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ОЦЕНКА НА ЕЛАСТИЧНОСТТА НА ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ
С ЕНЕРГИЙНИ РЕСУРСИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЧРЕЗ МОДЕЛА НА АЛМОН

Гл. ас. Любомир Любенов

Въведение

Енергийните ресурси са важна основа за икономическата дейност. Нуждите
на националните икономики от тях нарастват  всяка година. Поради това иконо-
миката не би могла да функционира нормално без необходимите и достатъчни
енергийни ресурси. Република България е малка, ресурсно необезпечена страна
с традиционно отворена икономика, чийто внос и износ оказват съществено вли-
яние върху развитието на националното £ стопанство. На фона на световната
тенденция на изчерпване на природните богатства, особено място в това отноше-
ние заемат енергийните ресурси. Значителното увеличение на международната
търговия определя „разходно-пренасочващата политика” като важен инструмент
за макроикономическо равновесие. През последните години сме свидетели на
постоянни промени в икономическото и политическото ни развитие. Енергийният
сектор е основополагащ за развитието на националната икономика. По-конкретно
външната търговия с енергийни ресурси е определяща за равновесието на пла-
тежния баланс. Изучаването £ в новите икономически и политически условия
представлява интерес от първостепенна важност, както от страна на статисти-
ческата наука и практика, така и от страна на държавното управление.

Европейският съюз предприема редица мерки в това отношение. Енергията
има основно значение за функционирането на Европа. Времето на сигурна и евти-
на енергия за Европа е отминало. Всички държави-членки са изправени пред пре-
дизвикателствата на климатичните промени, нарастването на зависимостта от
внос и по-високите цени на енергията. Взаимната зависимост на държавите-членки
на ЕС в енергетиката, както и в много други области, нараства – срив в електро-
захранването на една страна незабавно оказва влияние и върху други1.

Влезлият в сила на 16.04.1998 г. основен договор към Европейската енер-
гийна харта задължава и България да спазва неговите основни изисквания. Те,
впоследствие, осигуряват изпълнението на плана за действие относно енергий-
ната ефективност (2010/2107(INI)), в съответствие с приетата резолюция на
Европейския парламент2.
1 Съобщение на Комисията до Европейския съвет и Европейския парламент. Енергийна политика

за Европа, {SEC(2007) 12},COM(2007) 1 окончателен, Брюксел, 10.1.2007, с. 3.
2 Резолюция на Европейския парламент от 15 декември 2010 г. относно преразглеждането на

плана за действие относно енергийната ефективност (2010/2107(INI)), (2012/C 169 E/09), 2010.
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Цел на тази статия е да оцени еластичността на външната търговия с
енергийни ресурси спрямо няколко макроикономически променливи, въз основа
на теорията на еластичността3, с помощта на модела на Алмон4.

За целта се формулират и изпълняват следните основни задачи.
1. Избор на макроикономически променливи и фиксиране на периода на

изследването.
2. Разработване на конкретна методика за оценка на еластичността на

външната търговия с енергийни ресурси.
3. Експериментиране на иконометрични модели за оценка на еластичност-

та и обобщаване на получените резултати.
Използват се данни за вноса и износа на енергийни ресурси по основни

търговски партньори по тримесечия за периода 1998:1–2011:4. Избраните мак-
роикономически променливи са БВП5, ИПЦ6, номинален валутен курс спрямо
щатския долар и реален ефективен валутен курс. Понижението на индексите на
валутния курс показва поскъпване на лева. Всички индекси са изчислени при
база последното тримесечие на 1997 г. Източници на данните са статистичес-
ките публикации на НСИ, БНБ и Евростат.

Модел на Алмон (модел на разпределени лагове)

Както повечето икономически процеси, така и зависимостта между ва-
лутния курс и международните транзакции не се проявява незабавно, а с изве-
стно закъснение7. Т.е., изследваната връзка има динамичен характер. Основни
източници на лагови ефекти в проявлението на зависимостта са макроикономи-
ческите фактори, поради което може да се приеме, че не само валутният курс е
с подобно въздействие8. Продължение на класическия регресионен модел е
представянето на изследваната връзка от един фактор чрез неговите лагови
въздействия върху зависимата променлива9, който има следния вид:

(1)

където:
yt е зависимата променлива в момент t;
xt, xt-1, ... , xt-k – независима лагова факторна променлива до к-ти порядък;
ω, δ, βk – параметри на модела;
εt – остатъци.

 tktktttt xxxy 
 ...

110 ,

3 Rose, Andrew K. The role of exchange rates in a popular model of international trade: Does the
‘Marshall–Lerner’ condition hold?, Journal of International Economics 30 (3–4), 1991, pp. 301–316.

4 Almon, S. The distributed lag between capital appropriations and expenditures. // Econometrica, 1965,
№ 33, pp. 178-196.

5 Брутен вътрешен продукт.
6 Индекс на потребителските цени.
7 Gujarati, Damodar. Basic Econometrics. New York: McGraw Hill, Inc.2003, pp. 657-659.
8 Gujarati, Damodar. Basic Econometrics…, pp. 662-663.
9 Speaker, Paul J., Mitchell, Douglas, W. and Gelles, Gregory M. Geometric combination lags as flexible

infinite distributed lag estimators. Journal of Economic Dynamics and Control 13, 1989, pp. 171-185.
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Параметрите βk се представят чрез полином от вида:

(2)

Статистически значимите лагови параметри се тълкуват като чисти кое-
фициенти на еластичност, но само при условие, че включените в модела про-
менливи са интегрирани от първи порядък.

Проблем на оценяването на PDLs10 е определянето на порядъка на двата
основни параметъра на модела. Лагът се установява с използването на крите-
риите на Akaike и Schwarz като се вземат под внимание конкретните условия на
изследваната връзка. Същевременно максималният лаг, който може да се из-
ползва, се ограничава чисто технически от изискването той да не е по-голям от
n/4, където n е дължината на изследвания динамичен ред. От друга страна,
определянето на полинома за изразяване на βk се детерминира от изискването
на иконометричната теория той да е по-малък или равен на лагът, т. е. p<=k11.
Видът на конкретен модел се дефинира, като се посочат двата му параметъра,
т. е. (k, p).

Коректното приложение на оценъчния метод изисква да се проверят ос-
татъците за серийна корелация. За целта се използва тестът на Durbin-Watson
(DW-тест)12. При установяването на статистически значима автокорелация се
прибавя фиктивната променлива  AR(1), чрез която се симулира авторегресио-
нен процес от първи порядък. В някои случаи се налага и прибавянето на фик-
тивната променлива AR(2).

Включването на фиктивни променливи, обаче, може да предизвика при-
емането на модел, който не показва влиянието на факторите, а се дължи изцяло
на константата и/или авторегресорите. В този случай, според F-критерия, може
да се докаже адекватност, но реално да не съществува релация. С цел ограни-
чаването на невярна интерпретация на критерия на Фишер се използва теста на
Wald13. Чрез него се извършва тест за адекватност за избрани независими
променливи. Изчисляват се две характеристики – F и χ2. Нулевата хипотеза се
отхвърля, когато и двете са над критичните стойности при дадените степени на
свобода и прието равнище на значимост α. Тогава може да се приеме, че даде-
ният модел е адекватен. В противен случай той се отхвърля.

На практика, като се използват горните разсъждения, се експериментират
множество модели и се избира онзи от тях, който най-пълно отговаря на изиск-
ванията на всички критерии. В конкретния случай, при наличие на 56 наблюде-
ния, максималната дълбочина на лага може да е 56/4=14. От изследователска
гледна точка експериментирането на модели до този лаг е необосновано, тъй
като не биха дали икономически смислени резултати. Предвид естеството на
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1 0 Модел на разпределени лагове.
1 1 Хаджиев, В. Еластичност на външната търговия. Славена, Варна, 2001, с. 47.
1 2 Димитров, А. Въведение в иконометрията. Абагар, Велико Търново, 1995, с. 255-256.
1 3 Davidson, R. and J. MacKinnon. Estimation and Inference in Econometrics. Oxford University Press,

1993.
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данните, а именно – тримесечни, то максимално допустимият лаг за целите на
изследването следва да бъде 8. На този лаг съответства ефект на забавяне до
2 години, което считаме за една разумна и логически обоснована граница при
проявлението на влиянието на еластичността. Полиномът в моделите може да
бъде с порядък от 1 до 8, предвид посоченото вече изискване. Същевременно
би било необосновано излишното усложняване на моделите и трудни за интер-
претиране получените резултати, ако се експериментира с полиноми от порядък
над 3. Това мнение се подкрепя от множеството експерименти, проведени от
изследователя, и има доказано практико-приложен ефект. Така се определят
параметрите на моделите да са в порядъка от (1, 1) до (8, 3).

Установените зависимости чрез модела на Almon могат да се използват
за прогностични цели, но при условие, че текущата стойност на фактора не оказва
съществено влияние върху зависимата променлива.

Иконометрични модели за оценка на еластичността

В конкретното изследване като зависими променливи се избират общият
внос и износ на енергийни ресурси, както и вносът и износът им от и за ЕС-15.
Освен тях се взимат и вносът на енергийни ресурси от група „Европа“ и из-
носът на енергийни ресурси за „Балкански държави“. Основание за това са от-
носителните дялове, които имат съответните търговски партньори във външна-
та търговия с енергийни ресурси (таблица 1).

Таблица 1

Относителни дялове на вноса и износа на енергийни ресурси по
търговски партньори, осреднени за периода 1998-2011 г. (в проценти)

Източник: Авторът.

Посочените динамични редове за външната търговия, както и избраните
макроикономически променливи следва да се  изследват за интегрираност. Те-
стовете за интегрираност се прилагат върху сезонно ажустираните данни. Това

внос износ внос износ
Европейски съюз - 15 0,9 2,2 2,2 4,3
ЕС - нови държави членки 1,4 1,2 14,8 14,4
Европа 16,1 0,9 73,8 14,5
Балкански държави 0,2 4,6 2,7 27,4
Америка 0,5 0,5 7,5 11,8
Азия 1,4 2,2 12,9 29,4
Други държави 0,8 0,7 25,4 13,4

ОБЩО 21,3 12,3 - -
Източник: Авторът

Търговски партньор
Дял за съответния

Дял от общия
търговски партньор

-
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е необходимо, понеже при установяването на зависимости сезонността в про-
менливите може да прикрие или изкуствено да подсили дадена релация. Ме-
тодът за сезонно ажустиране е Census X11.2. След отстраняване влиянието на
сезонността, данните се логаритмуват. Това се прави с цел стабилизиране на
дисперсията на изследваните динамични редове. Получените оценки със сери-
ите от натурални логаритми са много по-надеждни и не изкривяват по никакъв
начин крайните резултати от моделирането. Така получените динамични редо-
ве се подлагат на разширения тест за интегрираност на Дики-Фулър14, резулта-
тите от които се представят в таблица 2.

Таблица 2

Резултати от проведените тестове за интегрираност
на изследваните динамични редове

* none - без включване на константа или линеен тренд;
trend/const – с включване на константа и линеен тренд;
const – с включване само на константа;

** MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.

Критерии за избор на основното уравнение при ADF15 и PP16 тестовете са
отсъствие на автокорелация в остатъците и оптимални стойности за AIC17 и
SC18 критериите19. Критичната стойност за всички динамични редове се фик-
сира при 1 %  риск за грешка.

Оказва се, че всички изследвани динамични редове, с изключение на два,
са интегрирани от първи порядък. Това налага при изследването на зависимос-
тите да се използват техните първи последователни разлики. В този смисъл,

Вид модел
Променлива   на теста* 1% Critical 1% Critical I~(d)

ADF PP Value** ADF PP Value**

Внос на енергийни ресурси (M)  trend/const -2,397 -2,758 -4,131 -7,651 -7,642 -4,135 1
Внос на енергийни ресурси от ЕС-15 (M1)  trend/const -3,330 -3,318 -4,131 -9,419 -9,848 -4,135 1
Внос на енергийни ресурси от "Европа" (M2)  trend/const -2,795 -2,962 -4,131 -8,618 -8,611 -4,135 1
Износ на енергийни ресурси (X)  trend/const -2,775 -2,965 -4,131 -9,756 -9,468 -4,135 1
Износ на енергийни ресурси за ЕС-15 (X1)  trend/const -6,500 -6,656 -4,131 - - - 0
Износ на енергийни ресурси за "Балкански държави" (X2) const -2,338 -2,356 -3,552 -7,758 -7,752 -3,555 1

БВП (GDP) const -1,356 -1,273 -3,552 -5,761 -5,893 -3,555 1
ИПЦ (CPI) const -0,357 -0,386 -3,552 -5,757552 -5,733 -3,555 1
Номинален валутен курс спрямо щатския долар (ER) none -0,590 -0,565 -2,605 -6,316 -6,286 -2,606 1
Реален ефективен валутен курс (REER) none -4,029 -3,984 -2,605 - - - 0
 *none - без включване на константа или линеен тренд; trend/const - с включване на константа и линеен тренд;
 const - с включване само на константа.
 **MacKinnon critical values for rejection of  hypothesis of  a unit root.

Логаритми на динамичните редове на факторните променливи

LEVEL Firsts difference
Test Statistic Test Statistic

Логаритми на сезонно ажустираните динамични редове на вноса и износа на енергийни ресурси

1 4 Charemza, W. W. and D.F. Deadman. New directions in econometric practice. Edward Elgar, Cheltenham,
1997, pp. 98-109.

1 5 Augmented Dickey-Fuller test.
1 6 Phillips-Perron test.
1 7 Akaike Information Criteria.
1 8 Scwarz Criteria.
1 9 Caporale, G. and M. Chui. Estimating Income and Price Elasticities of Trade in a Cointegration

Framework. Review of International Economics, May 99, Vol. 7 Issue 2, pp. 254-265.
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получените при моделирането регресионни  коефициенти могат да се тълкуват
като чисти коефициенти на еластичност. От зависимите променливи единстве-
но за динамичния ред на натуралните логаритми на износа на енергийни ресур-
си за ЕС-15 се установява интегрираност от нулев порядък, с наличие на стати-
стически значим детерминистичен тренд. Това обяснява получения резултат
от теста за интегрираност и позволява при моделирането с този динамичен ред
също да се използват първи последователни разлики. От факторните променли-
ви, индексът на реалния ефективен валутен курс също се оказва интегриран от
нулев порядък, но получените резултати от теста за интегрираност не бяха ед-
нозначни, което наложи допълнително тестване с KPSS20 тест, при който нуле-
вата хипотеза е обратна на тази при  ADF и PP тестовете21. Подобна проверка
се приложи и за динамичния ред на износа на енергийни ресурси за ЕС-15. Ре-
зултатите категорично показаха, че и двата реда са с наличието на статисти-
чески значим линеен тренд. Това позволява прякото оценяване на еластичност-
та в моделите с тези две променливи, чрез използването на техните първи пос-
ледователни разлики.

Всички модели за външната търговия на енергийни ресурси са от следния
вид, предвид обстоятелството, че приложената трансформация на данните е
намирането на първи последователни разлики22:

(3)

В този случай получените значими лагови регресионни коефициенти могат
да се тълкуват директно като лагови коефициенти на еластичност.

В резултат от моделирането се оказа, че няма значими модели за факто-
рите БВП, номинален и реален ефективен валутен курс.

Индексът на реалния ефективен валутен курс е базиран на относителните
тегла в промишлената търговия и е изчислен спрямо кошница от 19 страни с
най-голямо значение за външната търговия на България. Това може да обясни
липсата на значимо влияние, тъй като тези 19 страни в своята съвкупност оказ-
ват влияние върху външната търговия като цяло, а не специално върху вноса и
износа на енергийни ресурси. Същевременно няма и значими модели за вноса
на енергийни ресурси от ЕС-15, както и за износа на енергийни ресурси за ЕС-
15. Този факт би бил лесно обясним с обстоятелството, че през изследвания
период България вече е член на ЕС.

Всички значими модели са с фактора ИПЦ. Тъй като за дефлатор на но-
миналните валутни курсове при изчисляването му е използван ИПЦ, то това
допълнително обяснява липсата на еластичност спрямо реалния ефективен ва-
лутен курс. Инфлацията, измерена чрез ИПЦ, е тясно свързана, както с равни-

2 0 Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test.
2 1 Kwiatkowski, D, P. C. B. Phillips, P. Schmidt, and Y. Shin (1992): Testing the Null Hypothesis of

Stationarity against the Alternative of a Unit Root. Journal of Econometrics 54, 159-178.
2 2 Предложеният модел е модификация на автора.
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щето на безработица, така и с работната заплата. При съкращаване на произ-
водството, следва да се увеличи безработицата, работната заплата следва поне
да остане на същото равнище или в резултат на инфлацията да се намали в
реално изражение. При неизменен лихвен процент и величината на инвестиции-
те остава неизменна, което ще доведе до дефицит по текущите операции23. Ако
намаляването на производството е продължително, то тогава населението би
свило потреблението си, като се ориентира към запазване на спестяванията си,
за да посрещне очакваното продължително намаляване на доходите си. В този
случай текущият баланс няма да се промени. А при намаление на инвестициите
би се появил и излишък по текущите операции. В този смисъл в краткосрочен
план се очаква вносът да нараства, а износът да намалява. Но при продължите-
лен спад на БВП следва да се очаква ниска или почти нулева еластичност на
двете променливи. При растеж на БВП се очаква дефлация, което следва да
доведе до положителен баланс и растеж на износа. Аналогично, ако производ-
ството се разширява за по-продължителен период от време, то се очаква рав-
новесие по текущия баланс.

За общия внос на енергийни ресурси се получиха 14 значими модела, а за
вноса от група „Европа“ – 19. Съответно, за общия износ на енергийни ресурси
значимите модели са 12, а за износа за група „Балкански държави“ – 15. След
използването на критериите на Akaike и Schwarz бяха избрани определени мо-
дели, представени в таблица 3.

Според получените резултати, най-силна е еластичността на вноса от Евро-
па спрямо инфлацията при лаг нула: 4,26 до 4,62 %, в зависимост от избрания
модел. Тази оценка показва, че при висока инфлация през текущото тримесечие
вносът на енергийни ресурси от един от основните доставчици за страната ни би
нараснал значително, което в бъдеще би оскъпило стойността на енергоносите-
лите, както за производството, така и за населението. Последвалото проя-вление
на еластичността с отрицателен знак не компенсира социалната цена, която се
плаща от населението. Лаг със стойност 3 или 6 е твърде голям по стойност,
макар да балансира реакцията от положителното по знак влияние на инфлацията.
Общият внос на енергийни ресурси се предопределя в значителна степен от вно-
са им от група Европа, което потвърждава тезата за импортна чувствителност и,
в определен смисъл, зависимост от тези търговски партньори.

2 3 Масларов, Св. Валута и международни финанси. Princeps, С., 1998, с. 76.
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Таблица 3

Основни параметри на  моделите  на  еластичността
на външната търговия с енергийни ресурси

Заключение

Въз основа на получените резултати се обособяват следните изводи:
1. За наблюдавания период пряко може да се оцени еластичността на

външната търговия с енергийни ресурси, както общо, така и за вноса от група
„Европа“ и износа за група „Балкански държави“.

2. Външната търговия на енергийни ресурси е нееластична по отношение
на БВП, номиналния и реалния ефективен валутен курс. Същевременно вносът
и износът на енергийни ресурси от и за ЕС-15 не е еластичен спрямо избраните
макроикономически фактори.

3. Чрез ИПЦ се установява много силна чувствителност на външната
търговия спрямо инфлацията в страната. Сумарният ефект от лаговото влияние
на инфлацията е очаквано с отрицателен знак.

4. Съществува силно изразено лагово влияние на инфлацията с положите-
лен ефект при лаг нула и с отрицателен ефект с лаг от 3 до 6 тримесечия.

Характеристики X_1 X2_1
на модела

(CPI_1,6,1) 1 (CPI_1,8,3) 1 (CPI_1,3,1) 1 (CPI_1,6,3) 1 (CPI_1,6,1) 1 (CPI_1,6,1) 1

 R-squared 0,30 0,30 0,25 0,29 0,24 0,25
 Durbin-Watson stat 2,00 2,00 2,06 2,21 2,08 1,98
 Akaike info criterion -1,27 -1,17 -0,42 -0,38 -0,40 0,38
 Schwarz criterion -1,11 -0,93 -0,27 -0,15 -0,25 0,54
 F-statistic 6,39 3,50 5,20 3,43 4,63 4,83
 Prob(F-statistic) 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01
 Wald F-statistic 11,50 4,97 7,02 4,09 8,17 7,62
 Probability 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
 Wald Chi-square 23,00 19,90 14,05 16,35 16,34 15,23
 Probability 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 1,29 4,26 4,62 1,88 2,80
1
2 -1,48
3 -0,59 -4,35
4 -1,22 -1,44 -1,65 -2,26
5 -1,85 -1,86 -2,53 -3,52
6 -2,47 -1,80 -3,97 -3,42 -4,78
7 -1,09
8

Сумарен ефект -4,85 -6,20 -1,57 0,65 -5,72 -7,77

Вид на модела (X; k; p) [AR]

 Значими регресионни  коефициенти (лаг - стойност)

Зависима променлива
M_1 M2_1
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Доколкото това е очаквано за вноса, то този ефект за износа при лаг нула е пара-
докс, който може да се обясни с пренос на инфлация от ЕС. Това логично води до
въпроса дали този ефект е съществувал преди влизането на България в ЕС.

5. Показателен е фактът, че износът на енергийни ресурси за „Балкански
държави“ е определящ за общия износ. От друга страна вносът от група „Евро-
па“ се характеризира с много висока ценова еластичност при лаг нула, която
трудно се компенсира с останалите лагове.

Използването на модела на Алмон за оценка на еластичността на външна-
та търговия дава надеждни резултати и е добра основа за по-задълбоченото £
изследване. През наблюдавания период настъпва важна промяна във външнои-
кономическите и политическите отношения на България – начало на пълноп-
равно членство в ЕС. Поради тази причина не бе установено очакваното прояв-
ление на еластичността спрямо валутния курс. Същевременно се оцени силно-
то влияние на инфлацията, породено от ефекта на преноса £ от ЕС. Наличието
на този ефект предполага хипотезата, че съществуват различни проявления на
еластичността на външната търговия с енергийни ресурси преди и след влиза-
нето на България в Европейския съюз.

ASSESSMENT  OF  THE  ELASTICITY  OF  REPUBLIC
OF  BULGARIA’S  FOREIGN  TRADE IN  ENERGY  RESOURCES

BY  MEANS  OF  THE  ALMON  MODEL

Chief  Assist.  Prof. Lyubomir  Lyubenov

Abstract

The article presents an assessment of the elasticity of Bulgaria’s foreign trade in energy
resources against major macroeconomic variables. There are experimented models of distributed
lags. There is determined the inelasticity of the import and export of energy resources from and
to EU-15, as well as the lack of elasticity for the period under study with respect to GDP, the
nominal and the real effective exchange rates. The strong influence of inflation, measured by
means of CPI is also accounted for. The obtained estimates of elasticity reflect the impact of
Bulgaria’s membership of the EU.

ОЦЕНКА  ЭЛАСТИЧНОСТИ  ВНЕШНЕЙ  ТОРГОВЛИ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ РЕСПУБЛИКИ  БОЛГАРИИ

ПОСРЕДСТВОМ  МОДЕЛИ  АЛМОН

Гл. асс.  Любомир  Любенов

Резюме

В настоящей статье дается оценка эластичности внешней торговли энер-
гетическими ресурсами Болгарии по отношению к основным макроэкономи-
ческим переменным. Экспериментируются модели распределенных лагов. Ус-
танавливается неэластичность импорта и экспорта энергетических ресурсов в
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торговле с ЕС-15, а также и отсутствие эластичности в исследуемый период
относительно ВВП, номинального и реального эффективных валютных курсов.
Учтено сильное влияние инфляции, измеренной посредством ИПЦ. В получен-
ных оценках эластичности учтено влияние членства Болгарии в ЕС.


