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Увод 

Настоящата документация е разработена в рамките на проект 
„Разработване на иконометричен модел за оценка на въздействието на 
Структурните и Кохезионния фонд на Европейския съюз”. Документацията е 
неизменна част от разработения макроикономически модел за оценка на 
въздействието на Структурните и Кохезионния фонд в България. 

Целта на разработеният модел е да позволява оценката на ефектите 
от средствата от СКФ  на ЕС върху основните макроикономически 
показатели. Принципите, методите, техниките и инструментите, описани в 
настоящата методология са в съответствие с практиките за оценка на 
въздействието в ЕС и съвременните подходи за макроикономическо 
моделиране. 

Моделът включва в себе си 170 уравнения, в т.ч. иконометрични 
оценки, макроикономически тъждества и калибрирани зависимости (на база 
стабилни исторически отношения и въз основа на съществуващото знание. 
Моделът е разработен в специализирана софтуерна среда (EViews 7.0), но 
самото използване на модела предполага единствено и само работа с 
електронни таблици (Excel). Това е постигнато с вградени в модела функция 
за автоматично изтегляне на входните данни от предварително подготвени 
електронни таблици, както и програмирана в модела възможност 
резултатите да бъдат експортирани в електронни таблици. Така на практика 
работата с модела се свежда до промяна на входните за модела данни в Excel 
(съгласно желанията на потребителя), стартиране на модела с помощта на 
специализирания софтуер EViews и отваряне на експортираните резултати в 
изходен документ в Excel. 

Моделът позволява проследяването на нетните ефекти от 
структурните фондове на различни нива на агрегация – от ниво цялостен 
ефект от всички средства до оценка на влиянието на всяка оперативна 
програма, приоритет и под-приоритет. По този начин може да бъде оценено 
влиянието на целева комбинация от структурни инструменти, включително 
и ефектите, наблюдавани при различни нива на усвояване на средствата.  

Документацията е структурирана в две основни части. 

Част 1 съдържа основните моменти при разработването и 
използването на модела. Съдържанието тук следва логическата 
последователност в изграждането на модела и е разделен на четири основни 
стъпки (отделни глави), които да послужат в практическото му разбиране и 
използване. Глава 1 се отнася до използваните данни, тяхната обработка и 
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подготовка за работа с модела, както и са представени приетите допускания 
по отношение на екзогенните променливи. В глава 2 е представена 
структурата на модела. Тук е включено техническото описание на 
използваните отношения в четирите сектора на модела – реален, фискален, 
финансов и външен. Детайлно са представени подходите за моделиране на 
съвкупното предлагане и съвкупното търсене. Освен това, в раздела, 
описващ приложената производствената функция са представени подробно 
използваните производствени фактори, в т.ч. разработените блокове за 
човешки капитал, инфраструктура и технологичен капитал. Глава 3 описва 
процедурите по оценка и валидация на модела. 

В Част 2 са включени всички технически детайли по модела и 
разработването му, организирани в приложения.  

В Допълнителните бележки е направен кратък преглед на практиката 
за оценка на въздействието в ЕС.  
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І. ОСНОВНИ МОМЕНТИ ПРИ 
РАЗРАБОТВАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА 
МОДЕЛА 
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1 Входни данни 

1.1 Структурните и Кохезионния фонд на ЕС 

1.1.1  Обработка на данните 

Необходимостта от данни по усвояването на СКФ на ЕС се поражда от 
основната цел на модела да оценява ефектите им. Ето защо е необходимо да 
бъдат извлечени данни за европейските фондове и да бъдат обработени 
съгласно изискванията на модела. 

Основен източник на данни, който беше детайлно проучен и 
оползотворен в максимална степен за целите на проекта е 
Информационната система за управление и наблюдение на структурните 
инструменти на ЕС (ИСУН). Системата ИСУН има публична част и част, която 
се използва само от специализираната администрация. Публичната част 
предлага данни в няколко основни направления. Данните по оперативните 
програми са представени в следните няколко разреза, описани на фигурата 
по-долу. 

Информацията за приоритетни оси, подприоритетни оси и процедури 
не съдържа данни за реално изплатените средства по години, което е от 
ключово значение за изпълнението на проекта, тъй като моделът изисква 
използването на данни на годишна база. 

Таблица 1: Основни параметри на данните по оперативните програми в ИСУН 

Финансово 
изпълнение 

Информацията е в агрегиран вид на ниво програма – представя разпределението на 
бюджета по години, договорените средства и извършените плащания. 

Приоритетни оси/ под-приоритети/ процедури/ проекти 

Приоритетни оси Информацията по приоритетни оси включва: бюджет на приоритетната ос (общо, 
финансиране от ЕС, национално финансиране); договорени средства (общо, процент на 
изпълнение, договорени част на ЕС); реално изплатени суми (общо, процент на 
изпълнение, реално изплатени – част на ЕС). Приоритетните области не са достатъчни, 
за да бъдат допълнително обработени за целите на модела и затова е необходимо да се 
слезе на по-ниско ниво. 

Под-приоритети Под-приоритетите съдържат информация за: договорени средства (общо, процент на 
изпълнение, договорени част на ЕС); реално изплатени суми (общо, процент на 
изпълнение, реално изплатени – част на ЕС), като много често наименованието на под-
приоритета съвпада с наименованията на някои от процедурите, включени в него, като 
се наблюдават и няколко на брой процедури с еднакви имена. 



Разработване на икономичетричен модел за оценка на въздействието на 
Структурните и Кохезионния фонд на Европейския съюз” по проект № 0018-
ЦИО-3.2 „Разработване на модел за оценка на въздействието на СКФ” 
финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ” 

Техническа 

документация 

 

 

 

12

Процедури Процедурите съдържат информация за: договорени средства (общо, процент на 
изпълнение, договорени част на ЕС); реално изплатени суми (общо, процент на 
изпълнение, реално изплатени – част на ЕС). 

Проекти Проектите съдържат информация за: бенефициент, седалище, място на изпълнение, 
наименование на договора, обща стойност, безвъзмездна финансова помощ, 
финансиране от бенефициента, реално изплатени средства, продължителност (месеци), 
статус. 

Бенефициенти, райони, проекти 

Списък 
бенефициенти 

Съдържа информация по бенефициенти в табличен вид за брой проекти, обща сума, 
реално платени. Менюто „списък бенефициенти” съдържа класификатор на 
бенефициентите, което позволява да се определи насочеността на финансовите 
ресурси. Информацията тук може да послужи при по-нататъшното класифициране на 
потоците по основните икономически категории, заложени в модела. 

Райони Съдържа информация за районите за планиране: северозападен, северен централен, 
североизточен, югоизточен, южен централен, югозападен. При избор на съответния 
район от географската карта се слиза на ниво област, а след избиране на съответната 
област се слиза на ниво община, при която е налична следната информация в табличен 
вид: място на изпълнение, наименование на проект, бенефициент, обща стойност, 
безвъзмездна финансова помощ, изплатени, статус. 

Проекти При избор директно на проекти излиза таблица с информация за всички проекти по 
оперативната програма. При избор на полето „наименование на договора” се появява 
по-подробна информация за самия договор, която съдържа данни за реално 
изплатените средства по години - безвъзмездна финансова помощ, разделена на: 
финансиране от ЕС, национално финансиране, финансиране от бенефициента. 

Проучването на източниците на информация и потребностите на 
модела показват, че базата от данни ще използва като своя основна 
информационна единица годишните данни по процедури на съответните 
оперативни програми. Годишните данни по процедури са налични в 
следните типове: бюджет, договорени, реално изплатени, ангажимент на 
Управляващия орган към края на всяка година. Първите три типа съдържат 
следните полета – ЕС, държавен бюджет, МФИ, друго финансиране. Данните 
за ангажимент на УО съдържат полетата -  ЕС, държавен бюджет, общо. 

Друг източник на информация, който беше подробно разгледан за 
целите на модела е системата ЛОТАР, която дава полезни сведения за 
характера и планирането във времето на основни интервенции по 
оперативните програми. Поради спецификата на потребностите на модела и 
наличието на известни разминавания в информацията между двете системи, 
като основен източник на данни за модела е избрана системата ИСУН. 

Основна цел при обработката на данните е те да бъдат 
систематизирани във вид, който отговаря на потребностите на модела и 
дава възможност за използването им за различни сценарии и симулации. 
Директното извличане на данните от ИСУН е свързано с формирането на 
голям брой Excel документи (за всяка оперативна програма и за всяка 
година). 
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Следващата процедура по подготовката на данните е свързана с 
обобщаването на всички тези документи. Основната база данни за 
средствата по фондовете е систематизирана в един единствен документ в 
Excel. На отделни страници (worksheets) в този документ са представени 
отделните видове налични парични потоци за всяка оперативна програма. 
Процедурите са представени в колони, а годините – в редове. 

Кодирането на данните е представено в речник, който е включен в 
същия работен документ (в отделна работна страница) за по-лесно 
използване. Наименованието на процедурите съдържа общо девет символа, 
включващи и разделителните „долни тирета”. Тези символи представляват 
съкращения на оперативната програма, указват типа данни (бюджетирани, 
договорени, ...), източниците на финансиране (ЕС, национален бюджет,...), 
както и работния номер на процедура. 

Документът съдържа и спомагателни страници, които позволяват 
автоматичното сумиране на класифицираните средства от съответните 
процедури по основни икономически категории. 

1.1.2 Класификация по основни икономически категории 

Разработеният модел изисква разпределянето на данните по 
европейските фондове по основни икономически категории, както от страна 
на търсенето, така и от страна на предлагането. За оценка на влиянието 
върху икономиката са използвани предимно извършените плащания, но и 
останалите типове данни (бюджетирани и договорени) също са взети под 
внимание. 

Отделните процедури на приоритетите на оперативните програми са 
класифицирани по икономически категории на съвкупното търсене и 
съвкупното предлагане. Наименованията на отделните процедури не дават 
достатъчна информация, която да позволи това класифициране. Ето защо, 
класификацията е направена въз основа на детайлен анализ на 
специфичните дейности в проектите, включени във всяка процедура. Някои 
процедури включват разнородни по характер проекти, характеризиращи 
повече от една категория. В тези случаи средствата са разпределени 
пропорционално въз основа на събраната информация за спецификите на 
релевантните проекти. 

Икономическите категории, използвани в случая кореспондират 
изцяло на рамката на изградения модел и включват следните: 
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• Категории на съвкупното предлагане (производствени фактори): 

o Капитал (K): Капиталът кореспондира на процедурите, 
свързани с придобиване на машини, оборудване, сгради и т.н. от 
частния сектор. Такива процедури са най-често наблюдавани в 
ОП Конкурентоспособност. 

o Труд (L): Трудът кореспондира на процедурите, насочени към 
включването в работната сила на лица, които до този момент 
не са били икономически активни, поради една или друга 
причина, както и към разкриването на нови работни места. 
Такива процедури са срещани предимно в ОП Човешки ресурси. 

o Технологии (A): Технологиите кореспондира на процедурите, 
насочени към научно-развойна дейност (R&D), информационно 
комуникационните технологии (ICT), както и към 
повишаването на качеството на средата и производителността 
в публичния и частния сектор. Такива процедури са налице във 
всички оперативни програми, а ОП Административен 
капацитет е насочена почти изцяло към този производствен 
фактор. 

o Човешки капитал (H): Човешкият капитал кореспондира на 
процедурите, насочени към обучения на заети и безработни 
както и тези, повишаващи качеството на и достъпа до 
образование. Такива процедури са срещани в почти всички 
програми като най-често те са наблюдавани в ОП Човешки 
ресурси. 

o Инфраструктура (I): Инфраструктурата кореспондира на 
процедурите, насочени към изграждане на нова и 
възстановяване на съществуващата инфраструктура в страната 
(пътища, системи за управление на отпадъците, енергийна 
ефективност, паметници на културата и т.н.). Такива процедури 
са срещани най-вече в ОП Околна среда, ОП Регионално 
развитие и ОП Транспорт. 

• Категории на съвкупното търсене: 

o Публични инвестиции (PUI): Публичните инвестиции 
кореспондират на вече класифицираните средства в категория 
инфраструктура (I). Тук влизат също така и класифицираните 
като капитал средства, които следва да бъдат придобити от и за 
публичната администрация. Например: 

� Процедури, предназначени за изграждане на 
информационни системи в публичния сектор като 
BG161PO002-2.4.01 Осигуряване на хардуер за нуждите 
на ИСУН; 
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� Съответен дял от средствата по процедура BG051PO001-
6.1.04 Укрепване капацитета на  Агенция по заетостта за 
провеждане на ефективна активна политика на пазара на 
труда чрез изграждане на съвременна система за 
телекомуникационен и информационен пренос на данни 
и вътрешна мрежа за консултации. 

� Съответен дял от средствата по процедура BG051PO001-
3.1.01 ИКТ в образованието и др. 

o Частни инвестиции (PRI): Частните инвестиции 
кореспондират най-вече на класифицираните средства в 
категория капитал (K) и се намират предимно в ОП 
Конкурентоспособност. 

o Публично потребление (PUC): Публичното потребление (PUC) 
е класифицирано въз основа на Единната бюджетна 
класификация по отношение на публичните разходи. Тук са 
включени техническите помощи по отделните програми, 
включително ОП Техническа помощ. Класифицираното 
публично потребление кореспондира на средствата в категория 
обща факторна производителност (A), човешки капитал (H) и 
труд (L), 10% от средствата за капитал и 20%  от средствата за 
инфраструктура. 

Класифицирането на отделните процедури по всички оперативни 
програми е представено в Приложенията. 

1.1.3 Разпределяне на средствата по европейските фондове до 2015 г. 

Оценката на влиянието на средствата по европейските фондове върху 
икономиката изисква наличието на парични потоци за периода до 2015 г. 
Това налага разпределяне на средствата за периода 2011-2015 г., тъй като 
2010 г. е последната пълна година, за която има информация за 
извършените плащания. За периода 2011-2015 г. не са налични подробни 
разчети/прогнози за договорени и реално изплатени средства, което налага 
прилагането на експертен подход при построяването на проекции за 
годишните плащания по отделните програми. 

Експертният подход, който е приложен за първоначалното прилагане 
на модела и оценка на ефектите при основни алтернативни сценарии 
включва два етапа. 

Първоначално е пресметната разликата между договорени и платени 
средства към 2010 г. Тази разлика предполага вече стартирали проекти, по 
които не са извършени всички плащания. За процедури, които са 
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характеризирани от страна на предлагането с A, H и L предполагаме, че 
договорените средства ще бъдат разплатени през 2011 и 2012 г. по равно. За 
процедури, свързани с категориите K и I предполагаме, че договорените 
средства ще бъдат разплатени по равно за периода 2011-2013 г. поради 
факта, че този тип проекти обикновено са по-продължителни във времето. 

На следващо място е пресметната разликата между бюджетирани и 
договорени средства към 2010 г. Това са средства, които са предвидени да 
бъдат усвоени по съответната ОП, но до този момент не са договорени. В 
този случай предполагаме, че средствата по процедури, свързани с A, H и L 
ще бъдат договорени през периода 2011–2012 г. като разпределяме 
разликата по-равно, я плащането им стартира през текущата година и 
приключва в рамките на 2 годишен период (т.е. най-късно до 2013 г.). За 
процедури, свързани с K и I предполагаме, че средствата ще бъдат 
договорени до 2012 г., плащанията започват през текущата година, като се 
извършват по равно в рамките на 4 годишен период до 2015 г. Изключение 
правят две процедури, при които има средства класифицирани като К – 
HR_P_22 (ИКТ в образованието) и TA_P_11 (Осигуряване на хардуер за 
нуждите на ИСУН), които са третирани като тези по A, H или L, поради по-
краткосрочния им характер. 

Разпределените средства по описаната по-горе процедура е 
структурирано в електронно приложение SCF_database.xls. 

1.1.4 Формулиране на алтернативни сценарии за усвояването на фондовете 

Разработеният модел позволява симулирането на ефекти от 
произволни алтернативни сценарии за усвояването на средствата, които 
могат да представляват както различна комбинация от програми и 
процедури, така и различно ниво на усвояването по тях. Организацията на 
данните по усвояването на фондовете позволява различни нива на 
агрегация и дезагрегация, като най-ниското ниво заложено в модела е на 
ниво процедури (под-приоритети) по отделните оперативни програми. По 
този начин е възможно да бъде оценен нетния ефект от всяка отделна 
оперативна програма или комбинация от програми, както и от всеки отделен 
приоритет и комбинация от приоритети и съответно от процедура или 
комбинация от процедури. 

Данните по усвояването на Структурните и Кохезионния фонд са 
организирани в два документа с електронни таблици. 

Агрегираните данни по икономически категории и оперативни 
програми са организирани в електронно приложение esf_payments.xls. Тук 
формулирането на основните възможни алтернативни сценарии е 
автоматизирано в голяма степен. Изборът на сценарии тук се свежда до 



Разработване на икономичетричен модел за оценка на въздействието на 
Структурните и Кохезионния фонд на Европейския съюз” по проект № 0018-
ЦИО-3.2 „Разработване на модел за оценка на въздействието на СКФ” 
финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ” 

Техническа 

документация 

 

 

 

17

избор на комбинация от оперативни програми, промяна в нивото на 
усвояване, както и промяна на съотношенията между отделните 
икономически категории. Изборът на комбинация от оперативни програми е 
свързан с напълно автоматично актуализиране на входящите в модела 
данни. Останалите видове избор са частично автоматизирани и налагат 
ръчна промяна от страна на ползвателя (съобразно изискванията и 
потребностите му) на съответните данни в работните страници. 

В Excel документа, описан в предходната част, се съдържа първичната 
информация с класифицираните процедури и разпределението на 
плащанията до края на програмния период (вж. електронно приложение 
SCF_database.xls).  Този документ може да послужи при формулирането на 
допълнителни, много по-детайлни сценарии от описаните по-горе. В този 
случай ползвателят на модела може да оцени ефекта на всяка отделна 
процедура върху цялата икономика, както и от желана комбинация от 
процедури и под-приоритети. За да бъде направено това е необходимо да 
бъдат направени съответните промени в този документ, след което 
измененията по агрегираните икономически категории ще бъдат 
генерирани автоматично. След това е необходимо тези настъпили промени 
по икономически категории да бъдат нанесени в документа с агрегираните 
данни esf_payments.xls. 

Практическото онагледяване на описаните в тази част процедури е 
направено по-долу в текста (вж.  практическите насоки за използването на 
модела в края на Част 1). 

1.2 Макроикономически данни 

При изграждането на модела са използвани официални статистически 
данни, публикувани от съответните институции, отговорни за 
производството на информацията. По-конкретно, що се касае до 
макроикономическите данни, основните източници са Националният 
статистически институт, Българската народна банка, Международния 
валутен фонд и Евростат.  

За нуждите на модела променливите в стойностно (парично) 
изражение са използвани, изчислени по два вида цени. Основно 
показателите са използвани по цени от текущата година, както и по 
постоянни цени от 2005 г., в зависимост от целите на конкретното 
изчисление. 

Всички променливи са организирани в електронни таблици, формат 
Microsoft Excel 97-2003, тъй като този формат е един от удобните за 
импортиране/експортиране в софтуера за EViews, който е използван за 
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изграждането, оценяването и симулирането на модела. Всяка електронна 
таблица (файл с формат Excel) съдържа един или повече листи с данни, 
подредени в колони във възходящ ред на разглежданите периоди. Също 
така, всяка таблица съдържа лист с речник на променливите, които се 
съдържат в листите с данни. 

В хода на подготовката на информационното осигуряване на модела 
беше взето решение да бъдат използвани означенията на променливите 
съгласно класификацията на Евростат. Съответно, при необходимост са 
генерирани производни наименования за променливи, които отсъстват в 
класификацията на Евростат. Също така, при необходимост са въвеждани и 
собствени означения, както и са извършвани редакции на имената с цел 
привеждане към изискванията на софтуера за моделиране. Списъкът с 
означенията на променливите, които са използвани в изграждането на 
модела, е представен в Приложенията. 

1.3 Основни допускания за екзогенните променливи за периода 
2011-2015 г. 

Тъй като основната част от периода за симулация съдържа бъдещи 
периоди, това предполага отсъствието на исторически данни за съответните 
години. Докато стойностите на ендогенните променливи за тези периоди в 
модела се получават като резултат от неговото решаване и симулиране, то 
стойностите на екзогенните променливи трябва да бъдат зададени 
предварително (без тях моделът не може да бъде решен и симулиран за 
съответните години). 

Една част от екзогенните променливи представляват исторически 
дялове на определени показатели. В общия случай историческите стойности 
на тези дялове са били относително устойчиви, което е дало основание те да 
бъдат екстраполирани и в бъдещето. Обикновено е екстраполирана 
последната налична историческа стойност на дяловете. В рамките на 
описанието на модела се съдържат повече подробности за случаите, в които 
е постъпено по този начин. 

Друга част от екзогенните променливи представляват показатели за 
външната среда: 

• Брутен вътрешен продукт на ЕС-25 

• 12-месечен EURIBOR 

• Валутен курс евро/долар 
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• Индекси на международните цени на металите, на индустриалните 
стоки за влагане в производството, на енергийните стоки 

За изброените променливи в общия случай са използвани наличните 
прогнози, предоставяни от източниците на съответните данни, като за 
бъдещите периоди, за които прогнози не са налични, са екстраполирани 
последните налични прогнозни стойности. 

Трета група екзогенни променливи са т. нар. фиктивни (dummy) 
променливи, които служат като индикатори за наличието, съответно 
отсъствието на определен ефект. Техните стойности са единици във всички 
периоди, в които ефектът е наличен и нули в останалите случаи. 

Четвърти тип променливи произтичат от „сателитни” изчисления в 
модела. Такава в случая е единствено променливата за средния брой години 
образование на населението. 

Петият, последен тип екзогенни променливи, са т.нар. добавени 
фактори (add factors), които най-общо служат за коригиране на 
несъответствия между фактически и симулирани стойности за изминали 
периоди, с цел постигане на по-голямо приближение към историческите 
данни. 
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2 Структура на модела 

2.1 Основни принципи, използвани в моделирането 

Съгласно проектното задание, моделът съдържа четири основни 
сектора – реален, паричен, фискален и външен. Освен това, допълнително са 
създадени няколко основни блока, в които е моделирано формирането на 
човешкия капитал, базисната структура и определени аспекти на 
информираността и знанието в обществото. В рамките на посочените 
сектори също е разгледан и пазарът на труда. Моделът съдържа и част, в 
която влиянието на структурните фондове е декомпозирано по отделни 
отрасли. 

Моделът едновременно разглежда двете страни на икономическата 
динамика – страната на търсенето и страната на предлагането, като 
ефектите могат да бъдат отчетени и по двете направления. 

По линия на търсенето ефектите са отчитани в три направления – 
правителствено потребление, правителствени инвестиции и частни 
инвестиции. Моделирането на ефектите от страна на търсенето следва 
логиката на използваните данни и тяхното класифициране по съответните 
макроикономически агрегати, извършено от екипа, осъществил дейностите 
по изграждането на модела. Тъй като вносът в модела е обвързан с 
компонентите на вътрешното търсене, то средствата по СКФ се отразяват и 
в увеличение на вноса. 

Моделирането на ефектите от страна на предлагането в реалния 
сектор следва същата логика. Конструираната производствена функция е с 
три изрично дефинирани производствени фактора (труд, физически капитал 
и човешки капитал), чиято динамика се определя в самия модел, и неутрално 
по Хикс технологично изменение, което се идентифицира с т.нар. обща 
факторна производителност. В това отношение, ефектите върху 
предлагането се отчитат директно на база на извършените разходи от 
европейските фондове по отношение на: 

• Физически капитал – посредством брутните инвестиции, 
осъществявани в икономиката; 

• Труд – посредством наемането на допълнителен брой лица и 
ангажирането им в производствения процес; 
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• Човешки капитал – чрез осъществяването на професионално 
обучение на работната сила; 

• Повишаване на технологичното равнище в икономиката – 
посредством извършване на разходи за инфраструктура, разходи 
за научно-изследователска дейност, разходи за информационни и 
комуникационни технологии и пр. 

Следва да се отбележи, че ефектите се проявяват едновременно по 
линия на търсенето и по линия на предлагането, тъй като и двете страни се 
задвижват от едни и същи потоци, произтичащи от средствата по СКФ. 

При изграждането на модела екипът не се е придържал строго към 
точно определено течение или школа в икономическата наука. Основният 
стремеж, който е бил следван, е моделът да отразява реалистично 
структурата на българската икономика, като същевременно продуцира 
резултати, които са консистентни с историческото развитие на 
разглежданите показатели. В този смисъл, моделът не е нито кейнсиански, 
нито неокласически, нито неокейнсиански и т.н. Избраната техника на 
иконометрично моделиране третира както краткосрочните, така и 
дългосрочните ефекти на влиянието между отделните променливи, като в 
този смисъл може да се каже, че притежава както кейнсиански, така и 
неокласически характеристики. Доколкото производствената функция 
притежава, използвана при моделирането на съвкупното предлагане, 
притежава неокласическите свойства, но същевременно съдържа и фактори, 
които генерират ендогенно икономически растеж, може да се твърди, че 
моделът ползва заемки и от ендогенната теория и емпирика на растежа. 

Принципите, които са следвани в моделирането, са базирани основно 
на два типа зависимости – поведенчески уравнения и макроикономически 
тъждества. Докато интерпретацията и реализацията на последните в модела 
е пряка (т.е. извършва се чрез директно репликиране на зависимостта), то 
поведенческите уравнения изискват калибриране на коефициентите на 
зависимост между отделните променливи. Калибрирането е извършено чрез 
няколко основни способа: 

• Иконометрична оценка – реализиране е посредством извършване 
на регресионен анализ върху зададени спецификации на 
уравненията. В уравненията променливите са използвани след 
логаритмуване (с изключение на променливи, които 
представляват проценти). Това на първо място помага за 
редуциране на размерността и размаха на данните, а 
същевременно помага и за лесна интерпретация на оценените 
параметри (в линейните регресии между логаритми на 
променливите параметрите се интерпретират директно като 



Разработване на икономичетричен модел за оценка на въздействието на 
Структурните и Кохезионния фонд на Европейския съюз” по проект № 0018-
ЦИО-3.2 „Разработване на модел за оценка на въздействието на СКФ” 
финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ” 

Техническа 

документация 

 

 

 

22

еластичности). Поради факта, че обикновено 
макроикономическите променливи се характеризират с времеви 
трендове, което води до проблеми с получаване на надеждни 
оценки, моделирането прибягва до подходящи трансформации на 
променливите с цел елиминирането на проблема с 
нестационарността; 

• Оценяване на уравненията в т. нар. форма за корекция на грешката 
– в уравненията участват както първите разлики (измененията) на 
променливите, така и минали (лагови) стойности на връзката 
между променливите на нива (дългосрочните зависимости) като 
обясняваща променлива. По този начин, тази форма на 
уравненията позволява едновременното изследване и на 
краткосрочните, и на дългосрочните (равновесните ефекти) от 
промяната на независимата променлива (или променливи) върху 
зависимата. Оценяването на уравненията в тази форма е 
извършено единствено при наличието на процес на корекция на 
грешката. В случай, че не може да бъде оценена корекция на 
грешката към дългосрочното равновесие, нестационарните 
променливи участват в уравненията единствено със своите първи 
разлики, като по този начин е възможна оценката единствено на 
краткосрочните зависимости; 

• Използване на исторически съотношения, които остават 
относително стабилни във времето, и екстраполацията им върху 
бъдещи и минали периоди; 

• Използване на резултати от други емпирични изследвания, които 
са достатъчно утвърдени и цитирани в икономическата 
литература и в които се установяват аналогични зависимости за 
други икономики. Този вариант е използван в случаите, в които 
стойността на съответния параметър не е известна и не може да 
бъде оценена качествено поради недостатъчна наличност на 
статистически данни. 

Моделът в завършен вид съдържа 170 на брой уравнения. Част от тях 
са иконометрично оценени (26 на брой), други са ръчно калибрирани на база 
на съществуващо икономическо знание или на база на стабилни 
исторически съотношения, а трети са макроикономически тъждества. 
Моделът работи с 202 променливи, от които 170 на брой са ендогенни (за 
тях моделът дава решения), а останалите 32 са екзогенни (задават се 
външно за модела и не са продукт на неговото решение). Програмният код 
на модела е даден в Приложенията. 
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2.2 Реален сектор 

2.2.1 Предлагане 

Предлагането в модела е моделирано посредством производствена 
функция от неокласически тип с неутрално по Хикс технологично 
изменение.1 Разгледани са, извън технологичното равнище (което 
представлява фактора на дългосрочен растеж), три производствени фактора 
– труд, физически капитал и човешки капитал. Функцията има следния вид: 

kshare)-lshare-(1ksharelshare

techelastinfrelast

HKT*KT_2005*EMP_15_64*

*5TECHKT_200*5INFRKT_200*TFP = 

B1GM_2005 =

 

където B1GM_2005  е брутният вътрешен продукт по цени от 2005 г., TFP  е 

общата факторна производителност (представлява необяснената част от 
технологичното равнище, пресметната е като остатък на Солоу2), 

5INFRKT_200  е инфраструктурният капитал в икономиката, 5TECHKT_200  

е технологичният капитал, натрупан в икономиката, KT_2005  е физическият 

капитал, EMP_15_64  е факторът труд, а HKT  е човешкият капитал. 

Съответно коефициентите в степенните показатели на променливите 
представляват производствените еластичности на факторите - infrelast - на 
инфраструктурата, techelast  - на технологичния капитал, lshare  - на труда, 

 kshare - на капитала, kshare)-lshare-(1 - на човешкия капитал. 

Избрана е Коб-Дъгласова форма на производствената функция, 
поради възможността за съвършена заменяемост на факторите на 
производство, поради лесната работа с нея, а също и поради традиционно 
доброто ѝ напасване спрямо емпирични данни. 

                                                        

1 Технологичното изменение е неутрално по Хикс, ако при което и да е 
избрано съотношение между капитала и труда (capital-labor ratio) 
отношението между пределните продукти на капитала и труда остава 
постоянно (с други думи, пределната норма на техническа замяна не се 
влияе от технологичния прогрес). 

2 За повече подробности, вж. Solow (1957), както и Barro and Sala-i-Martin 
(2005). 
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Вследствие на избраната спецификация на функцията, 
технологичното равнище в модела се определя в по-голямата си част 
ендогенно от двата вида специфичен „капитал” – инфраструктурата в 
икономиката, която се формира от специфични инвестиции, и 
технологичния капитал, който се формира от научно-изследователска 
дейност и инвестиции в информационни и комуникационни технологии. С 
други думи, може да се счита, че моделът притежава характеристики на 
модел на ендогенен растеж, тъй като съществена част от технологичното 
равнище се определя ендогенно. Единственият елемент, който остава 
екзогенен в производствената функция, е остатъчната, необяснена част от 
технологичното равнище, означена с TFP . Поради последното, обаче, 
моделът не е изцяло ендогенен, въпреки че стойността на остатъка е много 
малка. 

Ако използваме традиционното в икономическата литература 
означение за технологичното равнище - A , то в конкретния случай неговият 
израз е: 

techelastinfrelast 2005_2005_ tttt TECHKTINFRKTTFPA ⋅⋅= , 

Функцията се характеризира с постоянна възвращаемост от мащаба 
по факторите физически капитал, труд и човешки капитал, което е 
еквивалентно на факта, че производствените им еластичности на се сумират 
до единица. По всички ендогенни производствени фактори тя обаче се 
характеризира с нарастваща възвращаемост от мащаба. Тази логическа 
постройка на производствената функция съответства на текущото 
състояние на технологично изоставане и лоша инфраструктура на 
българската икономика, доколкото се предполага, че изграждането на 
инфраструктура от една страна и инвестирането в нови технологии и 
знания, от друга, се очаква да има най-съществено положително влияние за 
генерирането на дългосрочен икономически растеж. Този вид на функцията 
означава също, че при достигането и поддържането на „нормални” равнища 
на инфраструктура и технологии (т.е. при постигане на насищане), 
икономическият растеж ще бъде задвижван от остатъчната обща факторна 
производителност в дългосрочен план (предполага и по-ниски темпове) и от 
факторите труд, физически капитал и човешки капитал в по-краткосрочен 
план (в случай, че икономиката не е в равновесие). 

В конкретния случай, стойностите на производствените еластичности 
на физическия капитал, труда и човешкия капитал, са използвани наготово 
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на база на изследването на Манкю, Роумър и Уайл3, според което 
еластичността на всеки от посочените производствени фактори е по 1/3. 
Еластичностите са обосновани и с факта, че дори в случаите, когато 
човешкият капитал отсъства като изричен производствен фактор, 
еластичността на физическия капитала е същата, а тази на труда е 2/3. В 
определен смисъл може да се счита, че в случая с изрично дефиниран 
човешки капитал, под фактора „труд” условно може да се разбират лица, 
които не притежават производствени знания и умения. Факторът „човешки 
капитал” във функцията представлява именно натрупаните знания и умения 
у заетите и заедно с труда дава цялостния принос на заетостта към 
производството.4 

Труд 

В модела факторът „труд” се идентифицира с общата заетост съгласно 
Наблюдението на работната сила.5  

Физически капитал 

Физическият капитал най-общо казано представлява наличността от 
средствата за производство (машини, съоръжения и пр.), които пренасят в 
процеса на производство своята стойност върху крайните продукти. Понеже 
тези средства за производство се създават посредством инвестиции, в случая 
физическият капитал се идентифицира с натрупания запас от инвестиции, 
извършени във времето назад, като е отчетен и процесът на изхабяване. 

Тъй като официална статистика за запасите от физически капитал в 
българската икономика не е налична, при моделирането са използвани 
разумни предположения относно началната стойност на капитала, като след 
това всяка следваща стойност се получава посредством т.нар. правило за 
постоянна инвентаризация (permanent inventory method). 

                                                        

3 За подробности вж. Mankiw, Romer and Weil (1992). 

4 Еластичностите на инфраструктурата и технологичния капитал са 
обосновани в съответните части, посветени на изчисляването на тези два 
показателя. 

5 Данните за пазара на труда се отнасят към населението на възраст от 15 до 
64 г. 
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Началната стойност на капитала е определена, използвайки първата 
налична статистическа стойност за инвестициите от националните сметки 
на България – за 1995 г., съгласно последните ревизии, извършени от НСИ. 
Изчислението е извършено при предположение за равновесие в началния 
момент. Подробности относно метода на пресмятане са дадени в таблица 11 
по-долу. 6 

Стойността на темпа на амортизация (физическо изхабяване) е 
определена екзогенно на 5% годишно, което при линейна амортизация 
предполага двадесет години полезен живот на всяка единица от капитала. 

Уравнението за динамиката на капиталовите запаси има вида: 

)KT_2005(-1*deprate)-(1 + )P5_2005(-1 = KT_2005 , 

където с deprate е означен темпът на изхабяване на капитала. 

Таблица 2: Пресмятане на началната стойност на капитала 

Нека уравнението за динамиката на капиталовите запаси е: 

11 )1( −− −+= ttt KIK δ , 

където tK  са капиталовите запаси в момента t , tI  са брутните инвестиции в момента t , а δ е 

темпът на физическо изхабяване на капитала (амортизация), който е постоянен и екзогенно зададен 

за модела. 

     Преобразувайки уравнението за динамиката на капиталовите запаси в следния вид: 

111 −−− −=− tttt KIKK δ . 

     При допускането за равновесие, което означава 01 =− −tt KK , при 1=t  имаме: 

δ
0

0

I
K = . 

 

                                                        

6 Всички променливи от националните сметки, които участват от страна на 
предлагането, са по цени от 2005 г. 
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Блок Човешки капитал 

За разлика от трите вида физически капитал (инфраструктура, 
технологичен капитал и общо физически капитал), които под една или друга 
форма участват като фактори в производствената функция, формирането на 
човешкия капитал в модела следва по-различна логика. В това няма нищо 
необичайно, тъй като за разлика от другите три показателя, които 
характеризират чисто физически неодушевени обекти, то човешкият 
капитал е присъща характеристика на хората, които от своя страна 
формират труда като производствен фактор. 

В модела човешкият капитал е дефиниран най-общо като 
„образователно равнище”. От своя страна, образователното равнище се 
формира от три компонента: 

• Формално образование (училищно, университетстко); 

• Професионално обучение, финансирано със средства извън 
европейските фондове; 

• Професионално обучение, финансирано със средства от 
европейските фондове; 

И трите показателя се измерват в брой години образование. Данни за 
формалното образование се публикуват от съответните статистически 
служби, но честотата на публикуване общо взето следва честотата на 
преброяванията от населението. Поради това, данните се оказват 
изключително недостатъчни за целите на модела. Ето защо, за 
изчисляването на броя години формално образование е възприет 
алтернативен подход. Използвани са изчисленията на Кириаку7, който в 
своето изследване е оценил иконометрично зависимост, според която броят 
години образование зависи от нетните коефициенти на записване в начално, 
средно и висше образование, съответно взети с лаг 15, 5 и 5 години. 
Изследването на Кириаку е панелно, поради което уравнението усреднява 
ефектите за цялата група страни. С оглед постигане на по-голяма 
консистентност на получените резултати с малобройните статистически 
данни, отрезът на уравнението е коригиран на базата на експертна оценка.8 

                                                        

7 Kyriacou (1991). 

8 Корекцията на отреза се явява ръчно въвеждане на фиксиран ефект за 
България. 
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Уравнението, съгласно което се изчислява броят години формално 
образование, в крайна сметка има вида: 

RT(-5)HIGHEREDU_*8.092 

+ -5)SECEDU_RT(*2.665 + (-15)PRIMEDU_RT*4.439 + 2 

 = EDU_ATT

+

=  

където EDU_ATT е броят години образование, PRIMEDU_RT е нетният 

коефициент на записване в основно образование, SECEDU_RT  е нетният 

коефициент на записване в средно образование, а RTHIGHEREDU_  е 

нетният коефициент на записване във висше образование. 

Професионалното обучение също се характеризира с недостатъчни 
като честота данни. От НСИ са налични данни единствено за броя обучени 
през 2005 г. – 151 450 лица. За същата година е наличен и броят часове, 
които са били отделени общо за икономиката за професионално обучение – 
6 516 387. Понеже мерната единица, с която работим при генерирането на 
променлива за човешкия капитал, е години, превръщаме посочения брой 
часове, като предполагаме, че дължината на един работен ден е 8 часа, на 
един работен месец – 22 дни, а дължината на една обучителна година е 9 
месеца (по аналогия с формалното образование). 

На следващата стъпка изчисляваме съотношението на броя обучени 
през 2005 г. лица към броя на лицата в работната сила. Изчисляваме и 
средния брой години обучение, които се падат на едно обучено през 2005 г. 
лице. 

Началната стойност на броя години обучение определяме за 2000 г., 
като предполагаме, че към началото на същата година всяко лице, което е 
част от работната сила, се характеризира със средния брой години 
професионално обучение. Към тази стойност се натрупва и броят на 
обучените лица през същата година. 

5_AVGVOCYRS_200*NUMVOC +5_AVG VOCYRS_200*ACT_15_64 VOC =  

За следващите периоди броят на обучените лица е равен на този от 
предходния период, увеличен с броя обучени лица през текущия период.9 

                                                        

9 По принцип от сумата би следвало да се изважда всяка година броят години 
професионално обучение на лицата, които престават да работят поради 
пенсиониране. Тъй като по принцип професионалното обучение се фокусира 
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По аналогичен начин се изчислява и броят на лицата, които получават 
професионално обучение по линия на европейските фондове. Броят на 
лицата, които подлежат на такова обучение, е наличен от данните по 
оперативните програми, поради което директно се заместват във 
формулата: 

VOC_EU(-1) +5_AVG VOCYRS_200*NUMVOC_EU = VOC_EU , 

като началната стойност на този показател е нула. 

Човешкият капитал се получава чрез събирането на трите вида 
години образование/обучение: 

VOC_EU + VOC + EDU_ATT*ACT_15_64 = HKT  

Блок Инфраструктура 

Инфраструктурният блок се явява една от частите на модела, която 
генерира дългосрочен ендогенен икономически растеж. Поради липсата на 
официални статистически данни за стойността на инфраструктурата в 
страната, тук са възприети подходи, които са използвани при изчислението 
на физическия капитал като производствен фактор, като за изчисляването 
на променливата са използвани статистически данни, които смислово най-
много се приближават както до понятието „инфраструктура”, така и до 
направленията на част от разходите по европейските фондове, които са 
класифицирани от експертния екип като инфраструктурни. 

Основният статистически показател, който е използван, е бруто 
образуването на основен капитал по видове активи, предоставен от 
Евростат.10 От шестте вида активи, до дефиницията за инфраструктура се 
доближава най-много показателят „Други сгради и структури” (AN.1112). 
Неговата дефиниция обхваща нежилищни сгради (AN.11121) и друг 
структури (AN.11122). С оглед на това, че показателят съдържа в себе си 
цялото строителство извън жилищното, то със сигурност в себе си той 
обхваща пътната мрежа, канализационната инфраструктура, 

                                                                                                                                                                   

основно върху лица, на които не предстои пенсиониране в краткосрочен до 
средносрочен план, този вид на уравнението не би следвало да води до 
значими изкривявания в данните. 

10 Класификацията може да бъде открита на адрес 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/EN/nama_esms.htm  
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индустриалните сгради, обществените сгради (в т.ч. и за развлечение) и т.н. 
В този смисъл, инфраструктурата в модела има по-широко тълкувание. Това 
в никакъв случай обаче не променя логиката на моделирането, тъй като 
всички от гореописаните примери за инфраструктура допринасят за 
подобряването на производителността в икономиката като водят до 
икономии от мащаба. Тъй като целта е да се установи влиянието на 
инвестициите в инфраструктура, които са по линия на европейските 
фондове, част от които са насочени към развитието на всякакви 
инфраструктурни обекти, вписващи се в дефиницията на Евростат, 
направеното допускане и съответното изграждане на приблизителна 
променлива е легитимно. 

Стойностите на показателя са взети по постоянни цени, като е 
наложено предположение за 10% годишна амортизация на 
инфраструктурния капитал.11 В това отношение, допускането означава, че 
при линейно амортизиране, без поддържащи инвестиции, този капитал би 
станал напълно неизползваем след 10 години. Съответно началната 
стойност на инфраструктурния капитал е изчислена чрез разделяне на 
първата налична стойност на нормата на амортизация (аналогично на 
подхода, използван при физическия капитал): 

ate5/infrdeprCPA_FB_200 = 5INFRKT_200  

Следващите стойности след началната са изчислени, използвайки 
метода на постоянна инвентаризация: 

e)infrdeprat-(1*5(-1)INFRKT_200 + _2005(-1)INFREXP_EU + 5(-1)CPA_FB_200

 = 5INFRKT_200

=
 

Във формулата са добавени и разходите за инфраструктура по линия 
на европейските фондове. На база на тази зависимост се отчита и ефектът от 
инфраструктурните инвестиции, финансирани от СКФ, по линия на 
предлагането. 

                                                        

11 Hurrigan (1999), както и Yeaple and Golub (2007) например използват норма 
на изхабяване 0.15. В модела ние използваме малко по-ниска норма, която 
позволява по-дълъг полезен живот на инфраструктурния капитал. Това е 
оправдано от една страна от по-ниския интензитет на използване на 
инфраструктурата, а от друга от липсата на достатъчно инвестиции в нова 
инфраструктура, което води до принудително по-дългото използване на 
старата. 
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Еластичността на инфраструктурата в производствената функция в 
случая идентифицираме с еластичността на публичния капитал (който от 
своя страна е предимно инфраструктура), съгласно емпиричните 
изследвания в икономическата литература. От една страна, това е 
обусловено от факта, че се интересуваме преди всичко от ефекта на 
публични инвестиции в инфраструктура, финансирани със средства от ЕС, а 
от друга – поради липсата на изчисления за еластичността с използването на 
показател за инфраструктура, дефиниран аналогично на използвания в 
настоящия модел. Стойността на еластичността, с която инфраструктурният 
капитал участва в производствената функция, е определена на 0.3, 
базирайки се на резултатите от емпирични изследвания за други страни.12  

Блок Технологичен капитал 

Вторият фактор, освен инфраструктурата, който определя ендогенния 
характер на технологичното развитие, е технологичният капитал. Тази 
променлива обхваща разходите за научноизследователска дейност, както и 
разходите за информационни и комуникационни технологии, в т.ч. 
разходите, финансирани от средствата по СКФ: 

TECHEXP_EU + COMMEXP + ITEXPEN + GERD_TOTAL = TECHEXP  

Аналогично на формирането на физически капитал като основен 
производствен фактор и инфраструктурен капитал като фактор, определящ 
технологичното развитие, технологичният капитал е генериран като 
променлива, следвайки аналогичен подход. Поради факта, че разходите за 
научноизследователска дейност и разходите за информационни и 
комуникационни технологии се публикуват само по текущи цени, за 
превръщането им в постоянни цени е използван дефлаторът на общите 
инвестиции. 

                                                        

12 Вж. например Aschauer (1988), Holtz-Eakin (1994), Munnel (1990) и др. La 
Ferrara and Marcellino (2004) прилагат разнообразни подходи за изчисляване 
на показателя, като получените стойности варират от отрицателни, през 
нулеви, до положителни. Bom and Ligthart (2008) получават стойности от 
порядъка между 0.06 и 0.15, отново в зависимост от методологията. Ligthart 
(2011) получава интервална оценка за еластичността в рамките на 0.2-0.4. 
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Нормата на амортизация е определена също на 10% (както и при 
инфраструктурата)13, а еластичността на фактора в производствената 
функция е 0.17.14 

Съответно, началният запас от технологичен капитал и следващите 
във времето стойности се определят от уравненията: 

5(-1)TECHKT_200*e)techdeprat-(1 + 05(-1)TECHEXP_20 = 5TECHKT_200

rate05/techdepTECHEXP_20 = 5TECHKT_200
 

Обща факторна производителност 

Както беше споменато по-горе, част от технологичното равните в 
икономиката остава необяснено, поради което участва екзогенно в модела. 
Въпреки че на места в този документ наричаме показателя „остатък на 
Солоу”, следва да се има предвид, че той се различава по съдържание от 
оригиналния остатък на Солоу, доколкото динамиката на БВП е обяснена и с 
двата ендогенни фактора инфраструктура и технологичен капитал. Пряка 
аналогия е допустима единствено що се касае до техниката за изчисляването 
му, която е следната – двете страни на производствената функция се 
логаритмуват, след което от лявата страна на уравнението остава 
единствено логаритъмът на TFP , а от другата – всичко останало (и за което 

                                                        

13 Park, Shin and Park (2006) например отчитат норми на изхабяване от 
порядъка на 0.12-0.14. Тук ние отново възприемаме малко по-ниска норма, за 
да отчетем по-дългия жизнен цикъл, съответно по-ниския оборот на 
технологичния капитал в икономиката на България. 

14Стойността съвпада с изчислената еластичност на разходите за НИРД за 16 
страни от ОИСР – за подробности вж. Guellec (2001). Въпреки че в това 
изследване разходите за ИКТ не присъстват, то в други изследвания, като 
например Dunnewijk, Meijers and van Zon (2007) еластичността на 
технологичното равнище спрямо инвестициите в софтуер е 0.127, а спрямо 
инвестициите в телекомуникации – 0.098 (въпреки че еластичността спрямо 
инвестициите в хардуер е статистически незначима). Приемането на по-
високата стойност 0.17 е уместно с оглед на сравнително ниското 
технологично развитие на икономиката, вследствие на което ефектите 
върху производството са малко по-големи от изчисленото за по-развити в 
това отношение страни. 
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има вече налични от статистиката или допълнително изчислени 
стойности)15: 

_2005)log(TECHKT* techelast- _2005)log(INFRKT*infrelast - 

-log(HKT)*kshare)-lshare-(1 -

- _64)log(EMP_15*lshare - 5)log(KT_200*kshare - 005)log(B1GM_2 

= log(TFP)

=
 

Поради факта, че показателят е остатък в модела и оттам не подлежи 
на пълноценно прогнозиране, за периода 2011-2015 неговата стойност е 
екстраполирана чрез т.нар. наивна прогноза – т.е. стойността му е равна на 
последната налична от историята. 

2.2.2 Лихвени проценти 

В изграждането на макроикономически модели най-общо са познати 
два подхода, които се използват по отношение на лихвените проценти. 
Първият е да бъдат избрани показатели от лихвената статистика, които да 
се идентифицират с макроикономическото понятие, а вторият е лихвените 
проценти да бъдат извлечени от фундаментите на самия модел. В настоящия 
модел е избран вторият подход. Изборът е мотивиран от факта, че изборът 
на показател от лихвената статистика би бил от една страна субективен, а от 
друга лихвеният процент евентуално би отразявал изкривявания на 
финансовите пазари, поради което би се отклонявал от възвращаемостта на 
капитала, която всъщност е факторът, мотивиращ инвестициите. 

Използва се предположението, че фирмите в икономиката се стремят 
да максимизират своята печалба, която пък е равна на приходите минус 
минус разходите: 

tttt

kshare

ttttt

EMPTOTALWAGEKTdeprateRINTRATE

HKTEMPKTAprofit

64_15_*_2005_*)(

*64_15_*2005_* lshare1lsharekshare

−+−

−= −−

 

Следвайки необходимото условие за максимум, според което 
пределната производителност на капитала да е равна на цената на неговите 

                                                        

15 Формално този подход се нарича „счетоводство на растежа”. За 
приложението на метода, поради което остатъкът носи наименованието 
„остатък на Солоу”, вж. Solow (1957). 
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факторни услуги )( deprateRINTRATEt + , след известни преобразувания 

получаваме: 

deprateHKTEMP

KTINFRKTTFP

RINTRATE

tt

tt

t

−

=

=

−−

−

lsharekshare1lshare

1kshareinfrelast

64_15_*

*2005_*kshare*2005_*  

Тъй като производствената функция работи само с реални величини, 
полученият лихвен процент също е реална величина. Номиналният лихвен 
процент се получава след добавяне на темпа на инфлация за съответния 
период: 

)_00log( ttt AVXCPRINTRATEINTRATE ∆+=  

Така получените лихвени проценти са използвани в моделирането на 
зависимости и в останалите части на модела. 

Освен изведените реален и номинален лихвен процент за българската 
икономика, в изчисленията е използван и показател за външни равнища на 
лихвените проценти, който в случая е 12-месечният EURIBOR. Съответно, 
изчислен е и лихвен диференциал, който най-общо показва размера на 
премията, калкулирана върху външния лихвен процент, за да се получи 
местният номинален лихвен процент. 

2.2.3 Цени 

Моделирането на цените в модела се свежда до моделиране на 
индекса на потребителските цени, както и на дефлаторите на основните 
компоненти на БВП, декомпозиран по крайно използване. 

На първо място, индексът на потребителските цени е моделиран като 
зависещ от динамиката на цените на енергийните стоки на международните 
пазари и производителността на труда в страната: 

_64))005/EMP_15log(B1GM_2f(ECM,VX)log(CP00_A ∆=∆ , 

където ECM  е представлява „грешката” – отклонението от 
равновесието в предходния момент. В случая имаме 

))P_15_64(-1005(-1)/EMlog(B1GM_2*- 1))log(PNRG(-*- VX(-1))log(CP00_A

=ECM

βα=
 

Логиката на зависимостта, описваща динамиката на индекса на 
потребителските цени, е следната – нарастването на цените на енергийните 
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стоки на международните пазари, поради факта, че българската икономика е 
силно отворена и силно енергийно зависима, се транслира в повишение на 
ценовото равнище в страната. Интерпретацията на производителността на 
труда като обясняващ фактор е малко по-сложна. Основното предположение 
е свързано с наличието на ефекта на Баласа-Самуелсон, според който 
нарастването на производителността на труда в търгуемия сектор води до 
повишаване на цените и заплатите в нетъргуемия (като същевременно 
производителността на труда в нетъргуемия сектор остава непроменена), 
което води и до инфлация. 

Дефлаторът на частното потребление е обяснен чрез индекса на 
потребителските цени: 

VX(-1))log(CP00_A*-(-1)_S15_CPI05log(P3_S14ECM

ECM) VX),log(CP00_Af( = )_S15_CPI05log(P3_S14

α=

∆∆
 

Аналогична е зависимостта и при дефлатора на правителственото 
потребление: 

VX(-1))log(CP00_A*-)_CPI05(-1)log(P3_S13ECM

ECM)VX),log(CP00_Af(= _CPI05)log(P3_S13

α=

∆∆
 

В уравнението за дефлатора на инвестициите, освен индексът на 
потребителските цени, участва и индексът на международните цени на 
индустриалните стоки, използвани за влагане в производството16. 

 VX(-1))log(CP00_A*- 05(-1))log(P5_CPI ECM

ECM)_AVG(-1)),-1)/EURUSDlog(PINDU(, VX)log(CP00_Af( = 05)log(P5_CPI

α=

∆∆∆
 

Дефлаторът на износа на стоки и услуги се определя от индексите на 
международните цени на енергийните стоки 17и на металите18: 

                                                        

16 Този ценови индекс съдържа в себе си и индекса на цените на 
селскостопанските суровини, както и индекса на цените на металите. 

17 Включва суровия петрол, природния газ и въглищата. 

18 Включва ценовите индекси на медта, алуминия, железните руди, калая, 
никела, цинка, оловото и урана. 



Разработване на икономичетричен модел за оценка на въздействието на 
Структурните и Кохезионния фонд на Европейския съюз” по проект № 0018-
ЦИО-3.2 „Разработване на модел за оценка на въздействието на СКФ” 
финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ” 

Техническа 

документация 

 

 

 

36

_AVG(-1)))-1)/EURUSDlog(PMETA(* -

- AVG(-1))1)/EURUSD_log(PNRG(-*- 05(-1))log(P6_CPIECM

ECM) ),EURUSD_AVGlog(PMETA/,URUSD_AVG)log(PNRG/Ef( = 05)log(P6_CPI

β

α=

∆∆∆

 

Дефлаторът на вноса на стоки и услуги съответно се определя от 
ценовите индекси на международните пазари на енергийните стоки и на 
индустриалните стоки за влагане в производството: 

_AVG(-1)))-1)/EURUSDlog(PINDU(*-

- AVG(-1))1)/EURUSD_log(PNRG(-*- 05(-1))log(P7_CPIECM

) ECM,URUSD_AVG)log(PNRG/Ef( = 05)log(P7_CPI

β

α=

∆∆

 

Дефлаторът на общото потребление е реконструиран, използвайки 
дефлаторите на частното и правителственото потребление: 

(-1))P3_S14_S15*5(-1)14_S15_200_2005/P3_SP3_S14_S15 

+ P3_S13(-1)*_2005(-1)005/P3_S13/(P3_S13_2

_CPI05)/P3_S14_S15*(-1)P3_S14_S15*5(-1)14_S15_200_2005/P3_SP3_S14_S15

 + 05P3_S13_CPI*P3_S13(-1)*2005(-1)05/P3_S13_(P3_S13_20 =

 P3_CPI05

+

+  

Дефлаторът на БВП от своя страна е получен посредством 
дефлаторите на неговите компоненти – потребление, инвестиции, внос и 
износ на стоки и услуги: 

B1GM(-1))*(-1)/B1GM_2005(B1GM_2005P7_CPI05)/*P7(-1)*_2005(-1)P7_2005/P7 -

- P6_CPI05*P6(-1)*_2005(-1)P6_2005/P6 

+ P5_CPI05*P5(-1)*_2005(-1)P5_2005/P5 +

 P3_CPI05*P3(-1)*3_2005(-1)(P3_2005/P = B1GM_CPI05

+

+

 

2.2.4 Търсене 

Променливи по постоянни цени 

Частта за търсенето също се отнася до декомпозицията на БВП по 
крайно използване. В нея променливите са моделирани първоначално по 
постоянни цени от 2005 г., като величините по цени от текущия период са 
реконструирани впоследствие, използвайки изчислените дефлатори. 

Функцията на частното потребление има следния общ вид: 
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2005(-1))log(DISPY_ *- -1))_S15_2005(log(P3_S14ECM

ECM)2005),log(DISPY_,f(RINTRATE = _S15_2005)log(P3_S14

α=

∆∆
, 

където DISPY_2005 е разполагаемият доход по цени от 2005 г., дефиниран 

като разликата между БВП и сумата на преките данъци (също по цени от 
2005 г.). Тъй като по линия на СКФ не са налични средства, които да се 
отразяват пряко върху частното потребление, то последното в модела не е 
разделяно на такова, финансирано със средства извън тези по СКФ и 
потребление, финансирано със средства от СКФ. Освен разполагаемия доход, 
определящ фактор за динамиката на потреблението е и реалният лихвен 
процент, който се използва от домакинствата като отправна точка за избор 
между спестявания и потребление. 

В модела правителственото потребление е фиксирано по постоянни 
цени за периода 2011-2015 г. на последната си историческа стойност, като 
номиналният му размер се определя единствено от динамиката на 
съответните цени, които определят дефлатора му. 

Във функцията на инвестициите като определящи фактори участват 
тези, традиционно познати в кейнсианския тип модели – съвкупният доход 
и реалният лихвен процент. Както вече беше отбелязано в описанието на 
общия подход на моделиране, обаче, оценката на уравнението инкорпорира 
в себе си както дългосрочните зависимости, така и краткосрочните такива, 
поради което изчислените ефекти не се свеждат единствено до 
кейнсианските, въпреки че ги включват. В конкретния случай моделираме 
иконометрично единствено динамиката на частните инвестиции без тези от 
ЕС като зависещи от реалния лихвен процент, лихвения диференциал и БВП 
по постоянни цени: 

005(-1))log(B1GM_2 *  - 05(-1))13_x_EU_20log(P5_x_SECM

ECM)INT_DIFF,,f(RINTRATE 05)13_x_EU_20log(P5_x_S

α=

=∆
 

Подобно на правителственото потребление по постоянни цени, 
фиксираме и правителствените инвестиции по постоянни цени на 
последната им историческа стойност, като отново номиналната им величина 
се определя от динамиката на дефлатора (в модела използваме единствено 
дефлатора на общите инвестиции – независимо от това дали се касае до 
публични или частни инвестиции). 

Общите инвестиции по постоянни цени са равни на частните 
инвестиции по постоянни цени плюс правителствените инвестиции по 
постоянни цени: 

5P5_s13_200 + 005P5_x_s13_2 = P5_2005  
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Износът на стоки и услуги е моделиран като зависещ от една страна от 
външното търсене на български стоки и услуги (конкретната променлива, 
която е използвана като измерител, е БВП на ЕС-25), а от друга от разходната 
конкурентоспособност на българската икономика (в случая за измерител са 
използвани номиналните разходи за труд на единица продукция). 

)M_2000(-1)log(EU_B1G * - 005(-1))log(NULC_2 * - 5(-1))log(P6_200ECM

ECM), M_2000)log(EU_B1G06,f(DUMEXP05 = 5)log(P6_200

βα=

∆∆
 

В уравнението участва и фиктивна (dummy) променлива, която отчита 
промяна в методологията при отчитането на износа. 

Вносът на стоки и услуги от своя страна, е функция на частното 
потребление, на инвестициите и на износа, тъй като практически 
използването на вноса е в тези три направления: 

5(-1))log(P5_200*-5(-1))log(P6_200*-5(-1))log(P7_200ECM

 ECM)DUM1, 5),log(P6_200, 5)log(P5_200, _S15_2005)log(P3_S14f( = 5)log(P7_200

βα=

∆∆∆∆

 

Фиктивната променлива DUM1  отчита ефекта на икономическата 
криза от 2009-2010 г. 

Затварянето на модела по постоянни цени става чрез 
реконструирането на производствената функция с помощта на 
симулираните (получените от решаването на модела) фактори, които я 
определят. Използваме допълнителна екзогенна променлива – т.нар. 
добавен фактор (add factor) с оглед постигане на съответствие между 
симулираната и фактическата стойност на БВП по постоянни цени за 
началния период на симулация. 

Променливи по текущи цени 

Частното потребление се получава чрез умножаването на показателя 
по цени от 2005 г. с неговия дефлатор: 

_CPI05/100P3_S14_S15*_2005P3_S14_S15 = P3_S14_S15  

Общото потребление се получава като сума на частното и публичното 
потребление: 

P3_S14_S15 + P3_S13 = P3  

Общите инвестиции се получават като сума от частните и 
правителствените инвестиции: 
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P5_s13 + P5_x_s13 = P5  

Вносът и износът на стоки и услуги се получават чрез умножаване на 
показателите по постоянни цени със съответните им дефлатори: 

00P7_CPI05/1*P7_2005 = P7

00P6_CPI05/1*P6_2005 = P6
 

Накрая, затварянето на модела по текущи цени се осъществява 
посредством добре известното тъждество между доход и разходите: 

P7 - P6 + P5 + P3_S14_S15 + P3_S13 = B1GM  

2.2.5 Отраслова декомпозиция на ефектите от структурните фондове 

С оглед важността на структурните фондове за определени сфери на 
българската икономика, при изграждането на модела внимание е отделено и 
на симулирането на ефектите по отделните групи стоки и отрасли. За 
съжаление наличните данни не позволят да се конструират производствени 
функции по отделните отрасли на икономиката, което от своя страна 
ограничава възможностите за моделиране на предлагането на стоки и 
услуги на всеки от тях. За да преодолеем тези затруднения, в разработения 
модел ефектите по отделните отрасли са анализирани чрез изграждането на 
малък на модел на изчислимо общо равновесие.19 Идеята може да се 
илюстрира накратко в следните стъпки: 

1. Моделиране на ефектите върху търсенето в икономиката, които 
могат да бъдат както директни (например чрез увеличаване на 
инвестициите), така и косвени (например по-високият доход, 
реализиран по линия на предлагането, води до повече потребление 
и инвестиции). 

2. Декомпозиране на търсенето по отделни стокови групи. 

3. Моделиране на предлагането чрез използване на матрицата на 
междуотрасловите връзки 

За нуждите на анализа на ефектите от европейските фондове 
стоките/отраслите в икономиката са разделени на четири групи: 

                                                        

19 В случая практически е налице образно казано „модел в модела”. 
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• Селско и горско стопанство; 

• Промишленост; 

• Строителство; 

• Услуги. 

Калибрирането на отделни коефициенти за секторна декомпозиция и 
междуотраслови връзки са направени на база таблиците “Ресурс - 
използване” за 2005 г. В настоящия модел секторната разбивка е направена 
при постоянни цени от 2005 г. 

Декомпозиция на търсенето 

Декомпозирането на ефектите по стокови групи е направено за 
следните компоненти на съвкупното търсене: 

• Крайно потребление на домакинствата и нетърговските 
организации, обслужващи домакинствата; 

• Правителствено потребление; 

• Инвестиции; 

• Износ на стоки и услуги 

Работата с таблиците “Ресурс - използване” за 2005 г. позволява да се 
изключат ефектите по линия на структурните фондове, наблюдавани през 
последните години, като в същото време е налице структура на 
икономиката, която е близка до тази, наблюдавана по време на 
икономическия бум от 2006-2008 г. 

• Директните ефекти от европейските фондове върху търсенето се 
отразяват както следва: 

• Правителствено потребление, финансирано чрез средства на ЕС – 
върху потреблението на услуги; 

• Правителствени инвестиции, финансирани чрез средства на ЕС – 
върху търсенето на строителни стоки/услуги; 

• Частни инвестиции, финансирани чрез средства на ЕС – върху 
търсенето на промишлени стоки. Доколкото голяма част от не се 
произвеждат в България, то това се отразява и върху вноса на 
промишлени стоки в икономиката. 
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При моделирането на предлагането се прави изрично разграничаване 
между отрасли и стоки/услуги. То е моделирано чрез използването на 
понятието “икономически дейности”. За всеки отрасъл една единица 
“икономически дейности” води до произвеждането на дадено количество от 
всички видове стоки/услуги. Това позволява един отрасъл да произвежда 
няколко вида стоки/услуги, както и конкретна стока/услуга да бъде 
произвеждана от няколко отрасъла. Тогава предлагането на стоки и услуги 
по отделните отрасли могат да се запишат в следния матричен вид: 
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където iAct е количеството икономическа дейност на i-тия отрасъл, jP1  е 

произведеното количество на j-тата стока, а i

ja са съответните коефициенти 

взети от таблиците “Ресурс-Използване”. В съкратена форма, предходното 
уравнение може да се запише като 

 

ActAP =1 . 

 

В същото време икономическите дейности на отделните отрасли 
задават и необходимостта от фактори на производство в термините на 
стоки/услуги за междинно потребление и работна сила. Аналогичният 
матричен запис има вида: 
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където jP2  е междинното потребление на j-тата стока, iL са заетите в i-тия 

отрасъл, а i

jb и il са съответните коефициенти взети от таблиците “Ресурс-

Използване”. В съкратена форма, предходните уравнения могат да се 
запишат като 

 

ActlLActBP == ,2 . 

 

Съответно, за дадени количества “икономически дейности” по 
отделните отрасли, може да се пресметне както общото производство на 
всички видове стоки/услуги, така и междинното потребление на всички 
стоки/услуги, осигуряващи това производство. Съответно, разликата между 
производство и междинно потребление задава крайното търсене на стоки и 
услуги в икономиката. 

 

ActBAFD )( −=  

 

Доколкото моделът е линеен, ако са зададени количествата 
стоки/услуги на крайното търсене, може еднозначно да се пресметне колко 
трябва да бъдат икономическите дейности по отделните отрасли, така че да 
се задоволи такова крайно търсене. 

FDBAAct 1)( −−=  

Трябва да се отбележи, че вносът също се включва към предлагането в 
икономикита. Той се моделира за цялата икономика, след което на база 
таблиците “Ресурс - използване” се декомпозира по видове стоки/ услуги. 
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Моделиране на предлагането 

При моделирането на предлагането се прави изрично разграничаване 
между отрасли и стоки/услуги. То е моделирано чрез използването на 
понятието “икономически дейности”. За всеки отрасъл една единица 
“икономически дейности” води до произвеждането на дадено количество от 
всички видове стоки/услуги, като в същото време задава и необходимостта 
от фактори на производство в термините на стоки/услуги за междинно 
потребление и работна сила. Това позволява един отрасъл да произвежда 
няколко вида стоки/услуги, както и конкретна стока/услуга да бъде 
произвеждана от няколко отрасъла. Съответно, за дадени количества 
“икономически дейности” по отделните отрасли, може да се пресметне както 
общото производство на всички видове стоки/услуги, така и междинното 
потребление на всички стоки/услуги, осигуряващи това производство. 
Съответно, разликата между производство и междинно потребление задава 
крайното търсене на стоки и услуги в икономиката. 

Продукция по цени на производител и продукция по пазарни цени 

Затварянето на секторния модел се осъществява чрез равенство на 
предлаганите и търсените стоки и услуги. За съжаление това не е тривиално, 
тъй като предлагането е сметнато по цени на производител, а търсенето по 
пазарни цени. Разликата между двете са търговските надбавки и 
транспортните разходи, както и нетните данъци върху продуктите.  

При моделирането на търговските надбавки и транспортните разходи 
трябва да се вземат предвид следните факти: 

Сумата им по всички стоки/услуги е нула. Доколкото по своята 
същност те са услуги, то надбавките и транспортните разходи, направени за 
останалите видове стоки/услуги, се изваждат от предлагането на услуги. 

Строителните стоки/услуги нямат надбавки и транспортни разходи. 

В настоящия модел моделираме надбавките и транспортните разходи 
за селскостопанските и промишлени стоки като фиксиран процент от 
общото предлагане. Съответно сумата им се изважда от предлагането на 
услугите. 

Нетните данъци върху продуктите се моделират като фиксиран 
процент от предлаганите стоки/услуги заедно със включените търговски 
надбавки и транспортни разходи. 
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2.2.6 Пазар на труда 

Моделирането в частта на пазара на труда се свежда до едва няколко 
на брой уравнения, които описват поведението на търсенето и предлагането 
на труд, както и на номиналната работна заплата. 

Търсенето на труд се идентифицира със заетостта в икономиката, 
като се извежда от отрасловата декомпозиция, описана по-горе. Основно, 
макар и не докрай прецизно предположение е, че работодателите успяват да 
запълнят всички свободни позиции с лицата, които търсят работа на пазара 
на труда. Основната неточност в това предположение е пренебрегването на 
т.нар. фрикционна безработица – т.е. лица, които са в процес на смяна на 
работното място. Доколкото обаче моделът работи с годишни данни, като 
цяло пренебрегването на този елемент не би трябвало да е съществен 
проблем, тъй като при равни други условия, смяната на работата се 
осъществява в период, по-кратък от една година. 

EMP_EU +  G_TO_PEMP_15_64_ + FEMP_15_64_

 + C_TO_EEMP_15_64_ + A_BEMP_15_64_ = EMP_15_64

+
 

В уравнението за заетостта участва и заетостта, финансирана по 
линия на СКФ. В случая е направено предположение, че няма ефекти на 
заместване – т.е. тази заетост от една страна не би се появила, ако отсъстват 
средствата от ЕС, а от друга когато се появи, не води до намаляването на 
заетостта, финансирана със средства извън СКФ. 

Тъй като търсенето на труд, съответно заетостта, са повлияни от 
факта, че структурата на икономиката съответства на тази от 2005 г., в 
модела използваме и допълнителна екзогенна променлива –добавен фактор 
(add factor), така че от една страна да осигурим максимална близост на 
получената начална стойност с фактическите исторически данни, а от друга 
да предотвратим ситуация, в която не е налице сходимост в решаването на 
модела. 

Предлагането на труд, от друга страна, се идентифицира с работната 
сила. Допускането се основава на самата дефиниция на работната сила – това 
са лица, който на първо място са в трудоспособна възраст, а на второ (което е 
и по-важното в случая) работят или желаят да работят при текущото 
равнище на заплащане. В конкретния случай, предлагането на труд се влияе 
от динамиката на заетостта, като логиката е, че при нарастване на заетостта 
се увеличава склонността на хората да се включат в работната сила и 
обратно – да се изключват от нея при спад на заетостта. Наличието на 
фиктивната променлива за криза DUM1  в уравнението отчита особеностите 
на реакцията на заетостта през 2009 и 2010 г., произтичащи от някои 
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психологически ефекти, свързани с очакванията за продължителността на 
кризата, както и от известни негъвкавости на пазара на труда. 

_64(-1))LOG(EMP_15*- _64(-1))log(ACT_15ECM

ECM) f(DUM1, = _64)log(ACT_15

α=

∆
 

Динамиката на работната заплата в модела се определя от 
икономическия растеж. В уравнението като зависима променлива участва 
втората разлика на логаритъма на работната заплата, тъй като първата 
разлика също е нестационарна. Фиктивната променлива DUM2  отчита 
ефекта на икономическия бум в страната през 2007 и 2008 г., когато темпът 
на нарастване на заплатите беше извънредно висок: 

)005),*DUM2log(B1GM_2f( = OTAL,2)log(WAGE_T ∆∆  

Безработицата в модела се определя ендогенно чрез образуване на 
разликата между работната сила и заетостта. Съответно, коефициентът на 
безработица се получава чрез съотнасяне на броя на безработните към 
работната сила. 

100*/ACT_15_64 UNE_15_64= 64UNE_RT_15_

EMP_15_64 - ACT_15_64 = UNE_15_64
 

2.3 Фискален сектор 

Фискалният сектор е разгледан в три основни аспекта – приходи, 
разходи и финансиране. Всеки един от аспектите е описан по-подробно 
както следва. 

Приходи 

Приходите включват в себе си косвените данъци (ДДС, акцизи и мита), 
други данъци, подоходните данъци (данък върху доходите на физическите 
лица и данък върху печалбата на корпорациите), приходите от 
социалноосигурителни и здравноосигурителни вноски, неданъчните 
приходи и помощите. Помощите, от своя страна, са разделени на помощи, 
идващи по линия на ЕС, и помощи по националния бюджет (от източници 
извън ЕС). 

При моделирането на приходната страна на бюджета е възприет 
възможно най-опростеният подход, при който първо са дефинирани 
дяловете на показателите в съответната им приходна основа, а след това 
самите показатели са изчислени при симулациите като дял от получените 
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приходни основи. Самите дялове са екстраполирани в рамките на периода на 
симулация, използвайки последните им исторически стойности. 

По-конкретно, за косвените данъци, другите данъци, преките данъци, 
дохода от собственост и за помощите без тези по линия на ЕС имаме: 

B1GM * EUSHR_D92_X_ = D92_X_EU

B1GM * SHR_D4 = D4

B1GM * SHR_D5_D61 = D5_D61

B1GM * SHR_D29 = D29

P3 * SHR_D21 = D21

, 

т.е. всеки показател е моделиран като дял от съответната приходна база. 

Общо помощите съответно се получават от равенството: 

D92_EU + D92_X_EU = D92  

Сумата на всички бюджетни приходи е: 

D92 + D4 + D5_D61 + D29 +D21 = TR  

Разходи 

Основните три компоненти на разходите на правителството са 
текущите разходи, капиталовите разходи и вноската в бюджета на ЕС. 
Текущите разходи включват в себе си правителственото потребление, 
субсидиите, социалните плащания (вкл. и тези в натура) и др., както и 
разходите за лихви. Правителственото потребление и правителствените 
инвестиции също са разделени според източника на средствата (ЕС или 
национален бюджет). 

Както вече беше отбелязано по-горе, правителственото потребление и 
правителствените инвестиции, които са по линия на националния бюджет, 
са фиксирани по постоянни цени. Съответно номиналните им стойности са 
получени чрез умножаването на показателите по постоянни цени по техните 
дефлатори: 

05/100P3_S13_CPI*U_2005P3_S13_x_E = UP3_S13_x_E

00P5_CPI05/1*U_2005P5_S13_x_E = UP5_S13_x_E

U_2005(-1)P3_S13_x_E = U_2005P3_S13_x_E

U_2005(-1)P5_S13_x_E = U_2005P5_S13_x_E
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Сумата на субсидиите и социалните трансфери се определя по 
аналогия с подхода, използван при приходите: 

_D63_D7SHR_D3_D62 * B1GM = _D7D3_D62_D63  

Лихвените плащания и вноската в ЕС са моделирани посредством 
оценяване на иконометрични зависимости. Лихвените плащания се 
определят от равнището на натрупания към предходния момент държавен 
дълг: 

)log(GD(-1)* - ))log(D41(-1ECM

f(ECM) = log(D41)

α=

∆
 

 

Същевременно вноската към бюджета на ЕС следва динамиката на 
текущите изходящи трансфери на правителството: 

BOP380DT)f(DUM_EU, = EUBUDGET  

като фиктивната променлива DUM_EU  отчита ефекта на членството на 

България в ЕС. 

Останалите уравнения в частта за разходите са тъждества. 
Правителствените инвестиции са равни на инвестициите, финансирани от 
националния бюджет и инвестициите, финансирани по линия на ЕС: 

P5_S13_EU + UP5_S13_x_E = P5_S13  

Аналогично, правителственото потребление е равно на сумата на 
потреблението, финансирано от националния бюджет, и потреблението, 
финансирано със средства от ЕС: 

P3_S13_EU + UP3_S13_x_E = P3_S13  

Текущите разходи са равни на сумата от правителственото 
потребление, субсидиите и социалните трансфери и лихвените плащания: 

D41 + _D7D3_D62_D63 + P3_S13 = CURREXP  

Общите бюджетни разходи са равни на сумата на текущите разходи, 
правителствените инвестиции и вноската към бюджета на ЕС: 

EUBUDGET + P5_S13 + CURREXP = TE  
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Финансиране 

На първо място, в тази част е дефиниран бюджетният баланс: 

TE - TR = B9_S13  

В частта за финансирането са възприети няколко условности, тъй 
като финансиращите операции не зависят от икономическата конюнктура, а 
от конкретни политически решения. На първо място, възприето е 
минимално равнище на фискалния резерв, под което правителството не 
трябва да позволява да се достигне. В конкретния случай, стойността на 
минималния фискален резерв е 4 млрд. лв. На второ място, структурирано е 
правило, съгласно което, в случай, че фискалният резерв спадне под 
минималната си стойност (вследствие на бюджетни дефицити), 
правителството емитира дълг, така че да постигне минималния фискален 
резерв. В обратния случай, когато фискалният резерв надвишава 
минималната си стойност (налице е или балансиран бюджет, или фискален 
излишък), правителството не емитира дълг. Правилото се състои от 
следните зависимости: 

)FISCRES(-1 - FISCRES + B9_S13 - GD(-1) = GD

es_levelmin_fisc_r! * FISCRULE) - (1 + B9_S13) + 1)(FISCRES(- * FISCRULE = FISCRES

es_levelmin_fisc_r! > B9_S13 + )FISCRES(-1 = FISCRULE

 

Първата зависимост представлява логическа проверка, съгласно 
която променливата FISCRULE  приема стойност 1 в случай, че 
неравенството в дясната част е изпълнено и 0 в противен случай. Втората 
определя динамиката на фискалния резерв, а третата – на публичния дълг. 

Тъй като задълженията на БНБ към правителството също се влияят от 
финансиращите операции (те практически съставляват по-голямата част от 
фискалния резерв), в частта присъства и иконометрично оценено уравнение, 
което задава връзката между тези задължения и равнището на фискалния 
резерв: 

)FISCRES(-1*  - )LIABGOV(-1ECM

ECM)f(DUM1, = (LIABGOV)

α=

∆
 

2.4 Външен сектор 

Във външния сектор, на първо място са дефинирани чуждестранните 
активи, намалени с резервните активи на БНБ. Също така, дефиниран е и 
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балансът по финансовата сметка, намалена с изменението по резервните 
активи на БНБ. Грешките и пропуските са преизчислени наново в модела, с 
оглед използването им в други зависимости: 

BOP802NT - _802))d(IIP988_x -(d(IIP989) - BOP994NT - BOP993NT- = BOP998NT

BOP802nt -BOP995nt  =02nt BOP995_x_8

IIP802 - IIP988 = 02IIP988_x_8

 

Изтичането на доход по текущата сметка е моделирано като зависещо 
от общите пасиви по финансовата сметка: 

(-1))log(IIP989*- 0DT(-1))log(-BOP30ECM

ECM)),log(IIP989f( = 0DT)log(-BOP30

α=

∆∆
 

Притокът на инвестиционен доход към България пък е моделиран 
„огледално” – като зависещ от общата сума на активите по финансовата 
сметка: 

(-1))log(IIP988 *  - KT(-1))log(BOP320ECM

f(ECM)= 0KT)dlog(BOP32

α=
 

Притокът от трудови доходи (компенсации на наетите лица) е 
моделиран със зависимост, при която краткосрочните изменения на 
показателя се влияят от стойността му от предходната година и от реалния 
БВП два периода назад: 

005(-2)))log(B1GM_210KT(-1)),f(log(BOP3 = KT)log(BOP310∆  

Частните трансфери от и към страната се определят от реалния 
икономически растеж на България: 

005))log(B1GM_2f(= 0DT)log(-BOP39

005(-1))log(B1GM_2* - KT(-1))log(BOP390ECM

ECM)005),log(B1GM_2f( = KT)log(BOP390

∆∆

=

∆∆

α  

Същевременно, изходящите правителствени трансфери се определят 
от номиналната стойност на БВП: 

log(B1GM))f(DUM_EU, = 0dt)log(-BOP38  

Според модела, преките инвестиции в страната се определят от 
стойността си от предходния период (т.е. налице е инерция) и от промените 
в реалната възвращаемост на капитала в българската икономика: 
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)D(RINTRATE*C(2) + 5(-1))DLOG(IIP55*C(1)  = 5)DLOG(IIP55  

Общите чуждестранни пасиви по финансовата сметка зависят от 
номиналния БВП, лихвения диференциал и измененията в номиналния 
лихвен процент: 

1)INT_DIFF(-*-1))log(B1GM(- *  - (-1))log(IIP989ECM

ECM)(INTRATE),f(  )log(iip989

βα=

∆=∆
 

По отношение на чуждестранните активи (без резервните активи на 
централната банка) определящите фактори са измененията в 12-месечния 
Euribor и растежът на БВП: 

005(-1))log(B1GM_2 *- )_x_802(-1)log(IIP988ECM

ECM)005),log(B1GM_22),(EURIBOR_1f( = _x_802)log(IIP988

α=

∆∆∆
 

Останалите уравнения по платежния баланс са тъждества. Доходът по 
текущата сметка е равен на притока от трудови доходи (компенсация на 
наетите лица) плюс инвестиционния доход: 

BOP320KT + BOP310KT = BOP300KT  

Балансът на дохода е равен на входящите минус изходящите потоци 
по доходната сметка: 

BOP300DT + BOP300KT = BOP300NT  

Изходящите/входящите текущи трансфери представляват сумата на 
частните и публичните изходящи/входящи трансфери 

BOP390KT + BOP380KT = BOP379KT

BOP390DT + BOP380DT = BOP379DT
 

Балансът по трансферите съответно е сумата на входящите и 
изходящите (последните са със знак минус): 

BOP379DT + BOP379KT = BOP379NT  

Балансът на търговията със стоки и услуги се получава като разлика 
на износа и вноса на стоки и услуги, получени в реалния сектор: 

P7 - P6 = NTBOP100_200  

Накрая, балансът по текущата сметка е сума от балансите по 
търговията със стоки и услуги, по дохода и по трансферите: 
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BOP379NT + BOP300NT + NTBOP100_200 = BOP993NT  

По финансовата сметка, нетните преки чуждестранни инвестиции в 
страната са тъждествено равни на изменението на същия показател от 
международната инвестиционна позиция: 

IIP555(-1) - IIP555 = BOP555NT  

Изменението на баланса по финансовата сметка без резервните 
активи на БНБ е равно на изменението на пасивите по международната 
инвестиционна позиция, намалено с изменението на активите по 
международната инвестиционна позиция без резервните активи на БНБ: 

02(-1))IIP988_x_8 - 802(IIP988_x_ -)IIP989(-1) - (IIP989 = 02NTBOP995_x_8  

От своя страна резервните активи на БНБ по международната 
инвестиционна позиция са равни на стойността си от предходния период, 
увеличени с потока по резервните активи на БНБ от платежния баланс 
(намалението на резервите по тази статия се отбелязва със знак плюс, а 
увеличението със знак минус, поради което в уравнението знакът е минус): 

BOP802NT - IIP802(-1) = IIP802  

Аналогично, активите по международната инвестиционна позиция са 
равни на активите (без резевните активи на БНБ), плюс резервните активи 
на БНБ. 

IIP802 + 02IIP988_x_8 = IIP988  

Капиталовата сметка в модела е определена като дял от номиналния 
БВП, като делът в периода на симулация е равен на последната наблюдавана 
историческа стойност: 

B1GM*NTSHR_BOP994 = BOP994NT  

По същия начин са определени и текущите трансфери към 
правителството без тези по СКФ: 

B1GM*KT_x_EUSHR_BOP380 = _EUBOP380KT_x  

Общите текущи трансфери към правителството включват тези по 
линия на СКФ и всички останали: 

D92_EU + _EUBOP380KT_x = BOP380KT  
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2.5 Паричен сектор 

Паричният сектор, подобно на фискалния, е моделиран опростено, тъй 
като неговата динамика не е ключова за ефектите, които следва да бъдат 
проследени с помощта на изградения модел. Поради това основните 
уравнения в сектора се свеждат предимно до тъждествени равенства. 
Иконометрично са оценени само две уравнения – за квази парите и овърнайт 
депозитите. При първото уравнение определящи фактори са потреблението, 
износът и БВП по постоянни цени, инфлацията и номиналният лихвен 
процент: 

005(-1))log(B1GM_2*-

-VX(-1))log(CP00_A* - )INTRATE(-1* -  -1))log(QUASI(ECM

ECM)5),log(P3_200f(= log(QUASI)

γ

βα=

∆∆

 

При второто единственият определящ фактор е обемът на 
потреблението: 

5(-1))log(P3_200*  - (-1))log(OVERN1ECM

ECM)5),log(P3_200f( = )log(OVERN1

α=

∆∆
 

Тъждествата на първо място се отнасят до паричните агрегати M1 и 
M2: 

QUASI + M1 = M2

OVERN1 + NOTESCOINS = M1
 

Задълженията към банките (резервите на банките) са определени 
като дял от сумата на всички депозити, които влизат в М2, а задълженията 
към други депозанти – като дял от общите пасиви на Управление 
„Емисионно” (дяловете в периода на симулация отново съвпадат с 
последните налични исторически стойности): 

CBASSETS * ERSHR_LCBOTH = LCBOTHER

QUASI) + (OVERN1 * NKSSHR_LIABBA = LIABBANKS
 

Пасивите на Управление „Емисионно” са тъждествено равни на 
резервните активи на БНБ съгласно статистиката за международната 
инвестиционна позиция: 

IIP802 = CBASSETS  
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Банкотите и монетите в обращение са равни на пасивите на 
Управление „Емисионно”, намалени със задълженията към банките, към 
правителството и към други депозанти: 

LCBOTHER - LIABGOV - LIABBANKS - CBASSETS = NOTESCOINS  
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3 Оценка и валидация на модела. 
Практически насоки при използването му. 

3.1 Калибриране на коефициентите на уравненията 

3.1.1 Иконометрична оценка 

Иконометричната оценка на уравненията се извършва също 
автоматично. Както вече беше споменато, уравненията се оценяват по 
възможност във форма за корекция на грешката. Така оценените уравнения 
се добавят директно в системата уравнения, която се решава впоследствие. 
Спецификацията на уравненията, която е записана в програмния код, 
предполага предварителна работа по всяко отделно уравнение с оглед 
постигане на качествена оценка на регресионните параметри. В случая не е 
необходимо работещият с модела да извършва допълнителни действия по 
спецификацията и оценката на уравненията, тъй като за наличните данни 
тази дейност вече е извършена от екипа, създал модела. Впоследствие, след 
появата на нови статистически данни, могат да бъдат извършени следните 
действия: 

1. Да се промени периодът на оценка на регресионните уравнения, 
като се разшири с още една (или повече години). Това става като в 
програмния код се промени стойността на променливата !ylast. 
Към момента на изготвянето на документацията тази променлива 
приема стойност 2010 – т.е. последната година, за която са налични 
статистически данни. 

2. Да бъде променена спецификацията на уравненията, в случай, че 
новопоявилите се статистически данни променят значително 
характера или силата на зависимостите. 

3.1.2 Ръчно калибриране на коефициентите в останалите поведенчески 
уравнения 

Уравненията, които не са иконометрично оценени, но същевременно 
задават влияние между отделни променливи посредством стойностите на 
определени коефициенти (т.е. не са тъждества), се калибрират ръчно. Това 
става, като уравненията се записват с изрично въвеждане на стойностите на 
параметрите (вместо техните символни означения) и съответните 
уравнения се добавят с командата append към модела. Коефициентите на 
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ръчно калибрираните уравнения са взети наготово от икономическата 
теория или емпирика (т.е. от други изследвания) или са изчислени на базата 
на исторически съотношения. 

3.2 Решаване на модела 

На практика моделът представлява система от уравнения, която 
следва да бъде решена, като в резултат на решението се получават и 
симулираните стойности на ендогенните променливи. Софтуерът EViews 
разполага с няколко метода за решаване – метод на Нютон, метод на 
Бройден и метод на Гаус-Зайдел. 

За решаването на настоящия модел е избран методът на Гаус-Зайдел, 
който е и методът по подразбиране в EViews.20 

Решаването се извършва след импортирането на данните, 
калибрирането на коефициентите на уравненията и добавяне на самите 
уравнения заедно с тъждествата към системата. 

3.3 Валидация на модела и анализ на чувствителността му 

Анализът на чувствителността, който е извършен, има за цел да 
изследва как се влияят резултатите на изградения модел след промяна в 
ключови външни (екзогенни) променливи. Този анализ е необходим, тъй 
като моделът работи с икономически данни, които изначално се 
характеризират с несигурност. Изследването на промяната в резултатите на 
модела вследствие на промени в допусканията за екзогенните променливи, е 
много важно за работещите с него. Изучавайки тези ефекти, те ще да могат 
да изградят за себе си предварителни очаквания, нагласи и по-добро 
разбиране на свойствата на модела. Също така, те ще могат по-успешно от 
една страна да интерпретират получените резултати при наличието на нови 
статистически данни, а от друга да правят евентуални промени в 
структурата и логиката на модела. 

За целите на провеждането на анализа на чувствителността са 
дефинирани няколко вида шокове, като е разгледано поведението на 

                                                        

20 За особеностите на приложението на отделните методи за решаване в 
EViews, вж. Quantitative Micro Software, EViews User’s Guide, vol. 2, pp. 552-553, 
pp. 759-761. 



Разработване на икономичетричен модел за оценка на въздействието на 
Структурните и Кохезионния фонд на Европейския съюз” по проект № 0018-
ЦИО-3.2 „Разработване на модел за оценка на въздействието на СКФ” 
финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ” 

Техническа 

документация 

 

 

 

56

основни едногенни променливи в по-дългосрочен план (в конкретния 
случай до 2020 г.): 

• Нарастване на общата факторна производителност 
(остатъчната необяснена част от технологичното равнище) с 
1% 

• Увеличение на правителственото потребление с 10% 

• Увеличение на международните цени на енергийните стоки с 
10%. 

Резултатите от проведения анализ на чувствителността е представен 
в графичен формат на следните три графики, като всяка от тях 
последователно отразява ефектите от трите горепосочени шока: 

Фигура 1: Ефекти от повишаване на общата факторна производителност с 1% 
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Фигура 2: Ефекти от увеличение на правителственото потребление с 10% 
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Фигура 3: Ефекти от увеличение на международните цени на енергийните стоки 
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ІІ. ТЕХНИЧЕСКИ ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Класифициране на средствата по СКФ на 
ЕС по икономически категории 

Легенда: A - Технологии 

 

K - Капитал 

PUI - Публични 

инвестиции 

L - Труд 

PRI - Частни 

инвестиции 

H - Човешки 

Капитал 

PUC - Публично 

потребление 

I - Инвестиции 

 
Номер на 
Процедура Име на Процедура 

Категории на 
предлагането 

Категории на 
търсенето 

  Административен капацитет     

BG051PO002-
1.1.01 

Ефективна структура на държавната 
администрация A PUC 

BG051PO002-
1.1.02 

Ефективна структура на държавната 
администрация A PUC 

BG051PO002-
1.2.01 

Прозрачна и почтена държавна 
администрация A PUC 

BG051PO002-
1.2.02 

Гражданското общество – повече идеи за 
прозрачност и достъпност на държавната 
администрация A PUC 

BG051PO002-
1.2.03 

Прозрачна и почтена държавна 
администрация A PUC 

BG051PO002-
1.2.04 

Прозрачна и почтена държавна 
администрация A PUC 

BG051PO002-
1.3.01 

Подприоритет 1.3: “Ефективна координация и 
партньорство при разработване и провеждане 
на политики ” - процедура 1 A PUC 

BG051PO002-
1.3.02 

Ефективна координация и партньорство при 
разработване и провеждане на политики A PUC 

BG051PO002-
1.3.03 

Ефективна координация и партньорство при 
разработване и провеждане на политики A PUC 

BG051PO002-
1.3.04 

Ефективна координация и партньорство при 
разработване и провеждане на политики A PUC 

BG051PO002-
1.4.01 Администрацията – партньор на бизнеса A PUC 

BG051PO002-
1.4.02 Администрацията - партньор на бизнеса A PUC 

BG051PO002-
1.4.03 Администрацията - партньор на бизнеса A PUC 

BG051PO002-
1.5.01 

1.5. “Прозрачна и ефективна съдебна 
система” A PUC 

BG051PO002-
1.5.02 Прозрачна и ефективна съдебна система A PUC 

BG051PO002-
1.6.01 

Транснационално и междурегионално 
сътрудничество A PUC 

BG051PO002-
1.6.02 

Транснационално и междурегионално 
сътрудничество A PUC 

BG051PO002-
2.1.01 

Модерно управление на човешките ресурси в 
държавната администрация A PUC 

BG051PO002-
2.1.02 

Модерно управление на човешките ресурси в 
държавната администрация A PUC 

BG051PO002-
2.1.03 

Модерно управление на човешките ресурси в 
държавната администрация A PUC 
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BG051PO002-
2.1.04 

Модерно управление на човешките ресурси в 
държавната администрация A PUC 

BG051PO002-
2.1.05 

Модерно управление на човешките ресурси в 
държавната администрация A PUC 

BG051PO002-
2.1.06 

Модерно управление на човешките ресурси в 
държавната администрация A PUC 

BG051PO002-
2.2.01 

Компетентна и ефективна държавна 
администрация H PUC 

BG051PO002-
2.2.02 

Компетентна и ефективна държавна 
администрация H PUC 

BG051PO002-
2.2.03 

Компетентна и ефективна държавна 
администрация H PUC 

BG051PO002-
2.2.04 

Компетентна и ефективна държавна 
администрация H PUC 

BG051PO002-
2.3.01 

Развитие на структурите на гражданското 
общество – ефективност и професионализъм 
за постигане на партньорство с 
администрацията и съдебната система A PUC 

BG051PO002-
2.3.02 

Укрепване на капацитета на структурите на 
гражданското общество A PUC 

BG051PO002-
2.4.01 

Подприоритет 2.4: “Компетентна съдебна 
система и ефективно управление на 
човешките ресурси” - процедура 1 H PUC 

BG051PO002-
2.4.02 

Подприоритет 2.4. “ Компетентна съдебна 
система и ефективно управление на 
човешките ресурси ” H PUC 

BG051PO002-
2.4.03 

3.3. “Подобряване на обслужването от страна 
на органите на съдебната власт чрез 
развитие на информационните технологии” A PUC 

BG051PO002-
2.4.04 

Компетентна съдебна система и ефективно 
управление на човешките ресурси H PUC 

BG051PO002-
2.4.05 

Компетентна съдебна система и ефективно 
управление на човешките ресурси H PUC 

BG051PO002-
2.5.01 

Транснационално и междурегионално 
сътрудничество A PUC 

BG051PO002-
3.1.01 

Подобряване на обслужването за гражданите 
и бизнеса, в това число чрез развитие на 
електронното управление A PUC 

BG051PO002-
3.1.02 

Подобряване на обслужването за гражданите 
и бизнеса, в това число чрез развитие на 
електронното управление A PUC 

BG051PO002-
3.1.03 

Подобряване на обслужването за гражданите 
и бизнеса, в това число чрез развитие на 
електронното управление A PUC 

BG051PO002-
3.1.04 

Подобряване на обслужването за гражданите 
и бизнеса, в това число чрез развитие на 
електронното управление A PUC 

BG051PO002-
3.1.05 

Подобряване на обслужването за гражданите 
и бизнеса, в това числа чрез развитие на 
електронното управление A PUC 

BG051PO002-
3.1.06 

Подобряване на обслужването за гражданите 
и бизнеса, в това число чрез развитие на 
електронното управление A PUC 

BG051PO002-
3.2.01 

Стандартна информационно-комуникационна 
среда и оперативна съвместимост A PUC 

BG051PO002-
3.2.02 

Стандартна информационно-комуникационна 
среда и оперативна съвместимост A PUC 

BG051PO002-
3.3.01 

Подприоритет 3.3: “Подобряване на 
обслужването от страна на органите на 
съдебната власт чрез развитие на 
информационните технологии” - процедура 1 A PUC 

BG051PO002-
3.3.02 

2.4. “ Компетентна съдебна система и 
ефективно управление на човешките ресурси 
” H PUC 

BG051PO002-
3.3.03 

3.3. “Подобряване на обслужването от страна 
на органите на съдебната власт чрез 
развитие на информационните технологии” A PUC 
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BG051PO002-
3.3.04 

Подприоритет 3.3. “Подобряване на 
обслужването от страна на органите на 
съдебната власт чрез развитие на 
информационните технологии” A PUC 

BG051PO002-
4.1.01 Техническа помощ A PUC 

  Конкурентоспособност     

BG161PO003-
1.1.01 

Подкрепа за създаване и развитие на 
стартиращи иновативни предприятия K PRI, PUC 

BG161PO003-
1.1.02 

Подкрепа за внедряване в производството на 
иновативни продукти, процеси и предоставяне 
на иновативни услуги K PRI, PUC 

BG161PO003-
1.1.03 

Развитие на стартиращи иновативни 
предприятия чрез подкрепа за внедряване на 
иновативни продукти, процеси и услуги K PRI, PUC 

BG161PO003-
1.1.04 

Подкрепа за внедряване в производството на 
иновативни продукти, процеси и предоставяне 
на иновативни услуги K PRI, PUC 

BG161PO003-
1.1.05 

Разработване на иновации от стартиращи 
предприятия K PRI, PUC 

BG161PO003-
1.2.01 

Подкрепа за създаване на технологични 
паркове K PRI, PUC 

BG161PO003-
1.2.02 

Създаване на нови и укрепване на 
съществуващи офиси за технологичен 
трансфер K PRI, PUC 

BG161PO003-
1.2.03 

Създаване на нови и укрепване на 
съществуващи технологични центрове K PRI, PUC 

BG161PO003-
2.1.01 Технологична модернизация в предприятията K PRI, PUC 

BG161PO003-
2.1.02 

Покриване на международно признати 
стандарти A PUC 

BG161PO003-
2.1.03 

Покриване на международно признати 
стандарти A PUC 

BG161PO003-
2.1.04 

Технологична модернизация в малките и 
средни предприятия K PRI, PUC 

BG161PO003-
2.1.05 

Технологична модернизация в големи 
предприятия K PRI, PUC 

BG161PO003-
2.1.06 

"Технологична модернизация в малки и 
средни предприятия" K PRI, PUC 

BG161PO003-
2.1.07 

"Технологична модернизация в големи 
предприятия" K PRI, PUC 

BG161PO003-
2.1.08 

"Покриване на международно признати 
стандарти" A PUI, PUC 

BG161PO003-
2.1.09 

"Предоставяне на консултантски услуги на 
предприятията в затруднение" A PUC 

BG161PO003-
2.1.10 

"Подкрепа за предприятия и кооперации на 
хора с увреждания" A, L  PUC 

BG161PO003-
2.1.11 

Технологична модернизация в малки и средни 
предприятия K PRI, PUC 

BG161PO003-
2.2.01 

"Подкрепа за създаване и развитие на 
бизнес-инкубатори" K PRI, PUC 

BG161PO003-
2.4.01 

"Подкрепа за развитието на клъстерите в 
България" A PUC 

BG161PO003-
3.1.01 

Рамково Споразумение между 
правителството на Република България, 
представлявано от министъра на икономиката 
и енергетиката и Европейския инвестиционен 
фонд за прилагане на Инициативата JEREMIE 
в България и Финансово Споразумение между 
правителството на Република България, 
представлявано от министъра на икономиката 
и енергетиката и Европейския инвестиционен 
фонд. A PUC 

BG161PO003-
4.1.01 

“Укрепване на международните пазарни 
позиции на българската икономика” A PUC 

BG161PO003-
4.2.01 

“Укрепване на международните пазарни 
позиции на българската икономика” A PUC 
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BG161PO003-
4.3.01 

„Укрепване на международните пазарни 
позиции на българската икономика” A PUC 

BG161PO003-
5.0.01 

Процедура на директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по 
приоритетна ос 5 "Техническа помощ" A PUC 

  Околна среда     

BG161PO005-
1.0.01 

Техническа помощ за подготовка на 
инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 
на Оперативна програма “Околна среда 2007–
2013 г. A PUC 

BG161PO005-
1.0.02 

Подобряване и развитие на инфраструктурата 
за питейни и отпадъчни води I PUI, PUC 

BG161PO005-
1.0.03 

Подобряване и развитие на инфраструктурата 
за питейни и отпадъчни води в агломерации с 
над 10 000 е.ж. I PUI, PUC 

BG161PO005-
1.0.04 

Разработване на планове за управление на 
речните басейни A PUC 

BG161PO005-
1.0.05 

Подобряване и развитие на инфраструктурата 
за питейни и отпадъчни води в агломерации 
oт 2 000 до 10 000 е.ж. I PUI, PUC 

BG161PO005-
1.0.06 

Подобряване и развитие на инфраструктурата 
за питейни и отпадъчни води в агломерации 
над 10 000 е.ж. I PUI, PUC 

BG161PO005-
1.0.07 

Подготовка и изпълнение на проекти за 
подобряване и развитие на инфраструктура 
за питейни и отпадъчни води в агломерации 
над 10 000 е.ж. I PUI, PUC 

BG161PO005-
2.0.01 

Техническа помощ за подготовка на 
инвестиционни проекти по приоритетна ос 2 
на оперативна програма „Околна среда 2007-
2013 г. A PUC 

BG161PO005-
2.0.02 

“Изграждане на регионална система за 
управление на отпадъци в регион Перник”. I PUI, PUC 

BG161PO005-
2.0.03 

Изграждане на интегрирана система от 
съоръжения за третиране на битовите 
отпадъци на Столична община I PUI, PUC 

BG161PO005-
2.0.04 

Изграждане на регионална система за 
управление на отпадъците в регион 
Ботевград I PUI, PUC 

BG161PO005-
2.0.05 

Изграждане на регионална система за 
управление на отпадъци в регион Видин I PUI, PUC 

BG161PO005-
2.0.06 

Изграждане на регионална система за 
управление на отпадъци в регион Бургас I PUI, PUC 

BG161PO005-
2.0.07 

ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА 
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ В РЕГИОН 
МАЛКО ТЪРНОВО I PUI, PUC 

BG161PO005-
2.0.08 

"ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНИ СИСТЕМИ 
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В 
РЕГИОНИ: БОРОВО (ОБЛ.РУСЕ), ВАРНА, В. 
ТЪРНОВО, ГАБРОВО, ДОБРИЧ, 
КОСТЕНЕЦ,ЛЕВСКИ (НИКОПОЛ),ЛУКОВИТ, 
ПАНАГЮРИЩЕ, ПЛЕВЕН,РАЗЛОГ,СТ. 
ЗАГOРА, ЯМБОЛ" I PUI, PUC 

BG161PO005-
3.0.01 

Опазване и възстановяване на биологичното 
разнообразие в Република България A PUC 

BG161PO005-
3.0.02 Развитие на мрежата Натура 2000 A PUC 

BG161PO005-
3.0.03 

Актуализиране на План за управление на 
Национален парк Рила A PUC 

BG161PO005-
3.0.04 

Разработване на план за управление на 
Природен парк Беласица A PUC 

BG161PO005-
3.0.05 

Актуализиране на План за управление на 
Национален парк Централен Балкан A PUC 

BG161PO005-
3.0.06 

Разработване на план за управление на 
Природен парк Българка A PUC 

BG161PO005-
3.0.07 

BG161PO005/10/3.0/2/20 ДЕЙНОСТИ ЗА 
ОПАЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА A PUC 
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БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ В 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

BG161PO005-
3.0.08 

BG161PO005/11/3.1/02/23 РАЗРАБОТВАНЕ 
НА ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 
ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПТИЦИ, 
КОИТО НЕ СЕ ПРИПОКРИВАТ СЪС ЗОНИ ЗА 
ОПАЗВАНЕ НА МЕСТООБИТАНИЯ A PUC 

BG161PO005-
3.0.09 

BG161PO005/11/3.0/03/24 ТЕРЕННИ 
ПРОУЧВАНИЯ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА 
ВИДОВЕ/ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА 
ВИДОВЕ И ХАБИТАТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 
ЦЯЛАТА СТРАНА – I ФАЗА A PUC 

BG161PO005-
4.0.01 Техническа помощ A PUC 

  Човешки ресурси     

BG051PO001-
1.1.01 

Повишаване заетостта на младежите чрез 
трайното им включване на пазара на труда в 
България A, H PUC 

BG051PO001-
1.1.02 

ОСИГУРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА АКТИВЕН 
ТРУДОВ ЖИВОТ ЗА ХОРА НАД 50 ГОДИШНА 
ВЪЗРАСТ И НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО 
БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА A, H PUC 

BG051PO001-
1.1.03 Развитие A, H PUC 

BG051PO001-
1.1.04 

“КВАЛИФИКАЦИОННИ УСЛУГИ И 
НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА” A, H PUC 

BG051PO001-
1.1.05 Отново на работа A, H PUC 

BG051PO001-
1.1.06 

„Създаване на заетост на младежите чрез 
осигуряване на възможност за стаж” A, H PUC 

BG051PO001-
1.2.01 

Насърчаване стартирането на проекти за 
развиване на самостоятелна стопанска 
дейност - Компонент 1 A, H PUC 

BG051PO001-
2.1.01 

Квалификационни услуги и обучения за заети 
лица A, H PUC 

BG051PO001-
2.1.02 

Квалификационни услуги и обучения за заети 
лица – фаза 2 A, H PUC 

BG051PO001-
2.1.03 

„Повишаване гъвкавостта и ефективността на 
пазара на труда, 
чрез активни действия на социалните 
партньори” A  PUC 

BG051PO001-
2.1.04 

„Повишаване гъвкавостта и ефективността на 
пазара на труда, 
чрез активни действия на социалните 
партньори" A  PUC 

BG051PO001-
2.1.05 

„Повишаване гъвкавостта и ефективността на 
пазара на труда, 
чрез активни действия на социалните 
партньори” A  PUC 

BG051PO001-
2.1.06 

„Повишаване гъвкавостта и ефективността на 
пазара на труда, 
чрез активни действия на социалните 
партньори A  PUC 

BG051PO001-
2.1.07 

„Повишаване гъвкавостта и ефективността на 
пазара на труда, 
чрез активни действия на социалните 
партньори” A  PUC 

BG051PO001-
2.1.08 

„Повишаване гъвкавостта и ефективността на 
пазара на труда, 
чрез активни действия на социалните 
партньори” A  PUC 

BG051PO001-
2.1.09 

„Повишаване гъвкавостта и ефективността на 
пазара на труда, 
чрез активни действия на социалните 
партньори” A  PUC 

BG051PO001-
2.1.10 

„Повишаване гъвкавостта и ефективността на 
пазара на труда, A  PUC 
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чрез активни действия на социалните 
партньори” 

BG051PO001-
2.1.11 Аз мога A, H PUC 

BG051PO001-
2.1.12 Адаптивност A, H, L  PUC 

BG051PO001-
2.1.13 "Аз мога" A, H PUC 

BG051PO001-
2.3.01 

Превенция за безопасност и здраве при 
работа A PUC 

BG051PO001-
3.1.01 ИКТ в образованието A, H, K  PUI, PUC 

BG051PO001-
3.1.02 

Повишаване на квалификацията и създаване 
на условия за кариерно развитие на 
учителите, преподавателите във ВУ и 
директорите A, H PUC 

BG051PO001-
3.2.01 

Разработване на система за оценка 
качеството на средното образование и 
рейтингова система за висшите училища в 
Република България A PUC 

BG051PO001-
3.2.02 

Подпомагане въвеждането на делегирани 
бюджети A, H  PUC 

BG051PO001-
3.3.01 

Разработване на механизми за училищни и 
студентски практики A, H  PUC 

BG051PO001-
3.3.02 

Подкрепа за развитието на докторанти, 
постдокторанти, специализанти и млади 
учени H PUC 

BG051PO001-
3.3.03 Училищни и студентски практики A, H  PUC 

BG051PO001-
3.3.04 

Подкрепа за развитието на докторанти, 
постдокторанти, специализанти и млади 
учени H PUC 

BG051PO001-
3.3.05 Наука и бизнес H PUC 

BG051PO001-
4.1.01 

Създаване на благоприятна мултикултурна 
среда за практическо прилагане на 
интеркултурно образование и възпитание A, H, L  PUC 

BG051PO001-
4.1.02 

Образователни услуги за ученици, 
изоставащи от учебния материал и деца с 
изявени дарби A, H, L  PUC 

BG051PO001-
4.1.03 

Интеграция на децата и учениците от 
етническите 
малцинства в образователната система A, H, L  PUC 

BG051PO001-
4.1.04 

Подпомагане на обучението на деца и 
ученици със 
специални образователни потребности A, H, L  PUC 

BG051PO001-
4.2.01 

Да направим училището привлекателно за 
младите хора A PUC 

BG051PO001-
4.2.02 

Студентски стипендии за равен достъп до 
образование и повишаване на мотивацията за 
по-добри резултати A PUC 

BG051PO001-
4.2.03 

Да направим училището привлекателно за 
младите хора A PUC 

BG051PO001-
4.2.04 

BG051PO001-4.2.04 „Студентски стипендии и 
награди” A PUC 

BG051PO001-
4.3.01 Ограмотяване на възрастни A, H, L  PUC 

BG051PO001-
5.1.01 

„Социално предприемачество - 
Популяризиране и подкрепа на социални 
предприятия /Пилотна фаза/" A PUC 

BG051PO001-
5.2.01 

Грижа в семейна среда за независимост и 
достоен живот на хора с различни видове 
увреждания и самотно живеещи хора - 
дейности „Социален асистент” и „Домашен 
помощник”. A PUC 

BG051PO001-
5.2.02 

„Усъвършенстване и подобряване на услугата 
”Личен асистент” за хора с различни видове A PUC 
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увреждания и самотноживеещи хора” 

BG051PO001-
5.2.03 "За по-добро бъдеще на децата" A PUC 

BG051PO001-
5.2.04 

„ГРИЖА В СЕМЕЙНА СРЕДА ЗА 
НЕЗАВИСИМОСТ И ДОСТОЕН ЖИВОТ НА 
ХОРА С РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ УВРЕЖДАНИЯ 
И САМОТНО ЖИВЕЕЩИ ХОРА - ДЕЙНОСТИ 
„СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ" И „ДОМАШЕН 
ПОМОЩНИК" - ФАЗА 2" A PUC 

BG051PO001-
5.2.05 

„Усъвършенстване и подобряване на услугата 
„Личен асистент” за хора с различни видове 
увреждания и самотно живеещи хора” - Фаза 
2 A PUC 

BG051PO001-
5.2.06 "Социални услуги за социално включване" A PUC 

BG051PO001-
5.2.07 

Грижа в семейна среда за независим и 
достоен живот на хора с различни видове 
увреждания и самотно живеещи хора – 
дейности „Социален асистент” и „Домашен 
помощник” – фаза 3 A PUC 

BG051PO001-
5.2.08 

«Да не изоставяме нито едно дете»; 
КОМПОНЕНТ 1: «Планиране на мерки за 
деинституционализация» A PUC 

BG051PO001-
5.2.09 Алтернативи A PUC 
BG051PO001-
5.3.01 Здравни информационни кампании A PUC 

BG051PO001-
5.3.02 

„Национална кампания за ранна диагностика 
на онкологични заболявания” A PUC 

BG051PO001-
5.3.03 

„Национални информационни и промоционни 
кампании за насърчаване на здравословния 
начин на живот чрез физическа активност” A PUC 

BG051PO001-
6.1.01 

"Специализирано изследване и анализ на 
възможностите за интервенции върху 
уязвимите групи на пазара на труда, 
неактивните и обезкуражените лица". A PUC 

BG051PO001-
6.1.02 

"Изграждане на интегрирана информационна 
система на МТСП" A PUC 

BG051PO001-
6.1.03 

"Модернизиране на системата за 
предоставяне на услуги" A PUC 

BG051PO001-
6.1.04 

«Укрепване капацитета на Агенция по 
заетостта за провеждане на ефективна 
активна политика на пазара на труда чрез 
изграждане на съвременна система за 
телекомуникационен и информационен 
пренос на данни и вътрешна мрежа за 
консултации» A, K, H  PUI, PUC 

BG051PO001-
6.1.05 

Повишаване качеството на предоставяните от 
Агенция по заетостта услуги за гражданите и 
бизнеса с фокус върху уязвимите групи на 
пазара на труда A, L, H  PUC 

BG051PO001-
6.1.06 

Повишаване ефективността на контролната 
дейност на Изпълнителна агенция "Главна 
инспекция по труда" A PUC 

BG051PO001-
6.2.01 

"Разработване и внедряване на 
информационни системи и бази-данни, 
обслужващи системата за социално 
подпомагане, предоставяне на социални 
услуги и социално включване" A PUC 

BG051PO001-
6.2.02 

"Повишаване професионалната 
квалификация чрез въвеждане на добри 
клинични практики в системата на спешната 
медицинска помощ" A PUC 

BG051PO001-
6.2.03 

"Подкрепа за акредитацията на лечебните 
заведения, специализацията и 
продължителното надграждащо обучение на 
медицинския персонал" A PUC 
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BG051PO001-
6.2.04 

"Подобряване на здравните услуги чрез 
изграждане платформа за информация и 
дистанционно обучение" A PUC 

BG051PO001-
6.2.05 

"Извършване на оценка на изпълнението на 
Националната стратегия за детето" A PUC 

BG051PO001-
6.2.06 

„Създаване на единна система за управление 
на цялостния процес по реализация на 
държавната политика за работа с хората с 
увреждания в България” A PUC 

BG051PO001-
6.2.07 

„Създаване на национален регистър на 
медицинските изделия, заплащани с 
обществени средства” A PUC 

BG051PO001-
8.1.01 

Подкрепа на Дирекция " Структурни фондове 
и международни образователни програми" в 
Министерството на образованието и науката 
за управлението на приоритетни оси 3 и 4 на 
ОП РЧР A PUC 

BG051PO001-
8.1.02 

Подкрепа на Агенцията по заетостта за 
управлението на приоритетни оси 1 и 2 на ОП 
РЧР A PUC 

BG051PO001-
8.1.03 

Подкрепа на Агенция за социално 
подпомагане за управлението на приоритетна 
ос 5 на ОП РЧР A PUC 

BG051PO001-
8.1.04 

Подкрепа на Главна дирекция "Европеиски 
фондове, международни програми и проекти" 
на МТСП за управлението на ОП РЧР A PUC 

BG051PO001-
8.1.05 Техническа помощ - МТСП A PUC 

BG051PO001-
8.1.06 Техническа помощ - АЗ A PUC 

BG051PO001-
8.1.07 Техническа помощ - АСП A PUC 

BG051PO001-
8.1.08 Tехническа помощ - МОН A PUC 

BG051PO001-
8.1.09 Техническа помощ - МТСП 2010 A PUC 

BG051PO001-
8.1.10 Техническа помощ - АСП 2010 A PUC 

BG051PO001-
8.1.11 Техническа помощ - АЗ 2010 A PUC 

BG051PO001-
8.1.12 Техническа помощ МОМН - 2010 A PUC 

BG051PO001-
8.2.01 

Подкрепа за информационното осигуряване 
на Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси” A PUC 

BG051PO001-
8.3.01 

"Подкрепа за укрепване капацитета на 
потенциалните бенефициенти на Оперативна 
програма "Развитие на човешките ресурси" A PUC 

  Регионално развитие     

BG161PO001-
1.1.01 

Подкрепа за осигуряване на подходяща и 
рентабилна образователна, социална и 
културна инфраструктура, допринасяща за 
развитието на устойчиви градски ареали I PUI, PUC 

BG161PO001-
1.1.02 

Подкрепа за осигуряване на подходяща и 
ефективна държавна образователна 
инфраструктура, допринасяща за развитието 
на устойчиви градски ареали. I PUI, PUC 

BG161PO001-
1.1.03 

Подкрепа за осигуряване на подходяща и 
ефективна държавна социална 
инфраструктура, допринасяща за развитието 
на устойчиви градски ареали I PUI, PUC 

BG161PO001-
1.1.04 

Подкрепа за осигуряване на подходяща и 
ефективна инфраструктура на бюрата по 
труда, допринасяща за развитието на 
устойчиви градски ареали. I PUI, PUC 

BG161PO001-
1.1.05 

„Подкрепа за осигуряване на подходяща и 
ефективна държавна културна I PUI, PUC 



Разработване на икономичетричен модел за оценка на въздействието на 
Структурните и Кохезионния фонд на Европейския съюз” по проект № 0018-
ЦИО-3.2 „Разработване на модел за оценка на въздействието на СКФ” 
финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ” 

Техническа 

документация 

 

 

 

71

инфраструктура, допринасяща за развитието 
на устойчиви градски ареали” 

BG161PO001-
1.1.06 

„Подкрепа за обновяване и модернизация на 
държавни лечебни и здравни заведения в 
градските агломерации ” I PUI, PUC 

BG161PO001-
1.1.07 

„Подкрепа за осигуряване на подходяща и 
рентабилна инфраструктура на  висшите 
училища в градските агломерации ” I PUI, PUC 

BG161PO001-
1.1.08 

„Подкрепа за реконструкция, обновяване и 
оборудване на държавни лечебни и здравни 
заведения в градските агломерации” I PUI, PUC 

BG161PO001-
1.1.09 

Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна 
ефективност в общинска образователна 
инфраструктура в градските агломерации I PUI, PUC 

BG161PO001-
1.1.10 

Подкрепа за създаване и промотиране на 
иновативни културни събития A PUC 

BG161PO001-
1.1.11 

Подкрепа за деинституционализация на 
социални институции, предлагащи услуги за 
деца в риск A PUC 

BG161PO001-
1.1.12 

Подкрепа за реконструкция/ обновяване и 
оборудване на общински лечебни заведения 
в градските агломерации I PUI, PUC 

BG161PO001-
1.4.01 

Подкрепа за ограничаване и предотвратяване 
на рисковете и щетите при пожари в 
градските агломерационни ареали I PUI, PUC 

BG161PO001-
1.4.02 

„Подкрепа за подобряване на градската 
среда” I PUI, PUC 

BG161PO001-
1.4.03 

Подкрепа за изграждане и укрепване на 
дребномащабна инфраструктура за 
предотвратяване на свлачища в градските 
агломерации I PUI, PUC 

BG161PO001-
1.4.04 

„Подкрепа за дребномащабна 
инфраструктура за предотвратяване на 
свлачища в градските агломерации” I PUI, PUC 

BG161PO001-
1.4.05 

„Подкрепа за интегрирано и устойчиво 
развитие чрез подобряване на градската 
среда” I PUI, PUC 

BG161PO001-
1.4.06 

Подкрепа за дребномащабни мерки за 
предотвратяване на наводнения в градските 
агломерации I PUI, PUC 

BG161PO001-
1.4.07 

Подкрепа за интегрирани планове за градско 
възстановяване и развитие A PUC 

BG161PO001-
1.4.08 

Съвместна европейска инициатива за 
устойчиви инвестиции в градските райони 
JESSICA A PUC 

BG161PO001-
1.5.01 

„Подкрепа за интегриран градски транспорт в 
Община Бургас” I PUI, PUC 

BG161PO001-
1.5.02 

Подкрепа за интегриран градски транспорт в 
Столична община I PUI, PUC 

BG161PO001-
2.1.01 

Подкрепа за рехабилитация и реконструкция 
на второкласни и третокласни пътища I PUI, PUC 

BG161PO001-
2.1.02 

Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно 
развитие чрез рехабилитация и 
реконструкция на общинска пътна мрежа I PUI, PUC 

BG161PO001-
2.3.01 

Подготовка, проучвания и проектиране за 
изграждане на междусистемна газова връзка 
България - Сърбия I PUI, PUC 

BG161PO001-
3.1.01 

Подкрепа за паметници на културата с 
национално и световно значение 
допринасящи за устойчивото развитие на 
туризма I PUI, PUC 

BG161PO001-
3.1.02 

„Подкрепа за развитието на туристически 
атракции” I PUI, PUC 

BG161PO001-
3.1.03 

Подкрепа за развитието на природни, 
културни и исторически атракции I PUI, PUC 

BG161PO001-
3.1.04 

Реставрация и консервация на дворец 
"Евксиноград" и прилежащия му парк I PUI, PUC 
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BG161PO001-
3.2.01 

Подкрепа за организиране на събития с 
регионален и национален обхват и 
въздействие A PUC 

BG161PO001-
3.3.01 

Подкрепа за ефективен национален 
маркетинг на туристическия продукт и 
подобряване на информационното 
обслужване A PUC 

BG161PO001-
4.1.01 

Подкрепа за осигуряване на подходяща и 
рентабилна образователна инфраструктура, 
допринасяща за устойчиво местно развитие I PUI, PUC 

BG161PO001-
4.1.02 

Подкрепа за изграждане и укрепване на 
дребномащабна инфраструктура за 
предотвратяване на свлачища I PUI, PUC 

BG161PO001-
4.1.03 

Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна 
ефективност в общинската образователна 
инфраструктура на 178 малки общини I PUI, PUC 

BG161PO001-
4.1.04 

Подкрепа за дребномащабни мерки за 
предотвратяване на наводнения в 178 малки 
общини I PUI, PUC 

BG161PO001-
4.1.05 

Подкрепа за реконструкция/ обновяване и 
оборудване на общински лечебни заведения 
в общини, извън градските агломерационни 
ареали I PUI, PUC 

BG161PO001-
4.2.01 

Подкрепа за междурегионално 
сътрудничество и обмен на най-добри 
практики A PUC 

BG161PO001-
5.3.01 

Техническа помощ за подготовка, управление, 
наблюдение, оценка, информация, контрол и 
укрепване на административния капацитет за 
изпълнение на ОП “Регионално развитие” 
2007-2013 г. A PUC 

  Техническа помощ     
BG161PO002-
1.1.01 

Техническа помощ за Централното 
координационно звено A, H PUC 

BG161PO002-
1.2.01 Техническа помощ за сертифициращия орган A, H PUC 
BG161PO002-
1.3.01 Техническа помощ за Одитиращия орган A, H PUC 

BG161PO002-
1.4.01 

Осигуряване на подкрепа за изпълнението на 
оперативна програма “Техническа помощ” A, H PUC 

BG161PO002-
1.5.01 

Подкрепа на структурите, отговорни за 
изпълнението на Структурните фондове, по-
специално на местно ниво чрез осигуряване 
на обучения и други мерки за укрепване на 
капацитета в съответствие с 
идентифицираните нужди A, H PUC 

BG161PO002-
1.6.01 

Техническа помощ за структурите на 
централно ниво отговорни за контрола и 
координацията на фондовете от ЕС A, H PUC 

BG161PO002-
1.7.01 

Техническа помощ за структурите на 
централно ниво отговорни за координиране 
борбата с правонарушенията, засягащи 
интересите на ЕС A, H PUC 

BG161PO002-
2.1.01 

Цялостна подкрепа за стартирането на ИСУН, 
функционирането, допълнителното 
разработване и адаптиране на софтуера A PUC 

BG161PO002-
2.2.01 

Постоянна подкрепа и обучение за 
потребителите на ИСУН A, H PUC 

BG161PO002-
2.3.01 

Създаване на помощна система (Help Desk) 
за ИСУН A, H PUC 

BG161PO002-
2.4.01 Осигуряване на хардуер за нуждите на ИСУН K PUI, PUC 

BG161PO002-
3.1.01 

Подпомагане на публичните информационни 
кампании за европейската кохезионна 
политика A PUC 

BG161PO002-
3.2.01 

Осигуряване на подходяща статистическа 
информация, данни и анализи на A PUC 
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въздействието през текущия и през 
следващия програмен период. 

BG161PO002-
3.3.01 

Функциониране на национална мрежа от 
областни информационни центрове за 
кохезионната политика в България. A PUC 

  Транспорт     

BG161PO004-
1.0.01 

Отворена процедура за директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по Приоритетна ос:BG161PO004-1 
Развитие на железопътната инфраструктура 
по Транс-европейските и основните 
национални транспoртни оси на Оперативна 
програма "Транспорт" 2007-2013 г. I PUI, PUC 

BG161PO004-
2.0.01 

Отворена процедура за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по 
Приоритетна ос:BG161PO004-2 Развитие на 
пътната инфраструктура по Транс-
европейските и основните национални 
транспoртни оси на Оперативна програма 
"Транспорт" 2007-2013 г. I PUI, PUC 

BG161PO004-
3.0.01 

Отворена процедура за директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по Приоритетна ос:BG161PO004-3 
Подобряване на интермодалността при 
превоза на пътници и товари на Оперативна 
програма "Транспорт" 2007-2013 г. I PUI, PUC 

BG161PO004-
4.0.01 

Отворена процедура за директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по Приоритетна ос:BG161PO004-4 
Подобряване на условията за корабоплаване 
по морските и вътрешно-водни пътища на 
Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 
г. I PUI, PUC 

BG161PO004-
5.0.01 

Отворена процедура за директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по Приоритетна ос:BG161PO004-5 
Техническа помощ на Оперативна програма 
"Транспорт" 2007-2013 г. A PUC 
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Списък с променливите 

Име на променливата Тип на променливата Обяснение 

ACT_15_64 Ендогенна 
Коефициент на икономическа активност (15-
64 г.) 

ACTIVITY_A_B Ендогенна 
Количество икономическа дейност в отрасли A 
и B (вж. съответната класификация) 

ACTIVITY_C_TO_E Ендогенна 
Количество икономическа дейност в отрасли C 
до E (вж. съответната класификация) 

ACTIVITY_F Ендогенна 
Количество икономическа дейност в отрасъл F 
(вж. съответната класификация) 

ACTIVITY_G_TO_P Ендогенна 
Количество икономическа дейност в отрасли G 
до P (вж. съответната класификация) 

B1GM Ендогенна Брутен вътрешен продукт по пазарни цени 
B1GM_2005 Ендогенна Брутен вътрешен продукт по цени от 2005 г. 

B1GM_2005_A Добавен фактор 
Добавен фактор към брутния вътрешен 
продукт по цени от 2005 г. 

B1GM_CPI05 Ендогенна Дефлатор на брутния вътрешен продукт 
B9_S13 Ендогенна Бюджетно салдо (Дефицит(-) / Излишък(+)) 
BOP100_200NT Ендогенна Текуща сметка, стоки и услуги, кредит 
BOP300DT Ендогенна Текуща сметка, Доход; Дебит 
BOP300KT Ендогенна Текуща сметка, Доход; Кредит 
BOP300NT Ендогенна Текуща сметка, Доход; Нето 

BOP310KT Ендогенна 
Текуща сметка, Доход, Компенсации на 
наетите; Кредит 

BOP320KT Ендогенна 
Текуща сметка, Доход, Доход от инвестиции; 
Кредит 

BOP379DT Ендогенна Текуща сметка, Текущи трансфери; Дебит 
BOP379KT Ендогенна Текуща сметка, Текущи трансфери; Кредит 
BOP379NT Ендогенна Текуща сметка, Текущи трансфери; Нето 

BOP380DT Ендогенна 
Текущи трансфери, Държавно управление; 
Дебит 

BOP380KT Ендогенна 
Текущи трансфери, Държавно управление; 
Кредит 

BOP380KT_X_EU Ендогенна 
Текущи трансфери, Държавно управление; 
Дебит, без средства от ЕС 

BOP390DT Ендогенна Други (частни) текущи трансфери; Дебит 
BOP390KT Ендогенна Други (частни) текущи трансфери; Кредит 

BOP555NT Ендогенна 
Финансова сметка, Преки инвестиции в 
страната; Нето 

BOP802NT Ендогенна 
Финансова сметка, Резервни активи на БНБ; 
Нето 

BOP993NT Ендогенна Текуща сметка; Нето 
BOP994NT Ендогенна Капиталова сметка; Нето 

BOP995_X_802NT Ендогенна 
Финансова сметка (без резервни активи на 
БНБ); Нето 

CBASSETS Ендогенна Активи на Управление „Емисионно” 
COMMEXP Ендогенна Разходи за комуникации 
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CP00_AVX Ендогенна ХИПЦ, Средногодишен индекс, 2005=100 

CPA_FB_2005 Ендогенна 
Бруто образуване на основен капитал, Друго 
строителство 

CURREXP Ендогенна Текущи разходи на бюджета 
D21 Ендогенна Косвени данъци 
D29 Ендогенна Други данъци 

D3_D62_D63_D7 Ендогенна 
Субсидии, социални придобивки без социални 
трансфери в натура, социални трансфери в 
натура и други текущи трансфери 

D4 Ендогенна Неданъчни приходи 
D41 Ендогенна Лихвени разходи 
D5_D61 Ендогенна Преки данъци 
D92 Ендогенна Помощи 
D92_EU Екзогенна Помощи от ЕС 
D92_X_EU Ендогенна Помощи без тези от ЕС 
DISPY Ендогенна Разполагаем доход 
DISPY_2005 Ендогенна Разполагаем доход по цени от 2005 г. 
DUM1 Екзогенна Фиктивна променлива 
DUM2 Екзогенна Фиктивна променлива 
DUM_EU Екзогенна Фиктивна променлива 
DUMEXP0506 Екзогенна Фиктивна променлива 
EDU_ATT Екзогенна Образователно равнище 
EMP_15_64 Ендогенна Заетост за възрастовата група 15-64 г. 

EMP_15_64_A Добавен фактор 
Добавен фактор за заетостта за възрастовата 
група 15-64 г. 

EMP_15_64_A_B Ендогенна 
Заетост за възрастовата група 15-64 г. в 
отрасли A и B (вж. съответната класификация) 

EMP_15_64_C_TO_E Ендогенна 
Заетост за възрастовата група 15-64 г. в 
отрасли C до E (вж. съответната класификация) 

EMP_15_64_F Ендогенна 
Заетост за възрастовата група 15-64 г. в 
отрасъл F (вж. съответната класификация) 

EMP_15_64_G_TO_P Ендогенна 
Заетост за възрастовата група 15-64 г. в 
отрасли G до P (вж. съответната класификация) 

EMP_EU Екзогенна Заетост, финансирана със средства от ЕС 
EU_B1GM_2000 Екзогенна БВП на ЕС-25 по цени от 2000 г. 
EUBUDGET Ендогенна Вноска в общия бюджет на ЕС 
EURIBOR_12 Екзогенна 12-месечен EURIBOR 
EURUSD_AVG Екзогенна Средногодишен валутен курс евро-долар 
FISCRES Ендогенна Фискален резерв 
FISCRULE Ендогенна Правило за фискалния резерв 
GD Ендогенна Държавен дълг 
GERD_TOTAL Ендогенна Брутни национални разходи за НИРД 
HKT Ендогенна Човешки капитал 

IIP555 Ендогенна 
Международна инвестиционна позиция, 
Финансова сметка, Преки инвестиции в 
страната 

IIP802 Ендогенна 
Международна инвестиционна позиция, 
Финансова сметка, Резервни активи на БНБ 

IIP988 Ендогенна Международна инвестиционна позиция, 
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Финансова сметка, Активи 

IIP988_X_802 Ендогенна 
Международна инвестиционна позиция, 
Финансова сметка, Активи, без резервни 
активи на БНБ 

IIP989 Ендогенна Финансова сметка, Пасиви 

INFREXP_EU Екзогенна 
Разходи за инвестиции в инфраструктура, 
финансирани от ЕС 

INFREXP_EU_2005 Ендогенна 
Разходи за инвестиции в инфраструктура, 
финансирани от ЕС по цени от 2005 г. 

INFRKT_2005 Ендогенна Инфраструктурен капитал по цени от 2005 г. 
INT_DIFF Ендогенна Лихвен диференциал 
INTRATE Ендогенна Лихвен процент 
ITEXPEN Ендогенна Разходи за информационни технологии 
KT_2005 Ендогенна Физически капитал по цени от 2005 г. 
LCBOTHER Ендогенна Задължения на БНБ към други депозанти 
LIABBANKS Ендогенна Задължения на БНБ към банките 
LIABGOV Ендогенна Задължения на БНБ към правителството 
M1 Ендогенна Паричен агрегат М1 
M2 Ендогенна Паричен агрегат М2 
NOTESCOINS Ендогенна Банкноти и монети в обращение 

NULC_2005 Ендогенна 
Номинални разходи за труд на единица 
продукция по цени от 2005 г. 

NUMVOC Ендогенна 
Брой на лицата, преминали професионално 
обучение 

NUMVOC_EU Екзогенна 
Брой на лицата, преминали професионално 
обучение, финансирано със средства от ЕС 

OVERN1 Ендогенна Овърнайт депозити 

P118_A_B Ендогенна 
Търговски и транспортни надбавки в отраслите 
A и B (вж- съответната класификация) 

P118_C_TO_E Ендогенна 
Търговски и транспортни надбавки в отраслите 
C до E (вж- съответната класификация) 

P118_F Ендогенна 
Търговски и транспортни надбавки в отрасъл F 
(вж- съответната класификация) 

P118_G_TO_P Ендогенна 
Търговски и транспортни надбавки в отраслите 
G до P (вж- съответната класификация) 

P1_A_B Ендогенна 
Производство на отраслите A и B (вж- 
съответната класификация) 

P1_C_TO_E Ендогенна 
Производство на отраслите C до E (вж- 
съответната класификация) 

P1_F Ендогенна 
Производство на отрасъл F (вж- съответната 
класификация) 

P1_G_TO_P Ендогенна 
Производство на отраслите G до P (вж- 
съответната класификация) 

P2_A_B Ендогенна 
Междинно потребление на отраслите A и B (вж- 
съответната класификация) 

P2_A_B_BY_A_B Ендогенна 
Междинно потребление на отраслите A и B от 
отраслите A и B (вж- съответната 
класификация) 

P2_A_B_BY_C_TO_E Ендогенна 
Междинно потребление на отраслите A и B от 
отраслите C до E (вж- съответната 
класификация) 
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P2_A_B_BY_F Ендогенна 
Междинно потребление на отраслите A и B от 
отрасъл F (вж- съответната класификация) 

P2_A_B_BY_G_TO_P Ендогенна 
Междинно потребление на отраслите A и B от 
отраслите G до P (вж- съответната 
класификация) 

P2_C_TO_E Ендогенна 
Междинно потребление на отраслите C до E 
(вж- съответната класификация) 

P2_C_TO_E_BY_A_B Ендогенна 
Междинно потребление на отраслите C до E от 
отраслите A и B (вж- съответната 
класификация) 

P2_C_TO_E_BY_C_TO_E Ендогенна 
Междинно потребление на отраслите C до E от 
отраслите C до E (вж- съответната 
класификация) 

P2_C_TO_E_BY_F Ендогенна 
Междинно потребление на отраслите C до E от 
отрасъл F (вж- съответната класификация) 

P2_C_TO_E_BY_G_TO_P Ендогенна 
Междинно потребление на отраслите C до E от 
отраслите G до P (вж- съответната 
класификация) 

P2_F Ендогенна 
Междинно потребление на отрасъл F (вж- 
съответната класификация) 

P2_F_BY_A_B Ендогенна 
Междинно потребление на отрасъл F от 
отраслите A и B (вж- съответната 
класификация) 

P2_F_BY_C_TO_E Ендогенна 
Междинно потребление на отрасъл F от 
отраслите C до E (вж- съответната 
класификация) 

P2_F_BY_F Ендогенна 
Междинно потребление на отрасъл F от 
отрасъл F (вж- съответната класификация) 

P2_F_BY_G_TO_P Ендогенна 
Междинно потребление на отрасъл F от 
отраслите G до P (вж- съответната 
класификация) 

P2_G_TO_P Ендогенна 
Междинно потребление на отраслите G до P 
(вж- съответната класификация) 

P2_G_TO_P_BY_A_B Ендогенна 
Междинно потребление на отраслите G до P от 
отраслите A и B (вж- съответната 
класификация) 

P2_G_TO_P_BY_C_TO_E Ендогенна 
Междинно потребление на отраслите G до P от 
отраслите C до E (вж- съответната 
класификация) 

P2_G_TO_P_BY_F Ендогенна 
Междинно потребление на отраслите G до P от 
отрасъл F (вж- съответната класификация) 

P2_G_TO_P_BY_G_TO_P Ендогенна 
Междинно потребление на отраслите G до P от 
отраслите G до P (вж- съответната 
класификация) 

P3 Ендогенна Разходи за крайно потребление 

P3_2005 Ендогенна 
Разходи за крайно потребление по цени от 
2005 г. 

P3_A_B Ендогенна 
Разходи за крайно потребление на сектори A и 
B (вж. съответната класификация) 

P3_C_TO_E Ендогенна 
Разходи за крайно потребление на сектори C до 
E (вж. съответната класификация) 

P3_CPI05 Ендогенна Дефлатор на разходите за крайно потребление 
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P3_F Ендогенна 
Разходи за крайно потребление на сектор F (вж. 
съответната класификация) 

P3_G_TO_P Ендогенна 
Разходи за крайно потребление на сектори G до 
P (вж. съответната класификация) 

P3_S13 Ендогенна 
Разходи за крайно потребление на 
правителството 

P3_S13_2005 Ендогенна 
Разходи за крайно потребление на 
правителството по цени от 2005 г. 

P3_S13_A_B Ендогенна 
Разходи за крайно потребление на 
правителството в отрасли A и B (вж. 
съответната класификация) 

P3_S13_C_TO_E Ендогенна 
Разходи за крайно потребление на 
правителството в отрасли C до E (вж. 
съответната класификация) 

P3_S13_CPI05 Ендогенна 
Дефлатор на разходите за крайно потребление 
на правителството 

P3_S13_EU Екзогенна 
Разходи за крайно потребление на 
правителството, финансирани от ЕС 

P3_S13_F Ендогенна 
Разходи за крайно потребление на 
правителството в отрасъл F (вж. съответната 
класификация) 

P3_S13_G_TO_P Ендогенна 
Разходи за крайно потребление на 
правителството в отрасли G до P (вж. 
съответната класификация) 

P3_S13_X_EU Ендогенна 
Разходи за крайно потребление на 
правителството, без тези от ЕС 

P3_S13_X_EU_2005 Ендогенна 
Разходи за крайно потребление на 
правителството, без тези от ЕС, по цени от 
2005 г. 

P3_S14_S15 Ендогенна 
Разходи за крайно потребление на 
домакинствата и НТООД 

P3_S14_S15_2005 Ендогенна 
Разходи за крайно потребление на 
домакинствата и НТООД по цени от 2005 г. 

P3_S14_S15_A_B Ендогенна 
Разходи за крайно потребление на 
домакинствата и НТООД в отрасли A и B (вж. 
съответната класификация) 

P3_S14_S15_C_TO_E Ендогенна 
Разходи за крайно потребление на 
домакинствата и НТООД в отрасли C до E (вж. 
съответната класификация) 

P3_S14_S15_CPI05 Ендогенна 
Дефлатор на разходите за крайно потребление 
на домакинствата и НТООД 

P3_S14_S15_F Ендогенна 
Разходи за крайно потребление на 
домакинствата и НТООД в отрасъл F (вж. 
съответната класификация) 

P3_S14_S15_G_TO_P Ендогенна 
Разходи за крайно потребление на 
домакинствата и НТООД в отрасли G до P (вж. 
съответната класификация) 

P5 Ендогенна Брутни инвестиции 
P5_2005 Ендогенна Брутни инвестиции по цени от 2005 г. 

P5_A_B Ендогенна 
Брутни инвестиции в отрасли A и B (вж. 
съответната класификация) 

P5_C_TO_E Ендогенна Брутни инвестиции в отрасли C до E (вж. 
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съответната класификация) 

P5_CPI05 Ендогенна Дефлатор на брутните инвестиции 

P5_F Ендогенна 
Брутни инвестиции в отрасъл F (вж. 
съответната класификация) 

P5_G_TO_P Ендогенна 
Брутни инвестиции в отрасли G до P (вж. 
съответната класификация) 

P5_S13 Ендогенна Брутни инвестиции на правителството 

P5_S13_2005 Ендогенна 
Брутни инвестиции на правителството по цени 
от 2005 г. 

P5_S13_EU Екзогенна 
Брутни инвестиции на правителството, 
финансирани със средства от ЕС 

P5_S13_EU_2005 Ендогенна 
Брутни инвестиции на правителството, 
финансирани със средства от ЕС, по цени от 
2005 г. 

P5_S13_X_EU Ендогенна 
Брутни инвестиции на правителството, без 
тези от ЕС 

P5_S13_X_EU_2005 Ендогенна 
Брутни инвестиции на правителството, без 
тези от ЕС, по цени от 2005 г. 

P5_X_EU_2005 Ендогенна 
Брутни инвестиции без тези от ЕС, по цени от 
2005 г. 

P5_X_S13 Ендогенна Частни инвестиции 
P5_X_S13_2005 Ендогенна Частни инвестиции по цени от 2005 г. 

P5_X_S13_EU Екзогенна 
Частни инвестиции, финансирани със средства 
от ЕС 

P5_X_S13_EU_2005 Ендогенна 
Частни инвестиции, финансирани със средства 
от ЕС, по цени от 2005 г. 

P5_X_S13_X_EU_2005 Ендогенна 
Частни инвестиции, без тези, финансирани със 
средства от ЕС, по цени от 2005 г. 

P6 Ендогенна Износ 
P6_2005 Ендогенна Износ по цени от 2005 г. 

P6_A_B Ендогенна 
Износ на отрасли A и B (вж. съответната 
класификация) 

P6_C_TO_E Ендогенна 
Износ на отрасли C до E (вж. съответната 
класификация) 

P6_CPI05 Ендогенна Дефлатор на износа 

P6_F Ендогенна 
Износ на отрасъл F (вж. съответната 
класификация) 

P6_G_TO_P Ендогенна 
Износ на отрасли G до P (вж. съответната 
класификация) 

P7 Ендогенна Внос 
P7_2005 Ендогенна Внос по цени от 2005 г. 

P7_A_B Ендогенна 
Внос на отрасли A и B (вж. съответната 
класификация) 

P7_C_TO_E Ендогенна 
Внос на отрасли C до E (вж. съответната 
класификация) 

P7_CPI05 Ендогенна Дефлатор на вноса 

P7_F Ендогенна 
Внос на отрасъл F (вж. съответната 
класификация) 

P7_G_TO_P Ендогенна 
Внос на отрасли G до P (вж. съответната 
класификация) 

PINDU Екзогенна Ценови индекс на индустриалните стоки, 



Разработване на икономичетричен модел за оценка на въздействието на 
Структурните и Кохезионния фонд на Европейския съюз” по проект № 0018-
ЦИО-3.2 „Разработване на модел за оценка на въздействието на СКФ” 
финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ” 

Техническа 

документация 

 

 

 

80

влагани в производството, включва индекс на 
цените на селскостопанските суровини и 
индекс на цените на металите 

PMETA Екзогенна 

Индекс на цените на металите, включва 
индекси на цените на медта, алуминия, 
железните руди, калая, никела, цинка, оловото 
и урана. 

PNRG Екзогенна 
Индекс на цените на енергийните стоки, 
включва индекси на цените на суровия петрол, 
природния газ и въглищата. 

QUASI Ендогенна Квази пари 
RINTRATE Ендогенна Реален лихвен процент 

RULC_2005 Ендогенна 
Реални разходи за труд на единица продукция 
по цени от 2005 г. 

SHR_BOP380KT_X_EU Екзогенна 
Дял в БВП на Текущи трансфери, Държавно 
управление; Кредит, без тези от ЕС 

SHR_BOP994NT Екзогенна Дял на капиталовата сметка в БВП 
SHR_D21 Екзогенна Дял на косвените данъци в потреблението 
SHR_D29 Екзогенна Дял на другите данъци в БВП 

SHR_D3_D62_D63_D7 Екзогенна 

Дял на субсидиите, социалните придобивки без 
социални трансфери в натура, социалните 
трансфери в натура и другите текущи 
трансфери в БВП 

SHR_D4 Екзогенна Дял на неданъчните приходи в БВП 
SHR_D5_D61 Екзогенна Дял на преките данъци в БВП 
SHR_D92_X_EU Екзогенна Дял на помощите без тези от ЕС в БВП 

SHR_LCBOTHER Екзогенна 
Дял на задълженията на БНБ към други 
депозанти в общите й пасиви 

SHR_LIABBANKS Екзогенна 
Дял на задълженията на БНБ към банките в 
общите й пасиви 

TE Ендогенна Общо разходи на бюджета 
TECHEXP Ендогенна Технологични разходи 
TECHEXP_2005 Ендогенна Технологични разходи по цени от 2005 г. 
TECHEXP_EU Екзогенна Технологични разходи, финансирани от ЕС 
TECHKT_2005 Ендогенна Технологичен капитал по цени от 2005 г. 
TFP Екзогенна Обща факторна производителност 
TR Ендогенна Общо приходи на бюджета 
UNE_15_64 Ендогенна Брой на безработните за групата 15-64 г. 
UNE_RT_15_64 Ендогенна Коефициент на безработица за групата 15-64 г. 

VOC Ендогенна 
Човешки капитал, натрупан чрез 
професионално обучение 

VOC_EU Ендогенна 
Човешки капитал, натрупан чрез 
професионално обучение, финансиран със 
средства от ЕС 

WAGE_TOTAL Ендогенна Средна годишна работна заплата 
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Програмен код 

'============================================================
===================== 
'                        A Macroeconomic Model for the Assessmentestimate effects of 
ESFs in Bulgaria 
'                                                                      version 22 July 2011 
'============================================================
===================== 
 
' Set working directory - All datafiles that variables are read from should be put 
in this directory! 
'                       !!! DO NOT FORGET THE BACKSLASH (\) AT THE END !!! 
 
%workdir = "i:\Docs\_Kaloyan\Projects\NSRF\_model\"  
cd %workdir 
 
' Create annual-data workfile ranging from 1990 to 2030 
wfcreate(wf=bgmodel_esf, page=annual) a 1980 2030 
 
'======================================= 
' Define variables which set model-specific dates 
'======================================= 
 
' Last year used in calibration through econometric estimation 
!ylast = 2010 
 
' First year used in simulation 
!firstsim = 2010 
 
' Last year used in simulation 
!lastsim = 2020 
 
'===================================== 
'                       EXCEL DATA IMPORT 
'===================================== 
 
' Set sample to education and population data range 
smpl 1980 !lastsim 
 
' Read data on education 
read(s=edu) edu_hc.xls POP_5_9 POP_10_14 POP_15_19 POP_20_24
 POP_25_29 POP_30_34 POP_35_39 POP_40_44 POP_45_49
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 POP_50_54 POP_55_59 POP_60_64 EDU_1_4 EDU_5_8
 EDU_9_13 EDU_SPEC EDU_HIGH POP_15_64 
 
' Set sample to all other data range 
smpl 1995 !lastsim 
 
' Read Balance of payments data 
read(s=bop) bop.xls 
BOP993NT BOP100NT BOP100KT BOP100DT BOP200NT BOP200KT
 BOP205KT BOP236KT BOP981KT BOP200DT BOP205DT BOP236DT
 BOP981DT BOP300NT BOP300KT BOP310KT BOP320KT BOP330KT
 BOP339KT BOP370KT BOP300DT BOP310DT BOP320DT BOP330DT
 BOP339DT BOP370DT BOP379NT BOP379KT BOP380KT BOP390KT
 BOP379DT BOP380DT BOP390DT BOP996NT BOP994NT BOP401KT
 BOP995NT BOP500NT BOP505NT BOP555NT BOP560NT BOP575NT
 BOP580NT BOP599NT BOP600NT BOP602NT BOP610NT BOP619NT
 BOP602NT BOP652NT BOP669NT BOP700NT BOP703NT BOP759NT
 BOP714NT BOP718NT BOP721NT BOP728NT BOP730NT BOP732NT
 BOP733NT BOP734NT BOP736NT BOP753NT BOP759NT BOP764NT
 BOP769NT BOP772NT BOP775NT BOP780NT BOP786NT BOP802NT
 BOP998NT 
 
' Read consolidated budget data 
read(s=revenue_exp)  budget.xls TR TAXR D51B D51A D211 D214 D212
 D61 D29 SUGARTAX D4 D92 TE CURREXP WAGESSOC MAINT
 SUBS SUBSNGO SUBSFIN SUBSHEALTH D41 D41_S1 D41_S2
 SOCEXP P5_S13 EUBUDGET B9_S13 FIN FINEXT FINDOM
 PRIVETC PRIV GSM BANKPRIV P3_S13_EU P5_S13_EU D92_EU
 P5_S13_X_EU GD FISCRES 
 
' Read data on expenditures on R&D, ICT and communication (Eurostat) 
read(s=data) ict_comm_rd.xls GERD_TOTAL ITEXPEN  COMMEXP 
 
' Read data on GDP by production method at current prices 
read(s=prod_current)  gdp.xls B1G_A_B B1G_C_D_E B1G_F B1G_G_H_I
 B1G_J_K B1G_L_TO_P B1G_TOTAL D2_M_D3 B1GM 
 
' Read data on GDP by production method at 2005 prices 
read(s=prod_2005)  gdp.xls B1G_A_B_20055 B1G_C_D_E_2005
 B1G_F_2005 B1G_G_H_I_2005 B1G_J_K_2005 B1G_L_TO_P_2005
 B1G_TOTAL_2005 D2_M_D3_2005 B1GM_2005 
  
' Read data on GDP by final use method at current prices 
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read(s=expend_current)  gdp.xls P3 P31 P31_S14 P31_S15 P31_S13
 P32_S13 P5 P51 P52 P6 P61 P62 P7 P71 P72 P3_S13
 P3_S14_S15 
 
' Read data on GDP by final use method at 2005 prices 
read(s=expend_2005)  gdp.xls P3_2005 P31_2005 P31_S14_2005
 P31_S15_2005 P31_S13_2005 P32_S13_2005 P5_2005 P51_2005
 P52_2005 P6_2005 P61_2005 P62_2005 P7_2005 P71_2005
 P72_2005 P3_S13_2005 P3_S14_S15_2005 
 
' Read data on gross fixed capital formation by 6  asset types (Eurostat) - other 
construction used to generate infrastructure series 
read(s=2005) gfcf_assettypes.xls CPA_TOTAL_2005 CPA_A_B_2005
 CPA_DJ28xDL_DN36_2005  CPA_DM_2005 CPA_FA_2005
 CPA_FB_2005   CPA_OTH_2005 
 
' Read data on deflators 
read(s=defl_2005)  gdp.xls B1G_A_B_CPI05 B1G_C_D_E_CPI05 
B1G_F_CPI05 B1G_G_H_I_CPI05 B1G_J_K_CPI05 B1G_L_TO_P_CPI05 
B1G_TOTAL_CPI05 D2_M_D3_CPI05 B1GM_CPI05 P3_CPI05 P31_CPI05
 P31_S14_CPI05 P31_S15_CPI05 P31_S13_CPI05 P32_S13_CPI05
 P5_CPI05 P51_CPI05 P52_CPI05 P6_CPI05 P61_CPI05 P62_CPI05
 P7_CPI05 P71_CPI05 P72_CPI05 P3_S13_CPI05 P3_S14_S15_CPI05 
 
' Read inflation data 
read(s=hicp)  hicp.xls CP00_ANR CP00_AVR  CP00_AVX 
 
' Read labour market data 
read(s=lfs)  labour_lfs.xls  ACT_15_64 ACT ACT_RT ACT_RT_15_64 
ACT_RT_15_24 ACT_RT_20_64 ACT_RT_25_54 ACT_RT_55_64 
UNE_RT_15_24 EMP_LFS EMP_15_64  EMP_RT_15_64 EMP_RT_20_64
 EMP_RT_15_24 EMP_RT_25_54 EMP_RT_55_64 UNE UNE_RT
 UNE_15_64 UNE_RT_15_64 
 
' Read wages data  
read(s=wages)  wages.xls WAGE_TOTAL 
 
' Read data on monetary aggregates 
read(s=aggregates)  monetary.xls  M3  M1 CASH OVERN1 OVERN1BGN
 OVERN1FX M2 QUASI DEP1_2Y DEP1_2YBGNDEP1_2YFX
 DEP1_3M DEP1_3MBGN DEP1_3MFX QUASI2 QUASI2BGN
 QUASI2FX 
 
' Read data on OMFI analytical reporting 
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read(s=omfi)  monetary.xls ASSETS NFA 
FASSETS FLIAB RES CVAULTS DEPBNB NCLAIMS_PUBLIC
 CLAIMS_PRIVATE CLAIMS_ENT CLAIMS_HH LIAB DEP OVERN
 OVERNBGN OVERNFX DEP_2Y DEP_2YBGN DEP_2YFX DEP_3M
 DEP_3MBGN DEP_3MFX 
 
' Read data on Issue Dept. balance sheet 
read(s=issuedpt)  monetary.xls CBASSETS NOTESCOINS LIABBANKS
 BANKDEPT LIABGOV 
 
' Read net international investment position 
read(s=iip)  iip.xls IIP995 IIP988 IIP505 IIP506 IIP530 IIP602 IIP610
 IIP619 IIP620 IIP630 IIP900 IIP703 IIP706 IIP714 IIP715
 IIP719 IIP722 IIP725 IIP730 IIP736 IIP737 IIP740 IIP743
 IIP746 IIP802 IIP989 IIP555 IIP556 IIP580 IIP652 IIP660
 IIP669 IIP670 IIP680 IIP905 IIP753 IIP756 IIP764 IIP765
 IIP769 IIP772 IIP775 IIP780 IIP786 IIP787 IIP790 IIP793
 IIP796 
 
' Read data on external environment 
smpl 1995 !lastsim 
read(s=data)  world_vars.xls EU_B1GM US_B1GM EU_B1GM_PREV 
EU_B1GM_2000 US_B1GM_2000 EU_B1GM_PCH US_B1GM_PCH 
EURUSD_END EURUSD_AVG EURIBOR_12 EU_CP00_AVX EU_CP00_AVR 
EU_CP00_ANR EU_NULC_I2000 EU_RULC_I2000 EU_NULC_I2005
 EU_RULC_I2005 PALLFNF PNFUEL PFANDB PFOOD PBEVE
 PINDU PRAWM PMETA PNRG POILAPSP 
 
' Create model object 
 
model model_bg 
 
'============================= 
'                  DUMMY SECTION 
'============================= 
 
'define dummy for EU accession 
smpl 1990 2006 
series dum_eu = 0 
smpl 2007 2030 
series dum_eu = 1 
 
'define dummy for crisis 2009-2010 
smpl 1995 2020 
series dum1 = 0 



Разработване на икономичетричен модел за оценка на въздействието на 
Структурните и Кохезионния фонд на Европейския съюз” по проект № 0018-
ЦИО-3.2 „Разработване на модел за оценка на въздействието на СКФ” 
финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ” 

Техническа 

документация 

 

 

 

85

smpl 2009 2010 
series dum1 = 1 
smpl 1995 2010 
 
'define dummy for boom 
smpl 1995 2020 
series dum2 = 0 
smpl 2007 2008 
series dum2 = 1 
smpl 1995 2010 
 
'define dummy for exports 2005-2006 
smpl 1995 2020 
series dumexp0506 = 0 
smpl 2005 2005  
series dumexp0506 = -1 
smpl 2006 2006  
series dumexp0506 = 1 
smpl 1995 2010 
 
'============================================================
======= 
'          DEFINITION OF SOME AGGREGATES WHICH ARE USED MODEL-
WIDE 
'============================================================
======= 
 
'-------------------------------------------------------- 
' Set some EU-related expenditures to zero 
'-------------------------------------------------------- 
 
smpl @all 
' EU-financed private investment... 
series P5_x_S13_EU = 0 
 
' EU-financed employment... 
series EMP_EU = 0 
 
' EU-financed infrastructure expenditure... 
series INFREXP_EU = 0 
 
' Human capital generated through EU-financed vocational training 
series VOC_EU = 0 
 
' Number of persons to undergo EU-financed vocational training... 
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series NUMVOC_EU = 0 
 
' EU-related expenditure on technology... 
series TECHEXP_EU = 0 
 
' Define direct taxes 
series D5_D61 = D51A + D51B + D61 
 
' Define indirect taxes  
series D21 = D211 + D212 + D214 
 
' Define disposable income 
series DISPY = B1GM - D5_D61 
 
' Merge disposable income to model 
model_bg.append DISPY = B1GM - D5_D61 
 
' Generate real disposable income 
series DISPY_2005 = (B1GM - D5_D61)/CP00_AVX*100 
 
' Merge real disposable income to model 
model_bg.append DISPY_2005 = (B1GM - D5_D61)/CP00_AVX*100 
 
' Calculate private investment at current prices 
series P5_x_S13 = P5 - P5_S13 
 
' Calculate private investment at 2005 prices 
series P5_x_S13_2005 = P5_x_S13/P5_CPI05*100   
 
' Calculate private investment less EU-financed private investment at current 
prices 
series P5_x_S13_x_EU = P5_x_S13 - P5_x_S13_EU 
 
' Calculate private investment less EU-financed private investment at 2005 
prices 
series P5_x_S13_x_EU_2005 = P5_x_S13_x_EU/P5_CPI05*100 
 
' Calculate EU-funds-financed private investment at 2005 prices 
series P5_x_S13_EU_2005 = P5_x_S13_EU/P5_CPI05*100 
 
' Calculate EU-financed public investment at current prices 
series P5_S13_EU_2005 = P5_S13_EU/P5_CPI05*100 
 
' Merge to model EU-financed public investment at current prices 
model_bg.append P5_S13_EU_2005 = P5_S13_EU/P5_CPI05*100 
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' Merge to model investment less EU-financed investment at 2005 prices 
model_bg.append P5_x_EU_2005 = P5_x_S13_x_EU_2005 + 
P5_S13_x_EU_2005 
 
' Merge to model private investment less EU-financed private investment at 
2005 prices 
model_bg.append P5_x_S13_EU_2005 = P5_x_S13_EU/P5_CPI05*100 
 
' Merge to model private investment at 2005 prices 
model_bg.append P5_x_S13_2005 = P5_x_S13_EU_2005 + 
P5_x_S13_x_EU_2005 
 
' Merge to model private investment at current prices 
model_bg.append P5_x_S13 = P5_x_S13_2005*P5_CPI05/100 
 
' Merge to model government consumption at constant prices 
model_bg.append P3_S13_2005 = P3_S13/P3_S13_CPI05*100 
 
' Generate government investment at constant prices  
series P5_S13_2005 = P5_S13/P5_CPI05*100 
 
' Merge to model government investment at constant prices  
model_bg.append P5_S13_2005 = P5_S13/P5_CPI05*100 
 
' Define real wage 
series WAGE_TOTAL_2005 = WAGE_TOTAL/CP00_AVX*100 
 
' Merge real wage equation to model 
model_bg.append WAGE_TOTAL_2005 = WAGE_TOTAL/CP00_AVX*100 
 
' Define proxy for real unit labour costs 
series RULC_2005 = WAGE_TOTAL/(B1GM/EMP_15_64) 
 
' Merge equation for proxy for real unit labour costs to model 
model_bg.append RULC_2005 = WAGE_TOTAL/(B1GM/EMP_15_64) 
 
' Define proxy for nominal unit labour costs 
series NULC_2005 = WAGE_TOTAL/(B1GM_2005/EMP_15_64) 
 
' Merge equation for proxy for nominal unit labour costs to model 
model_bg.append NULC_2005 = WAGE_TOTAL/(B1GM_2005/EMP_15_64) 
 
'=========================================== 
'                          HUMAN CAPITAL BLOCK 
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'=========================================== 
smpl @all 
 
'Calculate numbers of students in primary, secondary and tertiary education 
series PRIMEDU = EDU_1_4 + EDU_5_8 
series SECEDU = EDU_9_13 + EDU_SPEC 
series HIGHEREDU = EDU_HIGH 
 
'Calculate enrollment rates 
series PRIMEDU_RT = PRIMEDU/(POP_5_9 + POP_10_14) 
series SECEDU_RT = SECEDU/POP_15_19 
series HIGHEREDU_RT = HIGHEREDU/POP_20_24 
 
' Calculate educational attainment (average number of years of education), 
following Kyriacou (1991) 
' We introduce an intercept shift (pseudo-fixed effect) from 0.05 to 2 to better 
match obtained data to the few historical datapoints (from census) 
' and other studies (e.g. Barro and Lee 2000) 
series EDU_ATT =  2 + 4.439*PRIMEDU_RT(-15) + 2.665*SECEDU_RT(-5) + 
8.092*HIGHEREDU_RT(-5) 
 
' Introduce the only available datapoint on the number of persons who have 
passed vocational training for 2005 
smpl 2005 2005 
scalar NUMVOC_2005 = 151450 
 
' Introduce the only available datapoint on total hours spent on vocational 
training for 2005 
scalar VOCHOURS_2005 = 6516387 
 
' Convert to years assuming 9 months average education year, 22 working days 
per month, 8 hours per study day 
scalar VOCYRS_2005 = VOCHOURS_2005/8/22/9 
 
' Calculate ratio of NUMVOC_2005 to labour force 
scalar NUMVOC_2005_RT = 
NUMVOC_2005/@elem(ACT_15_64,"2005")/1000 
 
' Calculate the per person number of years of education received through 
vocational training for 2005 
scalar VOCYRS_2005_AVG = VOCYRS_2005/NUMVOC_2005 
 
' Generate the series of number of participants in vocational training 
smpl 2000 !ylast 
series NUMVOC = NUMVOC_2005_RT*ACT_15_64 
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' Merge to model the equation of number of participants in vocational training 
model_bg.append NUMVOC = NUMVOC_2005_RT*ACT_15_64 
 
' Generate human capital obtained through vocational training 
' For the initial amount of vocational training at the beginning of 2000 we 
assume that all the labour force has received the average number of vocational 
training years 
smpl 2000 2000 
series VOC = ACT_15_64*VOCYRS_2005_AVG + 
NUMVOC*VOCYRS_2005_AVG 
for !i = 2001 to 2010 
 smpl !i !i 
 series VOC = NUMVOC*VOCYRS_2005_AVG + VOC(-1) 
next !i 
 
' Merge to model human capital obtained through vocational training 
model_bg.append VOC = NUMVOC*VOCYRS_2005_AVG + VOC(-1) 
 
' Generate human capital obtained through EU-financed vocational training 
series VOC_EU = NUMVOC_EU*VOCYRS_2005_AVG + VOC_EU(-1) 
 
' Merge to model human capital obtained through EU-financed vocational 
training 
model_bg.append VOC_EU = NUMVOC_EU*VOCYRS_2005_AVG + 
VOC_EU(-1) 
 
' Generate human capital (augmented educational attainment) 
smpl 1995 !ylast 
series HKT = ACT_15_64*EDU_ATT + VOC + VOC_EU 
 
' Merge to model human capital equation 
model_bg.append HKT = ACT_15_64*EDU_ATT + VOC + VOC_EU 
 
 
 
 
'=========================================== 
'                    INFRASTRUCTURE BLOCK 
'=========================================== 
 
' Set infrastructure depreciation rate 
scalar infrdeprate = 0.1 
 
' Define EU-finance infrastructure expenditure at 2005 prices 
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series  INFREXP_EU_2005 = INFREXP_EU/P5_CPI05*100 
 
' Generate initial stock of infrastructure capital 
smpl 2000 2000 
series INFRKT_2005 = CPA_FB_2005/infrdeprate 
 
' Generate next values of infrastructure capital 
for !i = 2001 to !ylast 
 smpl !i !i 
 INFRKT_2005 = CPA_FB_2005(-1) + INFREXP_EU_2005(-1) + 
INFRKT_2005(-1)*(1-infrdeprate) 
next !i 
 
' Append real infrastructure flows to model - use mean share in real GDP 
model_bg.append CPA_FB_2005 = 0.08*B1GM_2005 
 
' Append EU-funds-financed infrastructure expenditure at 2005 prices 
 
model_bg.append INFREXP_EU_2005 = INFREXP_EU/P5_CPI05*100 
 
' Append infrastructure capital equation to model 
model_bg.append INFRKT_2005 = CPA_FB_2005(-1) + INFREXP_EU_2005(-
1) + INFRKT_2005(-1)*(1-infrdeprate)  
 
'=========================================== 
'                         R&D, ICT and communication 
'=========================================== 
 
' Set technology capital depreciation rate 
scalar techdeprate = 0.1 
 
' Calculate share of IT expenditure in GDP 
smpl 2006 2009 
series SHR_ITEXPEN = ITEXPEN/B1GM 
 
' Calculate mean share of IT expenditure in GDP 
scalar MSHR_ITEXPEN = @mean(SHR_ITEXPEN) 
 
' Calculate share of communication expenditure in GDP 
series SHR_COMMEXP = COMMEXP/B1GM 
 
' Calculate mean share of communication expenditure in GDP 
scalar MSHR_COMMEXP = @mean(SHR_COMMEXP) 
 
' Backcast ICT and communication expenditure 
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smpl 2000 2005 
series ITEXPEN = MSHR_ITEXPEN*B1GM 
series COMMEXP = MSHR_COMMEXP*B1GM 
 
' Forecast ICT and communication expenditure 
smpl !ylast !ylast 
series ITEXPEN = MSHR_ITEXPEN*B1GM 
series COMMEXP = MSHR_COMMEXP*B1GM 
 
' Merge IT and communication expenditure equations to model 
model_bg.append ITEXPEN = MSHR_ITEXPEN*B1GM 
model_bg.append COMMEXP = MSHR_COMMEXP*B1GM 
 
' Calculate share of R&D expenditure in GDP 
smpl 2000 !ylast-1 
series SHR_GERD_TOTAL = GERD_TOTAL/B1GM 
 
' Calculate mean share of R&D expenditure in GDP 
scalar MSHR_GERD_TOTAL = @mean(SHR_GERD_TOTAL) 
 
' Forecast R&D expenditure 
smpl !ylast !ylast 
series GERD_TOTAL = MSHR_GERD_TOTAL*B1GM 
 
' Merge R&D expenditure equation to model 
model_bg.append GERD_TOTAL = MSHR_GERD_TOTAL*B1GM 
 
' Generate expenditure on technology 
smpl 2000 !ylast 
series TECHEXP = GERD_TOTAL + ITEXPEN + COMMEXP + TECHEXP_EU 
 
' Merge to model expenditure on technology 
model_bg.append TECHEXP = GERD_TOTAL + ITEXPEN + COMMEXP + 
TECHEXP_EU 
 
' Generate expenditure on technology at 2005 prices 
series TECHEXP_2005 = TECHEXP/P5_CPI05*100 
 
' Merge to model expenditure on technology at 2005 prices 
model_bg.append TECHEXP_2005 = TECHEXP/P5_CPI05*100 
 
' Initial stock of technology capital 
smpl 2000 2000 
series TECHKT_2005 = TECHEXP_2005/techdeprate 
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' Generate technology capital stock series 
for !i = 2001 to !ylast 
 smpl !i !i 
 TECHKT_2005 = TECHEXP_2005(-1) + (1-techdeprate)*TECHKT_2005(-1) 
next !i 
 
' Merge to model technology capital stock series 
model_bg.append TECHKT_2005 = TECHEXP_2005(-1) + (1-
techdeprate)*TECHKT_2005(-1) 
 
'================================================= 
'                      REAL SECTOR - SUPPLY SIDE 
'================================================= 
 
' Set depreciation rate of physical capital stock at 5% annually 
scalar deprate= 0.05 
 
' Initial physical capital stock 
smpl 1995 1995 
series KT_2005 = P5_2005/deprate 
 
' Generate capital stock series by PIM 
for !i = 1996 to !ylast 
 smpl !i !i 
 KT_2005 = P5_2005(-1) + (1-deprate)*KT_2005(-1) 
next !i 
smpl 1995 !ylast 
 
' Merge capital equation to model 
model_bg.append KT_2005 = P5_2005(-1) + (1-deprate)*KT_2005(-1) 
 
' Set labour and physical capital shares (following Mankiw, Romer and Weil 
1992) 
scalar lshare = 1/3 
scalar kshare = 1/3 
 
' Set infrastructure elasticity 
scalar infrelast = 0.3 
 
' Set technology elasticity 
scalar techelast = 0.17 
 
' Calculate total factor productivity (TFP) as a Solow residual 
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series log(TFP) = log(B1GM_2005) - kshare*log(KT_2005) - 
lshare*log(EMP_15_64) - (1-lshare-kshare)*log(HKT) - 
infrelast*log(INFRKT_2005) - techelast*log(TECHKT_2005) 
 
' Append supply-side GDP equation to model 
model_bg.append B1GM_2005 = 
TFP*EMP_15_64^lshare*KT_2005^kshare*HKT^(1-lshare-
kshare)*INFRKT_2005^(infrelast)*TECHKT_2005^(techelast) 
 
model_bg.addassign(v) B1GM_2005 
 
series B1GM_2005_A = -440 
 
 
'============================================================
============== 
'          UNDERLYING INTEREST RATES - EXTRACT FROM ECONOMIC 
FUNDAMENTALS 
'============================================================
============== 
 
' Calculate nominal net capital return 
series INTRATE = TFP*kshare*KT_2005^(kshare-
1)*EMP_15_64^lshare*HKT^(1-lshare-
kshare)*INFRKT_2005^(infrelast)*TECHKT_2005^(techelast) - deprate + 
dlog(CP00_AVX) 
 
' Append nominal net capital return equation to model 
model_bg.append INTRATE = TFP*kshare*KT_2005^(kshare-
1)*EMP_15_64^lshare*HKT^(1-lshare-
kshare)*INFRKT_2005^(infrelast)*TECHKT_2005^(techelast) - deprate + 
dlog(CP00_AVX) 
 
' Calculate real net capital return 
series RINTRATE = TFP*kshare*KT_2005^(kshare-
1)*EMP_15_64^lshare*HKT^(1-lshare-
kshare)*INFRKT_2005^(infrelast)*TECHKT_2005^(techelast) - deprate 
 
' Append real net capital return equation to model 
model_bg.append RINTRATE = TFP*kshare*KT_2005^(kshare-
1)*EMP_15_64^lshare*HKT^(1-lshare-
kshare)*INFRKT_2005^(infrelast)*TECHKT_2005^(techelast) - deprate 
 
' Calculate interest rate differential between INTRATE and 12m Euribor 
series INT_DIFF = INTRATE - EURIBOR_12/100 
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' Append interest rate differential between INTRATE and 12m Euribor to model 
model_bg.append INT_DIFF = INTRATE - EURIBOR_12/100 
 
'========================================= 
'                        PRICES - CPI & DEFLATORS 
'========================================= 
 
' CPI equation - estimate 
smpl 2000 !ylast 
equation eq_cp00_avx.ls(n) DLOG(CP00_AVX) =c(2)*(log(CP00_AVX(-1)) -
0.19*log(PNRG(-1)) - 1.42*LOG(B1GM_2005(-1)/EMP_15_64(-1)))+ 
C(5)*DLOG(B1GM_2005/EMP_15_64)  
 
' CPI equation - merge to model 
model_bg.merge eq_cp00_avx 
 
' Private consumption deflator equation - estimate 
smpl 1998 !ylast 
equation eq_p3_s14_s15_cpi05.ls dlog(P3_S14_S15_CPI05) = 
c(1)*dlog(CP00_AVX) + c(2) + c(3)*(log(P3_S14_S15_CPI05(-1))-
0.735*log(CP00_AVX(-1))) 
 
' Private consumption deflator equation - merge to model 
model_bg.merge eq_p3_s14_s15_cpi05 
 
' Government consumption deflator equation - estimate 
smpl 1998 !ylast 
equation eq_p3_s13_cpi05.ls dlog(P3_S13_CPI05) = c(1) + 
c(2)*dlog(CP00_AVX) + c(3)*(log(P3_S13_CPI05(-1))-1.125*log(CP00_AVX(-
1))) 
 
' Government consumption deflator equation - merge to model 
model_bg.merge eq_p3_s13_cpi05 
 
' Investment deflator equation - estimate 
smpl 2000 !ylast 
equation eq_p5_cpi05.ls dlog(P5_CPI05) = c(1) + c(2)*dlog(CP00_AVX) + 
c(3)*(log(P5_CPI05(-1)) -log(CP00_AVX(-1))) + c(4)*dlog(PINDU(-
1)/EURUSD_AVG(-1)) 
 
' Investment deflator equation - merge to model 
model_bg.merge eq_p5_cpi05 
 
' Exports of goods and services deflator equation - estimate 
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equation eq_p6_cpi05.ls dlog(P6_CPI05) = c(1) + 
c(2)*dlog(PNRG/EURUSD_AVG) + c(3)*dlog(PMETA/EURUSD_AVG) + 
c(4)*(log(P6_CPI05(-1)) - 0.3*log(PNRG(-1)/EURUSD_AVG(-1)) - 0.22 
*log(PMETA(-1)/EURUSD_AVG(-1))) 
 
' Exports of goods and services deflator equation - merge to model 
model_bg.merge eq_p6_cpi05 
 
' Imports of goods and services deflator equation - estimate 
equation eq_p7_cpi05.ls dlog(P7_CPI05) = c(1) + 
c(2)*dlog(PNRG/EURUSD_AVG) + c(3)*(log(P7_CPI05(-1)) - 0.35*log(PNRG(-
1)/EURUSD_AVG(-1)) - 0.18*log(PINDU(-1)/EURUSD_AVG(-1))) 
 
' Imports of goods and services deflator equation - merge to model 
model_bg.merge eq_p7_cpi05 
 
' Define consumption deflator 
model_bg.append P3_CPI05 = (P3_S13_2005/P3_S13_2005(-1)*P3_S13(-
1)*P3_S13_CPI05 + P3_S14_S15_2005/P3_S14_S15_2005(-
1)*P3_S14_S15(-1)*P3_S14_S15_CPI05)/(P3_S13_2005/P3_S13_2005(-
1)*P3_S13(-1) + P3_S14_S15_2005/P3_S14_S15_2005(-1)*P3_S14_S15(-1)) 
 
' Define GDP deflator 
model_bg.append B1GM_CPI05 = (P3_2005/P3_2005(-1)*P3(-1)*P3_CPI05 + 
P5_2005/P5_2005(-1)*P5(-1)*P5_CPI05 + P6_2005/P6_2005(-1)*P6(-
1)*P6_CPI05 - P7_2005/P7_2005(-1)*P7(-
1)*P7_CPI05)/(B1GM_2005/B1GM_2005(-1)*B1GM(-1)) 
 
 
 
 
 
'======================================================== 
'                REAL SECTOR - DEMAND SIDE, CONSTANT 2005 PRICES 
'======================================================== 
 
' Private consumption equation - estimate 
smpl 2000 !ylast 
equation eq_p3_s14_s15_2005.ls dlog(P3_S14_S15_2005) = c(1) 
+c(2)*(log(P3_S14_S15_2005(-1)) - log(DISPY_2005(-1))) + 
c(4)*(dlog(DISPY_2005)) + c(5)*RINTRATE 
 
' Private consumption equation - append to model 
model_bg.merge eq_p3_s14_s15_2005 
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' Private gross capital investment less EU funds equation - estimate 
smpl 2000 !ylast 
equation eq_p5_x_s13_x_EU_2005.ls dlog(P5_x_S13_x_EU_2005) = c(1) + 
c(2)*(log(P5_x_S13_x_EU_2005(-1)) -  1 * log(B1GM_2005(-1))) + 
c(3)*RINTRATE + c(4)*INT_DIFF 
 
' Private gross capital investment less EU funds equation - append to model 
model_bg.merge eq_p5_x_s13_x_EU_2005 
 
' Export of goods and services equation - estimate 
smpl 2000 !ylast 
equation eq_p6_2005.ls dlog(P6_2005) = c(1) +c(2)*DUMEXP0506 + 
c(3)*dlog(EU_B1GM_2000) + c(4)*(log(P6_2005(-1)) - 0.9* log(NULC_2005(-1)) 
- 0.5* log(EU_B1GM_2000(-1))) 
 
' Export of goods and services equation - append to model 
model_bg.merge eq_p6_2005 
model_bg.append  
 
' Import of goods and services equation - estimate 
smpl 1995 !ylast 
equation eq_p7_2005.ls dlog(P7_2005) = c(1)*dlog(P3_S14_S15_2005) + 
c(2)*dlog(P5_2005) + c(3)*dlog(P6_2005) + c(4)*(log(P7_2005(-1))-
0.716*log(P6_2005(-1))-0.326*log(P5_2005(-1))) + c(5)*DUM1 
 
 
' Import of goods and services equation - append to model 
model_bg.merge eq_p7_2005 
 
' Merge to model gross capital investment at 2005 prices identity 
model_bg.append P5_2005 = P5_x_s13_2005 + P5_s13_2005 
 
' Merge to model consumption at 2005 prices 
model_bg.append P3_2005 = P3/P3_CPI05*100 
 
smpl 1995 !ylast 
 
'============================================================
======================= 
'                        SECTORAL DECOMPOSITION - FROM SUPPLY-USE TABLE 
2005 
'============================================================
======================= 
 
' Create supply matrix 
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matrix(5,8) supply_table 
 
' Read data into supply matrix 
supply_table.read(t=xls,s=supply_table)  SAM_base2005.xls 
 
' Create use matrix 
matrix(12,9) use_table 
 
' Read data into use matrix 
use_table.read(t=xls,s=use_table)  SAM_base2005.xls 
 
' Create matrix of technical coefficients 
matrix(4,4) tech_coefs 
 
' Fill matrix of technical coefficients 
for !i = 1 to 4 
 for !j = 1 to 4 
  tech_coefs(!i,!j) = use_table(!i,!j)/use_table(11,!j) 
 next !j 
next !i 
 
' Create coefficient scalars and assign values 
 
scalar coef_P2_A_B_BY_A_B = tech_coefs(1,1) 
scalar coef_P2_C_TO_E_BY_A_B = tech_coefs(2,1) 
scalar coef_P2_F_BY_A_B = tech_coefs(3,1) 
scalar coef_P2_G_TO_P_BY_A_B = tech_coefs(4,1) 
 
scalar coef_P2_A_B_BY_C_TO_E = tech_coefs(1,2) 
scalar coef_P2_C_TO_E_BY_C_TO_E = tech_coefs(2,2) 
scalar coef_P2_F_BY_C_TO_E = tech_coefs(3,2) 
scalar coef_P2_G_TO_P_BY_C_TO_E = tech_coefs(4,2) 
 
scalar coef_P2_A_B_BY_F = tech_coefs(1,3) 
scalar coef_P2_C_TO_E_BY_F = tech_coefs(2,3) 
scalar coef_P2_F_BY_F = tech_coefs(3,3) 
scalar coef_P2_G_TO_P_BY_F = tech_coefs(4,3) 
 
scalar coef_P2_A_B_BY_G_TO_P = tech_coefs(1,4) 
scalar coef_P2_C_TO_E_BY_G_TO_P = tech_coefs(2,4) 
scalar coef_P2_F_BY_G_TO_P = tech_coefs(3,4) 
scalar coef_P2_G_TO_P_BY_G_TO_P = tech_coefs(4,4) 
 
' Append sectoral equations to model 
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model_bg.append P2_A_B_BY_A_B = coef_P2_A_B_BY_A_B * activity_A_B 
model_bg.append P2_C_TO_E_BY_A_B = coef_P2_C_TO_E_BY_A_B * 
activity_A_B 
model_bg.append P2_F_BY_A_B = coef_P2_F_BY_A_B * activity_A_B 
model_bg.append P2_G_TO_P_BY_A_B = coef_P2_G_TO_P_BY_A_B * 
activity_A_B 
 
model_bg.append P2_A_B_BY_C_TO_E = coef_P2_A_B_BY_C_TO_E * 
activity_C_TO_E 
model_bg.append P2_C_TO_E_BY_C_TO_E = 
coef_P2_C_TO_E_BY_C_TO_E * activity_C_TO_E 
model_bg.append P2_F_BY_C_TO_E = coef_P2_F_BY_C_TO_E * 
activity_C_TO_E 
model_bg.append P2_G_TO_P_BY_C_TO_E = 
coef_P2_G_TO_P_BY_C_TO_E * activity_C_TO_E 
 
model_bg.append P2_A_B_BY_F = coef_P2_A_B_BY_F * activity_F 
model_bg.append P2_C_TO_E_BY_F = coef_P2_C_TO_E_BY_F * activity_F 
model_bg.append P2_F_BY_F = coef_P2_F_BY_F * activity_F 
model_bg.append P2_G_TO_P_BY_F = coef_P2_G_TO_P_BY_F * activity_F 
 
model_bg.append P2_A_B_BY_G_TO_P = coef_P2_A_B_BY_G_TO_P * 
activity_G_TO_P 
model_bg.append P2_C_TO_E_BY_G_TO_P = 
coef_P2_C_TO_E_BY_G_TO_P * activity_G_TO_P 
model_bg.append P2_F_BY_G_TO_P = coef_P2_F_BY_G_TO_P * 
activity_G_TO_P 
model_bg.append P2_G_TO_P_BY_G_TO_P = 
coef_P2_G_TO_P_BY_G_TO_P * activity_G_TO_P 
 
model_bg.append P2_A_B = P2_A_B_BY_A_B + P2_A_B_BY_C_TO_E + 
P2_A_B_BY_F + P2_A_B_BY_G_TO_P 
model_bg.append P2_C_TO_E = P2_C_TO_E_BY_A_B + 
P2_C_TO_E_BY_C_TO_E + P2_C_TO_E_BY_F + P2_C_TO_E_BY_G_TO_P 
model_bg.append P2_F = P2_F_BY_A_B + P2_F_BY_C_TO_E + P2_F_BY_F 
+ P2_F_BY_G_TO_P 
model_bg.append P2_G_TO_P = P2_G_TO_P_BY_A_B + 
P2_G_TO_P_BY_C_TO_E + P2_G_TO_P_BY_F + P2_G_TO_P_BY_G_TO_P 
 
' Create matrix of demand coefficients 
matrix(4,5) demand_coef 
 
' Fill matrix of demand coefficients 
for !i = 1 to 4 
 for !j = 1 to 5 
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  demand_coef(!i,!j) = use_table(!i,!j + 4)/use_table(5,!j + 4) 
 next !j 
next !i 
 
' Create coefficient scalars and assign values 
scalar coef_P3_S14_S15_A_B = demand_coef(1,1) 
scalar coef_P3_S14_S15_C_TO_E = demand_coef(2,1) 
scalar coef_P3_S14_S15_F = demand_coef(3,1) 
scalar coef_P3_S14_S15_G_TO_P = demand_coef(4,1) 
 
scalar coef_P3_S13_A_B = demand_coef(1,2) 
scalar coef_P3_S13_C_TO_E = demand_coef(2,2) 
scalar coef_P3_S13_F = demand_coef(3,2) 
scalar coef_P3_S13_G_TO_P = demand_coef(4,2) 
 
scalar coef_P51_A_B = demand_coef(1,3) 
scalar coef_P51_C_TO_E = demand_coef(2,3) 
scalar coef_P51_F = demand_coef(3,3) 
scalar coef_P51_G_TO_P = demand_coef(4,3) 
 
scalar coef_P52_A_B = demand_coef(1,4) 
scalar coef_P52_C_TO_E = demand_coef(2,4) 
scalar coef_P52_F = demand_coef(3,4) 
scalar coef_P52_G_TO_P = demand_coef(4,4) 
 
scalar coef_P6_A_B = demand_coef(1,5) 
scalar coef_P6_C_TO_E = demand_coef(2,5) 
scalar coef_P6_F = demand_coef(3,5) 
scalar coef_P6_G_TO_P = demand_coef(4,5) 
 
' Decompose demand and merge equations to model 
model_bg.append P3_S14_S15_A_B = coef_P3_S14_S15_A_B * 
P3_S14_S15_2005 
model_bg.append P3_S14_S15_C_TO_E = coef_P3_S14_S15_C_TO_E * 
P3_S14_S15_2005 
model_bg.append P3_S14_S15_F = coef_P3_S14_S15_F * 
P3_S14_S15_2005 
model_bg.append P3_S14_S15_G_TO_P = coef_P3_S14_S15_G_TO_P * 
P3_S14_S15_2005 
 
model_bg.append P3_S13_A_B = coef_P3_S13_A_B * P3_S13_2005 
model_bg.append P3_S13_C_TO_E = coef_P3_S13_C_TO_E * P3_S13_2005 
model_bg.append P3_S13_F = coef_P3_S13_F* P3_S13_2005 
model_bg.append P3_S13_G_TO_P = coef_P3_S13_G_TO_P * P3_S13_2005 
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model_bg.append P3_A_B = P3_S13_A_B + P3_S14_S15_A_B 
model_bg.append P3_C_TO_E = P3_S13_C_TO_E + P3_S14_S15_C_TO_E 
model_bg.append P3_F = P3_S13_F + P3_S14_S15_F 
model_bg.append P3_G_TO_P = P3_S13_G_TO_P + P3_S14_S15_G_TO_P 
 
model_bg.append P5_A_B  = coef_P51_A_B * P5_x_EU_2005 
model_bg.append P5_C_TO_E  = coef_P51_C_TO_E * P5_x_EU_2005 + 
P5_x_s13_EU_2005 
model_bg.append P5_F  = coef_P51_F * P5_x_eu_2005 + P5_S13_EU_2005 
model_bg.append P5_G_TO_P  = coef_P51_G_TO_P * P5_x_EU_2005 
 
model_bg.append P6_A_B = coef_P6_A_B * P6_2005 
model_bg.append P6_C_TO_E = coef_P6_C_TO_E * P6_2005 
model_bg.append P6_F = coef_P6_F * P6_2005 
model_bg.append P6_G_TO_P = coef_P6_G_TO_P * P6_2005 
 
' Create matrix of supply coefficients 
matrix(4,8) supply_coef 
matrix(4,4) mat_supply_coef 
 
' Fill matrix of supply coefficients 
for !i = 1 to 4 
 for !j = 1 to 4 
  supply_coef(!i,!j) = supply_table(!i,!j)/supply_table(5,!j) 
  mat_supply_coef(!i,!j) = supply_coef(!i,!j) 
 next !j 
 supply_coef(!i,6) = supply_table(!i,6)/supply_table(5,6) 
next !i 
 
' Create and calculate inverse matrix of supply coefficients 
matrix(4,4) invmat_supply_coef 
invmat_supply_coef = @inverse(mat_supply_coef) 
 
' Create supply coefficient scalars and assign values 
scalar coef_P1_A_B_BY_A_B = supply_coef(1,1) 
scalar coef_P1_C_TO_E_BY_A_B = supply_coef(2,1) 
scalar coef_P1_F_BY_A_B = supply_coef(3,1) 
scalar coef_P1_G_TO_P_BY_A_B = supply_coef(4,1) 
 
scalar coef_P1_A_B_BY_C_TO_E = supply_coef(1,2) 
scalar coef_P1_C_TO_E_BY_C_TO_E = supply_coef(2,2) 
scalar coef_P1_F_BY_C_TO_E = supply_coef(3,2) 
scalar coef_P1_G_TO_P_BY_C_TO_E = supply_coef(4,2) 
 
scalar coef_P1_A_B_BY_F = supply_coef(1,3) 
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scalar coef_P1_C_TO_E_BY_F = supply_coef(2,3) 
scalar coef_P1_F_BY_F = supply_coef(3,3) 
scalar coef_P1_G_TO_P_BY_F = supply_coef(4,3) 
 
scalar coef_P1_A_B_BY_G_TO_P = supply_coef(1,4) 
scalar coef_P1_C_TO_E_BY_G_TO_P = supply_coef(2,4) 
scalar coef_P1_F_BY_G_TO_P = supply_coef(3,4) 
scalar coef_P1_G_TO_P_BY_G_TO_P = supply_coef(4,4) 
 
scalar coef_P7_A_B = supply_coef(1,6) 
scalar coef_P7_C_TO_E = supply_coef(2,6) 
scalar coef_P7_F = supply_coef(3,6) 
scalar coef_P7_G_TO_P = supply_coef(4,6) 
 
scalar coef_tm_A_B = supply_table(1,7) / (supply_table(1,5) + 
supply_table(1,6)) 
scalar coef_tm_C_TO_E = supply_table(2,7) / (supply_table(2,5) + 
supply_table(2,6)) 
 
scalar coef_pt_A_B = supply_table(1,8) / (supply_table(1,5) + supply_table(1,6) 
+ supply_table(1,7)) 
scalar coef_pt_C_TO_E = supply_table(2,8) / (supply_table(2,5) + 
supply_table(2,6) + supply_table(2,7)) 
scalar coef_pt_F = supply_table(3,8) / (supply_table(3,5) + supply_table(3,6) + 
supply_table(3,7)) 
scalar coef_pt_G_TO_P = supply_table(4,8) / (supply_table(4,5) + 
supply_table(4,6) + supply_table(4,7)) 
 
' Append equations to model 
model_bg.append activity_A_B = invmat_supply_coef(1,1) * P1_A_B + 
invmat_supply_coef(1, 2) * P1_C_TO_E + invmat_supply_coef(1,3) * P1_F + 
invmat_supply_coef(1,4) * P1_G_TO_P 
model_bg.append activity_C_TO_E = invmat_supply_coef(2,1) * P1_A_B + 
invmat_supply_coef(2, 2) * P1_C_TO_E + invmat_supply_coef(2,3) * P1_F + 
invmat_supply_coef(2,4) * P1_G_TO_P 
model_bg.append activity_F = invmat_supply_coef(3,1) * P1_A_B + 
invmat_supply_coef(3, 2) * P1_C_TO_E + invmat_supply_coef(3,3) * P1_F + 
invmat_supply_coef(3,4) * P1_G_TO_P 
model_bg.append activity_G_TO_P = invmat_supply_coef(4,1) * P1_A_B + 
invmat_supply_coef(4, 2) * P1_C_TO_E + invmat_supply_coef(4,3) * P1_F + 
invmat_supply_coef(4,4) * P1_G_TO_P 
 
model_bg.append P7_A_B = coef_P7_A_B * P7_2005 
model_bg.append P7_C_TO_E = coef_P7_C_TO_E * P7_2005 
model_bg.append P7_F = coef_P7_F * P7_2005 
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model_bg.append P7_G_TO_P = coef_P7_G_TO_P * P7_2005 
 
model_bg.append P118_A_B = (P1_A_B + P7_A_B) * coef_tm_A_B 
model_bg.append P118_C_TO_E = (P1_C_TO_E + P7_C_TO_E ) * 
coef_tm_C_TO_E 
model_bg.append P118_F = 0 
model_bg.append P118_G_TO_P = -(P118_A_B + P118_C_TO_E + P118_F) 
 
model_bg.append P1_A_B + P7_A_B = (P2_A_B + P3_A_B + P5_A_B + 
P6_A_B) / (1 + coef_pt_A_B) - P118_A_B 
model_bg.append P1_C_TO_E + P7_C_TO_E = (P2_C_TO_E + P3_C_TO_E 
+ P5_C_TO_E + P6_C_TO_E) / (1 + coef_pt_C_TO_E) - P118_C_TO_E 
model_bg.append P1_F + P7_F = (P2_F + P3_F + P5_F+ P6_F) / (1 + 
coef_pt_F) - P118_F 
model_bg.append P1_G_TO_P + P7_G_TO_P = (P2_G_TO_P + P3_G_TO_P 
+ P5_G_TO_P + P6_G_TO_P) / (1 + coef_pt_G_TO_P) - P118_G_TO_P 
 
'======================================================== 
'                REAL SECTOR - DEMAND SIDE, CURRENT PRICES 
'======================================================== 
 
' Generate nominal private consumption and merge to model 
model_bg.append P3_S14_S15 = 
P3_S14_S15_2005*P3_S14_S15_CPI05/100 
 
' Generate nominal total consumption and merge to model 
model_bg.append P3 = P3_S13 + P3_S14_S15 
 
' Generate nominal investment and merge to model 
model_bg.append P5 = P5_x_s13 + P5_s13 
 
' Generate nominal export of goods and services and merge to model 
model_bg.append P6 = P6_2005*P6_CPI05/100 
 
' Generate nominal import of goods and services and merge to model 
model_bg.append P7 = P7_2005*P7_CPI05/100 
 
' Generate nominal GDP and merge to model and merge to model (Y = C + I + 
G + X) 
model_bg.append B1GM = P3_S13 + P3_S14_S15 + P5 + P6 - P7 
 
 
'===================================== 
'                             LABOUR MARKET 
'===================================== 
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' Wage equation - estimate 
equation eq_wage_total.ls DLOG(WAGE_TOTAL,2) = C(1) + 
C(3)*DLOG(B1GM_2005) + C(4)*DUM2 
 
' Wage equation - merge to model 
model_bg.merge eq_wage_total 
 
' Participation rate equation - estimate 
smpl 2003 !ylast 
equation eq_act_15_64.ls DLOG(ACT_15_64) = C(1)+C(2)*(LOG(ACT_15_64(-
1)) -0.53*LOG(EMP_15_64(-1))) + C(4)*DUM1 
 
' Participation rate equation - merge to model 
model_bg.merge eq_act_15_64 
 
' Labour demand - from sectoral decomposition 
scalar coef_ld_A_B = use_table(12,1)/use_table(11,1) 
scalar coef_ld_C_TO_E = use_table(12,2)/use_table(11,2) 
scalar coef_ld_F = use_table(12,3)/use_table(11,3) 
scalar coef_ld_G_TO_P = use_table(12,4)/use_table(11,4) 
 
model_bg.append EMP_15_64_A_B = coef_ld_A_B * activity_A_B 
model_bg.append EMP_15_64_C_TO_E = coef_ld_C_TO_E * 
activity_C_TO_E 
model_bg.append EMP_15_64_F = coef_ld_F * activity_F 
model_bg.append EMP_15_64_G_TO_P = coef_ld_G_TO_P * 
activity_G_TO_P 
 
model_bg.append EMP_15_64 = EMP_15_64_A_B + EMP_15_64_C_TO_E + 
EMP_15_64_F + EMP_15_64_G_TO_P  + EMP_EU 
 
model_bg.addassign(v) EMP_15_64 
 
series EMP_15_64_A = -120 
 
' Define unemployment endogenously 
model_bg.append UNE_15_64 = ACT_15_64 - EMP_15_64 
model_bg.append UNE_RT_15_64 = UNE_15_64/ACT_15_64*100 
 
 
'===================================================== 
'                        FISCAL SECTOR - REVENUE SIDE 
'===================================================== 
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smpl 1995 !ylast 
 
' Generate grants other than EU grants 
series D92_x_EU = D92 - D92_EU 
 
' Generate ratio of indirect taxes to consumption 
series SHR_D21 = D21 / P3 
 
' Generate ratio of other taxes on production to nominal GDP 
series SHR_D29 = D29 / B1GM 
 
' Generate ratio of direct taxes to nominal GDP 
series SHR_D5_D61 = D5_D61 / B1GM 
 
' Generate ratio of non-tax revenue to nominal GDP 
series SHR_D4 = D4 / B1GM 
 
' Generate ratio of other-than-EU grants to nominal GDP 
series SHR_D92_x_EU = D92_x_EU / B1GM 
 
'---------------------------------------- 
' Revenues equations 
'---------------------------------------- 
model_bg.append D21 = SHR_D21 * P3 
model_bg.append D29 = SHR_D29 * B1GM 
model_bg.append D5_D61 = SHR_D5_D61 * B1GM 
model_bg.append D4 = SHR_D4 * B1GM 
model_bg.append D92_X_EU = SHR_D92_X_EU * B1GM 
 
'---------------------------------------- 
' Revenues side identities 
'---------------------------------------- 
 
' Total grants 
model_bg.append D92 = D92_X_EU + D92_EU 
 
' Total revenues 
model_bg.append TR = D21+ D29 + D5_D61 + D4 + D92 
 
 
'===================================================== 
'                                  FISCAL SECTOR - EXPENDITURE SIDE 
'===================================================== 
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' Generate the sum of Subsidies, Social benefits other than social transfers in 
kind, Social transfers in kind and Other current transfers 
' The sum is equal to current expenditure less government consumption and 
interest expenditure 
series D3_D62_D63_D7 = CURREXP - P3_S13 - D41 
 
' Generate government capital expenditure financed through sources other than 
EU  
series P5_S13_x_EU = P5_S13 - P5_S13_EU 
 
' Generate government capital expenditure financed through sources other than 
EU  at 2005 prices 
series P5_S13_x_EU_2005 = P5_S13_x_EU/P5_CPI05*100 
 
' Generate government consumption financed through sources other than EU  
series P3_S13_x_EU = P3_S13 - P3_S13_EU 
 
' Generate government consumption financed through sources other than EU at 
2005 prices 
series P3_S13_x_EU_2005 = P3_S13_x_EU/P3_S13_CPI05*100 
 
' Generate ratios of D3_D62_D63_D7 to nominal GDP 
series SHR_D3_D62_D63_D7 = D3_D62_D63_D7 / B1GM 
' Generate ratios of public investment and public consumption to GDP at 
constant prices 
series SHR_P5_S13_x_EU_2005 = P5_S13_x_EU_2005 / B1GM_2005 
series SHR_P3_S13_x_EU_2005 = P3_S13_x_EU_2005 / B1GM_2005 
 
'---------------------------------- 
' Expenditure equations 
'---------------------------------- 
model_bg.append P5_S13_x_EU_2005 = P5_S13_x_EU_2005(-1) 
model_bg.append P3_S13_x_EU_2005 = P3_S13_x_EU_2005(-1) 
model_bg.append P5_S13_x_EU = P5_S13_x_EU_2005*P5_CPI05/100 
model_bg.append P3_S13_x_EU = P3_S13_x_EU_2005*P3_S13_CPI05/100 
model_bg.append D3_D62_D63_D7 = B1GM * SHR_D3_D62_D63_D7 
 
' Interest payments equation - estimate  
smpl 2003 !ylast 
equation eq_d41.ls dlog(D41) = c(1) +c(2)*(log(D41(-1)) - log(GD(-1))) 
 
' Interest payments equation - merge to model 
model_bg.merge eq_d41 
 
' EU budget contribution - estimate 
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equation eq_eubudget.ls EUBUDGET = c(1)*(-DUM_EU*BOP380dt) 
 
' EU budget contribution - merge to model 
model_bg.merge eq_eubudget 
 
'---------------------------------- 
'Expenditure side identities 
'---------------------------------- 
model_bg.append P5_S13 = P5_S13_x_EU + P5_S13_EU 
model_bg.append P3_S13 = P3_S13_x_EU + P3_S13_EU 
model_bg.append CURREXP = P3_S13 + D3_D62_D63_D7 + D41 
model_bg.append TE = CURREXP + P5_S13 + EUBUDGET 
 
 
' Populate the last share to be used in the forecast 
for !i = !ylast + 1 to 2030 
 smpl !i !i 
 SHR_D3_D62_D63_D7 = SHR_D3_D62_D63_D7(-1) 
 SHR_P5_S13_x_EU_2005 = SHR_P5_S13_x_EU_2005(-1) 
 SHR_P3_S13_x_EU_2005 = SHR_P3_S13_x_EU_2005(-1) 
 SHR_D21 = SHR_D21(-1) 
 SHR_D29 = SHR_D29(-1) 
 SHR_D4 = SHR_D4(-1) 
 SHR_D5_D61= SHR_D5_D61(-1) 
 SHR_D92_x_EU = SHR_D92_x_EU(-1) 
next !i 
 
smpl 1995 !ylast 
 
'===================================================== 
'                                  FISCAL SECTOR - FINANCING 
'===================================================== 
' Set fiscal reserve mimimum value 
!min_fisc_res_level = 4000 
 
' Append Net lending (+) /net borrowing (-) equation to model 
model_bg.append B9_S13 = TR - TE 
 
' Check whether the fiscal reserve is above the minimum required level - 1 if 
true, 0 if false 
model_bg.append FISCRULE = FISCRES(-1) + B9_S13 > !min_fisc_res_level 
 
' Append to model fiscal rule which requires that the fiscal reserve does not fall 
below the minimum amount 
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model_bg.append FISCRES = FISCRULE * (FISCRES(-1) + B9_S13) + (1 - 
FISCRULE) * !min_fisc_res_level 
 
' Append government debt equation to model 
model_bg.append GD = GD(-1) - B9_S13 + FISCRES - FISCRES(-1) 
 
' Government deposit in BNB - estimate equation 
smpl 2003 !ylast 
equation eq_liabgov.ls d(LIABGOV) = c(1) + c(2)*(LIABGOV(-1) - 0.6 
*FISCRES(-1)) + c(3)*DUM1 
 
' Government deposit in BNB - estimate equation - merge equation to model 
model_bg.merge eq_liabgov 
 
'=========================================== 
'                                  EXTERNAL SECTOR 
'=========================================== 
 
smpl 1995 !ylast 
' Calculate foreign assets excluding the BNB reserves 
series IIP988_x_802 = IIP988 - IIP802 
 
' Calculate financial account (FA) excluding the change of BNB reserves 
series BOP995_x_802nt = BOP995nt - BOP802nt 
 
' Recalculate net errors and omissions 
smpl !ylast+1 @last 
series BOP998NT = 0 
smpl 1995 !ylast 
series BOP998NT = -BOP993NT - BOP994NT - (d(IIP989)- d(IIP988_x_802)) - 
BOP802NT 
 
' Current account (CA) - income debit - estimate 
smpl 1995 !ylast 
equation eq_bop300dt.ls dlog(-BOP300DT) = c(1) + c(2)*dlog(IIP989) + 
c(3)*(log(-BOP300DT(-1)) - 0.8*log(IIP989(-1))) 
 
' Current account (CA) - income debit - merge to model 
model_bg.merge eq_bop300dt 
 
' CA - investment income credit - estimate 
smpl 2001 !ylast 
equation eq_bop320kt.ls dlog(BOP320KT) = c(1) + c(2)*(log(BOP320KT(-1)) - 
0.5 * log(IIP988(-1))) 
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' CA - investment income credit - merge to model 
model_bg.merge eq_bop320kt 
 
' CA - labour income credit - estimate 
smpl 2001 !ylast 
equation eq_bop310kt.ls dlog(BOP310KT) = c(1) + c(2)*log(BOP310KT(-1)) + 
c(3)*log(B1GM_2005(-2)) 
 
' CA - labour income credit - merge to model 
model_bg.merge eq_bop310kt 
 
' CA - private current transfers credit - estimate 
smpl 2001 !ylast 
equation eq_bop390kt.ls dlog(BOP390KT) = c(1) + c(2)*dlog(B1GM_2005) 
+c(3)*(log(BOP390KT(-1)) - 1.7*log(B1GM_2005(-1))) 
 
' CA - private current transfers credit - merge to model 
model_bg.merge eq_bop390kt 
 
' CA - government current transfers debit - estimate 
smpl 2001 !ylast 
equation eq_bop380dt.ls log(-BOP380dt) = c(1) +c(2)*DUM_EU*log(B1GM) 
 
' CA - government current transfers debit - merge to model 
model_bg.merge eq_bop380dt 
 
' CA - private current transfers debit - estimate 
smpl 2001 !ylast 
equation eq_bop390dt.ls dlog(-BOP390DT) = c(1) + c(2)*dlog(B1GM_2005) 
 
' CA - private current transfers debit - merge to model 
model_bg.merge eq_bop390dt 
 
' IIP FDI equation - estimate 
smpl 1995 !ylast 
equation eq_iip555.ls DLOG(IIP555) =  C(1)*DLOG(IIP555(-1)) + 
C(2)*D(RINTRATE)    
 
' IIP FDI equation - merge to model 
model_bg.merge eq_iip555 
 
' IIP Liabilities - estimate 
smpl 1995 !ylast 
equation eq_iip989.ls dlog(IIP989) = c(1) + c(2)*(log(IIP989(-1)) - 2*log(B1GM(-
1))-5*INT_DIFF(-1)) + c(3)*d(INTRATE) 
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' IIP Liabilities - merge to model 
model_bg.merge eq_iip989 
 
' IIP assets - estimate 
smpl 1995 !ylast 
equation eq_IIP988_x_802.ls dlog(IIP988_x_802) = c(1) + 
c(2)*d(EURIBOR_12) + c(3)*dlog(B1GM_2005) +c(4)*(log(IIP988_x_802(-1)) - 
log(B1GM_2005(-1))) 
 
' IIP assets - merge to model 
model_bg.merge eq_iip988_x_802 
 
'CA - income identities 
model_bg.append BOP300KT = BOP310KT + BOP320KT 
model_bg.append BOP300NT = BOP300KT + BOP300DT 
 
'CA - current transfers identities 
model_bg.append BOP379DT = BOP380DT + BOP390DT 
model_bg.append BOP379KT = BOP380KT + BOP390KT 
model_bg.append BOP379NT = BOP379KT + BOP379DT 
 
'CA identities 
model_bg.append BOP100_200NT = P6 - P7 
model_bg.append BOP993NT = BOP100_200NT + BOP300NT + BOP379NT 
 
'FA & IIP identities 
model_bg.append BOP555NT = IIP555 - IIP555(-1) 
model_bg.append BOP995_x_802NT = (IIP989 - IIP989(-1))- (IIP988_x_802 - 
IIP988_x_802(-1)) 
model_bg.append BOP802NT = 0.1*(-BOP993NT - BOP994NT - 
BOP995_x_802NT) ' - BOP998NT 
model_bg.append IIP802 = IIP802(-1) - BOP802NT 
model_bg.append IIP988 = IIP988_x_802 + IIP802 
 
' Calculate share of capital account as % of GDP 
smpl 1995 !ylast 
series SHR_BOP994NT = BOP994NT/B1GM 
 
' Extent the share of the capital account over the simulation period 
for !i = !ylast + 1 to !lastsim 
 smpl !i !i 
 series SHR_BOP994NT = SHR_BOP994NT(-1) 
next !i 
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'Append capital account equation to model 
model_bg.append BOP994NT = SHR_BOP994NT*B1GM 
 
' Calculate current transfers to government less ESF money 
smpl 1995 !ylast 
series BOP380KT_x_EU = BOP380KT - D92_EU 
 
' Calculate share of current transfers to government less ESF money in GDP 
series SHR_BOP380KT_x_EU  = BOP380KT_x_EU/B1GM 
 
' Extend share to simulation period 
for !i = !ylast + 1 to !lastsim 
 smpl !i !i 
 series SHR_BOP380KT_x_EU = SHR_BOP380KT_x_EU(-1) 
next !i 
 
' Append current transfers to government less ESF money equation to model 
model_bg.append BOP380KT_x_EU = SHR_BOP380KT_x_EU*B1GM 
 
' Append current transfers equation to model 
model_bg.append BOP380KT = BOP380KT_x_EU + D92_EU 
 
'=========================================== 
'                                  MONETARY SECTOR 
'=========================================== 
smpl 1995 !ylast 
 
series LCBOTHER = CBASSETS - NOTESCOINS - LIABBANKS - LIABGOV 
 
series SHR_LCBOTHER = LCBOTHER / CBASSETS 
series SHR_LIABBANKS = LIABBANKS / (OVERN1 + QUASI) 
 
smpl 1999 !ylast 
equation eq_quasi.ls dlog(quasi) = c(1) + c(2)*dlog(p3_2005) + c(3)*(log(quasi(-
1))  -  3*intrate(-1) - 3*log(cp00_avx(-1))-log(b1gm_2005(-1))) 
model_bg.merge eq_quasi 
 
smpl 1999 !ylast 
equation eq_overn1.ls dlog(overn1) = c(1) + c(2)*dlog(p3_2005) + 
c(3)*(log(overn1(-1)) - 4.5 *log(p3_2005(-1))) 
model_bg.merge eq_overn1 
 
model_bg.append M2 = M1 + quasi 
model_bg.append M1 = NOTESCOINS + overn1 
model_bg.append LIABBANKS = SHR_LIABBANKS * (OVERN1 + QUASI) 
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model_bg.append LCBOTHER = SHR_LCBOTHER * CBASSETS 
model_bg.append CBASSETS = IIP802 
model_bg.append NOTESCOINS = CBASSETS - LIABBANKS - LIABGOV - 
LCBOTHER 
 
' Populate the last share to be used in the forecast 
for !i = !ylast + 1 to 2030 
 smpl !i !i 
 SHR_LCBOTHER = SHR_LCBOTHER(-1) 
 SHR_LIABBANKS = SHR_LIABBANKS(-1) 
next !i 
 
smpl 1995 !ylast 
 
 
'======================================================= 
'     Extend dataset with values of exogenous variables until 2015 
'======================================================= 
 
smpl !ylast+1 !lastsim 
series dlog(TFP) = 0 
 
'======================================================= 
'                               SOLVING THE MODEL 
'======================================================= 
' Set scenario to baseline 
model_bg.scenario(n,a=_nm) "No_EU_Funds" 
 
' Set all EU-funds related variables to zero 
smpl !firstsim !lastsim 
series P3_S13_EU_NM = 0 
series P5_S13_EU_NM = 0 
series P5_x_S13_EU_NM = 0 
series INFREXP_EU_NM = 0 
series EMP_EU_NM = 0 
series NUMVOC_EU_NM = 0 
series TECHEXP_EU_NM = 0 
series D92_EU_NM = 0 
 
' Override exogenous variables listed above 
model_bg.override P3_S13_EU P5_S13_EU P5_x_S13_EU INFREXP_EU 
EMP_EU NUMVOC_EU TECHEXP_EU D92_EU 
 
' Set solution sample 
smpl !firstsim !lastsim 
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' Set solution options and solve the model 
model_bg.solve(o=g) 
 
'Set sample back to initial state 
smpl 1995 !ylast 
 
'====================================================== 
'                  ALTERNATIVE SCENARIOS & SIMULATIONS 
'====================================================== 
 
' Load ESF data 
smpl 1995 !lastsim 
read(s=total)  esf_payments.xls A_P_EU H_P_EU L_P_EU I_P_EU A_P_BG
 H_P_BG L_P_BG I_P_BG PUI_P_EU PRI_P_EU PUC_P_EU
 PUI_P_BG PRI_P_BG PUC_P_BG 
 
model_bg.scenario(n,a=_alt) "AltScen" 
 
' Make government consumption and investment less EU-financed government 
consumption and investment  
' equal to the "no EU funds" (nm) scenario 
smpl 2000 !lastsim 
series P3_S13_x_EU_alt = P3_S13_x_EU_nm 
series P5_S13_x_EU_alt = P5_S13_x_EU_nm 
 
' Calculate input variables related to EU funds 
series TECHEXP_EU_alt = A_P_EU + A_P_BG 
series INFREXP_EU_alt = I_P_EU + I_P_BG 
 
' Assume monthly cost of 1 working place BGN 300, annual cost BGN 3600 
series EMP_EU_alt = (L_P_EU + L_P_BG)/3600*1000 
 
' Assume average cost of voc.training of 1 person BGN 520 
series NUMVOC_EU_alt = (H_P_EU + H_P_BG)*1000/520 
series P5_S13_EU_alt = PUI_P_EU + PUI_P_BG 
series P5_x_S13_EU_alt = PRI_P_EU + PRI_P_BG 
series P3_S13_EU_alt = PUC_P_EU + PUC_P_BG 
series D92_EU_alt = PUI_P_EU + PRI_P_EU + PUC_P_EU  
 
' Override model variables for this scenario 
model_bg.override P3_S13_x_EU P5_S13_x_EU TECHEXP_EU 
INFREXP_EU EMP_EU NUMVOC_EU P5_S13_EU P5_x_S13_EU 
P3_S13_EU D92_EU 
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' Set solution sample 
smpl !firstsim !lastsim 
 
' Set solution options and solve the model 
model_bg.solve(o=g,e=f) 
 
'Set sample back to initial state 
smpl 1995 !ylast 
 
 
'===================================================== 
' WRITE SELECTED SERIES TO AN XLS FILE 
'===================================================== 
 
smpl 2005 2020 
write(t=xls,t)  model_bg_output.xls b1gm_2005_nm b1gm_2005_alt 
p3_s14_s15_2005_nm p3_s14_s15_2005_alt p3_s13_2005_nm 
p3_s13_2005_alt p5_x_s13_2005_nm p5_x_s13_2005_alt p5_s13_2005_nm 
p5_s13_2005_alt p6_2005_nm p6_2005_alt p7_2005_nm p7_2005_alt 
act_15_64_nm act_15_64_alt emp_15_64_nm emp_15_64_alt une_15_64_nm 
une_15_64_alt une_rt_15_64_nm une_rt_15_64_alt dlog(cp00_avx_nm) 
dlog(cp00_avx_alt) b9_s13_nm/b1gm_nm b9_s13_alt/b1gm_alt fiscres_nm 
fiscres_alt gd_nm gd_alt gd_nm/b1gm_nm gd_alt/b1gm_alt 
bop993nt_nm/b1gm_nm bop993nt_alt/b1gm_alt wage_total_nm wage_total_alt 
 
 
'===================================================== 
'       SAVE WORKFILE 
'===================================================== 
 
%date = @strnow("yyyymmdd") 
!dateval = @val(%date) 
 
wfsave bgmodel_esf_!dateval 
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Иконометрични оценки 

Таблица3: Иконометрична оценка на уравнението за работната сила 

Dependent Variable: DLOG(ACT_15_64)  

Method: Least Squares   

Sample: 2003 2010   

Included observations: 8  

DLOG(ACT_15_64) = C(1)+C(2)*(LOG(ACT_15_64(-1)) -0.53 

        *LOG(EMP_15_64(-1))) + C(4)*DUM1 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C(1) 3.498171 0.611586 5.719837 0.0023 

C(2) -0.899766 0.157721 -5.704785 0.0023 

C(4) -0.041233 0.006082 -6.779801 0.0011 
     

R-squared 0.924223     Mean dependent var 0.001498 

Adjusted R-squared 0.893913     S.D. dependent var 0.021848 

S.E. of regression 0.007116     Akaike info criterion -6.772881 

Sum squared resid 0.000253     Schwarz criterion -6.743090 

Log likelihood 30.09152     Hannan-Quinn criter. -6.973806 

F-statistic 30.49165     Durbin-Watson stat 3.028989 

Prob(F-statistic) 0.001581    
     

Таблица4: Иконометрична оценка на уравнението за дебита на дохода по текущата сметка 

Dependent Variable: DLOG(-BOP300DT)  
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 2000 2010  
Included observations: 11 after adjustments 
DLOG(-BOP300DT) = C(1) + C(2)*DLOG(IIP989) + C(3)*(LOG( 
        -BOP300DT(-1)) - 0.8*LOG(IIP989(-1))) 

     

     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

     
C(1) -0.881161 0.203582 -4.328287 0.0025 
C(2) 1.904301 0.386417 4.928094 0.0012 
C(3) -0.883620 0.194462 -4.543922 0.0019 

     

R-squared 0.793625     Mean dependent var 0.143932 
Adjusted R-squared 0.742031     S.D. dependent var 0.294404 
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S.E. of regression 0.149530     Akaike info criterion -0.735638 
Sum squared resid 0.178874     Schwarz criterion -0.627121 
Log likelihood 7.046010     Hannan-Quinn criter. -0.804043 
F-statistic 15.38215     Durbin-Watson stat 2.137205 
Prob(F-statistic) 0.001814    
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Таблица5: Иконометрична оценка на уравнението за кредита по текущата сметка 

Dependent Variable: DLOG(BOP310KT)  
Method: Least Squares   
Sample: 2001 2010   
Included observations: 10  
DLOG(BOP310KT) = C(1) + C(2)*LOG(BOP310KT(-1)) + C(3) 
        *LOG(B1GM_2005(-2))  

     

     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

C(1) 26.49188 4.072440 6.505161 0.0003 
C(2) -0.609274 0.082534 -7.382120 0.0002 
C(3) -2.074103 0.397367 -5.219616 0.0012 

     

R-squared 0.945467     Mean dependent var 0.152111 
Adjusted R-squared 0.929886     S.D. dependent var 0.730599 
S.E. of regression 0.193455     Akaike info criterion -0.204215 
Sum squared resid 0.261975     Schwarz criterion -0.113439 
Log likelihood 4.021073     Hannan-Quinn criter. -0.303795 
F-statistic 60.68133     Durbin-Watson stat 2.833362 
Prob(F-statistic) 0.000038    
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Таблица6: Иконометрична оценка на уравнението за кредита на дохода от инвестиции по 

текущата сметка 

Dependent Variable: DLOG(BOP320KT)  

Method: Least Squares   

Sample: 2001 2010   

Included observations: 10  

DLOG(BOP320KT) = C(1) + C(2)*(LOG(BOP320KT(-1)) - 0.5 * LOG(IIP988( 

        -1)))   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

C(1) 1.057767 0.325752 3.247155 0.0118 

C(2) -0.863348 0.268791 -3.211964 0.0124 
     
     

R-squared 0.563240     Mean dependent var 0.022474 

Adjusted R-squared 0.508646     S.D. dependent var 0.212635 

S.E. of regression 0.149050     Akaike info criterion -0.792215 

Sum squared resid 0.177727     Schwarz criterion -0.731698 

Log likelihood 5.961073     Hannan-Quinn criter. -0.858602 

F-statistic 10.31672     Durbin-Watson stat 1.926459 

Prob(F-statistic) 0.012388    
     

Таблица7: Иконометрична оценка на уравнението за изходящите текущи трансфери на 

сектор „Държавно управление” 

Dependent Variable: LOG(-BOP380DT)  

Method: Least Squares   

Sample: 2001 2010   

Included observations: 10  

LOG(-BOP380DT) = C(1) +C(2)*DUM_EU*LOG(B1GM) 
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

C(1) 3.940697 0.119689 32.92439 0.0000 

C(2) 0.251107 0.017031 14.74402 0.0000 
     

R-squared 0.964505     Mean dependent var 5.056774 

Adjusted R-squared 0.960069     S.D. dependent var 1.467161 

S.E. of regression 0.293181     Akaike info criterion 0.560802 

Sum squared resid 0.687640     Schwarz criterion 0.621319 

Log likelihood -0.804010     Hannan-Quinn criter. 0.494415 

F-statistic 217.3861     Durbin-Watson stat 2.373709 
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Prob(F-statistic) 0.000000    
     



Разработване на икономичетричен модел за оценка на въздействието на 
Структурните и Кохезионния фонд на Европейския съюз” по проект № 0018-
ЦИО-3.2 „Разработване на модел за оценка на въздействието на СКФ” 
финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ” 

Техническа 

документация 

 

 

 

119 

 

Таблица8: Иконометрична оценка на уравнението за изходящите частни трансфери по 

текущата сметка 

Dependent Variable: DLOG(-BOP390DT)  

Method: Least Squares   

Sample: 2001 2010   

Included observations: 10  

DLOG(-BOP390DT) = C(1) + C(2)*DLOG(B1GM_2005) 
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

C(1) -0.296192 0.113275 -2.614806 0.0309 

C(2) 8.571126 2.091865 4.097361 0.0035 
     

R-squared 0.677268     Mean dependent var 0.044490 

Adjusted R-squared 0.636926     S.D. dependent var 0.403724 

S.E. of regression 0.243266     Akaike info criterion 0.187536 

Sum squared resid 0.473428     Schwarz criterion 0.248053 

Log likelihood 1.062320     Hannan-Quinn criter. 0.121149 

F-statistic 16.78837     Durbin-Watson stat 1.174455 

Prob(F-statistic) 0.003450    
     

 

Таблица9: Иконометрична оценка на уравнението за входящите частни трансфери по 

текущата сметка 

Dependent Variable: DLOG(BOP390KT)  

Method: Least Squares   

Sample: 2001 2010   

Included observations: 10  

DLOG(BOP390KT) = C(1) + C(2)*DLOG(B1GM_2005) +C(3) 

        *(LOG(BOP390KT(-1)) - 1.7*LOG(B1GM_2005(-1))) 
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

C(1) -9.558794 2.424131 -3.943183 0.0056 

C(2) 2.320367 1.057807 2.193564 0.0643 

C(3) -0.873384 0.221088 -3.950386 0.0055 
     

R-squared 0.744072     Mean dependent var 0.106382 

Adjusted R-squared 0.670950     S.D. dependent var 0.214447 

S.E. of regression 0.123013     Akaike info criterion -1.109727 

Sum squared resid 0.105926     Schwarz criterion -1.018952 
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Log likelihood 8.548635     Hannan-Quinn criter. -1.209308 

F-statistic 10.17572     Durbin-Watson stat 2.412594 

Prob(F-statistic) 0.008480    
     

 

Таблица10: Иконометрична оценка на уравнението за инфлацията 

Dependent Variable: DLOG(CP00_AVX)  

Method: Least Squares   

Sample (adjusted): 2001 2010  

Included observations: 10 after adjustments 

HAC standard errors & covariance (Bartlett kernel, Newey-West fixed 

        bandwidth = 3.0000)  

DLOG(CP00_AVX) =C(2)*(LOG(CP00_AVX(-1)) -0.19*LOG(PNRG(-1)) - 

        1.42*LOG(B1GM_2005(-1)/EMP_15_64(-1)))+ C(5) 

        *DLOG(B1GM_2005/EMP_15_64)  
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

C(2) -0.432862 0.052835 -8.192746 0.0000 

C(5) 0.839333 0.064050 13.10432 0.0000 
     

R-squared 0.678463     Mean dependent var 0.058080 

Adjusted R-squared 0.638271     S.D. dependent var 0.027336 

S.E. of regression 0.016441     Akaike info criterion -5.201250 

Sum squared resid 0.002162     Schwarz criterion -5.140733 

Log likelihood 28.00625     Hannan-Quinn criter. -5.267637 

Durbin-Watson stat 2.193454    
     

 

Таблица11: Иконометрична оценка на уравнението за лихвените разходи на правителството 

Dependent Variable: DLOG(D41)  

Method: Least Squares   

Sample: 2003 2010   

Included observations: 8  

DLOG(D41) = C(1) +C(2)*(LOG(D41(-1)) - LOG(GD(-1))) 
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

C(1) -0.709272 0.221217 -3.206234 0.0185 

C(2) -0.223864 0.074795 -2.993047 0.0242 
     

R-squared 0.598886     Mean dependent var -0.047865 

Adjusted R-squared 0.532033     S.D. dependent var 0.042184 

S.E. of regression 0.028857     Akaike info criterion -4.040615 
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Sum squared resid 0.004996     Schwarz criterion -4.020754 

Log likelihood 18.16246     Hannan-Quinn criter. -4.174565 

F-statistic 8.958329     Durbin-Watson stat 1.936435 

Prob(F-statistic) 0.024225    
     

Таблица12: Иконометрична оценка на уравнението за вноската към бюджета на ЕС 

Dependent Variable: EUBUDGET  

Method: Least Squares   

Sample (adjusted): 2007 2010  

Included observations: 4 after adjustments 

EUBUDGET = C(1)*(-DUM_EU*BOP380DT)  
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

C(1) 0.806272 0.033444 24.10806 0.0002 
     

R-squared 0.272367     Mean dependent var 682.8104 

Adjusted R-squared 0.272367     S.D. dependent var 66.47089 

S.E. of regression 56.70061     Akaike info criterion 11.12576 

Sum squared resid 9644.877     Schwarz criterion 10.97234 

Log likelihood -21.25153     Hannan-Quinn criter. 10.78908 

Durbin-Watson stat 1.696132    
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Таблица13: Иконометрична оценка на уравнението за преките инвестиции в страната по 

международната инвестиционна позиция 

Dependent Variable: DLOG(IIP555)  

Method: Least Squares   

Sample (adjusted): 2001 2010  

Included observations: 10 after adjustments 

DLOG(IIP555) =  C(1)*DLOG(IIP555(-1)) + C(2)*D(RINTRATE) 
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

C(1) 0.966161 0.081955 11.78891 0.0000 

C(2) 8.766204 3.555775 2.465343 0.0390 
     
     

R-squared 0.770561     Mean dependent var 0.251412 

Adjusted R-squared 0.741882     S.D. dependent var 0.147667 

S.E. of regression 0.075023     Akaike info criterion -2.165199 

Sum squared resid 0.045027     Schwarz criterion -2.104682 

Log likelihood 12.82599     Hannan-Quinn criter. -2.231586 

Durbin-Watson stat 1.400513    
     

Таблица14: Иконометрична оценка на уравнението за активите (без резервните активи на 

БНБ) по международната инвестиционна позиция 

Dependent Variable: DLOG(IIP988_X_802) 

Method: Least Squares   

Sample (adjusted): 2000 2010  

Included observations: 11 after adjustments 

DLOG(IIP988_X_802) = C(1) + C(2)*D(EURIBOR_12) + C(3) 

        *DLOG(B1GM_2005) +C(4)*(LOG(IIP988_X_802(-1)) - 

        LOG(B1GM_2005(-1)))  
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

C(1) -0.692562 0.271196 -2.553731 0.0379 

C(2) 0.156818 0.047958 3.269876 0.0137 

C(3) -5.558999 1.818861 -3.056308 0.0184 

C(4) -0.817062 0.238881 -3.420366 0.0111 
     

R-squared 0.708844     Mean dependent var 0.067314 

Adjusted R-squared 0.584062     S.D. dependent var 0.180781 

S.E. of regression 0.116592     Akaike info criterion -1.184993 

Sum squared resid 0.095155     Schwarz criterion -1.040304 

Log likelihood 10.51746     Hannan-Quinn criter. -1.276199 
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F-statistic 5.680685     Durbin-Watson stat 2.709239 

Prob(F-statistic) 0.027257    
     

Таблица15: Иконометрична оценка на уравнението за пасивите по международната 

инвестиционна позиция 

Dependent Variable: DLOG(IIP989)  

Method: Least Squares   

Sample (adjusted): 2001 2010  

Included observations: 10 after adjustments 

DLOG(IIP989) = C(1) + C(2)*(LOG(IIP989(-1)) - 2*LOG(B1GM(-1))-5 

        *INT_DIFF(-1)) + C(3)*D(INTRATE) 
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

C(1) -5.929756 1.285307 -4.613495 0.0024 

C(2) -0.545027 0.115112 -4.734740 0.0021 

C(3) 2.243526 0.561941 3.992461 0.0052 
     

R-squared 0.824123     Mean dependent var 0.139994 

Adjusted R-squared 0.773873     S.D. dependent var 0.145062 

S.E. of regression 0.068981     Akaike info criterion -2.266649 

Sum squared resid 0.033309     Schwarz criterion -2.175874 

Log likelihood 14.33325     Hannan-Quinn criter. -2.366230 

F-statistic 16.40030     Durbin-Watson stat 1.414970 

Prob(F-statistic) 0.002282    
     

Таблица16: Иконометрична оценка на уравнението за задълженията към правителството 

като част от пасивите на Управление „Емисионно” на БНБ 

Dependent Variable: D(LIABGOV)  

Method: Least Squares   

Sample: 2003 2010   

Included observations: 8  

D(LIABGOV) = C(1) + C(2)*(LIABGOV(-1) - 0.6 *FISCRES(-1)) + C(3) 

        *DUM1   
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

C(1) -430.7469 51.99821 -8.283880 0.0004 

C(2) -0.546382 0.033471 -16.32410 0.0000 

C(3) 1084.508 54.12321 20.03775 0.0000 
     

R-squared 0.990502     Mean dependent var 512.0853 

Adjusted R-squared 0.986703     S.D. dependent var 549.7874 

S.E. of regression 63.39824     Akaike info criterion 11.41675 
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Sum squared resid 20096.68     Schwarz criterion 11.44654 

Log likelihood -42.66698     Hannan-Quinn criter. 11.21582 

F-statistic 260.7106     Durbin-Watson stat 2.597669 

Prob(F-statistic) 0.000009    
     

Таблица17: Иконометрична оценка на уравнението за овърнайт депозитите 

Dependent Variable: DLOG(OVERN1)  

Method: Least Squares   

Sample: 1999 2010   

Included observations: 12  

DLOG(OVERN1) = C(1) + C(2)*DLOG(P3_2005) + C(3)*(LOG(OVERN1( 

        -1)) - 4.5 *LOG(P3_2005(-1))) 
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

C(1) -14.45525 5.477512 -2.639018 0.0270 

C(2) 3.394107 0.710072 4.779945 0.0010 

C(3) -0.373510 0.141098 -2.647159 0.0266 
     

R-squared 0.717621     Mean dependent var 0.142960 

Adjusted R-squared 0.654870     S.D. dependent var 0.149893 

S.E. of regression 0.088059     Akaike info criterion -1.809306 

Sum squared resid 0.069789     Schwarz criterion -1.688080 

Log likelihood 13.85584     Hannan-Quinn criter. -1.854189 

F-statistic 11.43602     Durbin-Watson stat 2.589163 

Prob(F-statistic) 0.003379    
     

Таблица18: Иконометрична оценка на уравнението за дефлатора на правителственото 

потребление 

Dependent Variable: DLOG(P3_S13_CPI05) 

Method: Least Squares   

Sample: 1998 2010   

Included observations: 13  

DLOG(P3_S13_CPI05) = C(1) + C(2)*DLOG(CP00_AVX) + C(3) 

        *(LOG(P3_S13_CPI05(-1))-1.125*LOG(CP00_AVX(-1))) 
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

C(1) -0.536492 0.038580 -13.90580 0.0000 

C(2) 0.925768 0.108362 8.543265 0.0000 

C(3) -0.949723 0.072641 -13.07425 0.0000 
     

R-squared 0.987896     Mean dependent var 0.092093 

Adjusted R-squared 0.985476     S.D. dependent var 0.091735 
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S.E. of regression 0.011056     Akaike info criterion -5.972563 

Sum squared resid 0.001222     Schwarz criterion -5.842190 

Log likelihood 41.82166     Hannan-Quinn criter. -5.999360 

F-statistic 408.0958     Durbin-Watson stat 2.240564 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     

Таблица19: Иконометрична оценка на уравнението за частното потребление 

Dependent Variable: DLOG(P3_S14_S15_2005) 

Method: Least Squares   

Sample: 2000 2010   

Included observations: 11  

DLOG(P3_S14_S15_2005) = C(1) +C(2)*(LOG(P3_S14_S15_2005(-1)) - 

        LOG(DISPY_2005(-1))) + C(4)*(DLOG(DISPY_2005)) + C(5) 

        *RINTRATE   
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

C(1) -0.362619 0.066970 -5.414681 0.0010 

C(2) -0.713856 0.123189 -5.794824 0.0007 

C(4) 0.627526 0.238193 2.634533 0.0337 

C(5) 2.763678 0.779897 3.543645 0.0094 
     

R-squared 0.945021     Mean dependent var 0.045290 

Adjusted R-squared 0.921458     S.D. dependent var 0.050121 

S.E. of regression 0.014046     Akaike info criterion -5.417610 

Sum squared resid 0.001381     Schwarz criterion -5.272921 

Log likelihood 33.79686     Hannan-Quinn criter. -5.508816 

F-statistic 40.10702     Durbin-Watson stat 2.593782 

Prob(F-statistic) 0.000089    
     

Таблица20: Иконометрична оценка на уравнението за дефлатора на частното потребление 

Dependent Variable: DLOG(P3_S14_S15_CPI05) 

Method: Least Squares   

Sample: 1998 2010   

Included observations: 13  

DLOG(P3_S14_S15_CPI05) = C(1)*DLOG(CP00_AVX) + C(2) + C(3) 

        *(LOG(P3_S14_S15_CPI05(-1))-0.735*LOG(CP00_AVX(-1))) 
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

C(1) 0.872607 0.127631 6.836939 0.0000 

C(2) 1.136589 0.351385 3.234596 0.0090 

C(3) -0.943779 0.287438 -3.283423 0.0082 
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R-squared 0.886223     Mean dependent var 0.050477 

Adjusted R-squared 0.863467     S.D. dependent var 0.047868 

S.E. of regression 0.017687     Akaike info criterion -5.032748 

Sum squared resid 0.003128     Schwarz criterion -4.902375 

Log likelihood 35.71286     Hannan-Quinn criter. -5.059545 

F-statistic 38.94549     Durbin-Watson stat 1.956612 

Prob(F-statistic) 0.000019    
     

Таблица21: Иконометрична оценка на уравнението за дефлатора на инвестициите 

Dependent Variable: DLOG(P5_CPI05)  

Method: Least Squares   

Sample: 2000 2010   

Included observations: 11  

DLOG(P5_CPI05) = C(1) + C(2)*DLOG(CP00_AVX) + C(3) 

        *(LOG(P5_CPI05(-1)) -LOG(CP00_AVX(-1))) + C(4)*DLOG(PINDU(-1) 

        /EURUSD_AVG(-1))  
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

C(1) 0.008468 0.010939 0.774100 0.4642 

C(2) 0.832394 0.186206 4.470297 0.0029 

C(3) -0.533612 0.086324 -6.181479 0.0005 

C(4) 0.117412 0.032600 3.601541 0.0087 
     

R-squared 0.917352     Mean dependent var 0.047050 

Adjusted R-squared 0.881932     S.D. dependent var 0.037402 

S.E. of regression 0.012852     Akaike info criterion -5.595372 

Sum squared resid 0.001156     Schwarz criterion -5.450683 

Log likelihood 34.77454     Hannan-Quinn criter. -5.686578 

F-statistic 25.89891     Durbin-Watson stat 1.265621 

Prob(F-statistic) 0.000366    
     

Таблица22: Иконометрична оценка на уравнението за частните инвестиции (без тези, 

финансирани по линия на СКФ) 

Dependent Variable: DLOG(P5_X_S13_X_EU_2005) 

Method: Least Squares   

Sample: 2000 2010   

Included observations: 11  

DLOG(P5_X_S13_X_EU_2005) = C(1) + C(2)*(LOG(P5_X_S13_X_EU_20 

        05(-1)) -  1 * LOG(B1GM_2005(-1))) + C(3)*RINTRATE + C(4) 

        *INT_DIFF   
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
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C(1) -1.314413 0.176528 -7.445931 0.0001 

C(2) -0.230940 0.061412 -3.760516 0.0071 

C(3) 9.156267 2.633147 3.477310 0.0103 

C(4) 2.440973 1.113959 2.191259 0.0646 
     

R-squared 0.915373     Mean dependent var 0.088455 

Adjusted R-squared 0.879104     S.D. dependent var 0.174018 

S.E. of regression 0.060506     Akaike info criterion -2.496851 

Sum squared resid 0.025627     Schwarz criterion -2.352162 

Log likelihood 17.73268     Hannan-Quinn criter. -2.588057 

F-statistic 25.23864     Durbin-Watson stat 3.368186 

Prob(F-statistic) 0.000397    
     

 

Таблица23: Иконометрична оценка на уравнението за износа на стоки и услуги 

Dependent Variable: DLOG(P6_2005)  

Method: Least Squares   

Sample (adjusted): 2001 2010  

Included observations: 10 after adjustments 

DLOG(P6_2005) = C(1) +C(2)*DUMEXP0506 + C(3)*DLOG(EU_B1GM_20 

        00) + C(4)*(LOG(P6_2005(-1)) - 0.9* LOG(NULC_2005(-1)) - 0.5* 

        LOG(EU_B1GM_2000(-1)))  
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

C(1) -0.576761 0.249141 -2.314994 0.0599 

C(2) 0.255316 0.024070 10.60702 0.0000 

C(3) 3.382036 0.486206 6.955976 0.0004 

C(4) -0.194616 0.079872 -2.436596 0.0507 
     

R-squared 0.976609     Mean dependent var 0.070291 

Adjusted R-squared 0.964913     S.D. dependent var 0.160443 

S.E. of regression 0.030053     Akaike info criterion -3.882524 

Sum squared resid 0.005419     Schwarz criterion -3.761490 

Log likelihood 23.41262     Hannan-Quinn criter. -4.015298 

F-statistic 83.50290     Durbin-Watson stat 1.547060 

Prob(F-statistic) 0.000028    
     

 

Таблица24: Иконометрична оценка на уравнението за дефлатора на износа на стоки и 

услуги 

Dependent Variable: DLOG(P6_CPI05)  

Method: Least Squares   
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Sample: 2000 2010   

Included observations: 11  

DLOG(P6_CPI05) = C(1) + C(2)*DLOG(PNRG/EURUSD_AVG) + C(3) 

        *DLOG(PMETA/EURUSD_AVG) + C(4)*(LOG(P6_CPI05(-1)) - 0.3 

        *LOG(PNRG(-1)/EURUSD_AVG(-1)) - 0.22 *LOG(PMETA(-1) 

        /EURUSD_AVG(-1)))  
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

C(1) 1.370375 0.263018 5.210188 0.0012 

C(2) 0.243873 0.022888 10.65512 0.0000 

C(3) 0.084450 0.027074 3.119164 0.0169 

C(4) -0.569244 0.110692 -5.142616 0.0013 
     

R-squared 0.975276     Mean dependent var 0.051555 

Adjusted R-squared 0.964680     S.D. dependent var 0.078925 

S.E. of regression 0.014833     Akaike info criterion -5.308647 

Sum squared resid 0.001540     Schwarz criterion -5.163958 

Log likelihood 33.19756     Hannan-Quinn criter. -5.399854 

F-statistic 92.04123     Durbin-Watson stat 2.598996 

Prob(F-statistic) 0.000005    
     

 

Таблица25: Иконометрична оценка на уравнението за вноса на стоки и услуги 

Dependent Variable: DLOG(P7_2005)  

Method: Least Squares   

Sample (adjusted): 1996 2010  

Included observations: 15 after adjustments 

DLOG(P7_2005) = C(1)*DLOG(P3_S14_S15_2005) + C(2) 

        *DLOG(P5_2005) + C(3)*DLOG(P6_2005) + C(4)*(LOG(P7_2005(-1)) 

        -0.716*LOG(P6_2005(-1))-0.326*LOG(P5_2005(-1))) + C(5)*DUM1 
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C(1) 0.535821 0.061459 8.718363 0.0000 

C(2) 0.217902 0.016925 12.87446 0.0000 

C(3) 0.777764 0.025849 30.08912 0.0000 

C(4) -0.548692 0.075093 -7.306854 0.0000 

C(5) -0.027586 0.011292 -2.443072 0.0347 
     

R-squared 0.994589     Mean dependent var 0.071394 

Adjusted R-squared 0.992424     S.D. dependent var 0.166873 

S.E. of regression 0.014524     Akaike info criterion -5.364800 

Sum squared resid 0.002110     Schwarz criterion -5.128784 

Log likelihood 45.23600     Hannan-Quinn criter. -5.367315 
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Durbin-Watson stat 2.566621    
     

 

Таблица26: Иконометрична оценка на уравнението за дефлатора на вноса на стоки и услуги 

Dependent Variable: DLOG(P7_CPI05)  

Method: Least Squares   

Sample: 2000 2010   

Included observations: 11  

DLOG(P7_CPI05) = C(1) + C(2)*DLOG(PNRG/EURUSD_AVG) + C(3) 

        *(LOG(P7_CPI05(-1)) - 0.35*LOG(PNRG(-1)/EURUSD_AVG(-1)) - 0.18 

        *LOG(PINDU(-1)/EURUSD_AVG(-1))) 
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

C(1) 1.558306 0.159467 9.771974 0.0000 

C(2) 0.291455 0.011362 25.65133 0.0000 

C(3) -0.667185 0.068716 -9.709374 0.0000 
     

R-squared 0.988032     Mean dependent var 0.037535 

Adjusted R-squared 0.985040     S.D. dependent var 0.069858 

S.E. of regression 0.008545     Akaike info criterion -6.460049 

Sum squared resid 0.000584     Schwarz criterion -6.351532 

Log likelihood 38.53027     Hannan-Quinn criter. -6.528453 

F-statistic 330.2159     Durbin-Watson stat 3.008673 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     

Таблица27: Иконометрична оценка на уравнението за квази парите 

Dependent Variable: DLOG(QUASI)  

Method: Least Squares   

Date: 07/22/11   Time: 20:07  

Included observations: 10 after adjustments 

DLOG(QUASI) = C(1) + C(2)*DLOG(P3_2005) + C(3)*(LOG(QUASI(-1))  -  3 

        *INTRATE(-1) - 3*LOG(CP00_AVX(-1))-LOG(B1GM_2005(-1))) 
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

C(1) -5.660773 1.318335 -4.293880 0.0036 

C(2) 1.704507 0.285405 5.972241 0.0006 

C(3) -0.372070 0.084322 -4.412483 0.0031 
     

R-squared 0.836114     Mean dependent var 0.185324 

Adjusted R-squared 0.789289     S.D. dependent var 0.062445 

S.E. of regression 0.028664     Akaike info criterion -4.022998 

Sum squared resid 0.005752     Schwarz criterion -3.932222 
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Log likelihood 23.11499     Hannan-Quinn criter. -4.122579 

F-statistic 17.85626     Durbin-Watson stat 2.294919 

Prob(F-statistic) 0.001782    
     

Таблица28: Иконометрична оценка на уравнението за работната заплата 

Dependent Variable: DLOG(WAGE_TOTAL,2) 

Method: Least Squares   

Sample (adjusted): 2002 2010  

Included observations: 9 after adjustments 

DLOG(WAGE_TOTAL,2) = C(1) + C(3)*DLOG(B1GM_2005) + C(4)*DUM2 
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

C(1) -0.057038 0.006348 -8.985633 0.0001 

C(3) 1.132399 0.118289 9.573194 0.0001 

C(4) 0.051789 0.011029 4.695734 0.0033 
     

R-squared 0.962556     Mean dependent var -0.000636 

Adjusted R-squared 0.950075     S.D. dependent var 0.058760 

S.E. of regression 0.013129     Akaike info criterion -5.566757 

Sum squared resid 0.001034     Schwarz criterion -5.501015 

Log likelihood 28.05041     Hannan-Quinn criter. -5.708627 

F-statistic 77.12064     Durbin-Watson stat 2.809282 

Prob(F-statistic) 0.000052    
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Базов и алтернативен сценарии – резултати 

Таблица29: Резултати относно показателите за реалния сектор 

Реален сектор 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

БВП по цени от 2005 г., млн.лв.

Базов сценарий 45483.8 48445.0 51568.9 54761.3 51762.4 51868.9 54581.5 55989.1 57411.6 59279.7 61225.9

Алтернативен сценарий 45483.8 48445.0 51568.9 54761.3 51762.4 52179.3 55879.5 58872.0 61683.3 64492.9 67005.0

Разлика 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 2.4% 5.1% 7.4% 8.8% 9.4%

Частно потребление по цени от 2005 г., млн.лв.

Базов сценарий 31484.3 34191.4 37272.7 38542.8 35627.1 34848.0 34815.0 34887.1 35285.2 36206.8 37491.7

Алтернативен сценарий 31484.3 34191.4 37272.7 38542.8 35627.1 35289.1 36152.1 37273.1 38050.1 38872.4 39860.0

Разлика 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.3% 3.8% 6.8% 7.8% 7.4% 6.3%

Правителствено потребление по цени от 2005 г., млн.лв.

Базов сценарий 8331.3 8620.3 8643.8 8558.4 8003.5 7858.4 7858.4 7858.4 7858.4 7858.4 7858.4

Алтернативен сценарий 8331.3 8620.3 8643.8 8558.4 8003.5 8407.7 8842.2 9127.6 8399.3 8064.9 7956.8

Разлика 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.0% 12.5% 16.2% 6.9% 2.6% 1.3%

Частни инвестиции по цени от 2005 г., млн.лв.

Базов сценарий 10430.4 12947.8 13976.9 16699.7 12273.6 9650.5 8546.9 8213.7 7725.8 7387.6 7200.5

Алтернативен сценарий 10430.4 12947.8 13976.9 16699.7 12273.6 9508.9 8595.3 8890.6 9533.3 10104.7 10410.1

Разлика 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -1.5% 0.6% 8.2% 23.4% 36.8% 44.6%

Правителствени инвестиции по цени от 2005 г., млн.лв.

Базов сценарий 2101.3 2266.5 3208.3 3280.7 2725.2 2608.6 2608.6 2608.6 2608.6 2608.6 2608.6

Алтернативен сценарий 2101.3 2266.5 3208.3 3280.7 2725.2 2887.4 3576.6 3974.6 3926.8 3448.9 3012.9

Разлика 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.7% 37.1% 52.4% 50.5% 32.2% 15.5%

Износ на стоки и услуги по цени от 2005 г., млн.лв.

Базов сценарий 18437.7 27776.6 29473.9 30370.9 26963.4 31056.6 34693.1 38364.5 41815.5 44827.9 47111.0

Алтернативен сценарий 18437.7 27776.6 29473.9 30370.9 26963.4 31056.6 34805.7 38821.3 42984.5 47079.8 50970.7

Разлика 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 1.2% 2.8% 5.0% 8.2%

Внос на стоки и услуги по цени от 2005 г., млн.лв.

Базов сценарий 25301.3 37357.4 40953.8 42686.4 33733.7 34894.1 37545.2 40161.3 42422.6 44506.5 46117.5

Алтернативен сценарий 25301.3 37357.4 40953.8 42686.4 33733.7 35215.4 39025.8 43286.7 47190.7 50647.2 53684.5

Разлика 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% 3.9% 7.8% 11.2% 13.8% 16.4%  
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Таблица30: Резултати относно показателите за пазара на труда и инфлацията 

Пазар на труда 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Работна сила (15-64 г.), хил.

Базов сценарий 3280.6 3378.4 3446.4 3504.9 3441.8 3370.3 3438.8 3481.7 3492.9 3514.1 3554.1

Алтернативен сценарий 3280.6 3378.4 3446.4 3504.9 3441.8 3370.3 3467.9 3556.5 3607.1 3616.3 3635.6

Разлика 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.8% 2.1% 3.3% 2.9% 2.3%

Заетост (15-64 г.), хил.

Базов сценарий 2947.0 3071.7 3208.8 3306.2 3204.8 3079.5 3147.4 3160.4 3198.7 3271.2 3370.8

Алтернативен сценарий 2947.0 3071.7 3208.8 3306.2 3204.8 3134.5 3285.0 3365.8 3373.9 3410.0 3477.5

Разлика 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.8% 4.4% 6.5% 5.5% 4.2% 3.2%

Безработица (15-64 г.), хил.

Базов сценарий 333.6 306.7 237.6 198.7 237.0 290.8 291.4 321.3 294.2 242.9 183.3

Алтернативен сценарий 333.6 306.7 237.6 198.7 237.0 235.8 182.9 190.7 233.2 206.3 158.1

Разлика 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -18.9% -37.2% -40.6% -20.7% -15.1% -13.8%

Коефициент на безработица (15-64 г.), %

Базов сценарий 10.2% 9.1% 6.9% 5.7% 6.9% 8.6% 8.5% 9.2% 8.4% 6.9% 5.2%

Алтернативен сценарий 10.2% 9.1% 6.9% 5.7% 6.9% 7.0% 5.3% 5.4% 6.5% 5.7% 4.3%

Разлика 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -1.6% -3.2% -3.9% -2.0% -1.2% -0.8%

Средна годишна работна заплата

Базов сценарий 3885 4324 5167 6538 7309 7735.9 8193.35 8436.51 8441.74 8273.27 7943.97

Алтернативен сценарий 3885 4324 5167 6538 7309 7788.33 8471.38 9233.12 10021 10804.6 11490.2

Разлика 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% 3.4% 9.4% 18.7% 30.6% 44.6%

Инфлация по ХИПЦ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Базов сценарий 5.9% 7.2% 7.3% 11.3% 2.4% 2.1% 4.6% 6.0% 4.0% 2.8% 1.6%

Алтернативен сценарий 5.9% 7.2% 7.3% 11.3% 2.4% 1.1% 3.7% 6.2% 6.6% 5.6% 4.0%

Разлика 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -1.0% -0.9% 0.2% 2.6% 2.8% 2.4%  
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Таблица31: Резултати относно показателите за фискалния и външния сектор 

Фискален сектор 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Бюджетен баланс, % от БВП

Базов сценарий 2.9% 3.4% 3.3% 2.9% -0.9% -5.5% -5.8% -5.9% -5.8% -5.5% -5.1%

Алтернативен сценарий 2.9% 3.4% 3.3% 2.9% -0.9% -5.2% -5.2% -4.9% -4.7% -4.5% -4.3%

Разлика 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.6% 1.1% 1.1% 1.0% 0.9%

Фискален резерв, млн.лв.

Базов сценарий 4511.6 5845.7 7453.2 8382.2 7672.9 4000 4000 4000 4000 4000 4000

Алтернативен сценарий 4511.6 5845.7 7453.2 8382.2 7672.9 4015.94 4000 4000 4000 4000 4000

Разлика 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Държавен дълг, млн.лв.

Базов сценарий 12495.016 11189.3 10359.8 9484.41 10000.2 10119 14310.2 18873.2 23601.3 28341.6 32933.6

Алтернативен сценарий 12495.016 11189.3 10359.8 9484.41 10000.2 10000.2 13819 17730.8 21791.1 25981.9 30197

Разлика 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -1.2% -3.4% -6.1% -7.7% -8.3% -8.3%

Държавен дълг, % от БВП

Базов сценарий 27.5% 21.6% 17.2% 13.7% 14.6% 14.6% 19.7% 24.5% 29.0% 33.1% 36.8%

Алтернативен сценарий 27.5% 21.6% 17.2% 13.7% 14.6% 14.3% 18.6% 22.0% 25.2% 27.9% 30.5%

Разлика 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -0.3% -1.1% -2.5% -3.9% -5.1% -6.3%

Външен сектор 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Текуща сметка, % от БВП

Базов сценарий -11.6% -17.6% -25.2% -23.0% -8.9% -3.2% -2.2% -1.5% 1.4% 3.5% 4.7%

Алтернативен сценарий -11.6% -17.6% -25.2% -23.0% -8.9% -2.1% -1.1% -2.1% -3.3% -3.0% -1.9%

Разлика 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% 1.1% -0.6% -4.6% -6.5% -6.6%  
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Фигура 4: Графично представяне на разликите между базовия и алтернативния сценарий 
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ІІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 
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Преглед на практиката за оценка на 
въздействието в ЕС 

Защо иконометричните модели намират приложение в 
оценките на въздействието? 

Иконометричните модели представляват набор от средства, чрез 
които биха могли да бъдат пресъздадени и симулирани основните 
механизми на регионална, национална или международна икономическа 
система. Повечето модели за оценка на въздействието биват наричани 
иконометрични, но на практика, поради често срещаните ограничения в 
данните, методите за оценка на коефициентите им включват както 
иконометрични процедури, така и други методи като експертна оценка и 
предположения, базирани на икономическата теория и стойностите на тези 
коефициенти в сходни икономики (калибриране). 

Иконометричните модели имат все по-голяма роля при оценяването 
на въздействието, но много малка част от тях всъщност са специално 
разработени с цел оценка на конкретна програма. В повечето случаи 
експертите адаптират подходящ модел, който вече е разработен за друг 
случай, тъй като конструирането на напълно нов модел и оценяването му 
отнемат както много ресурси, така и много време. Адаптирането на 
моделите се прави с цел осъществяването на симулации, които количествено 
да оценят нетните ефекти върху избрани макроикономически променливи 
от провеждането на определени политики и програми.21 

Ползите от използването на иконометричен модел при оценяването 
на въздействието могат да бъдат обобщени в следните три основни 
направления:  

• Вникване в конкретиката на наблюдаваните икономически процеси – 
моделът показва статистическо значимо наличие/отсъствие на 

                                                        

21 За повече информация относно прилагането на модели за оценка на 
въздействието от икономически политики вж. например Khandker, Koolwal 
and Samad (2010). 
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влияние върху изследваните показатели, както и размера на ефекта 
(като очакван среден ефект и числов интервал, в който се очаква да 
попадне фактическото влияние с най-голяма вероятност). 

• Прогнозиране – моделът дава възможност да бъдат направени 
прогнози за развитието на изследваните показатели при настоящите 
политики, както и при осъществяването на промени в настоящите 
политики. 

• Разиграване на сценарии – сценариите позволяват да бъде отговорено 
на поредица въпроси от типа „Какво ще стане, ако ... ?” (What-if 
analysis). Този процес изисква конструирането на алтернативни 
варианти за развитие чрез приемането на различни предположения и 
сравняването на получените резултати с тези получени от оценката 
на модела (базовия сценарий). 

Видове модели, използвани в оценките на въздействието 

Регресионни модели 

Една част от регресионните модели са базирани на теорията за 
икономически растеж и конвергенцията22. В тези случаи те изследват дали 
структурните фондове оказват влияние върху намаляване на регионалните 
различия и дали имат ефект върху икономическия растеж в страните 
членки23. Тези подходи са предпочитани поради по-опростената форма, 
която имат и по-лесното и бързо оценяване на директните връзки между 
макроикономическите индикатори и европейските средства. 

Друга част от тези модели изследват т.нар. връзка treatment-effect (в 
този случай икономически мерки–ефект). В тези случаи се търсят връзки 
между усвоените фондове и резултати в целевите групи. Много често тези 

                                                        

22 Вж. например: Barro (1997), Barro and Sala-i-Martin (1992) и др. 

23 Например, в Beugelsdijk and Eijffinger (2005) е потвърдена положителна 
връзка между Структурните фондове и намаляването на регионалните 
различия в ЕС-15. Друго подобно изследване е Ederveen, De Groot and Nahuis 
(2006). 
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модели са микроикономически и изискват използването на голям набор от 
данни както за всички отделни участници в изследваните програми, така и 
за контролна група от лица, които не са участвали в тези програми. Някои от 
тези модели са макроикономически. Макроикономическите модели мога да 
бъдат по-опростени и да търсят ефекта единствено от 
макроикономическите мерки. Други макроикономически модели оценяват 
не само влиянието на програмите, но и влиянието на останалите 
икономически фактори като пресъздават по-комплексна рамка за анализ – 
това са т.нар. структурни модели. Структурните модели могат да бъдат 
опростени чрез математически преобразувания и да доведат до т.нар. 
модели в редуцирана форма, които от своя страна да изследват директно 
връзката макроикономически мерки-ефект24.  

Симулационни модели с иконометрична оценка и калибриране 

Алтернативен подход на регресионните модели е комбинацията 
между иконометрична оценка и калибриране с цел симулиране на отделена 
част или на цялата икономика. Тези модели са базирани на различни 
макроикономически теории за функционирането на икономиката и могат да 
включват проследяването на ефектите от Структурните фондове, 
Кохезионния фонд и др. Към момента основните използвани модели за 
оценка на въздействието от този вид са например HERMES, HERMIN, QUEST, 
QUEST II, E3ME, REMI и ECOMOD. На таблица 1 по-долу е представено кратко 
описание на всеки един от изброените модели. 

 

Таблица32: Основни симулационни модели, използвани в ЕС 

HERMES
25
 

Моделът HERMES е разработен от d'Alcantara and Italianer (1982) с цел анализиране на енергийна политика. В 
последствие е адаптиран за оценка на въздействието на структурните фондове в Ирландия  за периода 1989 – 
1993. Ирландското приложение на модела дезагрегира икономиката на 6 сектора и позволява анализ на динамиката 
на икономиката в дългосрочен план. 

                                                        

24 За повече информация относно моделите в редуцирана форма и 
структурните модели, вж. например, Heckman and Vytlacil (2005). 

25 За повече информация за моделите HERMES и HERMIN вж. например 
Bradley, Morgenroth and Untiedt (2003). 
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HERMIN 

Моделът HERMIN е първоначално разработен от ESRI (Economic and Social Research Institute) в Дъблин като 
основен принос за него има John Bradley. Моделът е наследник на HERMES модела и представлява негово 
разширение като фокусът в него е моделирането на влиянието на структурните фондове. HERMIN моделът е 
приложен за Ирландия (1989–1993 и 1994–1999), за Португалия и Испания (1994-1999). По-късно е приложен за 
Полша и други страни от централна и източна Европа, вкючително Латвия и Естония за ex-ante анализ на 
програмирането за периода 2004-2006, а за повечето нови членки - за програмния период 2007-2013. HERMIN 
моделът разглежда три интегрирани компонента - предлатане, абсорбция и преразпределение на дохода. 

QUEST
26  

                

(QUEST II) 

Моделът QUEST II е разработен от DG ECFIN и представлява модел с един сектор и много икономики. Моделът 
използва неокласическа производствена функция за предлагането, а търсенето е моделирано посредством 
максимизиране във времето на полезността на фирмите и домакинствата. Моделът е приложен за Португалия, 
Испания, Ирландия и Гърция за периодите 1989–1993 и 1994–1999. През 2007 г. моделът е използван за оценка на 
въздействието на кохезионната политика върху новите страни членки. 

E3ME 

E3ME представлява модел изследващ връзките енергия-околна среда-икономика в Европа. Той е мултисекторен, 
регионален, динамичен иконометричен модел. Важно е да се отбележи, че това не е изчислим модел на общото 
равновение (CGE), а модел с дезагрегирани времеви редове и пространствени данни, който се възползва от някои 
от CGE техниките по отношение на калибрирането на най-новите данни. Моделът е разработен за Европейската 
Комисия по програма EU JOULE/THERMIE от група институти, ръководени от Cambridge Econometrics. 

REMI 

Моделът REMI до скоро е използван само в Северна Америка, но през последните години навлиза в оценката на 
влиянието на структурните фондове за Европейската Комисия. Моделът е иконометричен, но някои от оценките на 
параметрите се осъществява на база големи извадки регионални данни. Чрез това математическо налагане на 
предварително оценени коефициенти моделът позволява по-задълбочено моделиране на макроикономическите 
процеси. 

ECOMOD 

Моделът ECOMOD е разработен от EcoMod/Free University в Брюксел и е силно дезагрегиран модел. Моделът е 
използван за оценка на влиянието на фондовете на ЕС за периода 2007-2013 за всички присъединяващи се страни. 
Пълната база данни на модела обхваща 60 дейности. Въпреки това за целите на анализите на политиките на ЕС 
тези дейности са агрегирани в 6 сектора. 

Един от най-разпространените подходи до момента в ex ante оценката 
на влиянието на структурните инструменти, особено в новите страни 
членки на ЕС, е адаптирането на модела HERMIN. За някои от страните, този 
модел е модифициран и допълнен с цел по-точно описване на спецификите 
на дадена икономика и посрещане на нуждите от оценки на отделните 
правителства (такъв модифициран модел е моделът LATFUN за латвийската 
икономика). Освен за страните членки, този подход е приложен и за турската 
икономика. На таблица 2 е направено кратко представяне на приложението 
на модела за турската и латвийската икономика. 

                                                        

26 За повече информация за модела QUEST вж. например Roeger and in`t Veld 
(1997). 
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Таблица 33: Моделиране на въздействието на европейските фондове в Турция и Латвия 

HERMIN модел за турската икономика LATFUN модел за латвийската икономика 

Стратегическа цел на турските правителства от много 

време е приемането на Турция в Европейския съюз. За 

постигането на тази цел Турция усилено гради 

капацитет за да приеме предизвикателствата на 

евентуалното бъдещо членство. Част от тези усилия е 

изграждането на турски HERMIN модел, с чиято помощ 

да бъдат симулирани политики, наподобяващи 

политиките на ЕС, подпомагащи конвергенцията на 

страните членки. Ето защо изборът на този тип модел е 

естествен и е част от общата подготовка на Турция за 

присъединяването и. Турският модел е от особен 

интерес за България, т.к. е сравнително нов – от 2009г. 

има структура подобна на българския модел, а турската 

икономика има някои характеристики близки до 

българските, въпреки и многобройните съществени 

различия.  

     Аналог на симулирането на въздействието на СКФ в 

турския модел е симулирането на публичните 

инвестиции по определена схема. Схемата предвижда 

кофинансиране на Европейските фондове, което вече 

договорено с ЕК в процеса на преговорите за 

присъединяване. Освен това са предвидени три вида 

ефекти върху икономиката на Турция, чрез 

финансиране в три основни икономически категории: 

     - инфраструктура; 

     - човешки ресурси; 

     - пряка помощ за производствени сектори.
 27 

През 2008 Министерство на финансите в 

сътрудничество с БИСЕПС извършват анализ и 

изработват латвийски иконометричен модел за оценка 

на въздействието на СКФ. 

     Моделът се състои от пет сектора: преработващата 

промишленост (търгуеми стоки) Частни (пазарни) 

услуги, строителство, земеделие, обществените услуги 

(здравеопазване, образование). 

Въпреки, че производството се причислява към 

търгуемия сектор на стоки (основния сектор) на 

практика всички сектори съдържат множество под-

сектори, които са взети предвид при изготвяне на 

входно-изходните таблици и при моделирането.  

     Моделът е съставен от две взаимодействащи си 

"страни" - предлагането и търсенето. За всеки сектор с 

изключение на публичните услуги предлагането е 

описано посредством стандартна функция на 

входящата продукция която от своя страна съдържа 

определение на общия фактор на продуктивността.     

По отношение на търсенето моделът е типично 

кейнсиански, а именно съвкупното търсене се разлага 

на секторно търсене посредством процес, основан на 

емпиричната входно-изходна връзка. Търсенето и 

предлагането си взаимодействат чрез относителните 

стойности на секторните изходящи и равновесието на 

нивото на заплащане на труда. Износът и вносът не са 

пряко моделирани и външният баланс е дефиниран 

като разликата между агрегираната изходна продукция 

и разходите. По този начин по отношение на основната 

си структура моделът е подобен на този на класа 

HERMIN модели. Въпреки това, в редица отношения 

моделът се различава от HERMIN, по-специално, 

съществена разлика е наблюдавана при моделирането 

на икономиката в дългосрочен план и дали моделът 

клони към равновесно състояние. 28 

Основни изводи за предимствата и недостатъците на 
подходите при моделирането на въздействието но СКФ на ЕС 

Първо, прилагането на структурен модел за оценка на въздействието 
в новите страни членки, показва, че първоначалната оценка на 
симулационен модел дава валидни резултати за структурните зависимости в 
икономиката за много кратък период от време. В бързо развиващите се и все 
още преструктуриращи се икономики макроикономическите зависимости 
също се оказват динамични. Поради тази причина използването на 
симулационен модел може да изисква регулярна актуализация на 

                                                        

27 За повече информация относно модела вж. Bradley, J. et al. (2009). 
28 За повече информация относно модела вж. Ministry of Finance, Latvia (2008). 
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коефициентите с цел получаване на валидни резултати при оценката на 
въздействието29. На практика степента на агрегация/дезагрегация на даден 
структурен модел предопределя необходимите ресурси и време, необходими 
за актуализацията му. Ето защо прилагането на дезагрегирани модели в по-
висока степен (включващи в себе си спецификацията и оценката на голям 
брой уравнения – над 250-300) би следвало да е съпътствано с планиране на 
необходими ресурси, които ще бъдат използвани за регулярната му 
актуализация в бъдеще. От друга страна, един по-малък структурен модел, 
който успява да обясни с голяма точност икономическите процеси в малка 
отворена икономика като България подлежи на по-лесни и по-бързи 
актуализации в случай на промени в икономическата среда.  

Второ, прилагането на регресионни модели за оценка на 
въздействието, включително модели в редуцирана форма изисква 
наличието на достатъчен обем данни – времеви и пространствени. 
Доколкото наличната информация позволява, такива модели могат да бъдат 
използвани и при оценката на въздействието за икономики като 
българската. 

Трето, сравнението между получените резултати от прилагането на 
различните видове симулационни модели показва, че са налице големи 
различия в оценки на въздействието, получени посредством различните 
подходи30 (например, оказва се, че прилагането на HERMIN, QUEST II и 
ECOMOD за полската икономика за периода 2007 – 2013 води до напълно 
различни оценки на въздействието, показани на фигурата по-долу).  

Таблица 34: Влиянието н фондовете на ЕС в Полша за периода 2007-2013 – симулационни 

резултати. 

Година/ 
Модел 

ECOMOD HERMIN QUEST II 

2006 0 0 0 

                                                        

29 Вж. например: поредицата доклади на Вроцлавската Агенция за 
Регионално Развитие, Вроцлавския Технически Университет и Института за 
Икономически и Социални Изследвания в Ирландия с оценки на HERMIN 
модели на полската икономика, направени за Министерството на 
Икономиката и Труда и др. 

30 Вж. Например, Bradley, J., G. Untiedt (2007). 
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2010 2.6 2.6 1.9 

2015 8.2 4.6 5 

2020 10.4 3.5 4.2 

Източник: Bradley, J. and G. Untiedt (2007) “Do economic models tell us 

anything useful about Cohesion Policy impacts?: A comparison of HERMIN, QUEST 

and ECOMOD”, GEFRA Working Paper: Juli 2007 – Nr. 3. 

Изборът на подход при моделирането и калибрирането впоследствие 
определя резултатите от симулациите, показващи влиянието на едни или 
други програми. В теорията и практика не съществуват точни предписания, 
които да бъдат следвани при избора на методология. Самата Европейска 
комисия използва няколко вида модели в различни аналитични доклади. 
Ето защо, от практическа гледна точка най-адекватният подход за 
моделиране би трябвало да е този, който води до най-близки до реалността 
резултати и успява да даде разумно обяснение на процесите. 


