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Увод 
Целта на изследването е да се анализират факторите, които оказват влияние върху 
потреблението на домакинствата в дългосрочен и краткосрочен период. Въпреки 
че в него е оценено влиянието на отделните фактори, то предлага модел за обяс-
нение, а не за прогнозиране на потреблението. 

Обект на анализ е общото потребление на домакинствата, и в частност потребле-
нието на недълготрайни стоки и услуги. От теоретична гледна точка в междуна-
родните публикации най-често се изследва потреблението на недълготрайните 
стоки и услуги. За периода 1998 г. – второ тримесечие на 2006 г. се наблюдава 
тенденция на увеличение на относителния дял на закупените дълготрайни стоки в 
общото потребление. Поради тази причина се опитахме да моделираме общото 
потребление. 

Изследването се придържа към основните теоретични модели на потребителската 
функция, но има предвид и развитието на тяхната иконометрична форма. Според 
теорията има дългосрочна връзка между крайните потребителски разходи на до-
макинствата, дохода и богатството. Основната хипотеза е, че съществува един 
коинтеграционен вектор между трите променливи. Възможно е неравновесието, 
което съществува в краткосрочен период, да се коригира не само чрез промени в 
потреблението. То може да не участва в приспособяването на системата към дъл-
госрочно равновесие. Затова е използвана система от векторни уравнения с ко-
рекция на грешката и са направени тестове за наличието на слаба екзогенност за 
всяка от трите променливи. Специално внимание е отделено на чувствителността 
на дохода (общ доход и доход от труд) върху потреблението.  

Влиянието на кредитите върху потреблението е проверено както чрез включване-
то на реалния лихвен процент по кредитите, така и чрез включването на самите 
кредити като допълнителна променлива. 

Ролята на инфлацията също се разглежда като фактор. Относителната цена между 
дълготрайните и недълготрайните стоки и услуги не е постоянна, а има тенденция 
към намаление. Това е основание да се провери дали относителната цена влияе на 
потреблението.  

В глава 1 е описана теорията и използваните емпирични изследвания, върху които 
е базирано това изследване. След това са описани данните, техните източници и 
методологията на съставянето им. Някои от използваните променливи са изчисле-
ния на автора. В глава 3 се разглежда изменението на наблюдаваните променливи 
във времето. Тук е включен и иконометричния анализ. Чрез прилагането на коин-
теграционен анализ е изследвана дългосрочната връзка между потреблението и 
общия доход, от една страна, и между потреблението, дохода от труд и богатство-
то, от друга. Допълнително е оценено влиянието на кредитите и на относителната 
цена върху потреблението. В заключението са посочени основните резултати от 
изследването. В приложенията са дадени по-подробните резултати от използвани-
те модели и иконометрични тестове. 
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1 Теоретични основи на изследването 
Поведението на съвкупното потребление и спестяванията има голямо значение за 
обяснение на промените в икономиката. Поради високия относителен дял на пот-
реблението в БВП, потребителската функция е важен елемент от всеки макроико-
номически модел. 

Най-важните теории, описващи потреблението, са теорията на Кейнс за влиянието 
на разполагаемия доход, на Модиляни за жизнения цикъл и на Фридман за посто-
янния доход. Потребителската функция продължава да се доразвива и коригира, 
благодарение на голямото разнообразие от емпирични изследвания и на използва-
ните в тях иконометрични методи. Развитието на потребителската функция е ис-
торията на иконометричния анализ. 

1.1 Основни компоненти на потребителската функция 
Въпросът колко да се потребява днес и колко утре е дилема, която всеки се опитва 
да реши по възможно най-добрия за него начин. На макроравнище това означава 
да се максимизира функцията на потреблението. Най-често потреблението се 
представя да зависи от първоначалното богатство (финансови и други активи), 
реалния лихвен процент и дохода от труд. Човешкият живот се разделя на два 
периода, във всеки от които се получава доход от труд.  

Активите във втория период зависят от лихвения процент и от това, каква част от 
общото богатство – активи плюс доход от труд, е изразходено за потребление в 
първия период: 

 ( )( ),1 11122 CYArA −++=  (1.1) 

където A са активите или натрупаното до момента богатство, r  e реалният лихвен 
процент, Y – доходът от труд, а C – потреблението. Допусканията, които се пра-
вят, са, че потребителят има възможност да изглажда своето потребление във 
времето, като спестява или ползва кредити и че стойността на активите е равна на 
нула в края на втория период, който представлява края на жизнения цикъл1. Тога-
ва потреблението в период 2 ще бъде сума от активите и дохода от труд или 

222 YCA −= . Използваме последното равенство и го заместваме в (1.1). След раз-
деляне двете страни на ( )21 r+  получаваме: 

 .
11 2

2
11

2

2
1 r

YYAr
CC

+
++=

+
+  (1.2) 

Последното равенство представя и проблема на „бюджетното ограничение“ пред 
потреблението. Според (1.2) ресурсите през целия живот (дясна част на равенст-
вото) трябва да бъдат изразходени за потребление. Общото потребление през 
жизнения цикъл зависи правопропорционално от първоначалния размер на акти-
вите и от дохода от труд. Нарастването им води до увеличаване на потреблението, 

                                                 
1 Допускането по отношението на лихвените проценти е, че те са еднакви и постоянни във време-
то. 
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докато нарастването на реалния лихвен процент има няколко ефекта2. Два от тях – 
ефекта на заместването (по-евтино потребление в бъдещия период) и ефекта на 
човешкия капитал (намален доход от труд във втория период) действат така, че 
намаляват текущото потребление, а при ефекта на дохода се разрешава повече 
потребление през втория период при същите ресурси. Факторът, предизвикващ 
намаление ( )r+1/1 , e цената на потреблението утре, сравнено с цената на потреб-
лението днес. От теоретична гледна точка не може еднозначно да се определи 
влиянието на реалния лихвен процент върху потреблението. 

Теориите на постоянния доход на Фридман и на жизнения цикъл на Модиляни 
включват ролята на очакванията като фактор за потреблението. Въвеждането на 
очакванията в теориите за потребителската функция е свързано с несигурността в 
бъдещето, което може да се изразява в появата на различни шокове, например 
върху труда – загуба на работа или върху финансовите активи – инвестиране в 
акции с висок риск. Все пак, управлението на активите донякъде може да бъде 
прогнозирано. По-голяма е несигурността, която идва от дохода от труд. Трябва 
да се уточни, че под несигурност не се разбира само влошаване, а и по-голяма 
вариация в дохода.  

Според теорията на Фридман потреблението зависи от постоянния доход, а едно 
от многото определения на постоянния доход е, че той представлява годишната 
стойност на текущите финансови активи и на дохода от труд. Постоянният доход 
може да бъде разглеждан не само в рамките на една година, а за дълъг период от 
време, даже през целия живот. Тази хипотеза прави разлика между текущ и пос-
тоянен доход и текущо и постоянно потребление. При определяне на потреблени-
ето агентите имат предвид не само текущия си доход, но и бъдещия, т.е. ролята на 
очакванията е доста голяма при определянето на потреблението. Потребителите 
искат да максимизират своята функция на полезност през целия си живот, като 
имат предвид и ограниченията по отношение на ресурсите си, финансиращи пот-
реблението. 

Теорията за постоянния доход и теорията за жизнения цикъл са близки. Хипотеза-
та на Модиляни също разглежда потребителите, които гледат в бъдещето и мак-
симизират полезността през целия живот в зависимост от средствата, които при-
тежават. Потреблението в текущия период зависи от текущия доход от труд, от 
очаквания годишен доход от труд и от стойността на богатството в предходния 
период. Спестяванията за кратки периоди от време, като година, зависят от откло-
нението на текущия доход от средната стойност на притежаваните средства за 
целия живот.  

Една от главните разлики между двете теории е, че тази за жизнения цикъл набля-
га на неща, които предизвикват промяна в дохода, като резултат от пенсиониране, 
средна възраст, промяна в членовете на домакинството. Хипотезата за жизнения 
цикъл има предвид и мотива за наследство. Другата разлика е, че теорията за пос-
тоянния доход засяга повече поведението на потреблението в краткосрочен      
период.  
 

                                                 
2 Дийтън (Deaton 1992) проследява развитието на теоретичните модели на потреблението. 
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1.2 Иконометрични потребителски функции 
През 70-те години на миналия век са построени иконометрични модели, които се 
опитват да обяснят потреблението като равнище, както и неговото изменение, 
основавайки се на теорията на постоянния доход. Много често потреблението се 
включва в регресии, показващи, че то зависи от текущата стойност на дохода, 
както и от стойността на дохода в предишни периоди (лагове). Алтернативно и 
може би по-подходящо е потреблението да бъде функция на самото потребление, 
взето с лагове, и на текущия доход. 

С развитието на иконометричния анализ и с тестването на отделните теории с из-
ползването на времеви редове от данни започват да се появяват сериозни пробле-
ми. Някои се отнасят до самата потребителска функция, а други – до икономет-
ричната практика. През 1976 г. се появява „критиката на Лукас“. Като се основава 
на теорията на постоянния доход и на съществуването на рационални очаквания3, 
авторът посочва, че не може да се очаква стабилна връзка с лагове между потреб-
лението и дохода, тъй като потреблението зависи от очакванията относно дохода. 
Под действието на рационалните очаквания би трябвало да има структурни отно-
шения само между постоянния доход и постоянното потребление. 

Робърт Хол е съгласен с „критиката на Лукас“. Според изследване от 1978 г. пот-
реблението, взето само с един лаг, може да има коефициент, различен от нула при 
обяснение на потреблението в текущия период, а доходът от предишния период 
не би трябвало да има обяснителна сила: 

 11 ++ += ttt CC ε ,  (1.3) 

където С e потреблението, а 1+tε  – грешката (Hall 1978). От (1.3) следва, че промя-
ната в потреблението е непредвидима )( 11 ++ =Δ ttC ε . Хол прави заключението, че 
само неочакваните промени в икономическата политика влияят върху потребле-
нието, защото всичко, което се знае като информация за бъдещето, вече е включе-
но в текущото потребление. Той определя постоянния доход като пропорция от 
очакваното през целия жизнен път богатството, а то е сумата от дохода от труд и 
активите, които не са свързани с труда. Потреблението е линейна функция на 
първоначалното богатство и на сегашната стойност на очаквания бъдещ доход. 

Емпиричната работа по проверката на хипотезата за постоянния доход при нали-
чие на рационални очаквания е затруднена, тъй като една част от променливите, 
като постоянен и очакван доход и богатство, необходими за обяснение и прогно-
зиране на потреблението, не се наблюдават директно. Това обаче не са основните 
причини някои икономисти да отхвърлят хипотезата за постоянния доход и раци-
оналните очаквания.  

Според Флавин (Flavin 1981) потреблението отговаря на промените в постоянния 
доход, които са предизвикани от промените в текущия доход. Нейните изчисле-
ния дават доказателства срещу хипотезата на постоянния доход, тъй като значи-
телна част от промяната в потреблението между два периода се дължи на промя-
ната на дохода и на промените в дохода, взети с лагове. Флавин работи с 8 лага и 
                                                 
3 Потребителите са разумни и имат поглед към бъдещето. Те определят сегашното си потребление 
на базата на своите очаквания за бъдещото развитие на техния разполагаем доход и на лихвените 
проценти.  
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използва потреблението на недълготрайните стоки, заедно с услугите, като зави-
сима променлива. 

Влиянието на текущия доход върху потреблението е известно като „свръхчувст-
вителност“4 на потреблението в отговор на текущите и на предишни промени в 
дохода. 

Изследването на Камбъл и Манкю (Campbell и Mankiw 1987) също потвърждава, 
че значителна част от изменението на потреблението се дължи на изменението в 
текущия период. Те използват инструментални променливи, които представляват 
първа разлика на потреблението и дохода, взети с предишни стойности, по-големи 
от два периода (тримесечия)5. Техният модел разделя икономическите агенти на 
две групи. Първата група потребява своя текущ доход ttC 11 Υ= λ , който получава, 
а втората потребява постоянния доход p

ttC Υ−= )1(2 λ . Сумата от двата дохода е 
равна на общия доход. Вземайки първа разлика, за хората, потребяващи своя те-
кущ доходq получаваме ttC ΔΥ=Δ λ1 , а за тези, потребяващи постоянния си доход 
– ( ) ttC ελμ ++=Δ 12 , където μ  е константа, а tε  е промяната (innovation) в оценка-
та на икономическите агенти за постоянния доход p

tΥ  между период 1−t  и t :  

 tttt YCCC ελλμ )1(21 ++Δ+=Δ+Δ=Δ . (1.4) 

Камбъл и Манкю доказват, че взето без лагове, една трета от растежа на потреб-
лението се дължи на растежа на текущия доход. При използването на лагови 
стойности в изменението на дохода, коефициентът λ  заема още по-големи стой-
ности - между 40-50%. 

Една от причините за емпиричното отхвърляне на хипотезата за постоянния доход 
се обяснява с ограниченията в кредитирането. Например, когато потребителят 
получи нова информация за бъдещо благоприятно развитие на неговия доход, 
тогава той ще желае да потребява повече сега, без да иска да чака бъдещото раз-
витие на дохода да се материализира. При малки спестявания или липсата на та-
кива и при невъзможност да получи кредит, защото няма с какво да го обезпечи, 
той ще чака да получи действителното нарастване на дохода. Именно тогава пот-

                                                 
4 От англ. excess sensitivity. 
5 Причината за използването на повече от два лага е свързана с проблема на синхронизирането 
(timing of consumption). Възможно е една част от изменението в потреблението да се дължи на 
разликата във времето между отчетената статистическа информация и промяната в очакванията на 
населението по отношение на бъдещия му доход. Тази промяна ще се отрази върху потреблението. 
Например не можем да сме сигурни, че тримесечните данни, с които работим, отговарят на перио-
да, в който потребителите вземат нови решения относно своето потребление. Ако интервалът на 
планиране е по-кратък от този на отчетените статистически данни, тогава се явява този проблем. 
Според хипотезата за постоянния доход промяната в потреблението отразява промяната на очак-
ванията на хората за техния постоянен доход )( ttC ε=Δ , която е некорелирана с предишна ин-

формация, например промяна в дохода от предишен период )1( −Δ tY . Стремейки се да се 
придържат към ХПД, Камбъл и Манкю (Campbell, Mankiw 1989) и Дийтън (Deaton 1992), доказват, 
че при регресирането на tCΔ  от )1( −Δ tY  се получава лъжлива корелация, защото има застъпване 

(припокриване) на едни и същи периоди в tCΔ  и )1( −Δ tY  и това може да се избегне с включването 
на повече лагове, започвайки от период (-2). 
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реблението ще расте в отговор на предишно предвидено нарастване на дохода и 
ще се наблюдава повишена чувствителност на потреблението спрямо текущия 
доход (Deaton 1992). Всъщност това, че в някои емпирични изследвания се полу-
чават резултати, оборващи хипотезата за постоянния доход, не означава, че тя се 
отхвърля. Едно от допусканията в нея е, че капиталовите пазари са развити и пот-
ребителите могат да заемат/дават заеми, без никакви ограничения.  

В края на 70-те години на миналия век, поради появата на резултати, оборващи 
или подкрепящи теориите за постоянния доход и жизнения цикъл, се появяват 
публикации, търсещи причините за различните резултати при положение, че изс-
ледванията са базирани на близки икономически теории и използват приблизи-
телно едни и същи серии от данни. В частта, отнасяща се до използваните модели, 
Дейвидсън, Хендри, Срба и Йео6 (Econometric modelling 1978) предлагат динами-
чен модел, който по-късно е известен с името „модел с корекция на грешката“. 
Основните предимства при използването на този модел се състоят в това, че при 
него не се губи информация, защото той оценява както дългосрочното развитие на 
включените променливи, така и краткосрочното. Чрез изчисляването на грешката 
се показва скоростта на приспособяване към дългосрочното равновесие при въз-
никнало неравновесие в краткосрочен период.   

Според теоремата на Енгъл и Грейнджър (Engle и Granger 1987) съществува меха-
низъм за коригиране на грешката между потреблението и разполагаемия доход, 
тъй като и двете променливи са коинтегрирани. Всяка от тях е интегрирана от 
първи ред, което означава, след изчисляване на първа разлика на двете променли-
ви, взети като равнище, те да бъдат стационарни. Между разполагаемия доход и 
потреблението, взети като равнище, съществува линейна комбинация, която е 
стационарна. Спестяванията CYS t

d
tt −=  са равни на разликата между разполага-

емия доход Y d
t  и потреблението Ct  и са стационарни, т.е. Y d

t  и Ct  са коинтегри-
рани. Уравнението за спестяванията може да бъде интерпретирано по следния 
начин. Ако потреблението в период t е относително високо в сравнение с дохода, 
според теорията за постоянния доход това означава, че потребителите очакват 
техните доходи да нараснат в бъдеще. 

Различни емпирични статии отбелязват, че постоянна или равновесна в дългосро-
чен период връзка между текущо потребление и текущ доход е малко вероятно да 
се поддържа. Наличието на тренд в тези променливи също показва значителни 
отклонения от дългосрочното равновесие. За постигането на статистически посто-
янно положение, което описва дългосрочното поведение на потреблението, ние се 
нуждаем да опишем, че то зависи от други „вторични променливи“, освен дохода 
в дългосрочен период. Личното богатство, относителните цени, размерите на до-
хода или разпределението на населението по възраст са вторичните променливи 
(Fernandez-Corugedo 2004). 

Съвременните изследвания за моделиране на потреблението използват коинтегра-
ционната връзка между потреблението, дохода от труд и богатството. Съществува 
голямо разнообразие в избирането на индикатор за оценка на богатството. Най-

                                                 
6 Авторите засягат проблемите, свързани с използваните данни, методите на сезонно изглаждане, 
използването на лагови стойности и не на последно място – използваните модели.  
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често то е представено като сума от финансовите (или нетните финансови) активи 
плюс нефинансовите активи. Последните се отнасят до стойността на жилищния 
фонд, ако имаме предвид активите, които са само за домакинствата. Доста често 
като променлива, която да обяснява дългосрочното развитие на потреблението, се 
използва и относителната цена между дълготрайните и недълготрайните стоки и 
услуги. 

Най-често срещаната хипотеза при коинтеграционния анализ на потреблението е, 
че съществува един коинтеграционен вектор между описаните по-горе променли-
ви. Това обаче не означава, че трябва да се използва единично уравнение с корек-
ция на грешката, вместо система от уравнения с векторна корекция на грешката. 
Като използват данни за САЩ, Лета, Лудвигсон и Барзи (Lettau, Ludvigson и Bar-
czi 2001) твърдят, че богатството (а не потреблението) се приспособява, за да съх-
рани дългосрочното равновесие между потребление, доход и богатство. С други 
думи, само ако доходът и богатството са слабо екзогенни (в този пример), то тога-
ва е подходящо да се използва единично уравнение с корекция на грешката за 
оценка на потреблението. 

В изследване на Фернандес-Коругедо, Прайс и Блейк (Fernandez-Corugedo, Price  
и Blake 2003) използваната потребителска функция е оценена чрез векторна сис-
тема уравнения с корекция на грешката. Доказано е съществуването на един ко-
интеграционен вектор между потреблението на недълготрайни стоки и услуги, 
разполагаемия доход от труд, богатството (нетни финансови активи плюс стой-
ност на жилищния фонд) и относителната цена между дълготрайните и недългот-
райните стоки и услуги. Приспособяването към дългосрочното равновесие на сис-
темата ендогенни променливи се извършва чрез промени в богатството. Коефици-
ентите на еластичност пред дохода от труд, богатството и относителната цена са 
съответно 0.6, 0.25 и 0.09. 

За Германия дългосрочните коефициенти на еластичност пред дохода и богаство-
то са съответно 0.31 и 0.74, като отклонението на системата от нейното равнове-
сие се коригира чрез приспособяването на дохода (Hamburg, Hoffman и Keller 
2005). 

В изследване на потребителска функция за България Петрова, Стоянова и Георги-
ев (Петрова, Стоянова и Георгиев 1996) конструират модел на потребление, осно-
ван на теорията на постоянния доход и оценен с техниката на коинтеграционния 
анализ. Източник на данни е наблюдението на домакинските бюджети, а перио-
дът, който е обхванат, е октомври 1992 – декември 1995 г. Авторите намират мно-
го висока чувствителност на потреблението спрямо дохода (от труд, пенсии, 
предприемачество, собственост и др.). Дългосрочната еластичност на потреблени-
ето спрямо дохода е 0.91, а краткосрочната – 0.94.  

 

2 Данни и методология 
За изследване на потреблението на домакинствата възможните източници на ин-
формация са два: на макроравнище това са данните за БВП на страната, а на мик-
роравнище – данните от наблюдението на бюджетите на домакинствата. 
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В това изследване използваме данните за потреблението на домакинствата като 
част от БВП. Главното предимство при анализа с агрегирани данни за потребле-
нието е възможността за директна интерпретация на получените резултати – дали 
те съответстват или не с теорията. 

2.1 Източници и периодичност на данните  
Данните за потреблението, работната заплата, дефлаторите и пазарните цени на 
жилищата са с източник Националния статистически институт (НСИ). От Българ-
ската народна банка (БНБ) са използвани данни от платежния баланс (ПБ) на 
страната за нетните текущи трансфери и доход и лихвените проценти в лева по 
потребителски кредити (краткосрочни и дългосрочни). От Министерство на фи-
нансите (МФ) са използвани данни за данъка върху доходите на физическите ли-
ца, както и социалните и здравни осигуровки, плащани от наетите.  

Данните са тримесечни и се отнасят за периода първо тримесечие на 1998 г. – 
второ тримесечие на 2006 г. За някои показатели са използвани оценки на автора, 
които се базират на годишни данни – например за изчисляването на общия разпо-
лагаем доход на домакинствата и при изчисляването на пазарната стойност на 
жилищния фонд на населението, описани в методологичната част на този раздел. 

2.2 Методология на данните 
Всички показатели в стойностно изражение са изчислени по постоянни цени от 
1998 г. При представянето на всеки показател по-долу е описана както методоло-
гията на неговото съставяне, така и начина, по който е изчислен в реално израже-
ние. 

Данните за потреблението на домакинствата са представени като сума от разхо-
дите за закупуване на недълготрайни стоки и услуги и на дълготрайни стоки. 

Купени стоки от домакинствата – общо 

Недълготрайни стоки и услуги 

Дълготрайни стоки (нехранителни стоки) 

Редовете по съпоставими цени са получени, като тримесечията на базисната 
1998 г. са изчислени по цени на същата година, след което чрез данните за изме-
ненията на физическите обеми (по тримесечия на текущата година спрямо съот-
ветното тримесечие на предходната година) са получени редовете за потреблени-
ето по цени от 1998 г. Дефлаторите – ценовите индекси на потреблението при база 
1998 г. = 100, са изчислени чрез отнасяне на стойностите в текущи към съпоста-
вими цени. 

Общият разполагаем доход на домакинствата. Според Системата на национални 
сметки разполагаемият доход е балансираща статия на вторичното разпределение 
на дохода. Разполагаемият доход на домакинствата се използва за крайно потреб-
ление и спестяване. Този показател е изчислен, като е следвана методологията на 
Европейската комисия (ЕК) и е приложена в тяхната годишна база от данни с 
макроикономически показатели (AMECO).  

 

 



 

 11 
 

Сектор „Домакинства“ 

 Брутен опериращ излишък и смесен доход 

+ Компенсация на наетите 

+ Нетен доход от собственост 

+ Текущи трансфери – получени 

- Текущи трансфери – платени 

- Текущи данъци върху дохода и богатството 

= Общ разполагаем доход  

НСИ използва същата методология при съставянето на годишните сметки за фор-
миране на дохода. Данните са годишни и по институционални сектори са публи-
кувани до 2004 г. 

Конструирането на общия разполагаем доход с тримесечни данни е направено при 
две допускания, отнасящи се до брутния опериращ излишък и смесен доход и 
нетния доход от собственост. Тези два показателя се публикуват от НСИ годишно 
и за тях няма информация с тримесечна периодичност. Първото допускане е, че 
полученият с годишни данни относителен дял на брутния опериращ излишък и 
смесеният доход за сектор „Домакинства“ спрямо общия за икономиката брутен 
опериращ излишък и смесен доход се запазва същия и при тримесечните данни. 
Второто допускане е изключването на нетния доход от собственост в изчислява-
нето на общия разполагаем доход, тъй като историческите данни до 2004 г. показ-
ват, че неговият относителен дял в общия разполагаем доход е около 0.2%. 

При така конструирания индикатор за общ разполагаем доход, съставен от триме-
сечни данни, не са обхванати нетните доходи от труд и нетните текущи трансфери 
от чужбина. Затова те са прибавени допълнително. Имаме предвид, че доходите и 
трансферите трябва да се отнасят за домакинствата. Нетният доход от труд предс-
тавлява нетната стойност на компенсацията на наетите от аналитичното предста-
вяне на ПБ. Нетните трансфери са взети от стандартното представяне на ПБ и се 
отнасят до трансфери, извън тези за правителството.  

Данните за разполагаемия доход от труд също са изчисления на автора. Методо-
логията на системата от национални сметки, както и АМЕСО, не описва директ-
ното съставяне на този индикатор. За неговото изчисляване имаме предвид, че в 
методологията на AMECO е отбелязано, че сумата от брутния опериращ излишък 
и смесен доход и нетният доход от собственост за домакинствата формират инди-
катор, който може да се нарече доход, който не е свързан с труда (non-labour 
income). Тогава доходът от труд може да се получи като резултативна величина, а 
за изчисляването на разполагаемия доход от труд трябва да се направи оценка за 
тези данъци, които касаят труда:  

 ,*T
TI
LINLITIDLI −−=  (2.1) 

където DLI e разполагаемият доход от труд, TI e общ доход, NLI – доход, който не 
е свързан с труда, а LI – доход от труд (LI=TI–NLI). Данъците върху труда са по-
лучени, като T – общата сума на данъците върху дохода и богатството, e умножен 

с 
TI
LI  – относителния дял на дохода от труд към общия доход. 
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Стойностите за общия разполагаем доход и разполагаемия доход от труд по съ-
поставими цени са получени чрез отнасяне на данните в текущи цени към дефла-
тора на общото потребление на домакинствата7. 

Данните за стойността на жилищния фонд са получени, като е използвана го-
дишна информация за жилищната площ (в хил. кв. м), притежавана от домакинст-
вата, данни за новопостроената жилищна площ8 и средната пазарна цена на кв. м 
жилищна площ от тримесечното наблюдение на НСИ за цените на жилищата. Из-
броените показатели са взети за 28-те областни града. Общата агрегирана инфор-
мация за стойността на жилищния фонд е сумата от изчислените стойности по 
области. 

Чрез тримесечни сезонни тегла за брутната продукция на отрасъл строителство 
годишните данни за новопостроената жилищна площ са превърнати в тримесечни. 
Активите, които домакинствата притежават в хил. кв. м жилищна площ, са изчис-
лени, като към годишните данни за жилищната площ в края на 1997 г. са прибаве-
ни тримесечните данни за новопостроената жилищна площ. Накрая данните са 
остойностени чрез средните тримесечни пазарни цени на кв. м жилищна площ. 

Нетните финансови активи на домакинствата са финансовите активи минус 
финансовите пасиви9. Най-общо финансовите активи и задължения на домакинст-
вата включват: 

Финансови активи на домакинствата 
Валута и депозити 
Ценни книжа, различни от акции 
Застрахователни технически резерви 

Финансови задължения на домакинствата 
Потребителски и ипотечни кредити 

Реалните лихвени проценти. Използвани са данни на БНБ за статистиката на лих-
вените проценти в левове за краткосрочните и дългосрочните кредити. Данните са 
месечни и представляват ефективен годишен процент. Номиналните лихвени 
проценти са изчислени в реални чрез процента на инфлация за периода, за който 
се отнася и номиналният ефективен годишен лихвен процент. Например от номи-
налния лихвен процент за януари 1998 г. е извадена инфлацията, отнасяща се за 
януари 1999 г. към януари 1998 г. За една част от месеците на 2006 г. са използва-
ни прогнозни месечни числа за инфлацията. 

Реалните месечни лихвени проценти са преизчислени в тримесечни чрез аритме-
тично осредняване.    

  

                                                 
7 Всички описани по-долу показатели са изчислени по съпоставими цени чрез този дефлатор.  
8 Данни за новопостроената жилищна площ има публикувани от 2004 г. на интернет страницата на 
НСИ <http://www.nsi.bg/Population/Population.htm>. До тази година новопостроената жилищна 
площ се приема да e равна на разликата между две последователни години на притежаваните ак-
тиви в кв. м жилищна площ. 
9 Методологията на данните за финансовото богатство на домакинствата е разработена от Гергана 
Михайлова (Михайлова 2004).  
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3 Анализ на данните и резултати 
В тази глава се анализират данните от глава 2, като в първата част на анализа чрез 
таблици и графики е показана взаимовръзката между използваните променливи. 
Във втората част се използва коинтеграционен анализ и модели с векторна корек-
ция на грешката, чиято цел е даването на количествената оценка за основните 
фактори, които влияят върху потреблението на домакинствата в дългосрочен и 
краткосрочен период. 

3.1 Анализ на изменението на потреблението, дохода и богатството 
В табл. 3.1 са представени най-важните показатели – обект на изследването, които 
по отношение на източниците на информация и методологията на съставянето им 
бяха описани в предишния раздел. 

Таблица 3.1: Нарастване на дохода, богатството и потреблението за периода 1998 – 2005 г. 

Показатели 
Съкра-
щение 

нарастване в 
проценти 

Брутен национален разполагаем доход (БНРД) GDI 40 

БВП GDP 37 

Крайно потребление C_tn 49 

Потребление на домакинствата – национално C_hn 50 

Недълготрайни стоки и услуги C_hnd 31 

Дълготрайни стоки  C_hdur 124 

Общо нетни активи A 96 

Пазарна стойност на жилищната площ HA 93 

Нетни финансови активи на домакинствата  NFA 140 

финансови активи на домакинствата FA 237 

кредити за домакинствата CR 1103 

Общ разполагаем доход на домакинствата DTI 29 

Разполагаем доход от труд DLI 53 

заплати (от доходната сметка на БВП ) W 35 

Разполагаем доход от други източници DOI -2 

За изследвания период съвкупното потребление нараства с 49%10, а съвкупният 
доход (БВП) – с 37%. Растежът на брутния национален разполагаем доход (БНРД) 
за цялата икономика е по-висок от растежа на БВП. Това се дължи на положител-
ните нетни трансфери и нетен доход, идващи от чужбина. Спестяванията за цяла-
та икономика са положителни през целия период. 

Потреблението на домакинствата нараства с 50%, а общият разполагаем доход на 
домакинствата – с 29%. Последното число включва растежа на дохода от труд с 
53% и на дохода от капитал, чието изменение се получава отрицателно (-2%)11. 
Намаляването на данъчната тежест за всички групи от доходи е причината разпо-
лагаемият доход от труд да нараства по-бързо от заплатите. По данни на НСИ 

                                                 
10 Навсякъде в текста са представени само реални растежи, които са изчислени от тримесечни 
данни по съпоставими цени от 1998 г. 
11 За периода 1998-2004 г. с годишни данни на НСИ, за сектор „Домакинства“ също се получава 
намаление на реалния разполагаемия доход, който не е свързан с труда.  
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спестяванията на домакинствата за периода 1998-2004 г. са отрицателни (НСИ 
2006).  

Тъй като имаме сериозни основания да се съмняваме в данните на НСИ за отрица-
телните спестявания на домакинствата, този индикатор почти няма да бъде ко-
ментиран в анализа. Остават обаче съмненията за подценени оценки по отноше-
ние на някои от статиите в системата от сметки за сектор „Домакинства“. 

Основен фактор, оказващ влияние върху нарастването на потреблението, е дохо-
дът. На граф. 3.1 и 3.2 проличава силната връзка между общия разполагаем доход 
и потреблението и разполагаемия доход от труд и потреблението. Процентните 
изменения са представени по тримесечия – на годишна база и по този начин е 
елиминирано влиянието на сезонни фактори върху изследваните величини12. 

Графика 3.1: Общ разполагаем доход и потребление на домакинствата  
(изменение спрямо съответното тримесечие на предходната година) 
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Богатството на домакинствата представлява един от „вторичните фактори“, влия-
ещи на потреблението. Разходите на домакинствата са ограничени от богатството, 
което хората притежават през живота си. Възможно е те да отговорят на нараст-
ването на тяхното богатство с повече потребление (сега и в бъдеще). Основните 
компоненти на богатството са нетните финансови активи, които домакинствата 
притежават, и нетните покупки на физически активи, главно инвестиции в жили-
ща. Това са официалните измерители на богатството. Нетните финансови активи 
и направените нетни инвестиции от домакинствата са вид спестявания, тъй като 
това са средства, заделени от домакинствата в минали периоди от време. Към не-
официалните измерители на богатството могат да бъдат прибавени някои ценни 
вещи, както и потребителските дълготрайни стоки.  

 

                                                 
12 Тези процентни изменения по тримесечия спрямо съответните на предходната година се използ-
ват само за нагледно представяне на връзката между изследваните променливи. В глава 3.2.1 е 
обяснено какви данни са използвани за иконометричния анализ. 
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Графика 3.2: Разполагаем доход от труд и потребление на домакинствата  
(изменение спрямо съответното тримесечие на предходната година)  
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Богатството на домакинствата представлява един от „вторичните фактори“, влия-
ещи на потреблението. Разходите на домакинствата са ограничени от богатството, 
което хората притежават през живота си. Възможно е те да отговорят на нараст-
ването на тяхното богатство с повече потребление (сега и в бъдеще). Основните 
компоненти на богатството са нетните финансови активи, които домакинствата 
притежават, и нетните покупки на физически активи, главно инвестиции в жили-
ща. Това са официалните измерители на богатството. Нетните финансови активи 
и направените нетни инвестиции от домакинствата са вид спестявания, тъй като 
това са средства, заделени от домакинствата в минали периоди от време. Към не-
официалните измерители на богатството могат да бъдат прибавени някои ценни 
вещи, както и потребителските дълготрайни стоки.  

През изследвания период нетните финансови активи остават положителни и тъй 
като това са най-ликвидните активи, които домакинствата притежават, можем да 
предполагаме, че оказват влияние върху нарастването на потреблението (граф. 
3.3). Положителните нетни финансови активи са индикатор, че спестяванията на 
домакинствата са положителни. 

Според Михайлова (Mihaylova 2006) поведението на домакинствата – дали те са 
нетни спестители или нетни заематели – може да се проследи както чрез сектор-
ната сметка „Домакинства”, публикувана от НСИ, така и чрез финансовите балан-
си на домакинствата, които включват финансовите активи, в които домакинствата 
са вложили своите налични свободни ресурси, и финансовите задължения, които 
те са поели за набавянето на допълнителни финансови средства. Тези два подхода 
на изследване трябва да доведат до едни и същи резултати, тъй като се базират на 
основни макроикономически тъждества. Често обаче се стига до съществени не-
съвпадения в оценките. В своето изследване Михайлова представя изчислените от 
нея финансови баланси на домакинствата, които се основават на официално пуб-
ликувани статистически данни. Изчислените нетни финансови активи на дома-
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кинствата показват, че има тенденция към увеличаване на финансовото богатство 
на домакинствата, т.е. те са нетни спестители. 

В публикация на БНБ също се засяга проблема за разликата в данните на НСИ по 
националните сметки и банковата статистика и в източниците на финансиране на 
потреблението на домакинствата13. 

Очевидно е, че потреблението на домакинствата се финансира и от други източ-
ници, които представляват богатството – финансовите и нефинансовите активи на 
домакинствата. Нетните финансови активи на домакинствата нарастват със 140% 
за изследвания период. Въпреки кредитния бум през 2002-2003 г., нетната финан-
сова позиция на домакинствата е положителна и продължава да нараства, но с по-
ниски темпове в сравнение с периода 1998-2001 г. (граф. 3.3). 

Графика 3.3: Нетни финансови активи и потребление на домакинствата  
(изменение спрямо съответното тримесечие на предходната година) 
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Като цяло не можем да очакваме правопропорционална връзка между нарастване-
то на богатството и потреблението. Не е възможно цялото нарастване в измерено-
то богатство да обяснява по-високото нарастване на потреблението в бъдеще. 
Факторите, които влияят на отношенията между богатство и потребление, са раз-
пределението на богатството и източника на промените в него. Отделните харак-
теристики на нетните финансови активи може да влияят на желанията или въз-
можностите за харчене извън печалбата от капитал. Активите се характеризират с 
ликвидност, сигурност на капитала в бъдеще и видимост. С най-големи възмож-
ности за харчене са депозитите, които са сигурни в номинални величини и види-
ми. В контраст, недиректните инвестиции, като застраховки и пенсионни фондо-
ве, имат по-дългосрочно влияние. Тези активи са високоликвидни от гледна точка 
на домакинствата. Те могат да се получат по-рано от определения срок, но това 
ще стане на висока цена. Тези активи понякога могат да се използват като гаран-
ция за взимане на кредит, но са по-малко доходни, отколкото жилищата. 

Жилищата се различават от финансовото богатство в няколко аспекта. Тези акти-
ви по принцип са по-малко ликвидни и видими и имат голям разход, свързан с 
                                                 
13 Икономически преглед, 2006, №2, с. 35-36. 
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предаването на собствеността при осъществяването на сделка. Активите в жили-
ще действат като съхранение на стойността и като източник на услуги, свързани с 
жилището. Тези услуги, измерени като условни ренти, са включени в потреблени-
ето, което означава, че богатството в жилище оказва влияние върху потребление-
то в номинално изражение, но не задължително в реално. Ако реалният жилищен 
фонд е непроменен, то богатството в жилище няма да влияе върху потреблението. 
Собствениците на жилище обаче могат да заемат средства срещу това, че цената 
на жилището нараства. Те могат да получат кредит, който косвено може да повли-
яе върху потреблението. 

Пазарната стойност на жилищния фонд нарасна значително, което се дължи в по-
голяма степен на ръста в продажните цени, отколкото на увеличената жилищна 
площ, притежавана от домакинствата. За периода 1998-2005 г. реалните цени на 
жилищата14 се повишиха средно със 79%, а физическото увеличение на жилищна-
та площ – със 7%. Увеличената жилищна площ предполага увеличение на потре-
бителските разходи, свързани със закупуване на стоки за оборудване на жилищата 
и с ползването на услуги, свързани с обитаването на жилищата. Нарастването на 
реалната цена на жилищата не се пренася директно върху потреблението. От една 
страна, по-високите цени на жилищата предизвикват повишаване на услугите, 
свързани с жилището. От друга страна, притежателят на жилище трябва да го 
продаде и да отиде да живее в по-малко или да живее под наем, за да реализира 
печалба от по-високите цени. Директното влияние на цените на жилищата върху 
потреблението е чрез пазара на кредити. Жилищата са гаранция за получаването 
на кредит. Този, който е собственик, има по-облекчени условия при взимането на 
кредит. Падането на лихвените проценти по кредитите също предизвиква нараст-
ване на потреблението. Конкуренцията в банковия сектор също дава възможност 
за намаляване на лихвения процент по кредитите. На пазара на ипотечни кредити 
е по-лесно за потребителите, които са собственици на жилища.  

От граф. 3.4 се вижда, че нарастването на пазарните цени на жилищата съвпада с 
растежа на кредитите за домакинствата. До голяма степен причина за тези две 
събития са финансовите потоци, които протичат вътре в страната, както и между 
страната и останалия свят. Високият дефицит по текущата сметка се финансира от 
излишъка по финансовата сметка на платежния баланс. Това се свързва с кредит-
ната активност на банките, които са принудени от големия финансовия поток, 
който се влива към тях, да следват подобно агресивно поведение с цел ефективно 
да инвестират новопридобитите пасиви (АИАП 2006). Присъединяването на стра-
ната към ЕС и произтичащите от това очаквания за бъдещо увеличение на дохо-
дите в страната, както и сравнително високата доходност от вложения в имоти у 
нас, са едни от основните причини за ръста на цените на жилищата, които, като 
част от богатството на домакинствата, оказват влияние върху потреблението. 

 

 

 

                                                 
14 Нарастването на цените на жилищата е разделено на ценовия индекс (дефлатор) на крайното 
потребление на домакинствата. 
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Графика 3.4 - Цени на жилищата и кредити за домакинствата  
(изменение спрямо съответното тримесечие на предходната година) 
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Важна характеристика на потреблението на домакинствата през изследвания пе-
риод е доста по-високия растеж на потреблението на дълготрайни стоки, отколко-
то на недълготрайни стоки и услуги (табл. 3.1). Това до голяма степен се дължи на 
възстановяването на потреблението след кризата през 1996-1997 г., но по-високи 
растежи при дълготрайните стоки се наблюдават и след периода на постигната 
финансова стабилизация (граф. 3.5). 

Графика 3.5: Потребление на дълготрайни и недълготрайни стоки на домакинствата  
(изменение спрямо съответното тримесечие на предходната година) 
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Нарастването на реалните доходи и богатството на домакинствата са причината за 
увеличаване дела на дълготрайните стоки в потреблението, както и съществува-
щата тенденция към намаление на относителната цена на дълготрайните към не-
дълготрайните стоки и услуги (граф. 3.6). На графиката динамиката на тази отно-
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сителна цена е показана чрез данните от БВП и ИПЦ15 Дълготрайните стоки са 
обект на международна търговия и затова се определят като търгуеми стоки. Из-
питващи конкуренцията от внос, при либерализиран режим на външна търговия 
цените на тези стоки имат по-ниски темпове на нарастване в сравнение с цените 
на недълготрайните стоки и услуги. 

Графика 3.6: Индекс на относителната цена -  
дълготрайни към недълготрайни стоки и услуги (1998 г. =100) 
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Най-силна е връзката между цени на жилища и потребление на дълготрайни сто-
ки. Това е в съответствие с пътя на кредитите за домакинствата. Покупките на 
дълготрайни стоки е по-вероятно да бъдат финансирани от заеми. Тези покупки са 
по-чувствителни към промените в лихвения процент. От граф. 3.4 видяхме, че 
промените в кредитите са корелирани с промените в цените на жилищата. Ако 
жилищата представляват възможна гаранция за получаване на кредит, тогава това 
генерира силна корелация между цените на жилищата и потреблението на дългот-
райни стоки. И двете – жилищата и дълготрайните стоки, „доставят“ услуги в 
продължение на няколко години. Когато потребителите научат, че техните доходи 
през живота се увеличават, по-вероятно е те да увеличат незабавно търсенето на 
дълготрайни стоки, включително жилища, отколкото недълготрайни стоки. На-
растването на покупките на жилища и дълготрайни стоки не само увеличава пот-
реблението в текущия период, но осигурява в някаква степен и бъдещо нарастване 
на потреблението, което идва от потока от услуги, свързан с използването на жи-
лищата и дълготрайните стоки. Това означава, че минали решения могат да пов-
лияят на сегашното поведение на потребителите. 

 

                                                 
15 Линията с числата от ИПЦ дава по-ясна представа за тенденцията на относителен спад на цената 
на дълготрайните стоки. ИПЦ използва формулата на Ласпер, която по-добре представя чистото 
изменение в цените, за разлика от ценовите индекси (дефлатори) на БВП, които са по формулата 
на Пааше. Последната отразява както промените в цените, така и промените в структурата на 
потребление на домакинствата. При иконометричния анализ използваме данните от БВП за изчис-
ление на относителната цена, тъй като сме приели принципа да работим с дефлаторите на потреб-
лението, вместо с ИПЦ. 
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3.2 Иконометричен анализ 

3.2.1 Интегрираност на променливите 

Преди оценката на коинтеграционните връзки между променливите е необходимо 
да се тества от кой ред са интегрирани данните. Необходимо условие за включва-
нето на времеви редове от данни в коинтеграционно уравнение е те да бъдат ин-
тегрирани от първи ред I(1). За една променлива казваме, че е интегрирана от ред 
I(1), когато, взета като равнище, тя има единичен корен (нестационарна), а след 
първа разлика е стационарна. Когато времеви ред, взет като равнище, е стациона-
рен, казваме, че той е интегриран от I(0). Стационарни I(0) променливи могат да 
бъдат включени в коинтеграционния анализ, но всяка една такава променлива 
създава допълнително коинтеграционно уравнение. Променливи от I(2) ред не е 
допустимо да бъдат използвани в този анализ. 

Таблица 3.2: Тестване на реда на интегрираност на променливите 

I (0) I (1) 
Наименование на променливата 

Съкра-
щение ADF 

Потребление – общо C_HN -0.416   -16.883 * 

Потребление на недълготрайни стоки C_HND 0.210   -3.957 * 

Потребление на дълготрайни стоки C_HDUR -0.234   -11.043 * 

Общ разполагаем доход DTI 1.881   -2.979 ** 

Разполагаем доход от труд DLI 1.099   -12.512 * 

Общо активи A -1.032   -3.157   

Нетни финансови активи NFA -2.108   -9.862 * 

Финансови активи FA 0.353   -11.431 * 

Кредити CR 1.330   -2.710   

Активи в жилища HA -2.637   -3.200   

Относителна цена - дълготр. / недълготр. RELP -3.188 ** -5.468 * 

Реален лихвен процент по кредитите - общо RIRL -1.906   -5.047 * 

Реален лихвен процент по потребителски кредити RIRC -2.111   -5.010 * 

 
* значимост при 1% при критични стойности на т-статистиките по таблицата на Mаккинън; 
** значимост при 5% при критични стойности на т-статистиките по таблицата на Mаккинън. 

За иконометричния анализ ползваме статистическата програма EViews 4.1. Всич-
ки данни, с изключение на реалните лихвени проценти, са логаритмувани. Данни-
те не са сезонно изгладени. Ние се придържаме към тълкуването на Уолис16 
(Wallis 1974), че отделното изглаждане на сериите с данни може да изкриви взаи-
мовръзките между двойките серии – в случая между потребление и доход. Изби-
раме да моделираме сезонното поведение на потреблението чрез включването в 
модела на сезонни фиктивни (dummy) променливи, тъй като „суровите“ данни за 
потреблението и дохода показват наличието на голяма сезонност в тримесечните 
серии. 

Тестовете за единичен корен се основават на разширения критерий на Дики и Фу-
лър (augmented Dickey-Fuller test – ADF) при включването само на константа в 
теста и при автоматичен избор на оптималния лаг на зависимата променлива на 
базата на критерия на Шварц (Schwarz info criterion – SIC).  

                                                 
16 Споменато от Дейвидсън, Хендри, Срба и Йео (Econometric modelling 1978). 
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Всички променливи са интегрирани от I(1) ред при 1 и 5% значимост, с изключе-
ние на относителната цена на дълготрайните към недълготрайните стоки и услуги 
I(0). Тази променлива няма да бъде използвана в коинтеграционното уравнение, 
оценяващо дългосрочната връзка между потреблението, дохода и богатството. Тя 
може да се използва като екзогенна променлива за обяснение на потреблението в 
краткосрочен период. 

 Графика 3.7: Потребление, общ разполагаем доход и разполагаем доход от труд  
за домакинствата (логаритми на данните, взети като равнище) 
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При проверката на реда на интегрираност за кредитите, жилищните активи и об-
щото богатство на домакинствата (A=NFA+HA) използваме отново ADF-тест, но 
включваме фиктивна променлива (dummy), която да отчита големия скок в креди-
тите и цените на жилищата (граф. 3.4). За периода 1998:1–2003:2 стойността на 
тази променлива е 0, а за периода 2003:3 2006:2 е 1. При включването само на 
константа в теста се потвърждава, че редовете са интегрирани от първи ред. 

При толкова малко на брой наблюдения е доста трудно да бъдем категорични за 
наличието на линеен детерминистичен тренд в сериите. Направени са допълни-
телни тестове, които показват наличието на линеен детерминистичен тренд17 в 
сериите. По този начин резултатите, които се получават при включването на кон-
станта и тренд в ADF-тест, не биха се променили и те остават интегрирани от I(1) 
ред. 

 Наличието или предположението за наличие на линеен детерминистичен тренд в 
променливите ще бъде използвано при проверката за наличие на коинтеграция 

                                                 
17 Проверката за наличието на линеен детерминистичен тренд е направена чрез пускането на рег-
ресия от вида: ttt uYtY +++=Δ −121 δββ , където tY е изследваната променлива, а t e времето. 
Нулевата хипотеза е, че 0=δ при )1( −= pδ , следователно серията има единичен корен, т.е. тя е 
нестационарна и има стохастичен тренд. Гледа се значимостта на т-статистиката за коефициента 
δ . Ако по абсолютна стойност тя е по-голяма от изчислените в таблицата на Маккинън стойнос-
ти, тогава може да се отхвърли нулевата хипотеза, което означава, че редът е стационарен и има 
детерминистичен тренд.  
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между потреблението, богатството и дохода, както и при оценката на дългосроч-
ната връзка между тях. 

Редовете с данни за потреблението, дохода, богатството и реалния лихвен про-
цент са интегрирани от първи ред I(1), което дава основания да пристъпим към 
тестване дали тези променливи са коинтегрирани. 

3.2.2 Коинтеграция 
Коинтеграцията се основава на идеята, че в регресията може да съществува ли-
нейна комбинация между нестационарни интегрирани променливи, която е ста-
ционарна. Коинтеграционният анализ оценява дългосрочната връзка между про-
менливите. Например, ако x и y са I(1), то съществува β , при което xy β−  e I(0). 
β  се нарича коинтеграционен вектор. Основният въпрос е дали съществува коин-
теграционен вектор. Едни от най-използваните тестове за коинтеграция са мето-
дите на Енгъл-Грейнджър (Engle и Granger 1987) и Йохансен (Johansen 1988). 

Първият метод се състои от две стъпки. Оценката на коинтеграционния вектор се 
извършва по метода на най-малките квадрати, като се пуска регресия (наричана 
коинтеграционна регресия) на изследваните променливи, взети като равнище. 
Първо се проверява дали остатъците на тази регресия са стационарни. Проверката 
на критичните стойности на ADF-тест е добре да се извърши по таблицата на 
Маккинън (MacKinnon 1991). Втората стъпка включва оценката на динамичен 
модел, в който се включват остатъците от първата регресия, взети с един лаг (ко-
ефициента за коригиране на грешката) и първа разлика (промяната) на коинтегра-
ционните променливи, взети със съответен лаг. 

Методът на Йохансен е базиран на редица статистики. При него оценката на коин-
теграционния вектор е част от модела за корекция на грешката. Този метод има по-
голяма сила за оценка на дългосрочното поведение на повече от две променливи. 

Иконометричните оценки между дохода и потреблението са направени и по двата 
подхода, но публикуваме само резултатите по метода на Йохансен. Оценките с 
включването на третата ендогенна променлива – богатството, – към модела, са 
направени само по метода на Йохансен. 

Процедурата, към която се придържаме при оценката на моделите на векторна 
корекция на грешките е следната: 

 Намиране на оптималния лаг, при който ще се оценява векторния авторегреси-
онен модел с корекция на грешката. Започваме оценката на векторните регре-
сии при максимална дължина на стойностите от предишни периоди 3 и се при-
държаме към информационния критерий на Шварц за избор на оптималния лаг. 

 Проверка за наличието на дългосрочна връзка между изследваните ендогенни 
променливи. При коинтеграционния тест нашите варианти са за избор между 
опции 2 и 3 (в ЕViews) – съответно липса на линеен тренд в данните и включ-
ването на константа в коинтеграционното уравнение (но не и в краткосрочната 
част на модела), или наличие на линеен детерминистичен тренд в данните и 
включването на константа както в коинтеграционното уравнение, така и във 
векторните регресии чрез разлики. Въпреки предположенията ни за наличие на 



 

 23 
 

линеен детерминистичен тренд в данните, избираме да работим с опция 2 – 
липса на линеен тренд в данните, тъй като имаме малко на брой наблюдения18. 

 Проверка на значимост на коефициентите α , които показват скоростта на 
приспособяване (грешката) към дългосрочното равновесие. Значимостта се 
проверява на база на т-статистиката, а също така и с въвеждането на ограниче-
ние някой от коефициентите α  да бъде равен на нула. При доказване, че някой 
от коефициентите α  е равен на нула, можем да намалим системата от уравне-
ния до единично уравнение с корекция на грешката или до система от уравне-
ния със значими коефициенти .α   

3.2.3 Влияние на общия разполагаем доход върху потреблението 
Първата стъпка е да се намери подходящия лаг, при който ще се оценява вектор-
ния авторегресионен модел с корекция на грешката. Това е необходимо при про-
цедурата на Йохансен за оценка на коинтеграционния вектор. Броят на лаговете се 
определя чрез оценката на векторен авторегресионен модел, в който ендогенни 
променливи са доходът и потреблението, а екзогенни са трите сезонни фиктивни 
променливи плюс константата (прил. 1.1, табл. 1). Всички информационни крите-
рии показват три броя лагове, с изключение на критерия на Шварц, който показва 
един лаг. Ние избираме да работим с един лаг, тъй като се придържаме към този 
критерий, а също, за да максимизираме степените на свобода, тъй като работим 
само с 34 наблюдения.  

След това се проверява наличието на дългосрочна (коинтеграционна) връзка меж-
ду изследваните величини. Хипотезата е, че съществува един коинтеграционен 
вектор между потреблението и дохода и тя се потвърждава чрез тестовете на Йо-
хансен – trace statistic и max-eigen statistic. Trace statistic показва съществуването 
на един коинтеграционен вектор при 5% равнище, докато max-eigen statistic по-
казва наличието на един коинтеграционен вектор както при 5%, така и при 1% 
равнище на грешката (прил.1.1, табл. 2).  

Резултатът от оценената дългосрочна връзка (прил. 1.1, табл. 3) е следната: 

 .008.120.0_
)04.9()12.0(

DTIHNC +=  (3.1) 

В скоби е посочена т-статистиката. Коефициентът пред дохода е 1.008, което по-
казва, че на 1% увеличение на общия разполагаем доход на домакинствата, пот-
реблението в дългосрочен период се увеличава с 1.008%. Коефициентът на елас-
тичност отговаря на теорията, според която в дългосрочен период потреблението 
е равно на дохода. Коефициентът, показващ степента на приспособяване на отк-
лонението през краткосрочния период от неговото дългосрочно равновесие, е -
0.33. Той е с очаквана отрицателна стойност и значима т-статистика (-3.32). Съ-
щият коефициент в уравнението за дохода не е значим (прил. 1.1, табл. 3). Напра-

                                                 
18 Направени са оценки на всички използвани в това изследване модели и при наличието на линеен 
тренд (опция 3) в данните, които не са публикувани. За всички модели се потвърждава наличието 
на един-единствен коинтеграционен вектор при значима статистика от 5% грешка. Също така, 
коефициентите на еластичност, както при оценката на дългосрочния период, така и при краткос-
рочния, не се различават съществено от тези, изчислени при опция 2 – липса на линеен тренд в 
данните.  
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веният тест за проверка дали дохода е слабо екзогенна променлива се потвържда-
ва (прил. 1.1, табл. 4). Следователно можем да сведем системата от две уравнения 
до едно уравнение с корекция на грешката. 

От уравнението за потреблението (прил. 1.1, табл. 3) със значими т-статистики в 
частта, обясняваща краткосрочната връзка, са само две от сезонните фиктивни 
променливи. Измененията на потреблението и на дохода, взети с един лаг, не 
участват в краткосрочното изменение на текущото потребление. Това не противо-
речи на теорията за постоянния доход, според която върху изменението на пот-
реблението влияние оказват очакванията за бъдещото изменение на дохода. 

Съществуват изследвания, в които се отрича използването на регресия, в която 
изменението в дохода с един лаг обяснява изменението на потреблението. Това е 
тъй нареченият проблем на синхронизирането (timing of consumption)19. Промени-
те на потреблението и дохода, взети минимум с два лага и участващи в регресията 
вместо първи лаг са известни с името „инструментални променливи“. Според изс-
ледванията, в които се засяга въпроса за „прекалената чувствителност“ на изме-
нението на потреблението, най-добре е тя да се измери с включването в регресия-
та на текущото изменение на дохода, като се прибавят и инструменталните про-
менливи20. Използването на инструментални променливи променя коефициента 
на еластичност на потреблението от дохода. Възможно е и значимостта на т-
статистиката да се намали в сравнение с използването само на първи лаг, но по 
този начин се избягва лъжливата положителна корелация между промяната в до-
хода и потреблението. 

След като уточнихме чрез процедурата на Йохансен, че дългосрочната коитегра-
ционна връзка (3.1) участва само в уравнението за потреблението, то тази оценка 
можем да я включим в единично уравнение с корекция на грешката, придържайки 
се към използването на инструменталните променливи. Оценяването на единична 
регресия с корекция на грешката отговаря на стъпка 2 от метода на Енгъл-
Грейнджър. Препоръката в тяхната статия от 1987 г. е първо да се оцени най-
простия модел с корекция на грешката и тогава да се тества модела за допълни-
телни лагове при потреблението и дохода, т.е. да се върви от конкретното към по-
разширеното определяне на модела. 

 ( )20.0008.1_40.084.006.0_ )1()1(
)54.3()12.9()12.3(

−−−Δ+−=Δ −−
−−

DTIHNCDTIHNC  (3.2) 

 ,94.02 =R  ,28.2=DW ,028.0=SEE  

 ( ) [ ],32.001.112 =X sc  ( ) [ ],82.040.022 =X n  ( ) [ ].59.083.012 =X hs  

Заб.: В уравнението в скоби са посочени т-статистиките21. 

                                                 
19 Обяснен в глава 1.2 като бележка 5 под линия. 
20 За теоретично обяснение на необходимостта от включването на инструменталните променливи 
и тяхното прилагане при моделиране на потреблението, вж. Камбъл и Манкю (Campbell и Mankiw  
1989; Campbell и Mankiw 1991) и Дийтън (Deaton 1991). 
21 R

2  е коригиран коефициент на детерминация, измерващ каква част (проценти) от изменението 
на зависимата променлива е обяснена с регресионния модел; SEE – стандартна грешка на оценката; 

( )12X sc  – Ф-тест за проверка наличието на автокорелация в остатъците от първи ред; ( )22X n  – тест за 
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В (3.2) коефициентът, показващ степента на приспособяване на потреблението в 
дългосрочен период, е променен от -0.33 на -0.40 със значима т-статистика (-3.54). 
В краткосрочен период чувствителността на промяната на потреблението от про-
мените в дохода е много висока 0.84 (8.89). Коефициентът показва, че много го-
ляма част от нарастването на текущия доход отива за потребление. 

3.2.4 Влияние на разполагаемия доход от труд върху потреблението 

В глава „Данни и методология“ описахме изчисляването на разполагаемия доход 
от труд. При него не е използвана екстраполация както при общия разполагаем 
доход. По тази причина приемаме показателя разполагаем доход от труд за по-
надежден измерител в сравнение с общия разполагаем доход. 

При избора на броя на стойностите от предишни периоди тук всички статистики 
показват един лаг, с изключение на критерия на Акейк (Akaike information 
criterion), показващ три лага. Както уточнихме по-горе, ние се придържаме към 
критерия на Шварц и нашият модел ще използва един лаг. Тестовете за наличието 
на един коинтеграционен вектор се потвърждават и при 1%, и при 5% на критич-
ните стойности. Статистиките на коинтеграционната връзка между потреблението 
и разполагаемия доход от труд са представени в прил. 1.2. 

Дългосрочната връзка между потреблението и разполагаемия доход от труд е 
следната: 

 DLIHNC 72.071.4_
)48.16()23.7(

+= . (3.3) 

Коефициентът на еластичност пред дохода от труд е 0.72. На 1% увеличение на 
разполагаемия доход от труд, потреблението в дългосрочен период се увеличава с 
0.72%. Коефициентът за коригиране на грешката (-0.51) е значим в уравнението за 
потреблението, докато този в уравнението за дохода от труд е с ниска т-
статистика (1.19). Въпреки това, прилагаме теста за проверка дали коинтеграци-
онния вектор не участва и в уравнението за дохода. От табл. 4 на прил. 1.2 се 
вижда, че разполагаемият доход от труд е слабо екзогенна променлива и можем 
да сведем нашата оценка отново до единично уравнение с корекция на грешката. 

Както в уравнението с общия разполагаем доход, така и тук, в частта, измерваща 
краткосрочната промяна, взета с един лаг, няма значими коефициенти, с изключе-
ние на фиктивните сезонни променливи. Свеждаме това уравнение до динамичен 
модел с корекция на грешката, като използваме дългосрочната връзка (3.3). В гла-
ва 3.2.3 показахме необходимостта от включването в регресията на текущото 
изменение на дохода и прибавянето на инструментални променливи. Тук инстру-
менталните променливи – изменението в потреблението и дохода – са включени с 
лагове от 2 до 4. Единичното уравнение с корекция на грешката, оценяващо влия-
нието на разполагаемия доход от труд върху потреблението, е следното: 

                                                                                                                                               
проверка дали остатъците са нормално разпределени; ( )12X hs  – тест за хетероскедастичност. Първо 
е представена Ф-статистиката, а в квадратните скоби – вероятността.  
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 ( )71.472.0_68.076.002.0_ )1()1(
)85.3()53.8()24.2(

−−−Δ+−=Δ −−
−−

DLIHNCDLIHNC  (3.4) 

 ,95.02 =R  ,92.1=DW ,026.0=SEE  

 ( ) [ ],79.008.012 =X sc  ( ) [ ],70.070.022 =X n  ( ) [ ]94.041.012 =X hs . 

Според получения модел коефициентът за коригиране на грешката е -0.68. Той 
показва каква част от неравновесието между двете променливи в даден период се 
компенсира в следващия период. Според модела, 68% от неравновесието се кори-
гира в следващия период (тримесечие). 

В краткосрочен период 1% нарастване на дохода от труд влияе върху растежа на 
потреблението с 0.76%. 

3.2.5 Разполагаем доход от труд, богатство и потребление 

Тук, към факторите, обясняващи потреблението, ще прибавим богатството на до-
макинствата. В раздела за данните обяснихме съставянето на този показател – 
сумата от нетните финансови и нефинасовите активи на домакинствата. 

Първо, ще изследваме коинтеграционната връзка между потребление, разполага-
ем доход от труд и богатство. Основната хипотеза е за съществуването на един 
коинтеграционен вектор между трите променливи. Резултатите от този анализ са 
дадени в прил. 2. 

Както доста често се случва, при избора на оптималния брой лагове резултатите 
са доста различни (прил. 2, табл. 1). Критерият на Шварц показва отново, че оп-
тималният лаг е един. 

При коинтеграционния тест trace statistic показва наличието на един коинтеграци-
онен вектор, както при 5%, така и при 1% равнище, докато max-eigen statistic – два 
коинтеграционни вектора при 5% равнище, а при 1% – един вектор. Ние приема-
ме, че съществува един коинтеграционен вектор (прил. 2, табл. 2). При варианта, 
че в данните има линеен детерминистичен тренд, двете статистики са безспорни 
за съществуването на един коинтеграционен вектор и при 1%, и при 5% равнище 
на грешката. 

Дългосрочната връзка между потреблението, дохода от труд и богатството е след-
ната: 

 .15.050.050.5_
)84.4()91.8()37.10(
ADLIHNC ++=  (3.5) 

Сумата от еластичностите пред дохода от труд и богатството е 0.65. Нашите очак-
вания бяха тази сума да е по-висока от 0.72 – уравнение (3.3), където потреблени-
ето се обяснява само с дохода от труд. Т-статистиката за дохода от труд в (3.5) e 
8.91, докато в (3.3) е 16.48. Очевидно съществува мултиколинеарност или вът-
решна корелация между двете обясняващи променливи. Коефициентът на корела-
ция между двете променливи, взети като равнище, е много висок – 0.8. Не прие-
маме, че някоя от двете променливи – DLI или A,  е излишна в уравнение (3.5), 
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тъй като коефициентите на детерминация )( 2R  в изчислените помощни регре-
сии22 не са по-високи от )( 2R  в регресия (3.5). 

Според икономическата теория, доходът и богатството са двете променливи, кои-
то обясняват потреблението. От иконометрична гледна точка те не са независими 
една от друга и на практика е много трудно с данни за цялата икономика да се 
раздели чистото влияние на всяка една от тях върху потреблението. 

При коефициентите за коригиране на грешките, значим е както този в уравнение-
то за потреблението -0.52 (-4.20), така и коефициентът в уравнението за богатст-
вото 0.59 (3.49). Отново прилагаме LR-тест за проверка кои променливи са слабо 
екзогенни (прил. 2, табл. 4). Тестът потвърждава значимостта на коефициентите 
за коригиране на грешките при потреблението и богатството. В дългосрочен пе-
риод приспособяването на системата към равновесие се извършва както чрез про-
мени в потреблението, така и чрез промени в богатството. Слабо екзогенна про-
менлива е доходът от труд. Следователно оценената дългосрочна връзка в (3.5) 
участва както в уравнението за потреблението, така и за богатството. От система-
та уравнения с векторна корекция на грешките можем да игнорираме само урав-
нението за дохода (прил. 2, табл. 3).  

Уравненията за потреблението и богатството трябва да се разглеждат (оценяват) 
заедно. В противен случай, ако се премине към разглеждане на уравнението само 
на потреблението, ще имаме загуба на информация. 

В частта, оценяваща краткосрочното влияние на изследваните променливи, само 
сезонните фиктивни променливи са значими, а в уравнението на богатството, зна-
чима е еластичността за изменението на богатството в предходния период. 

3.2.6 Ролята на лихвените проценти и кредитите върху потреблението 

Проверката на влиянието на кредитите върху потреблението е направена по два 
начина – чрез използването на реалния лихвен процент по кредитите и чрез изс-
ледване на директното влияние на кредитите. 

Направените изчисления с видовете лихвени проценти23 показват, че значими и с 
влияние върху потреблението на домакинствата са дългосрочните лихвени про-
центи по кредитите (общо) и дългосрочните лихвени проценти по потребителски-
те кредити. Повишението в тези лихвени проценти влияе отрицателно върху пот-
реблението в дългосрочен период. 

Нарастването на реалния лихвен процент по дългосрочните потребителски креди-
ти с 1% предизвиква намаление на потреблението на домакинствата с 0.68% в 
дългосрочен период. Другите включени променливи в този модел са доходът от 
труд и сезонните фиктивни променливи. В краткосрочен период първите разлики 
                                                 
22 Тук под помощни регресии имаме предвид уравнение (3.3) и регресирането на потреблението 
спрямо богатството. Между потреблението и богатството съществува коинтеграционна връзка, 
като коефициентът на еластичност пред богатството е 0.36 (5.43). 
23 Навсякъде са използвани реални лихвени процентни, които се отнасят за кредити в лева. 
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на включените ендогенни променливи нямат значими т-статистики. Резултатите 
от този векторен модел с корекция на грешката не са публикувани. 

Реалният лихвен процент по кредитите доказва косвено влиянието на кредитите 
върху потреблението. Изчислената обратно пропорционална връзка между реал-
ните лихвени проценти по кредитите и потреблението е очаквана. От тази връзка 
може да се предположи, че кредитите оказват положително влияние върху пот-
реблението в дългосрочен период. Това се потвърждава от включването на креди-
тите за населението в модела на потреблението. От друга страна, като част от нет-
ните финансови активи на домакинствата, кредитите представляват задълженията 
на населението. Положителните нетни финансови активи спомагат за дългосроч-
ното финансиране на потреблението. Включването на кредитите, заедно с другите 
променливи, като доход (от труд) и финансови активи, показва наличието на по-
вече от един коинтеграционен вектор. 

Следващият тест, който бе направен, е включването на изменението в кредитите 
(първа разлика на данните, взети като равнище). Те участват в модела с векторна 
корекция на грешката като екзогенна променлива. Резултатите от този модел са 
дадени в прил. 3. Променливата 2A  представлява отново богатството, само че от 
него са извадени кредитите24. 

Няма да се спираме в подробности на коефициентите на еластичност при дългос-
рочната връзка между DLI и 2A . Приспособяването на системата към равновесие 
се извършва както чрез промени в потреблението, така и чрез промени в богатст-
вото 2A  Резултатите са близки с тези в модела от прил. 2.  

От уравнението на потреблението се вижда, че еластичността на изменението на 
потреблението от изменението на кредитите в краткосрочен период е 0.31 (3.52). 
Процентното нарастване на кредитите за населението увеличава потреблението в 
краткосрочен период. 

3.2.7 Ролята на относителната цена върху потреблението 
От анализа в глава 3.1 се вижда, че съществува тенденция на нарастване на пот-
реблението на дълготрайни стоки с темпове, по-високи от тези при недълготрай-
ните стоки и услуги (граф. 5). Друга тенденция, която се наблюдава, е намаление-
то на относителната цена на дълготрайните към недълготрайните стоки и услуги 
(граф. 6). Целта на следващата иконометрична оценка е да се провери дали отно-
сителната цена влияе върху потреблението. 

Към описания модел в прил. 3 ще прибавим още една екзогенна променлива – 
относителната цена на дълготрайните към недълготрайните стоки и услуги. В гла-
ва 3.2.1 посочихме, че относителната цена е I(0), т.е. тя е стационарна и затова ще 
бъде включена в модела като екзогенна променлива. Резултатите са представени в 
прил. 4.  

                                                 
24 HAFAA +=2 , вж. табл. 3.1.  
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И двата теста за коинтеграция: trace statistic и max-eigen statistic показват същест-
вуването на един коинтеграционен вектор при 5% и 1% равнище на грешката 
(прил. 4, табл. 3). Дългосрочната връзка е следната: 

 .218.049.029.3_
)34.4()81.7()64.2(
ADLIHNC ++=  (3.6) 

Коефициентите за коригиране на грешките са значими и в трите уравнения. До-
пълнителните тестове за проверка дали някоя от трите променливи в (3.6) е слабо 
екзогенна по отношение на останалите също се отхвърлят (прил. 4, табл. 4). 
Включването на относителната цена в модела на векторна корекция на грешката 
внесе съществени промени в модела за оценка на потреблението. Коинтеграцион-
ният вектор (3.6) участва и в трите уравнения – за потреблението, дохода от труд 
и богатството, и тези уравнения трябва да се разглеждат и оценяват заедно.  

Относителната цена има значими коефициенти на еластичност и при трите урав-
нения и е с очаквани знаци. В уравнението на потреблението един процент увели-
чение на относителната цена на дълготрайните към недълготрайните стоки и ус-
луги води до увеличение на общото потребление с 0.14%.25 В другите две уравне-
ния увеличението на относителната цена води до намаление както на изменението 
на разполагаемия доход от труд (-0.14%), така и на богатството (-0.20%). 

Коефициентите на еластичност за влиянието на изменението на кредитите са мно-
го близки с тези в модела, представен в прил. 3. В уравнението за потреблението, 
нарастването на кредитите за населението с 1% предизвиква нарастване на пот-
реблението с 0.28%, а в уравнението за богатството, нарастването на кредитите 
влияе за нарастване на богатството с 0.33%. И двете оценени еластичности имат 
икономически смисъл. Нарастването на кредитите увеличава потреблението и 
богатството в краткосрочен период. Отражението върху богатството можем да 
предположим, че се проявява в нарастването на жилищния фонд. Една част от 
кредитите са за закупуване на ново жилище, което се отразява върху физическото 
увеличение на активите в жилище. Друга част са за закупуване на жилища, които 
не са ново строителство. Тогава търсенето на кредити води до по-високи цени на 
жилищата, които също увеличават стойността на жилищния фонд. Когато креди-
тът се използва за ремонт и поддържане на жилището, това отново води до пови-
шение на неговата цена. 

Освен сезонните фиктивни променливи, със значима т-статистика е и изменение-
то на богатството )( 2AΔ  в уравнението за потреблението. Знакът обаче пред този 
коефициент е отрицателен и трудно може да се намери икономическо обяснение, 
че нарастването на богатството в предходното тримесечие води до отрицателно 
изменение на потреблението в текущото тримесечие.    

                                                 
25 Ролята на относителната цена беше проверена и в модел, където данните за потреблението 
включваха само потреблението на недълготрайни стоки и услуги. Там еластичността на относи-
телната цена беше също положителна, а коефициентът – доста по-висок (0.33). Това показва, че 
при повишаването на цените на дълготрайните стоки с по-бързи темпове, отколкото при недългот-
райните се стимулира нарастването на потреблението на недълготрайни стоки, а оттам – и общото 
потребление. 
 



 

 30 
 

Заключение 
Чрез използваните в това изследване различни видове статистически анализ, като 
динамика на изменението на изследваните променливи, графични изображения и 
коинтеграционен анализ, на базата на който са оценени модели с векторна корек-
ция на грешките, се цели да се обяснят факторите, които влияят върху потребле-
нието на домакинствата. Имаме предвид, че периода, за който се отнасят данните, 
е сравнително кратък, както и че някои от използваните индикатори са оценени 
допълнително. От получените резултати може да се направи извода, че основните 
фактори, които определят равнището и динамиката на потреблението на домакин-
ствата в България, са доходът и богатството. 

От оценените фактори с най-голямо влияние върху потреблението на домакинст-
вата в дългосрочен и краткосрочен период са общият разполагаем доход и разпо-
лагаемият доход от труд. Представените два модела в раздели 3.2.3 и 3.2.4 прие-
маме да обясняват потреблението на домакинствата по отношение на дохода.  

В дългосрочен период увеличението на разполагаемия доход на домакинствата с 
1% води до нарастване на общото потребление на домакинствата с 1.008%. Оце-
нената еластичност отговаря на икономическата теория, според която в дългосро-
чен период съотношението между потребление и доход се запазва стабилно. В 
краткосрочен период на 1% нарастване на общия разполагаем доход отговаря 
0.84% нарастване на потреблението. 

Разполагаемият доход от труд влияе върху потреблението, като коефициентът на 
еластичност в дългосрочен период е 0.72, а в краткосрочен – 0.76. 

И при двата модела равновесието в дългосрочен период между потребление и до-
ход се нагажда чрез промени в потреблението. И за двата модела може да се посо-
чи, че в краткосрочен период изменението на потреблението е силно чувствител-
но към текущото изменение на дохода.  

Включването на богатството като трета ендогенна променлива в оценените моде-
ли с векторна корекция на грешките потвърждава хипотезата за наличие на един 
коинтеграционен вектор. Това заключение отговаря на теорията, че между пот-
реблението, дохода и богатството съществува дългосрочна връзка. От трите моде-
ла, представени в раздели 3.2.5, 3.2.6 и 3.2.7, като обобщаващ факторите, които 
влияят върху потреблението, можем да посочим модела в раздел 3.2.7. Според нас 
съществуват емпирични доказателства за ролята на ликвидните ограничения, как-
то и значението на относителната цена в определяне на потреблението. 

Нарастването на кредитите за домакинствата увеличава потреблението. Нашето 
заключение по отношение на кредитите е, че те оказват положително влияние 
върху потреблението само в краткосрочен период. Коефициентът на еластичност 
е 0.28. Въпреки че и в дългосрочен период се наблюдава стабилна коинтеграци-
онна връзка между кредити и потребление, тук сме по-предпазливи в тълкуването 
на резултата, който не е обявен в раздел 3.2.6. Нашето виждане е, че високият рас-
теж на кредитите в дългосрочен период води до увеличаване на финансовите за-
дължения на домакинствата. Ако се получи така, че нетните финансови активи 
станат отрицателни, това ще влияе отрицателно на потреблението в дългосрочен 
период. 
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Освен сезонните фиктивни променливи, относителната цена на дълготрайните 
към недълготрайните стоки и услуги е вторият екзогенен фактор, който има зна-
чение за потреблението в краткосрочен период. Нейният коефициент на еластич-
ност е 0.14. При повишаването на цените на дълготрайните стоки с по-бързи тем-
пове, отколкото тези на недълготрайните, се стимулира нарастването на потреб-
лението на недълготрайни стоки, а оттам – и на общото потребление. За изследва-
ния период потреблението на недълготрайни стоки и услуги има относителен дял 
от около 80% в общото потребление на домакинствата, изчислено по съпоставими 
цени.  

Дългосрочното влияние на разполагаемия доход от труд върху потреблението на 
домакинствата е с коефициент на еластичност 0.49, а на богатството, представено 
като сума от финансовите активи плюс стойността на активите в жилища – 0.18. 

В средносрочен период можем да очакваме запазване на сравнително високия 
растеж на потреблението на домакинствата. Текущите доходи на населението на-
растват, а поради присъединяването на страната към ЕС се увеличават и очаква-
нията за бъдещо нарастване на доходите. Ще продължи тенденцията на търсене 
на кредити от домакинствата, но очакваме по-голям принос на ипотечните креди-
ти, тъй като пазарът на ипотечно кредитиране започна да се развива преди 3 годи-
ни. От увеличаването на конкуренцията в банковия сектор е възможно лихвения 
процент по тези кредити да намалее, както и лихвените нива като цяло. Търсенето 
на дълготрайни стоки ще продължава да се увеличава поради очертаващото се 
благоприятно развитие на доходите на домакинствата и увереността им, че могат 
да обслужват поетите от тях финансови задължения. Очакваме и продължаване на 
тенденцията към увеличаване на пазарните цени на недвижимата собственост.  
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Приложения 
Приложение 1.1  
Влияние на общия разполагаем доход върху потреблението 
Ендогенни променливи: C_HN DTI  
Екзогенни променливи: C SEAS(1) SEAS(2) SEAS(3) 

 
Табл. 1: Намиране на оптималния брой лагове  
Придържайки се към критерия на Шварц (SC) 

Брой лагове LogL LR FPE AIC SC HQ 
0 83.97 NA  0.00 -4.90 -4.53 -4.78 
1 132.40 78.12 0.00 -7.77  -7.21 * -7.59 
2 135.83 5.09 0.00 -7.73 -6.99 -7.49 
3 145.15   12.62 *   1.12E-06 *  -8.07 * -7.15  -7.77 * 

 
Табл. 2: Намиране броя на коинтеграционните уравнения 
Константа в коинтеграционното уравнение, няма линеен детерминистичен тренд в данните 

  Trace 5% 1% Хипотеза за 
броя на уравненията Eigenvalue Statistic критична стойност 
Нито едно * 0.52 24.36 19.96 24.60 
Най-много едно 0.03 1.04 9.24 12.97 

*(**) Отхвърляне на хипотезата, съответно на 5% (1%) значимост 
Trace тест показва 1 уравнение при 5% значимост. 
Trace тест показва нито едно уравнение при 1% значимост. 

 

  
Max-
Eigen 5% 1% Хипотеза за 

броя на уравненията Eigenvalue Statistic Критична стойност 
Нито едно * 0.52 23.32 15.67 20.20 
Най-много едно 0.03 1.04 9.24 12.97 

Max-eigenvalue тест показва 1 уравнение при 5 и 1% значимост 
 

Табл. 3: Оценка с модел на векторна корекция на грешката 

DTIHNC 008.1_
)04.9()12.0(

20.0 +=
 

Уравнение 
Зависима променлива 

∆ C_HN ∆ DTI 

Коефициент за коригиране на грешката 
-0.33 
(-3.32) 

0.12 
(1.14) 

∆C_HN(-1) 
-0.20 

(-1.13) 
0.01 

(0.04) 

∆DTI(-1) 
-0.18  

(-1.14) 
-0.05 

(-0.27) 

SEAS(1) 
-0.22 
(-9.40) 

-0.19 
(-7.52) 

SEAS(2) 
-0.03 

(-0.98) 
0.11 

(2.79) 

SEAS(3) 
0.12 
(8.56) 

0.22 
(13.62) 

 Adj. R-squared 0.93 0.95 
SEE 0.032 0.035 

( ) [0.72] 2.0912 =X sc , ( ) [0.10] 7.8142 =X n , ( ) [0.12] 35.75272 =X hs   

Забележка: В скоби са посочени т-статистиките. В последния ред на таблицата са тестовете за 
остатъците. Първо е представена F-статистиката, а в квадратните скоби -  вероятността.  

 
Табл. 4: LR тест за коинтеграционно ограничение на коефициентите α   

Нулева хипотеза LR статистика, вероятност 

0_ =α hnc  0.00 

0=α dti  0.22 
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Приложение 1.2  
Влияние на разполагаемия доход от труд върху потреблението 
Ендогенни променливи: C_HN DLI  
Екзогенни променливи: C SEAS(1) SEAS(2) SEAS(3) 
 
Табл. 1: Намиране на оптималния брой лагове  
Придържайки се към критерия на Шварц (SC) 

Брой лагове LogL LR FPE AIC SC HQ 
0 82.30 NA  0.00 -4.79 -4.42 -4.67 
1 134.45 84.11* 1.28E-06* -7.90 * -7.34* -7.72* 
2 137.12 3.96 0.00 -7.81 -7.07 -7.57 
3 141.02 5.28 0.00 -7.81 -6.88 -7.51 

 
Табл. 2: Намиране броя на коинтеграционните уравнения 
Константа в коинтеграционното уравнение, няма линеен детерминистичен тренд в данните 

  Trace 5% 1% Хипотеза за 
броя на уравненията Eigenvalue Statistic критична стойност 
Нито едно * 0.48 27.32 19.96 24.60 
Най-много едно 0.18 6.20 9.24 12.97 

*(**) Отхвърляне на хипотезата, съответно на 5% (1%) значимост 
Trace тест показва 1 уравнение при 5 и 1% значимост. 

 

  
Max-
Eigen 5% 1% Хипотеза за 

броя на уравненията Eigenvalue Statistic критична стойност 
Нито едно * 0.48 21.13 15.67 20.20 
Най-много едно 0.18 6.20 9.24 12.97 

Max-eigenvalue тест показва 1 уравнение при 5 и 1% значимост 
 

Табл. 3: Оценка с модел на векторна корекция на грешката 

DLIHNC 72.071.4_
)48.16()23.7(

+=  

Уравнение 
Зависима променлива 

∆ C_HN ∆ DLI 

Коефициент за коригиране на грешката 
-0.51 
(-2.86) 

0.24 
(1.19) 

∆C_HN(-1) 
0.09 

(0.69) 
0.15 

(1.06) 

∆DLI(-1) 
-0.17 

(-0.92) 
-0.14 

(-0.69) 

SEAS(1) 
-0.16 

(-12.92) 
-0.11 
(-7.79) 

SEAS(2) 
0.02 

(1.14) 
0.10 
(4.08) 

SEAS(3) 
0.11 
(5.34) 

0.10 
(4.55) 

 Adj. R-squared 0.92 0.81 
SEE 0.033 0.038 

( ) [0.16] 6.6512 =X sc , ( ) [0.27] 5.1242 =X n , ( ) [0.54] 25.69272 =X hs   

Забележка: В скоби са посочени т-статистиките. В последния ред на таблицата са тестовете за 
остатъците. Първо е представена F-статистиката, а в квадратните скоби -  вероятността.  
 

Табл. 4: LR тест за коинтеграционно ограничение на коефициентите α  

Нулева хипотеза LR статистика, вероятност 
0_ =α hnc  0.01 

0=α dti  0.25 
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Приложение 2  
Разполагаем доход от труд, богатство и потребление  
Ендогенни променливи: C_HN DLI A 
Екзогенни променливи: C SEAS(1) SEAS(2) SEAS(3) 
 
Табл. 1: Намиране на оптималния брой лагове  
Придържайки се към критерия на Шварц (SC) 

Брой лагове LogL LR FPE AIC SC HQ 
0 103.77 NA 0.00 -5.92 -5.37 -5.74 
1 198.11 146.07 0.00 -11.43 -10.45 * -11.11 
2 212.62 19.66 * 1.65E-09* -11.78 * -10.39 -11.33 * 
3 220.55 9.20 0.00 -11.71 -9.91 -11.12 

 
Табл. 2: Намиране броя на коинтеграционните уравнения 
Константа в коинтеграционното уравнение, няма линеен детерминистичен тренд в данните 

  Trace 5% 1% Хипотеза за 
броя на уравненията Eigenvalue Statistic критична стойност 

Нито едно * 0.76 64.48 34.91 41.07 
Най-много едно 0.40 18.25 19.96 24.60 
Най-много две 0.05 1.71 9.24 12.97 

*(**) Отхвърляне на хипотезата, съответно на 5% (1%) значимост 
Trace тест показва 1 уравнение при 5% и 1% значимост 
 

  
Max-
Eigen 5% 1% Хипотеза за 

броя на уравненията Eigenvalue Statistic критична стойност 
Нито едно * 0.76 46.23 22.00 26.81 
Най-много едно 0.40 16.54 15.67 20.20 
Най-много две 0.05 1.71 9.24 12.97 

Max-eigenvalue тест показва 2 уравнения при 5% значимост. 
Max-eigenvalue тест показва 1 уравнение при 1% значимост. 
 
Табл. 3: Оценка с модел на векторна корекция на грешката 

ADLIHNC 15.050.050.5_
)84.4()91.8()37.10(

++=
 
Уравнение 

Зависима променлива 
∆ C_HN ∆ DLI ∆ А 

Коефициент за коригиране на грешката 
-0.52 
(-4.20) 

0.04 
(0.25) 

0.59 
(3.49) 

∆C_HN(-1) 
-0.17 

(-1.39) 
0.19 

(1.19) 
0.16 

(0.96) 

∆DLI(-1) 
-0.06 

(-0.32) 
-0.19 

(-0.84) 
-0.34 

(-1.40) 

∆А(-1) 
-0.10 

(-0.84) 
0.05 

(0.36) 
0.46 
(2.89) 

SEAS(1) 
-0.20 

(-12.83) 
-0.10 
(-5.14) 

0.06 
(3.02) 

SEAS(2) 
-0.05 

(-1.60) 
0.09 
(2.04) 

0.15 
(3.33) 

SEAS(3) 
0.08 
(3.53) 

0.09 
(3.10) 

0.15 
(4.80) 

Adj. R-squared 0.94 0.80 0.54 
SEE 0.030 0.039 0.041 

( ) [0.11] 14.3812 =X sc , ( ) [0.03], 13.6562 =X n  ( ) [0.07] 83.66 662 =X hs   
Забележка: В скоби са посочени т-статистиките. В последния ред на таблицата са тестовете за 
остатъците. Първо е представена F-статистиката, а в квадратните скоби - вероятността. 
 
Табл. 4: LR тест за коинтеграционно ограничение на коефициентите α  

Нулева хипотеза LR статистика, вероятност 
0_ =α hnc  

0.00 

0=α dli  0.79 

0=α A  0.00 

0=α dli , 
0=α A  0.00 
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Приложение 3  
Разполагаем доход от труд, богатство, изменение на кредитите, потребление  
Ендогенни променливи: C_HN DLI A2 
Екзогенни променливи: C SEAS(1) SEAS(2) SEAS(3) 
 
Табл. 1: Намиране на оптималния брой лагове  
Придържайки се към критерия на Шварц (SC) 

Брой лагове LogL LR FPE AIC SC HQ 
0 112.25 NA 0.00 -6.27 -5.58 -6.05 
1 214.41 151.58* 0.00 -12.28 -11.17* -11.92 
2 226.37 15.44 8.44E-10* -12.47 * -10.95 -11.97* 
3 230.87 4.94 0.00 -12.19 -10.24 -11.55 

Табл. 2: Намиране броя на коинтеграционните уравнения 
Константа в коинтеграционното уравнение, няма линеен детерминистичен тренд в данните 

  Trace 5% 1% Хипотеза за 
броя на уравненията Eigenvalue Statistic критична стойност 

Нито едно * 0.77 65.34 34.91 41.07 
Най-много едно 0.40 18.55 19.96 24.60 
Най-много две 0.07 2.29 9.24 12.97 

*(**) Отхвърляне на хипотезата, съответно на 5% (1%) значимост 
Trace тест показва 1 уравнение при 5% и 1% значимост 
 

  
Max-
Eigen 5% 1% Хипотеза за 

броя на уравненията Eigenvalue Statistic критична стойност 
Нито едно * 0.77 46.79 22.00 26.81 
Най-много едно 0.40 16.26 15.67 20.20 
Най-много две 0.07 2.29 9.24 12.97 

Max-eigenvalue тест показва 2 уравнения при 5% значимост. 
Max-eigenvalue тест показва 1 уравнение при 1% значимост. 
 
Табл. 3: Оценка с модел на векторна корекция на грешката 

221.041.078.5_
)77.4()53.5()82.8(

ADLIHNC ++=  

Уравнение 
Зависима променлива 

∆ C_HN ∆ DLI ∆ А2 

Коефициент за коригиране на грешката 
-0.42 
(-4.79) 

0.00 
(0.02) 

0.54 
(4.21) 

∆C_HN(-1) 
-0.26 
(-2.41) 

0.16 
(0.96) 

0.21 
(1.33) 

∆DLI(-1) 
0.09 

(0.58) 
-0.15 

(-0.60) 
-0.25 

(-1.12) 

∆А2(-1) 
-0.28 
(-2.49) 

-0.01 
(-0.08) 

0.29 
(1.79) 

∆CR(-1) 
0.31 
(3.52) 

0.11 
(0.78) 

0.28 
(2.14) 

SEAS(1) 
-0.22 

(-14.93) 
-0.11 
(-4.89) 

0.06 
(2.70) 

SEAS(2) 
-0.09 
(-3.03) 

0.07 
(1.38) 

0.14 
(3.00) 

SEAS(3) 
0.04 

(1.76) 
0.07 

(1.38) 
0.11 

(3.48) 
Adj. R-squared 0.96 0.79 0.62 

SEE 0.025 0.040 0.037 

( ) [0.08] 15.4612 =X sc , ( ) [0.23], 8.1862 =X n  ( ) 2]105.87[0.0  782 =X hs   

Забележка: В скоби са посочени т-статистиките. В последния ред на таблицата са тестовете за 
остатъците. Първо е представена F-статистиката, а в квадратните скоби - вероятността. 
 
Табл. 4: LR тест за коинтеграционно ограничение на коефициентите α  

Нулева хипотеза LR статистика, вероятност 
0_ =α hnc  

0.00 

0=α dli  0.98 

02 =α A  0.00 

0=α dli , 02 =α A  0.00 
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Приложение 4  
Разполагаем доход от труд, богатство, изменение на кредитите, относителна 
цена, потребление  
Ендогенни променливи: C_HN DLI A2 
Екзогенни променливи: C ∆CR RELP SEAS(1) SEAS(2) SEAS(3) 
 
Табл. 1: Намиране на оптималния брой лагове  
Придържайки се към критерия на Шварц (SC) 

Брой лагове LogL LR FPE AIC SC HQ 
0 120.20 NA  0.00 -6.59 -5.76 -6.32 
1 217.99   138.79* 0.00 -12.32  -11.07* -11.91 
2 230.51 15.34   8.09E-10*  -12.55* -10.88  -12.01* 
3 238.22 7.96 0.00 -12.47 -10.38 -11.79 

Табл. 2: Намиране броя на коинтеграционните уравнения 
Константа в коинтеграционното уравнение, няма линеен детерминистичен тренд в данните 

  Trace 5% 1% Хипотеза за 
броя на уравненията Eigenvalue Statistic критична стойност 
Нито едно * 0.70 54.23 34.91 41.07 
Най-много едно 0.37 15.87 19.96 24.60 
Най-много две 0.03 1.10 9.24 12.97 

*(**) Отхвърляне на хипотезата, съответно на 5% (1%) значимост 
Trace тест показва 1 уравнение при 5% и 1% значимост 
 

  
Max-
Eigen 5% 1% Хипотеза за 

броя на уравненията Eigenvalue Statistic критична стойност 
Нито едно * 0.70 38.36 22.00 26.81 
Най-много едно 0.37 14.77 15.67 20.20 
Най-много две 0.03 1.10 9.24 12.97 

Max-eigenvalue тест показва 1 уравнение при 1% значимост. 
 
Табл. 3: Оценка с модел на векторна корекция на грешката 

218.049.029.3_
)34.4()81.7()64.2(

ADLIHNC ++=  

Уравнение 
Зависима променлива 

∆ C_HN ∆ DLI ∆А2 

Коефициент за коригиране на грешката 
-0.37 
(-2.50) 

0.45 
(2.45) 

0.53 
(2.66) 

∆C_HN(-1) 
-0.30 

(-1.84) 
-0.21 

(-1.03) 
0.28 

(1.29) 

∆DLI(-1) 
0.03 

(0.17) 
-0.21 

(-1.03) 
-0.18 

(-0.77) 

∆А2(-1) 
-0.27 
(-2.20) 

-0.12 
(-0.79) 

0.29 
(1.72) 

∆CR 
0.28 
(2.81) 

0.17 
(1.37) 

0.33 
(2.48) 

RELP 
0.14 
(2.82) 

-0.14 
(-2.25) 

-0.20 
(-2.99) 

SEAS(1) 
-0.23 
(-8.17) 

-0.19 
(-5.53) 

0.07 
(1.91) 

SEAS(2) 
-0.10 
(-2.17) 

-0.04 
(-0.65) 

0.16 
(2.52) 

SEAS(3) 
0.04 

(1.88) 
0.06 
(2.12) 

0.11 
(3.47) 

 Adj. R-squared 0.95 0.84 0.62 

( ) [0.68] 6.56 12 =X sc , ( ) [0.11], 10.4362 =X n  ( ) ]90.00[0.04  902 =X hs   

Забележка: В скоби са посочени т-статистиките. В последния ред на таблицата са тестовете за 
остатъците. Първо е представена F-статистиката, а в квадратните скоби - вероятността. 
 
Табл. 4: LR тест за коинтеграционно ограничение на коефициентите α  

Нулева хипотеза LR статистика, вероятност 
0_ =α hnc  

0.01 

0=α dli  0.02 

0
2
=α A  0.00 

0=α dli , 02 =α A  0.00 




