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ПРОГНОЗИРА ЛИ КРИВАТА НА ДОХОДНОСТТА РЕЦЕСИЯТА
В БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА?

Ас. Кирил Георгиев

Повече от две десетилетия енигмата около информационното съдържа-
ние на кривата на доходността предизвиква нестихващ интерес не само в науч-
ните среди, но и сред широк кръг специалисти от финансовата практика. В раз-
витите икономики кривата на доходността е авторитетен инструмент за прогно-
зиране на темпа на икономически растеж, рецесията, инфлацията и лихвените
равнища. Инвеститорите, монетарните власти, агентите по правителствения дълг
и централните банки разглеждат времевия спред1 – разликата между доходно-
стта на дългосрочните и краткосрочните правителствени ценни книжа, като важен
индикатор за състоянието на дълговите пазари и икономиката като цяло.

Глобализацията на финансовите пазари, както и развитието на дълговия
пазар в страната ни, определят актуалността на изследванията, свързани с кри-
вата на доходността и информационното съдържание на времевия спред. Про-
цесите на глобализация поставят редица въпроси. Влияят ли „моделите и пра-
вилата” на световните пазари у нас? Проектират ли се икономическите зависи-
мости, характерни за развитите индустриални държави в България - малка от-
ворена икономика, функционираща в условията на Паричен съвет?

Анализът на връзките между времевия спред и макроикономическите про-
менливи, дефинирането на тяхната специфика и проявление, паралелът с ево-
люцията на разглежданите явления в развитите икономики, се определят като
първостепенни фактори за „разбирането” и доверието на чуждестранните инве-
ститори към особеностите на развиващия се дългов пазар в страната ни. Първите
емисии на ДЦК датират от начало на 1992 г., но едва след въвеждането на
системата на Паричния съвет в България се създават предпоставки фокусът
при изучаването на ДЦК да бъде изместен встрани от „традиционната” им
ролята при формиране на лихвените разходи в бюджета, върху проблематиката
на кривата на доходността и времевия спред.

В тази статия се разглежда най-силно открояващият се аспект от „много-
пластовото” информационно съдържание на кривата на доходността на ДЦК в
България – връзката между величината на времевия спред и вероятността от
последваща рецесия. Ключовият въпрос е, доколко механичното прилагане на
1 Времевият спред представя наклона на кривата на доходността, а величината му се асоциира с

формата на кривата: възходяща, хоризонтална, обърната (форма с обратен наклон). От своя
страна, кривата на доходността опосредства връзката между доходността и срока до падежа на
ценните книжа от даден клас.
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„доказани” емпирични зависимости, като шаблон за прогнозиране с „непокла-
тимо реноме”, са оправдани в българските условия? Общо впечатление е, че
литературата не разполага с достатъчно емпирични доказателства за страните
в преход или в условията на Паричен съвет, за да запълни очевидните бели
петна в теорията.

1. Изследване на връзката времеви спред – рецесия,
с помощта на прόбит модел

От позицията на съвременната финансова теория „типичната” крива на до-
ходността има възходящ наклон. Историята е показателна, че с малки изключения,
всяка от рецесиите в развитите икономики е предшествана от криви с обратна,
хоризонтална или близка до хоризонталната форма, т.е. с отрицателни или нулеви
стойности на времевия спред. Този изразен стереотип формира логиката на харак-
терното за развитите икономики „емпирично правило” – отрицателните стойности
на времевия спред предшестват рязко влошаване на икономическата активност и
последваща рецесия. Примерите за подобно „поведение” са многобройни, имат
универсално проявление, като емпиричните доказателства се отнасят предимно за
развитите икономики: САЩ, Германия, Великобритания и др.

В литературата изследването на връзката времеви спред – рецесия се
разглежда като логично продължение на „класическия” анализ времеви спред
– икономически растеж2. В началото на 90-те години на миналия век, развивай-
ки „модела на Харви3” (за връзката между времевия спред и темпа на иконо-
мическия растеж), Естрелла и Хардоувелис4 установяват, че прогнозите са много
по-точни в случаите на драстична промяна в брутния продукт. Установява се,
че времевият спред представя значително по-добри резултати при използване
на бинарна зависима променлива, която приема стойност 1 при дефиниране на
рецесия в икономиката и 0 в обратния случай. На базата на това наблюдение,
Естрелла и Хардоувелис разработват пробит модел5, който описва връзката

2 Естрела, Родригес и Шчич правят преглед на теоретичните опити за обяснение на връзката спред –
икономически растеж. Сред тях извеждат контрацикличната парична политика, функцията на реак-
ция на паричната политика, базирания на потреблението модел за оценка на капиталовите активи,
общите равновесни модели за реалния бизнес цикъл и простите динамични IS – LM модели. Вж.:Estrella,
A., A. Rodrigues, S. Schich. Haw Stable Is The Predictive Power of Yield Curve? Evidence from Germany
and the United States.// Review of Economics and Statistics, Aug. 2003, 85(3), pp. 629-44.

3 Harvey, C. Forecasts of Economic Growth from the Bond and Stock Markets.// Financial Analysts
Journal, 45(5), 1989.pp 38-45. Под „модел на Харви” визираме единичен линеен регресионен
модел с описателна променлива времеви спред и зависима променлива темпа на икономическия
растеж.

4 Estrella. A., G. Hardouvelis. The Term Structure as a Predictor of Real Economic Activity. //Journal of
Finance, 46(2), 1991, p. 562.

5 Уелок и Уохар представят в обобщен вид пробит моделите, които се прилагат при изследването
на връзката между времевия спред и вероятността от последваща рецесия в икономиката, както
и ретроспективен преглед на съответната литература по темата. Вж.: Wheelock, D., M. Wohar,
Can the Term Spread Predict Output Growth and Recessions? A Survey of the Literature. Federal
Reserve Bank of St. Louis Review, 91(5, Part 1), September/October 2009, pp. 419-440.
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между величината на времевия спред в момент t и вероятността от настъпване
на рецесия в тримесечие t+k.

Основание за провеждането на подобен анализ в България представя
фактът, че в рамките на анализирания период (за времевия спред от 4Q 2000 г.
до 3Q 2008 г., а за рецесионните състояния до 3Q на 2010 г.6), най-ниските стой-
ности на времевия спред на ДЦК предшестват рецесията от началото на 2009 г.
Трябва да отбележим, че обратен наклон или близка до хоризонталната форма
на кривата на доходността са наблюдавани многократно за кризисния период
от 1993 г. до въвеждането на системата на Паричния съвет. В този случай,
липсата на регулярност в емисиите, достигнатата в отделни моменти „косми-
ческа” доходност на ДЦК, както и прилаганата методика от НСИ при изчисля-
ването на БВП, изкривява динамичните редове и последващия анализа на този
„ранен” период от най-новата ни стопанска история.

Изследването на връзката времеви спред на ДЦК – рецесия в България
се основава на адаптиран за нашите условия „микс” от класическата методика
на Естрелла и Хардоувелис и някой идеи на Райт7. За целта прилагаме прόбит
(probit) модел с една описателна променлива:

Pr(recessiont+k) = F(α0 + α1 SPREADt), (1)

където: Pr е използваното означение за вероятност; F – функцията на ку-
мулативното нормално разпределение; k – прогностичния хоризонт; recessiont+k-
приема стойности от 1 при дефинирано състояние на рецесия в тримесечие t+k
и стойност 0 в обратния случай8; SPREADt е величината на времевия спред в
тримесечие t, дефиниран според методиката на Райт9.

На таблица 1 са представени емпиричните резултатите от тестването на
модел (1) при прогностичен хоризонт (k) от шест и осем тримесечия.

6 При определянето на рецесионните състояния, БВП за конкретно тримесечие трябва да е изра-
зен спрямо величината за предходното тримесечие, при сезонно изглаждане на динамичния ред.
Съгласно определението за „техническа рецесия”, за да е в рецесия икономиката трябва да отчете
две поредни тримесечия с отрицателен растеж.

7 Wright, J. The Yield Curve and Predicting Recessions, Finance and Economics Discussion Series,
Federal Reserve Board, Washington, D.C. 2006-2007.

8 Според определението за т.нар. „техническа рецесия” (и съгласно публикуваните от НСИ дина-
мични редове за темпа на прираст на БВП спрямо предходното тримесечие), икономиката на
страната ни е в рецесия от началото на 2009 г. до второто тримесечие на 2010 г.

9 Обратно на моделите, разглеждащи връзката спред – икономически растеж, в случая времевият
спред е изразен като разликата между средната доходност до падежа на краткосрочните и дългос-
рочните ДЦК (3 м. – 5 г.). Следвайки подхода на Харви може да се развие идеята на Райт за т.нар.
„обратен спред”: Spreadt ln = (Доходност на 3 м. ДЦК / Доходност на 5 г. ДЦК) – при положи-
телен наклон на кривата на доходността времевият спред има отрицателни стойности, a при
отрицателен наклон на кривата величината на времевия спред е положителна, като нараства с
увеличаване на наклона. Този „ход” е определен от спецификата на пробит модела. Извън кон-
текста на тези „технически бележки”, в основния текст определението „отрицателен спред”
следва да се асоциира с обратен наклон на кривата.
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Таблица 1

Резултати от тестването на модел (1) при прогностичен хоризонт (k)
от шест и осем тримесечия за периода 4Q 2000 до 3Q 2010 г.

* Забележка: В изследването се работи с равнище на значимост α=0,05 (В скобите са
представени стойностите на p-value. RMcF – измерител на Мак Фаден, основан на максимално
правдоподобни оценки, включени чрез своите логаритми. ‘CP’ (Correctly Predicted) – измерител,
основаващ се на коректно предвидените стойности. LR statistic (test) при пробита е еквивалент-
на на F-test при линейните регресионни модели. Оценките на параметрите са извършени на
базата на програмния продукт Gretl.

2. Интерпретация на емпиричните резултати
Резултатите в таблица 1 са показателни, че при зададеното равнище за рабо-

та с риск от грешка (α=0,05), оценките на коефициентите на времевия спред α1 в
уравнения (1.1) и (1.2) са статистически значими. Използваният при бинарните
модели измерител на МакФаден ( FR Мc

2 ) за магнитуда на връзкатаа има стойнос-
ти 0,235, съответно 0,536, които съгласно „традиционното” тълкувание демонстри-
рат умерена и силна зависимост. Показателят Correctly Predicted (84,4% за урав-
нение (1.1) и 96,6% за (1.2)), който също измерва степента на взаимодействие
между променливите, демонстрира висока успеваемост на прогнозите в рамките
на анализирания период. Проверката за адекватност на моделите (LR-тест) от-
хвърля нулевата и приема алтернативната хипотеза, че между изследваните явле-
ния съществува връзка. Резултатите показват, че близката до хоризонтална форма
на кривата на доходността на ДЦК, т.е. близките до нула стойности на времевия
спред в момент t, дават коректна индикация – висока вероятност от навлизане на
икономиката на страната ни в рецесия шест, съответно осем, тримесечия по-късно
(в случая k=6 и 8 тримесечия). Адекватността на моделите в дългосрочния прогно-
стичен хоризонт от шест и осем тримесечия може да бъде интерпретирана с конвер-
генцията на лихвените равнища и величината на времевия спред в България,10 спря-

Форма на модела и оценка на параметрите
на тествания модел RMcF 0at 1at LR test

“CP”
(%)

)SPREAD(F)recessionPr( t106t  (1.1)

)SPREAD147,101334,0(F)recessionPr( t6t 

0,235 0,527
[0,598]

1,989
[0.047]

*

6,520
[0,011]

*

84,4

)SPREAD(F)recessionPr( t108t  (1.2)

)SPREAD85,262974,1(F)recessionPr( t8t 

0,536 1,898
[0,058]

2,361
[0,018]

*

16,560
[0,000]

*

96,6

1 0 Изследванията са показателни, че за периода от началото на 2004 г. до края на 2008 г., времевият
спред в Германия (в момент t-1) може да се разгледа като статистически значима описателна
променлива на последващия с едно тримесечие спред на ДЦК в България (в момент t).
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мо тези на водещата икономическа сила в ЕС (Германия), както и с известния лаг
във времето, с който кризата от развитите икономики се прехвърля в България11.
Наблюденията са показателни, че обратен наклон на кривата на доходността в
Германия се наблюдава четири тримесечия преди рецесията в германската ико-
номика (от лятото на 2008 г.), а в България най-ниските стойности се наблюдават
осем тримесечия преди регистрираната от НСИ рецесия от началото на 2009 г.

Резултатите от емпиричното изследване потвърждават тезата за обратна
връзка между величината на времевия спред и вероятността от последваща
рецесия. Съгласно параметрите на модел (1.2), демонстриращ най-висока сте-
пен на взаимодействие между променливите, най-ниските равнища на време-
вия спред12 за периода представят следната картина за състоянието на иконо-
миката ни осем тримесечия по-късно:

- на величината на времевия спред за Q1 2007 г. съответства вероятност
от изпадане в рецесия към Q1 2009 г. от 73,67%13, като дихотомната
променлива приема стойност 114, т.е. „състояние на рецесия”;

- на стойността на времевия спред за 2Q 2007 г., съответства вероятност
от 82,64% към 2Q 2009 г.;

- на стойността на спреда за 3Q 2007 г. вероятността от рецесия през 3Q
2009 г. е 83,93%, за 4Q 2009 г. вероятността е ~75,57%, a прогнозата за
1Q 2010 г. е 74,72%.

- вероятността, която моделът генерира за 2Q и 3Q на 2010 г. е съответно
~ 5% и 2%., т.е. прогнозираните от модела стойности са („0”). Несъвпа-
дение с действителните индикации, генерирани на базата на публикува-
ните от НСИ данни за темпа на БВП, се наблюдава единствено за второ-
то тримесечие на 2010 г., когато действителното значение е „1”, а те-
стваният модел прогнозира „0”. Независимо от това, модел (1.2) дава
коректна прогноза в 31 от 32-те наблюдения за бинарната променлива,
като показателят Correctly Predicted има стойности 96,6% (вж. табл. 1.)

Може да обобщим, че в рамките на анализирания период кривата на до-
ходността с форма, близка да хоризонталната, генерира коректна прогноза за
посоката в развитието на българската икономика. Характерно е, че времевият
спред не приема отрицателни равнища, а в началото на 2007 г. достига относи-
телно ниски (вариращи около 0,5%) положителни стойности, които запазва през
следващите пет тримесечия.

1 1 Подобна насока в анализа обяснява и липсата на статистически значима зависимост на паралелно
тестван probit модел, разглеждащ връзката в прогностичен хоризонт от четири тримесечия
(резултатите от модела с прогностичен хоризонт k=4 тримесечия не са представени в таблица 1).

1 2 За анализирания период.
1 3 Съгласно определението за т.нар. „техническа рецесия”, икономиката ни изпада в състояние на

рецесия, именно от началото на 2009 г.
1 4 При вероятност, по-голяма от 0,5, дихотомната зависима променлива приема стойност „1”, а при

вероятност по-малка от 0,5-стойността и е „0”. Според спецификата на модела, с „1” обозначаваме
състоянията на рецесия, а с 0-тримесечията, в които не са регистрирани подобни наблюдения.
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Представена единствено през призмата на пробит (probit) моделите,
връзката времеви спред – рецесия изглежда разгледана „изолирано” и едност-
ранно. Наложително е освен чрез „техническия прочит” на иконометричния ин-
струментариум, тя да бъде проследена и в контекста на драматичните събития
в световната икономика от средата на 2007 г. и 2008 г. Подобна насока в анали-
за хвърля друга светлина върху изследвания аспект от прогностичните способ-
ности на кривата на доходността. За целта ще представим накратко предисто-
рията и развитието на тези събития в САЩ, Германия и България.

През третото тримесечие на 2006 г., след близо шестгодишно „затишие”,
времевият спред на правителствените ценни книжа в САЩ приема отрицател-
ни стойности. За пазарните анализатори индикацията е недвусмислена и пред-
вещава криза – отрицателни или нулеви стойности на времевия спред се наблю-
дават между четири и шест тримесечия преди всяко състояние на рецесия в
американската икономика. Подобна прогноза обаче изглежда нелепо на фона
на оптимистичните тенденции в развитието в световната икономика през 2006 г.
Икономиките на еврозоната и големите азиатски държави бележат високи тем-
пове. Постигнатият икономически растеж в САЩ надхвърля предварителните
прогнози, а развитието на американския фондов пазар е възходящо и безоблач-
но. За периода от юли 2006 г. до началото на октомври 2007 г., ключовият Dow
Jones 30 Industrial Average нараства от приблизително 11 000 пункта, до исто-
рически най-високите си равнища от 14 165,53. За същия период индексът S&P
500 се повишава от близо 1250 пункта до абсолютния си връх от 1565,1515.

Избухналата през лятото на 2007 г. криза на пазара на високо рискови ипо-
течни кредити в Съединените щати променя коренно оптимизма на пазарите.
Към края на 2007 г. влиянието на кризата върху глобалната икономика започва
да се усеща осезателно. Според Националното бюро за икономически изслед-
вания (NBER), икономиката на САЩ изпада в рецесия от началото на 2008 г. –
близо шест тримесечия след „индикацията” на времевия спред.

Кризата в САЩ намира бърз отзвук в Германия. Времевият спред на во-
дещата икономическа сила в ЕС приема отрицателни стойности от средата на
2007 г. – четири тримесечия преди последващата рецесия в германската иконо-
мика. Индикаторът на икономическата чувствителност16 (ZEW Indicator
of Economic Sentiment) на Центъра за европейски икономически изследвания в
Манхайм бележи изразен спад и през август17 2007 г. достига равнище от минус
6,9 т., при + 10,4 т. за предходния месец. Индикаторът на икономическите
очаквания за еврозоната също бележи спад и се позиционира до минус 6,1 т.
През септември 2007 г. негативната тенденция се задълбочава, подкрепяна от
1 5 Данните се основават на динамичните редове на индексите. Вж.: www.nyse.tv/s-and-p-500-

history.htm; www.nyse.tv/dow-jones-industrial-average-history-djia.htm.
1 6 ZEW индикаторът на икономическата чувствителност на Центъра за европейски икономически

изследвания (ZEW), показва баланса между позитивните и негативните очаквания по отношение
на бъдещата икономическа активност в Германия в рамките на шестмесечен период. Вж.:
www.zew.de

1 7 Вж.: www.zew.de/en/presse/presse.php?action=article_show&LFDNR=828.
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визията на финансовите анализатори за повишена вероятност кризата да се раз-
простре върху германската икономика, като засегне износа, банковия и застра-
хователния сектор. През същия месец Центърът за европейски икономически
изследвания (ZEW) провежда анкета сред 235 водещи финансови експерти, като
66% от тях определят риска кризата в САЩ да окаже влияние върху междуна-
родната финансова система в категориите висок и много висок18. През декем-
ври 2007 г. ZEW индикаторът достига стойности от минус 37,2 т., а този на
икономическите очаквания в еврозоната – минус 35,7 т. Финансовите анали-
затори дефинират подчертан риск за икономическия растеж на големите инду-
стриални държави и особено за САЩ. Тези очаквания, съчетани със силните
позиции на единната европейска валута, засилват несигурността за германския
експорт19. На фона на тези събития с основание допускаме, че отрицателните
стойности на времевия спред в Германия (от втората половина на 2007 г.) отра-
зяват развитието на процесите на несигурност и дават коректен сигнал за реги-
стрираната година по-късно (юни 2008 г.) рецесия в германската икономика.

С известен лаг във времето, кризата се прехвърля от индустриалноразвити-
те страни към малките отворени икономики, в това число и България. Очаквани-
ята за забавяне на икономиката и повишената вероятност от рецесия в страните
от еврозоната – основни търговски партньори на България, би следвало да фор-
мират към този момент най-малко визията за забавяне на икономическата актив-
ност и повишаване на рисковите профили в страната ни. В този ред на мисли,
резултатите от анкетно изследване на Агенцията за икономически анализи и
прогнози (АИАП) за последното тримесечие на 2007 г., представящи очаквания-
та на широк кръг финансови посредници за икономическия растеж в България, са
изненадващи. Тъй като първата от серията анкети20 е проведена през периода
ноември – декември 2007 г., може да се предположи, че очакванията са формира-
ни на база икономическата конюнктура през същата година и могат да се разгле-
дат като представителни за периода. Според резултатите, 79% от анкетираните
очакват темповете на икономически растеж в България да се запазят непроме-
нени21, като процентът на посочилите този отговор в отделните анкетирани групи
финансови посредници е приблизително един и същ. Съгласно анализите на АИАП,
едва през първото тримесечие на 2008 г. финансовите посредници формират ясно
изразени очаквания за забавяне на икономическия растеж в България. Формира-
ната негативна тенденция се задълбочава при всички последващи анкети.

Представеното изложение формира тезата, че ниските стойности на вре-
мевия спред в България през 2007 г.22 не са отражение на очакванията на

1 8 Вж.: www.zew.de/en/presse/presse.php?action=article_show&LFDNR=840.
1 9 Вж.: www.zew.de/en/presse/presse.php?action=article_show&LFDNR=872.
2 0 Агенция за икономически анализи и прогнози (АИАП). Финансов сектор: оценки и очаквания.

#1, 2008 г., С., с. 1. http://www.aeaf.minfin.bg/bg/izdaniq/financial_survey_1_2008.pdf.
2 1 По данни на НСИ за второто и третото тримесечие на 2007 г. темпът на икономическия растеж

представен на годишна база е съответно 8,01 и 5,41 %. Вж.: http://site.nsi.bg/otrasal.php?otr=10.
2 2 Величината на времевия спред в България през 2007 г. е предопределена от по-високия темп на

нарастване на доходността на краткосрочните емисии, в сравнение с дългосрочните.
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икономическите агенти за влошаване на икономическата активност в страната
ни. Допускаме, че те илюстрират протичащите процеси на конвергенция на до-
ходността на ДЦК в България, спрямо съответните лихвени равнища в герман-
ската икономика и посредством този „предавателен механизъм” отразяват очак-
ванията за забавяне на икономическата активност и рецесия във водещата ико-
номическа сила в ЕС23. Изследванията показват, че процесът на сближаване на
лихвените равнища и времевия спред се наблюдава в период на изразена ста-
билност и оптимизъм на международните финансови пазари и намалява след
втората половина на 2007 г., когато песимистичните тенденции взимат катего-
ричен превес. Ако след втората половина на 2007 г. и началото на 2008 г. крат-
косрочната доходност в Германия превишава дългосрочната (времевият спред
е отрицателен), то формираната у нас тенденция е противоположна – време-
вият спред нараства. Именно тук се прекъсва наблюдаваният от 2004 г. синх-
рон в изменението на времевия спред в България и Германия. Раздалечаването
е ускорено от рязко намаляване на пласмента на ДЦК24 през 2008 г., при под-
чертано постоянно търсене. Определящо влияние върху действията, свързани с
емисионната политика, оказва и кризисното състоянието на международните
финансови пазари, което, от своя страна, повишава рисковите фактори за българ-
ската икономика и намира отражение в рисковата надбавка за доходността на
дългосрочните ДЦК по линия на страновия риск. Това повишава доходността
им спрямо германския бенчмарк и не позволява формирането на отрицателни
стойности на времевия спред. В условията на изразени песимистични очаква-
ния, други действия, извън предприетите, биха довели до предпоставки за „бяг-
ство на капитали”.

Представеното изложение илюстрира коректните индикации на кривата на
доходността за последващия спад и рецесията в развитите икономики в услови-
ята на световната финансова и икономическа криза. Резултатите от изследва-
нето за България (независимо от причините, обуславящи поведението на крива-
та) дават основание да определим връзката спред – рецесия като „работещия
стилизиран факт” в българските условия. Значимостта се подчертава и по ли-
ния на други изследвания – проведените тестове на връзките спред – темп на
икономически растеж и спред – инфлация, са статистически значими, но дефи-
нираната обратна посока на връзките се явява в противоречие с теоретичния
фундамент и резултатите от емпиричните изследвания в развитите индустри-
ални държави.

2 3 Структурата и степента на развитие на финансовите пазари в Германия определят високата
скорост, с която негативните ефекти от кризата в САЩ намират своето отражение върху герман-
ската икономка.

2 4 През 2008 г. пласмента на 5 г. ДЦК намалява с 47% спрямо 2007 г. , а на 3 м. – с близо 33%. Вж.:
Българска народна банка, Годишен отчет 2008 г., с. 26.
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3. Прогнозите на кривата на доходността

Навярно в литературата отдавна е дефинирано сходството между интер-
претацията на кривата на доходността и метода на ирисодиагностика. Подобно
на медицинския си аналог, правилното разчитане на сигналите на кривата обрису-
ва цялостна картина на „здравословното състояние”, с тази разликата, че „диаг-
нозата на икономиката” се отнася за бъдещ момент във времето. Високата сте-
пен на интегрираност и сложната динамична обстановка на международните ка-
питалови пазари през последните години подчертава значимостта от познаването
на времевия спред като алтернативен изпреварващ индикатор. Вместо заключе-
ние представяме „картината на кривата на доходността” и прогнозите за бъде-
щата икономическа активност в САЩ, редица европейски държави и България.

Към момента прогнозата на Federal Reserve Bank of Cliveland за амери-
канската икономика не буди безпокойство. Тя показва, че при времеви спред за
януари 2012 г. от близо 190 базисни точки25, вероятността икономиката да из-
падне в рецесия четири тримесечия по-късно (към януари 2013 г.) е – 6,4% 26.

Тревожна е картината в редица европейски държави. През последното три-
месечие на 2011 г., след силно изразен спад, времевият спред между доходността
на десетгодишните и двегодишните правителствени ценни книжа в Италия има
отрицателни стойности27. Към същия период спредът в Испания приема стойно-
сти, близки до нулевите. Според прогнозата на испанската централна банка, за
страната ще бъде трудно да избегне рецесия през 2012 г . През третото тримесе-
чие на 2011 г. кривата на доходността в Португалия също е с отрицателен на-
клон28, а изпадането на икономиката в рецесия изглежда напълно „естествено”.
Подобни са поведението на кривата на доходността и прогнозите за последваща-
та икономическа активност в Ирландия. Белгия също следва подобен сценарий.

Ситуацията в Гърция е особено тревожна. Южната ни съседка е в рецесия
от началото на 2008 г29. Анализът е показателен, че година по-рано – от четвъ-
ртото тримесечие на 2006 г., както и през цялата 2007 г., кривата на доходност-
та30 е имала форма, близка до хоризонталната – сигнал за последващо забавяне
на икономиката. През 2010 г. в Гърция се наблюдават първите отрицателни
стойности на времевия спред, а към края на миналата година негативните тен-
денции се засилват стремглаво до „състояние на свободно падане” – доходно-
стта на тригодишните правителствени ценни книжа през първия месец на 2012
г. е 68,08%, а доходността на десетгодишните – 25,51% 31!

2 5 Времевият спред е представен като разликата между доходността на десетгодишните и тримесеч-
ните правителствени ЦК, а кривата на доходността има подчертан положителен наклон.

2 6 http://www.clevelandfed.org/research/data/yield_curve/
2 7 http://www.ft.com/cms/s/0/f08822d4-152e-11e1-855a-00144feabdc0.html#axzz1lt6PGWeM
2 8 http://www.bportugal.pt/en-US/PoliticaMonetaria/TaxasdeJuro/Documents/curva_rendimento_e.pdf
2 9 http://www.reuters.com/article/2011/10/05/idUSL5E7L537E20111005
3 0 В сегмента между десетгодишните и тригодишните ценни книжа.
3 1 http://www.bankofgreece.gr/Pages/en/Statistics/rates_markets/titloieldimosiou/titloieldimosiou.aspx?

Year=2011
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Германия, Франция и Великобритания „удържат позициите”. Към месец
октомври 2011 г. кривата на доходността на френските32 и британските33 прави-
телствени цени книжа има подчертан положителен наклон, а в Германия раз-
ликата между десетгодишната и двегодишната доходност е близо 140 базисни
точки.

Без съответния иконометричен инструментариум анализът за визираните
европейски държави може да следва единствено „техническия прочит” – ин-
терпретацията на „доказаната” историческа връзка между наклона на кривата
и бъдещата икономическа активност. На свой ред, приложеният прόбит модел
(1.2) за България предоставя възможност за детайлно изследване на връзката.
При времеви спред от над 200 базисни точки, към второто тримесечие на 2009
г., вероятността от рецесия осем тримесечия по-късно (към лятото на 2011 г.) е
със стойности близки до нулевите34. Величината на времевия спред за първото
тримесечие на 2011 г. също не дава индикация за рецесия към средата на 2012
или началото на 2013 г.

Представените прогнози за страната ни трябва да бъдат приемани с осо-
бено внимание35, тъй като оценките на параметрите на модела са основани на
данни за период, през който доходността на ДЦК в България следва тясно ди-
намиката на германския си бенчмарк. През 2008 г. това „приближаване” е
прекъснато. На свой ред, общата рецесия в Европа несъмнено ще засегне се-
риозно и нашата икономика като повиши в значителна степен рисковия профил
– очакване, което намира отражение в „набързо” ревизираните прогнози на Ев-
ропейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) за темпа на икономи-
чески растеж в Източна Европа и страната ни36.

3 2 http://www.banque-france.fr/en/economics-statistics/rates/french-government-debt-refrence-rates.html
3 3 http://www.yieldcurve.com/MktYCdata.asp
3 4 Прогнозата се потвърждава – съгласно ревизираните данни на ЕБВР, реалният темп на БВП в

България за 2011 г. е умерен - 1,8%. Вж.:http://www.ebrd.com/english/pages/news/press/2012/
120124 .shtml

3 5 Tестваният модел се основава на определението за „техническа рецесия” и отчита единствено
наличието или отсъствието на това явление.

3 6 Прогнозата на ЕБВР за 2012 г., представена към края на октомври 2011 г. беше за темп на
икономически растеж от 2,3 %. На фона на последните събития, през януари 2012 г. те са ревизи-
рани, а новата прогноза е за ръст от 1,2%.; Вж.:http://www.ebrd.com/english/pages/news/press /
2012/120124.shtml.; Безпокойство буди фактът, че това рязко редуциране на прогнозите е в
рамките само на няколко месеца. Рисковият профил в икономиката ни се усложнява и по линия на
предстоящите плащания по външния дълг (през 2013 г. и 2015 г.) и текущото състоянието на
фискалния резерв към първото тримесечие на 2012 г.
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DOES  THE  YIELD  CURVE  FORECAST  THE  RECESSION
IN  BULGARIAN  ECONOMY?

Assist.  Prof.  Kiril  Georgiev

Abstract

The slope of the yield curve, expressing the difference between long-term and short-term
interest rates, has for more than two decades been viewed as a reliable early warning indicator
of a wide range of macroeconomic variables. The article makes an attempt at analyzing the
connection between the time spread of government securities in Bulgaria and the probability
of subsequent recession in the light of the probit models. The obtained results give us reason
to define the relation under study as „the reliably functioning aspect” of the „multi-layer”
information content of the yield curve in Bulgaria.

ПРОГНОЗИРУЕТ  ЛИ  КРИВАЯ  ДОХОДОВ  РЕЦЕССИЮ
В  БОЛГАРСКОЙ  ЭКОНОМИКЕ

Асс.  Кирил  Георгиев

Резюме

Наклон кривой доходов, выражающий разницу между долгосрочными и краткос-
рочными уровнями процентов, уже более двух десятилетий рассматривается как надеж-
ный опережающий индикатор широкого круга макроэкономических переменных.

В статье предпринята попытка анализа связи между временнымм спредом ДЦК в
Болгарии и вероятностью последующей рецессии сквозь призму пробит моделей. Полу-
ченные результаты дают нам основание определить исследуемую зависимость как „на-
дежно работающий аспект” „многопластового” информационного содержания кривой
доходов в Болгарии.


