат в анализа 
на производствения процес, толкова повече се засилва значимостта и 
надеждността на постигнатите резултати. От друга страна обаче, 
включването на повече факториални променливи натоварва неимоверно 
моделирането на връзката между входните ресурси и резултативната 
величина. Ето защо при моделиране на зависимостта „ресурси – БВП“ се 
прави неизбежен компромис между обяснителна (прогнозна) сила на модела 
и степен на трудност на съставяне и информационно осигуряване на модела. 

В икономическата теория и практика относително най-голяма популярност 
имат двуфакторните производствени функции, при които се изследва 
зависимостта между крайния производствен резултат и ангажираните в 
производствения процес капитал (К) и труд (L). За целите на анализа се 
предполага неизменност на останалата част от производствените фактори – 
обществена технология, земя, суровини и прочее: 

 Y = f ( K, L ). 

2.1 Коб-Дъгласова производствена функция 

Предложената от Коб и Дъглас формализация на двуфакторна произ-
водствена функция е широко използвана поради относително опростения си 
вид и малкия брой параметри на модела, които трябва да бъдат оценявани: 

 Y = A K α  L β. (1) 

Добавената в националното стопанство стойност Y е функционално 
зависима от два фактора на производство – заетите в икономиката L и 
ангажирания капитал К. Тук А отразява технологичното равнище на 
производството, а β и α са своебразни коефициенти на еластичност, 
отразяващи влиянието на промените в капитала и работната сила върху 
крайния производствен резултат. 

В логаритмична форма (1) се свежда до: 

 l n Y = l n A + α l n K + β l n L. (2) 

Получената зависимост е линейна и позволява изграждането на двуфакторен 
регресионен модел, в който да се използва метода на най-малките квадрати. 
Предполагайки, че А, β и α са константни във времето, т.е. са фиксирани, 
промените в ln Y (респективно – в Y) се дължат единствено на промени в l n K 
и l n L. 
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2.2 Коб-Дъгласова производствена функция с постоянна 
възвращаемост от мащаба 

Едно често използвано допълнително опростяване на Коб-Дъгласовата 
производствена функция е свързано с предположението за постоянна 
възвращаемост от мащаба. Последното означава   

 α + β = 1  ,  

защото ако диференцираме (1), то: 

 dY = α A Kα-1 Lβ dK + β A Kα Lβ-1 dL,   

но  

 A Kα-1 Lβ = Y / K 

и 

 A Kα Lβ-1 = Y / L. 

Следователно 

 dY = α ( Y / K ) dK + β ( Y / L ) dL. (3) 

Нека К и L се променят с еднаква пропорция, т.е. отношението K / L = const. 
Тогава: 

 dK / K = dL / L 

и следователно (3) може да се преработи до 

 dY = α Y ( dK / K ) + β Y ( dK / K ) = α Y ( dL / L ) + β Y ( dL / L )   

или 

 dY / Y = ( α + β ) dK / K = ( α + β ) dL / L. (4) 

Следователно условието за постоянна възвращаемост изисква α + β = 1 или  

 β = 1 – α. (5) 

Ако преработим (1) използвайки (5), то: 

 Y = A Kα L1-α  /L 

 Y / L = A ( K / L ) α  

или 

 Y = A k α, (6) 
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където y = Y / L – доход на един зает; k = K / L – фондовъоръженост на един 
зает. 

И така, при предположена постоянна възвръщаемост от мащаба изслед-
ването на връзката между БВП и капитала и заетите се трансформира в 
изследване на зависимостта между брутната добавена стойност от един зает 
и фондовъоръжеността му. 

При оценката на А и α се построява еднофакторен регресионен модел, в 
който отново е възможно използването на метода на най-малките квадрати. 
В логаритмична форма (6) изглежда: 

 l n y = l n A + α l n k. 

2.3 Обобщена Коб-Дъгласова производствена функция  

Ако се предположи Коб-Дъгласов вид на производствената функция и 
участие на m производствени фактора, то в общия случай: 

 Y = A F1
 α1 F2

 α2… Fm
 αm

или 

 Y = A 
=1

m

i
∏ Fi

 αi , (7) 

където Fi – производствен фактор; α i – еластичност на Fi. 

 

В логаритмична форма (7) се свежда до 

 lnY = ln A +  α∑
=

m

i 1
 i  ln Fi. (8) 

При оценката на А и αi се построява многофакторен регресионен модел, в 
който отново е възможно използването на метода на най-малките квадрати.  

 

2.4 Двуфакторна Коб-Дъгласова производствена функция с 
отчитане на технологичния прогрес 

Нека  

 А = А ( t )  

и 
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 р = Аt / At-1.

Нека също така 

 g = Kt / Kt-1

и 

 n = Lt / Lt-1.

Тогава 

Yt = At Kt
 α Lt 

β = p At-1 g α  Kt-1
 α n β Lt-1

β = Yt-1 p g α n β

 Yt / Yt-1= p g α nβ . (9) 

В логаритмична форма (9) изглежда: 

 l n ( Yt / Yt-1 ) = l n р + α l n g + β l n n. (10) 

Получената зависимост е линейна и позволява конструирането на двуфак-
торен линеен регресионен модел, с който при използване на метода на най-
малките квадрати да бъдат оценени р, α  и β.  

3 Информационно осигуряване на модела 

3.1 Брутен вътрешен продукт и брой заети 

Националният статистически институт измерва и публикува годишни данни 
за произведения в икономиката брутен вътрешен продукт (Y) в текущи 
цени. С оглед съпоставимостта на данните, използвайки индексите на 
физическите обеми, БВП участва в модела със стойности, оценени по цени 
от 1992 г. 

Трудовият фактор (L) участва в моделираната връзка със стойностите на 
средногодишния брой заети. Следва да се отбележи, че оцененият по този 
начин БВП като функция от средногодишния брой заети ще се отклонява от 
действителния БВП, тъй като не отразява реално вложения в процеса на 
създаване на БВП трудов ресурс. По-точни резултати биха били получени, 
ако се работи с действително отработено време, но тъй като НСИ не 
предлага подобни данни трудовият фактор е оценен по отбелязания начин. 
При включването в анализа на разходите на енергийни ресурси е направен 
опит да се преодолее гореспомената слабост на модела. 
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3.2 Формиране стойностите на капитала 

Що се отнася до капитала (К), НСИ не предлага данни в явен вид, но следи 
динамиката му. Всъщност изменението на капитала във времето може да 
бъде формализирано по следния начин: 

 Кt = Кt-1 + It – CFCt-1, (11) 

където К – стойност на капитала; І – брутообразуване на основен капитал; 
CFC – потребление на основен капитал. 

Тъй като за разглеждания период съществуват данни за брутообразуването 
на основен капитал и потреблението на основен капитал, задачата за 
определяне стойностите на капитала по години се трансформира до 
определяне на капитала за коя да е година, като останалите стойности се 
намират от (11). 

Хипотеза за първоначалния капитал 

При определяне стойността на първоначалния капитал са използвани 
хипотетични стойности на съотношението капитал/БВП1. В икономическата 
литература е прието, че в една нормално функционираща пазарна икономика 
това съотношение е от порядъка на 32. Доколкото при социалистическото 
стопанство властваше тезата за пълна заетост и пазарни механизми при 
формирането на цената на труда и капитала на практика липсваха, едва ли 
може да се очаква, че това съотношение ще бъде същото. В редица 
изследвания, разглеждащи въпросите на растежа в т.нар. икономики в 
преход, се показва че капиталът е 1-2 пъти по-голям от произведения БВП3. 

Постоянна норма на потребление на основен капитал 

След изчисляването на К по години по горепосочения начин се забелязва 
значителна динамика на стойностите във времето, дори и след съответното 
им дефлиране. Това би могло да бъде обяснено с некоректните данни за 
потреблението на основен капитал (CFC). През разглеждания период 
икономическата среда се характеризираше с високи постоянни темпове на 
инфлация, което изкривява стойностите на капитала и съответно – на 
амортизационните отчисления, тъй като стойността на дълготрайните 
активи в консолидирания баланс на стопанските единици не отразява 
тяхната реална пазарна стойност. 

                                                           
1 Capital/output ratio 
2 Вж. например: Vikram N. and A. Dhareshwar (1993), "A New Database on Physical Capital 
Stock: Sources, Methodology and Results"  
3 Вж. например: Darvas Z., A.Simon (2000), Capital Stock and Economic Development in 
Hungary; Room M. (2001), Potential Output Estimates for Central and East European Countries 
Using Production Function Method 
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Настоящото изследване ползва екзогенно определена норма на потребление 
на основен капитал. В повечето изследвания, разглеждащи въпросите на 
икономическия растеж и моделиращи връзките между ресурсите и резултата 
от дадено производство, се предполага константностна амортизационната 
норма. Това означава: 

 δ = CFC/ К (12) 

или 

 К1 = К0 ( 1– δ ) + I1 . 

 

За следващите стойности на капитала се получава: 

 K2 = К0 ( 1– δ )2 + I1 ( 1– δ ) + I2, 

 K3 = К0 ( 1– δ )3 + I1 ( 1– δ )2 + I2 ( 1– δ ) + I3

или в общия случай: 

 Kt = К0 ( 1– δ )t + ∑ I
=

t

i 1
i ( 1– δ )t-i. (13) 

Следователно капиталът в година t ще зависи от капитала през началната 
година К0, постоянната амортизационна норма δ и потока от инвестициите 
през годините Іt. 

С оглед „оцифряването“ на така избраната постоянна амортизационна норма 
от (12), са използвани данните на НСИ за потребление на основен капитал в 
икономиката през 1992 г. През 1992 г. с оглед преобразуването на 
държавните и общинските предприятия в еднолични търговски дружества с 
държавно и общинско имущество бе извършена преоценка на активите им 
(ПМС № 179/13.ІХ.1991г.). Оценката бе извършена от експерт-оценители и 
новите балансови стойности на активите отразяваха реалната им пазарна 
стойност към момента на оценката. Съставени бяха нови амортизационни 
планове на активите на базата на експертно определената им остатъчна 
годност. Ето защо данните за потребление на основен капитал в 
икономиката към 31.12.1992 г. могат да бъдат ползвани като достатъчно 
надеждни и представителни.  

Конструираната по тази начин амортизационна норма (вж. 12) е функция от 
първоначалния капитал. Чрез итеративни процедури и вменяване на 
различни стойности на отношението капитал/БВП е търсена стойност на 
нормата на изхабяване, която би била обяснима за икономика в преход. 
Пред(по)лаганата от икономическата  литература теоретична стойност на 
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показателя е 10% или с други думи – националният капитал има среден 
амортизационен срок от 10 години4. 

В долната таблица са представени получените норми на изхабяване на 
капитала в икономиката при съответните стойности на отношението 
капитал/БВП в началото на разглеждания период. 

Амортизационна норма и срок на амортизиране на капитала 

Показател Стойност 

Капитал/БВП 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 

Амортизационна норма, % 11.61 9.36 7.83 6.74 5.91 5.26 4.74 4.32 3.96 

Срок на амортизиране на 
първоначалния капитал, 
години 

8.61 10.69 12.77 14.85 16.92 19.00 21.09 23.17 25.25 

 

От получените резултати се вижда, че колкото повече първоначалният 
капитал доближава стойности, определящи съотношение капитал/БВП, 
близко до теоретичните стойности на съотношението в „нормално“ 
функциониращите пазарни икономики, толкова повече средната за 
националното стопанство амортизационна норма излиза извън рамките на 
очакваното и обяснимото. В настоящото изследване са представени 
резултатите от модел, ползващ две различни първоначални стойности на 
„capital-output ratio“ (и съответно – две различни стойности на средната 
норма на изхабяване на капитала в икономиката). Изборът на точно тези 
стойности бе детерминиран от стремежа да се търси максимална 
едновременна близост на двата показателя с предварително очакваните им 
стойности. Същевременно, изследването и на двата случая (вместо 
разглеждането само на един от тях – онзи, отговарящ в най-голяма степен на 
горното условие) позволява да се оцени реалистичността на избора. 

Тук трябва да се отбележи, че колкото по-голям период е предмет на анализ 
и моделиране, толкова получените резултати ще са по-нечувствителни към 
хипотетично определената стойност на първоначалния капитал. 
Обяснението за това следва да се търси в пълното амортизиране на 
първоначалния капитал в определен момент. Ако ползваните данни за 
промяна в капитала с течение на времето (инвестиции и амортизации) са 
максимално коректни, то след период от време 1/δ конструираните данни за 
капитала ще отразяват точно реално съществуващия в икономиката капитал. 
Така например при амортизационна норма δ = 9.36% за 11 години, 
първоначалният капитал ще се амортизира напълно (тоест остойностеният 

                                                           
4 Визира се отново теоретична стойност за нормално функционираща пазарна икономика. 
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капитал през 2002 г. вече няма да зависи от хипотетично формирания 
капитал през 1991 г.). Ако обаче нормата на изхабяване е δ = 7.83%, то 
срокът на амортизиране ще бъде 13 години и едва през 2005 г. така 
формираната стойност на националния капитал ще е ирелевантна към 
направената хипотеза за първоначалния капитал. 

Фактическо натоварване на мощностите 

В моделираната връзка така определените стойности на капитала са 
претеглени с изчислявания от НСИ capacity utilization за промишлеността. 
Това е необходимо, тъй като особено в „условията на дълбоки структурни 
промени динамиката в използването на разполагаемия капитал неминуемо 
рефлектира и в значими промени на крайния производствен резултат“5. 

Всъщност, редно би било за претегляне стойностите на капитала да се 
използва не показателя capacity utilization за промишлеността, а неговата 
стойност общо за икономиката, но тъй като за сферата на услугите и 
селското стопанство на практика няма никакви данни за степента на 
използване на капитала, при анализа и моделирането е предположена 
еднаква степен на натоварване на мощностите за промишлеността и общо за 
националната икономика. 

Тук трябва да се отбележи, че от 1998 г. Министерството на земеделието, 
горите и аграрната реформа води статистика на използването на 
земеделските земи (отношението между обработвана и обработваема земя). 
Динамиката на този показател би могла да бъде използвана като адекватна 
на динамиката на capacity utilization за сектора на селското стопанство при 
бъдещи разработки (когато времевия ред, за който има информация, стане 
по-дълъг). 

3.3 Производствена еластичност на капитала 

В настоящото изследване е използван и един способ, ако не за прецизно 
пресмятане на производствената еластичност на труда (а оттам и на 
капитала), то поне за определяне на приблизителни граници на вариация на 
този показател. 

Доходният метод за изчисляване на БВП дава информация за разхода за 
труд в икономиката – т.нар. „компенсация на наетите“. Ако предположим 
съвършена конкуренция на пазара на труда, то условието за равновесие на 
този пазар изисква цената на труда да е точно равна на пределния му 
продукт. Това означава овещественият труд в единица продукт да е точно 
равен на разхода за труд в общия разход за единица продукт. Или с други 
думи : 

                                                           
5 Dolinskaya I. (2002), „Explaining Russia’s output collapse“.
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 β = w L / Y, (14) 

където β – овеществен труд в единица БВП; wL – разход за труд в 
икономиката6; Y – БВП. 

Ако обаче пазарът на труда не се характеризира по форма като съвършена 
конкуренция, то в (14) от дясната страна ще присъства и един не-равновесен 
компонент ε, който в средносрочен план би имал положителни стойности – 
т.е. пределният продукт на труда ще бъде по-висок от пределния разход за 
него като производствен фактор: 

 β = w L / Y + ε,   ε > 0. (15) 

През разглеждания период, според данните на НСИ, разходът за труд в 
единица краен продукт (измерен чрез отношението между компенсация на 
наетите и БВП) показва голяма нестабилност, като варира между 0.53 и 0.34. 
Това би трябвало да означава, че овещественият капитал в единица 
произведен продукт е в рамките на {0.47- ε ;0.66- ε}.  

С оглед максимална прецизност и коректност, в анализа трябва да бъде 
добавен и още един компонент. При изчисляване на БВП по метода на 
доходите, освен компенсацията на наетите и брутния опериращ излишък, 
които следва да се разглеждат като доходи на собствениците на 
използваните фактори на производство (съответно труд и капитал), се 
включва и т.нар. „смесен доход“, който представлява дохода от дейността на 
самонаетите лица в икономиката. Въпреки че този доход не е разделен 
експлицитно (поради методологическа невъзможност) явно е, че една част 
от него адресира доход от труд и следователно тази част (ζ , ζ > 0) трябва да 
бъде включена в общия разход за труд в икономиката. Така овещественият 
труд в единица произведен продукт е: 

 0.34 + ε + ζ < β < 0.53 + ε + ζ (16) 

или еластичността на капитала е в рамките на {0.47- ε - ζ;  0.66- ε - ζ}. 

3.4 Енергийни ресурси 

Паралелно с изследването на връзката между труда и капитала, от една 
страна, и добавената в икономиката стойност, от друга, е направен опит и за 
извеждане на трифакторна производствена функция като към изследваните 
до момента фактори на производство е добавен и енергийният фактор. При 
това включването в анализа на енергията като производствен ресурс се 
определя не толкова от факта, че между динамиката на БВП и крайното 
потребление на енергия в икономиката съществува статистически значима 
                                                           
6 Т.нар. „wage bill“ или „компенсация на наетите“ в терминологията на SNA (System of 
National Accounts). 
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връзка (нещо повече – на пръв поглед данните за българската икономика в 
условията на преход към пазарно стопанство показват липса на такава), 
колкото поради невъзможността да се оцени и измери интензивността на 
труда и степента на утилизация на капитала. Всъщност ако се предположи, 
че през разглеждания период енергоемкостта на брутния вътрешен продукт 
не се променя, то динамиката на потребеното количество енергийни ресурси 
би трябвало да бъде обяснена единствено с промяна в интензивността на 
труда и/или степента на натоварване на производствените мощности. 
Следователно, използването на крайното потребление на енергия в 
националното стопанство в построеният модел следва да се разглежда като 
опит за претегляне на стойностите на капитала и труда. 

Трябва да се отбележи, че при конструирането на модела, включващ 
потребеното количество енергия в икономиката, стойностите на капитала не 
са претеглени с capacity utilization. 

Аналитичният вид на функцията е даден в общия си вид от (7), параметрите 
на модела са оценени чрез многофакторна линейна регресия по метода на 
най-малките квадрати, като специфицирането им е от уравненията (8). 

Горепоставеното ограничение на модела – неизменност на енергоемкостта 
на произведения в икономиката продукт – би могло да бъде отслабено, като 
се позволи на мащабния множител А да се променя във времето. По този 
начин промяната в технологичното равнище ще отразява влиянието на 
индуцирането на енерго-, капитало- и трудоспестяващи технологии. 

4 Резултати от модела 

В таблица в приложението са обобщени резултатите от моделирането на 
връзката между произведения в икономиката брутен вътрешен продукт и 
ангажираните в производството ресурси при така направените хипотези.  

Следва да се отбележи, че при статистическото оценяване на вида и 
параметрите на функцията е използвана дъми променлива с цел 
елиминиране влиянието на производствения шок от 1996-1997 г. 

Използването на двете различни първоначални стойности на капитала дава 
относително близки резултати, като все пак се откроява тенденция при по-
високи първоначални стойности на капитала да се получават и по-високи 
стойности на производствената му еластичност. Това отново идва да докаже 
правотата на съждението, отбелязано по-рано, а именно, че с течение на 
времето отслабва зависимостта на резултатите от направената хипотеза за 
стойността на първоначалния капитал. 
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4.1 Производствена еластичност на капитала 

Прави впечатление, че при всички разглеждани варианти производствената 
еластичност на капитала има висока стойност – тя варира от 0.40 до 1.65. В 
нормално функционираща пазарна икономика, в отсъствие на технологични 
шокове, при предположена двуфакторна производствена функция с 
постоянна възвръщаемост от мащаба (т.е. обща факторна еластичност на 
труда и капитала равна на 1.00) се очакват стойности за еластичностите на 
капитала и труда от порядъка на 0.3 и 0.7 съответно7. В редица изследвания 
се показва, че в т.нар. „икономики в преход” овещественият капитал в 
единица  краен продукт има по-висока стойност и достига нива от около 
0.48. Обяснение за това трябва да се търси, от една страна, в оптимизирането 
на заетостта в тези страни (намаляване на заетите), а от друга – в подмяната 
на морално остарелия производителен капитал с нови съоръжения, имащи 
по-висока производителност. В тази светлина, може да се очаква, че и 
българската икономика ще се характеризира с по-висок принос на капитала 
в добавената стойност, но едва ли биха могли да бъдат обяснени стойности 
на този показател, надхвърлящи 0.5-0.6. 

4.2 Технологичен прогрес 

При включване в анализа на технологичния прогрес (позволяване на 
мащабния множител А, отразяващ технологичното равнище, да варира) се 
подобряват част от статистиките на модела – обяснителна сила, 
автокорелация и пр., но така оцененият параметър сам по себе си има 
недобри характеристики – що се отнася до значимост и t-статистика. 
Въпреки това, присъствието в модела на компонента, представяща 
промените в технологиите, е необходимо, доколкото останалите обясняващи 
променливи имат само количествен характер, без да отразяват промените в 
качествения аспект на производствения процес. Така например, трудно може 
да бъде обяснен растежът на икономиката от 1998 – 2001 година, реализиран 
на фона на свиване на заетите, без да бъде въведена променлива, следяща 
промените в производителността на труда. Ако приемем, че промяната на 
обществената технология намира своето изражение в еднопосочна промяна 
на производителността на труда и/или капитала, то позволяването на 
параметъра А да варира във времето би следвало да отрази променената 
факторна производителност, като по този начин способства за по-пълното 
съответствие на изградения модел с действителността и следователно да 

                                                           
7 Вж. например: Beeby M., S.G. Hall and B. Henry (2000), „Modelling the Euro-11 Economy: A 
Supply-Side Approach“; Kudland F. and E.Prescott (1982),„Time to build and aggregate 
fluctuations“ 
8 Вж. например: Room M. (2001), Potential Output Estimates for Central and East European 
Countries Using Production Function Method; Basdevant O. (2000), An Econometric Model of the 
Russian Federation; Bratanova L. (1998), Balance of Fixed Assets and Capital Stock Statistics; 
Roberts Br.(2002), „An analysis of Macedonian economic growth during 1997-2001” 
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намали по този начин автокорелираността на разликите между теоретичните 
и фактическите стойности на обясняваната величина. 

4.3 Възвръщаемост от мащаба 

При отслабване на ограничението за постоянна възвръщаемост от мащаба, в 
повечето случаи се получават резултати, близки до случаите, в които е 
предположена обща факторна еластичност от единица. Това важи още 
повече, ако се лимитира производствената еластичност на капитала да не 
превишава 0.6. Това още веднъж потвърждава реалистичността на избора на 
търсене на стойности на еластичност на капитала, ненадвишаващи 0.6. 

Възвръщаемост от мащаба и производствена 
еластичност на капитала
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4.4 Трифакторна производствена функция 

При включването на енергийния фактор като отделен производствен фактор 
се получават резултати, които трудно могат да бъдат обяснени. Ако се 
разглеждат само онези варианти на трифакторна производствена функция, 
при които факторните еластичности на отделните производствени фактори 
могат да бъдат икономически интерпретирани, то частта от зависимата 
променлива, която се обяснява с потребеното количество енергия е 
незначителна, а самият параметър е статистически незначим. Обяснението 
за тази невъзможност да бъде включен енергийния фактор като обясняваща 
променлива следва да бъде търсено в противоположните по посока процеси, 
който му бяха вменени. От една страна, при така конструираната функция, 
динамиката на потребеното в икономиката количество първична енергия би 
трябвало да отразява степента на натоварване на производствените 
мощности и трудовите ресурси. Това означава, че при равни други условия 

 15



по-високите разходи на енергия ще съответстват на нараснало производство. 
Обратното – намаляване на производството при нарастващи разходи на 
енергия би било възможно при намаляване на утилизацията на труда и 
капитала. От друга страна обаче, внедряването на нови технологии и/или 
нов машинен парк, позволяващи спестяване на енергия, би могло да доведе 
до намаляване на разходите за енергия при растящо производство. 
Противоборството между тези два процеса рефлектира и в недобри 
резултати при моделиране на връзката „ресурси – БВП“ с помощта на 
включването на енергийния фактор. 

5 Заключение и прогноза за периода 2003 – 
2006 година 

Целта на настоящото изследване бе да се изгради надежден иконометричен 
модел, който да позволи прогнозиране на динамиката на растежа в 
средносрочен период с помощта на производствени функции от Коб-
Дъгласов тип. На базата на разгледаните модели и разновидности на 
производствена функция могат да бъдат направени следните изводи: 

• След 1997 г. икономиката е „поставена” на траектория на висок 
икономически растеж с нарастваща възвращаемост от мащаба. 

• Стойността на капитала в националното стопанство е на относително 
ниско равнище, но след 1998 година показва устойчива тенденция на 
нарастване. Съотношението капитал/БВП в страната е на нива, 
наблюдавани в страни като Естония, Латвия и Литва, но е по ниско от 
стойността на този показател в Чехия и Унгария. 

• Българската икономика се характеризира с относително висок дял на 
овеществения капитал в крайния продукт. По  този показател 
страната изостава не само от развитите икономики, но и от страни 
като Чехия, Унгария, Естония, Русия. 

• Основен двигател на растежа след 1998 г. е капиталът като 
производствен фактор. В средносрочен период това би трябвало да 
рефлектира в нарастване на приноса в растежа на технологичния 
прогрес, дори и при постепенно намаляване на възвращаемостта от 
мащаба. 

• Към настоящия момент енергийният фактор не може да бъде 
включен като обясняваща променлива при моделиране на добавената 
стойност в икономиката. 

В долната таблица са поместени прогнози за растежа на икономиката (gr), 
използвайки функционалните форми на производствена функция, които в 
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максимална степен удовлетворяват статистическите изисквания и се 
доближават до предварителните очаквания за поведение и нива на 
оценяваните параметри. Използвани са прогнозни данни на АИАП за 
заетите и инвестициите в основен капитал в икономиката за следващия 
период, хипотетично определената амортизационна норма, както и плавно 
нарастващ коефициент на натоварване на производствените мощности. 

Прогноза за периода 2003-2006 г. 

  2002 2003 2004 2005 2006 

Заети (L) 2 992 240 3 009 250 3 032 072 3 058 095 3 092 051 

Темп на промяна (n) 1.008 1.006 1.008 1.009 1.011 

Капитал (K) 198 614 216 693 236 934 259 350 283 935 

Темп на промяна (g) 1.09 1.091 1.093 1.095 1.095 

Амортизационна норма δ = 9.36% 

Темп на растеж (gr), RoSc>1   1.05 1.0523 1.0534 1.0552 

Темп на растеж (gr), RoSc=1   1.0478 1.0499 1.051 1.0526 

Амортизационна норма δ = 7.83% 

Темп на растеж (gr), RoSc>1   1.049 1.0517 1.0532 1.0554 

Темп на растеж (gr), RoSc=1   1.0464 1.0488 1.0502 1.0522 
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Приложение 

Обобщени резултати на разгледаните функционални форми 
№ cor delta фактор коефициент темп/ниво RoSc R^2 DW t-stat alfa 
1 1.25 9% 2 да ниво 1 0.805 1.432 4 0.589 
2 1.25 9% 2 да ниво 1.290 0.826 1.674 3 0.721 
3 1.25 9% 2 да темп 1 0.738 1.590 3 0.400 
4 1.25 9% 2 да темп 1.066 0.739 1.627 3 0.416 
5 1.25 9% 2 не ниво 1 0.525 1.056 4 0.944 
6 1.25 9% 2 не ниво 0.930 0.793 1.370 4 0.563 
7 1.25 9% 2 не темп 1 0.719 1.395 4 0.472 
8 1.25 9% 2 не темп 0.990 0.719 1.393 4 0.469 
9 1.25 9% 3 да ниво 1 0.773 1.198 3 0.488 
10 1.25 9% 3 да ниво 2.660 0.918 2.458 3 1.409 
11 1.25 9% 3 да темп 1 0.680 1.914 2 0.471 
12 1.25 9% 3 да темп 1.580 0.703 2.425 1 0.746 
13 1.25 9% 3 не ниво 1 0.765 1.298 4 0.526 
14 1.25 9% 3 не ниво 0.980 0.768 1.235 3 0.491 
15 1.25 9% 3 не темп 1 0.679 1.892 3 0.498 
16 1.25 9% 3 не темп 1.495 0.703 2.422 1 0.758 
17 1.5 8% 2 да ниво 1 0.787 1.439 4 0.635 
18 1.5 8% 2 да ниво 1.280 0.806 1.664 4 0.774 
19 1.5 8% 2 да темп 1 0.734 1.561 4 0.413 
20 1.5 8% 2 да темп 1.079 0.735 1.605 3 0.434 
21 1.5 8% 2 не ниво 1 0.534 1.166 4 1.003 
22 1.5 8% 2 не ниво 0.927 0.776 1.382 4 0.608 
23 1.5 8% 2 не темп 1 0.710 1.349 4 0.493 
24 1.5 8% 2 не темп 0.992 0.710 1.347 4 0.490 
25 1.5 8% 3 да ниво 1 0.760 1.182 2 0.515 
26 1.5 8% 3 да ниво 2.890 0.917 2.447 3 1.647 
27 1.5 8% 3 да темп 1 0.666 1.780 1 0.516 
28 1.5 8% 3 да темп 1.800 0.706 2.440 1 1.074 
29 1.5 8% 3 не ниво 1 0.752 1.276 4 0.555 
30 1.5 8% 3 не ниво 0.980 0.755 1.217 3 0.518 
31 1.5 8% 3 не темп 1 0.663 1.731 3 0.567 
32 1.5 8% 3 не темп 1.800 0.706 2.438 2 1.084 
 
 
Забележка: 
cor (capital output ratio) – съотношение капитал/БВП в началото на периода 
delta - средна амортизационна норма 
фактор - брой на факторите на производство 
коефициент - наличие/отсъствие на технологичен множител във функцията 
темп/ниво – функционалната форма използва растежи/нива на изследваните променливи 
RoSc - възвращаемост от мащаба 
R^2 - коефициент на детерминация 
DW - Дърбин-Уотсън статистика 
alfa - производствена еластичност на капитала 
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t-stat – Т-статистика като:  
 (4) - "много добри” т-статистики на оценените параметри; 
 (3) - "добри” т-статистики на оценените параметри; 
 (2) - "лоши” т-статистики на оценените параметри; 
 (1) - "много лоши” т-статистики на оценените параметри. 
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