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Каква	 е	 ролята	 на	 големите	 компании	 за	 макроикономически-
те	 колебания?	 Статията	 дава	 частичен	 отговор	 на	 този	 въпрос,	
като	разглежда	влиянието	на	големите	компании	върху	ръста	на	
брутния	вътрешен	продукт	на	регионално	ниво	–	на	примера	на	
област	Варна	и	област	Добрич.	Основната	хипотеза	е,	че	ако	раз-
пределението	в	размера	на	компаниите	е	силно	неравномерно	и	
може	да	се	опише	посредством	степенна	функция,	то	шоковете	в	
производителността	на	най-големите	компании	се	предават	и	на	
макроикономическо	ниво.	За	област	Варна	наличните	данни	не	са	
в	подкрепа	на	тази	хипотеза,	но	за	област	Добрич	хипотезата	не	
може	да	бъде	отхвърлена.	Статията	предлага	различни	механизми,	
които	биха	могли	да	са	в	основата	на	тези	различия.	
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Въведение

През	2011	година	френският	икономист	Ксавие	Габе	от	Харвардския	универ-
ситет	публикува	статия	в	списание	Econometrica,	озаглавена	The Granular Origins 
of Aggregate Fluctuations	(Gabaix	2011).	В	статията	се	предлага	хипотезата,	че	не-
малка	част	от	макроикономическите	колебания	се	пораждат	от	микроикономиче-
ски	шокове	за	отделни,	но	достатъчно	големи	фирми.	Това	виждане	контрастира	
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с	доминиращата	теза	в	макроикономическата	теория,	че	подобни	микроикономи-
чески	шокове	се	анулират	взаимно	като	следствие	от	закона	за	големите	числа.	
С	други	думи,	традиционното	схващане	е,	че	поради	наличието	на	множество	и	
разнообразни	по	своята	дейност	фирми	специфичните	за	отделната	фирма	шо-
кове	губят	сила	в	цялата	съвкупност	от	фирми.	В	теорията	на	Габе	динамиката	
в	основните	звена	на	икономиката	се	предава	на	макроикономическата	система	
като	цяло.

От	 тази	 гледна	 точка	 значителна	 част	 от	макроикономическите	 колебания	
не	 изглежда	 да	 е	 резултат	 единствено	 от	шокове,	 които	 засягат	 всички	фирми	
едновременно.	Произходът	на	макроикономическите	колебания	може	да	се	търси	
и	в	шокове,	засягащи	основните	звена	в	икономиката	–	най-едрите	фирми.	Тези	
шокове	от	своя	страна	се	„пренасят“	през	общото	макроикономическо	равнове-
сие	и	на	всички	останали	фирми	в	икономиката.	Габе	нарича	това	предположение	
„грануларна	хипотеза“.	Грануларната	хипотеза	не	отрича	ролята	на	чисто	мак-
роикономическите	шокове	 в	 резултат	 например	 на	 изменения	 във	фискалната,	
паричната	или	валутната	политика.	Напротив,	 важното	в	 случая	е	 схващането,	
че	подобни	съвкупни	 за	икономиката	шокове	не	 са	 единствените	двигатели	на	
стопанския	цикъл,	а	тяхното	действие	се	подсилва	от	специфични	за	най-големи-
те	фирми	шокове.

Използвайки	емпирични	данни	за	американската	икономика,	Габе	показва,	
че	изменения	в	производителността	на	най-големите	фирми	обясняват	около	една	
трета	от	годишните	колебания	на	брутния	вътрешен	продукт	(БВП)	на	страната.	
В	своето	изследване	Габе	използва	извадка	от	индивидуални	фирмени	данни	за	
икономиката	на	САЩ	за	сравнително	дълъг	период	от	време	–	от	1951	до	2008	го-
дина,		или	общо	58	последователни	години.	За	всяка	от	годините	Габе	проследява	
най-големите	100	компании	в	икономиката,	за	да	определи	т.нар.	грануларен ос-
татък.	Той	установява,	че	именно	грануларният	остатък	е	в	състояние	да	обясни	
значителна	част	от	колебанията	в	ръста	на	БВП.	Габе	смята,	че	тези	грануларни	
шокове	ще	имат	още	по-силно	действие	извън	САЩ	поради	факта,	че	американ-
ската	икономика	е	много	по-силно	диверсифицирана	в	сравнение	с	повечето	от	
останалите	икономики	по	света.	От	тази	гледна	точка	е	важно	грануларната	хипо-
теза	да	бъде	проверена	и	за	други	икономики.

В	годините	след	публикуването	на	статията	на	Габе	е	направен	опит	за	про-
верка	на	тази	хипотеза	и	в	някои	други	развити	икономики.	Основните	резултати	
от	тези	изследвания	са	обобщени	в	таблица	1.	По-голямата	част	от	тях	са	в	под-
крепа	на	грануларната	хипотеза.	Например	Лин	и	Перез,	следвайки	методология	
от	изследването	на	Габе,	установяват,	че	грануларната	хипотеза	е	в	състояние	да	
обясни	около	една	трета	и	от	колебанията	в	БВП	на	Германия	(Lin,	Perez	2014).	
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Шокове	в	производителността	на	най-големите	фирми	обясняват	значителна	част	
от	 колебанията	 на	БВП	и	на	 други	икономики	 –	 съответно	 18%	 за	Корея	 (Lee	
2015),	40%	за	8	икономики	от	ЕС	(това	са	Австрия,	Белгия,	Финландия,	Франция,	
Германия,	Италия,	Португалия,	Испания)	 (Ebeke,	Eklou	2017),	45%	за	Испания	
(Blanco-Arroyo	et	al.	2018),	40%	за	Финландия	(Fornaro,	Luomaranta	2018),	30%	за	
Великобритания	(Dacic,		Melolinna	2019)	и	от	20%	до	40%	за	Австралия	(Miranda-
Pinto,	Shen	2019).	Единствено	резултатите	от	изследването	на	Вагнер	и	Вехе	за	
Германия	не	са	подкрепят	грануларната	хипотеза	и	са	в	противоречие	с	останали-
те	до	момента	(Wagner,	Weche	2020).

Таблица 1
Емпирични изследвания на грануларната хипотеза

№ Изследване Извадка Резултати

1 Gabaix (2011) 100-те	 най-големи	 фирми	 в	
САЩ	от	1951	до	2008	г.

Грануларният	 остатък	 обяс-
нява	1/3	 от	 вариацията	 в	 ръ-
ста	на	БВП

2 Lin	&	Perez	(2014)
100-те	 най-големи	 фирми	 в	
САЩ,	 Германия,	 Канада	 и	
Великобритания

За	 САЩ	 и	 Германия	 грану-
ларният	 остатък	 обяснява	
1/3	от	вариацията	в	ръста	на	
БВП,	но	за	Великобритания	и	
Канада	резултатите	не	са	ед-
нозначни

3 Lee	(2015) 20-те	най-големи	фирми	в	Ко-
рея	от	1981	до	2001	г.

Грануларният	 остатък	 обяс-
нява	18%	от	вариацията	в	ръ-
ста	на	БВП

4 Ebeke	&	Eklou	
(2017)

100-те	 най-големи	 фирми	 в	
Европа	(от	8	държави,	вж.	те-
кста)	от	2000	до	2013	г.

Грануларният	 остатък	 обяс-
нява	40%	от	вариацията	в	ръ-
ста	на	БВП

5 Blanco-Arroyo et al. 
(2018)

100-те	 най-големи	 фирми	 в	
Испания	от	1995	до	2016	г.

Грануларният	 остатък	 обяс-
нява	45%	от	вариацията	в	ръ-
ста	на	БВП

6 Fornaro	&	
Luomaranta	(2018)

57-те	 най-големи	 фирми	 във	
Финландия	от	1998	до	2008	г.

Грануларният	 остатък	 обяс-
нява	около	40%	от	вариация-
та	в	ръста	на	БВП

7 Dacic	&	Melolinna 
(2019)

100-те	най-големи	фирми	във	
Великобритания	 от	 1988	 до	
2016	г.

Грануларният	 остатък	 обяс-
нява	около	30%	от	вариация-
та	в	ръста	на	БВП

8 Miranda-Pinto	&	
Shen (2019)

20-те	 най-големи	 фирми	 в	
Австралия	от	2000	до	2018	г.

Грануларният	 остатък	 обяс-
нява	между	 20-40%	 от	 вари-
ацията	в	ръста	на	БВП
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9 Wagner	&	Weche 
(2020)

100-те	 най-големи	 фирми	 в	
Германия	от	1978	до	2016	г.

Грануларният	 остатък	 не	 е	 в	
състояние	да	обясни	вариаци-
ята	в	ръста	на	БВП

10 Jannati,	Korniotis	&	
Kumar	(2020)

Най-големите	фирми	на	реги-
онално	ниво	(щат)	в	САЩ	от	
1977	до	2017	г.

Грануларният	 остатък	 обяс-
нява	до	30%	от	ръста	на	БВП	
на	съответния	щат

Стъпвайки	на	резултатите	на	изследванията	на	национално	ниво,	интересът	
все	повече	са	насочва	към	възможността	 грануларната	хипотеза	да	намира	по-
твърждение	и	на	по-ниско	(регионално)	равнище.	Причината	за	това	е,	че	различ-
ните	географски	региони	в	рамките	на	националната	икономика	са	хетерогенни.	
Някои	се	характеризират	с	по-равномерно	разпределение	на	размера	на	фирмите,	
докато	 при	 други	 то	 е	много	по-неравномерно.	 Региони,	 които	 са	 доминирани	
от	малко	на	брой	големи	фирми,	се	очаква	да	са	по-волатилни	от	макроиконо-
мическа	гледна	точка	(Daniele,	Stüber	2020).	Тази	хетерогенност	позволява	да	се	
откроят	евентуални	причини	за	валидността	или	невалидността	на	хипотезата.

Целта	на	настоящата	статия	е	емпиричната	проверка	на	грануларната	хипо-
теза	–	конкретно	за	област	Варна	и	област	Добрич.	Това	изглежда	удачно	пред-
вид	обстоятелството,	че	икономиките	на	двете	области,	въпреки	своята	близост,	
се	характеризират	с	различна	структура.	Това	предполага,	че	би	трябвало	да	са	
налице	разлики	в	разпределението	на	размера	на	най-големите	фирми,	а	от	тук	
и	разлики	в	тяхната	грануларност.	Въпросът	относно	източниците	на	макроико-
номическите	колебания	и	тяхната	връзка	с	микроикономическите	единици	е	осо-
бено	актуален	предвид	шоковете,	на	които	е	подложена	икономическата	система	
през	последното	десетилетие.

За	постигането	на	горепосочената	цел	са	решени	последователно	следните	
изследователски	задачи.	Първо,	в	следващия	параграф	е	представена	методологи-
ята	за	проверката	на	грануларната	хипотеза.	Втората	задача	се	състои	в	подбира-
нето	на	подходящи	данни,	които	в	случая	обхващат	период	от	11	последователни	
години	–	от	2008	до	2018	година	–	това	са	микроикономически	данни	за	отделни-
те	фирми,	както	и	макроикономически	данни	за	област	Варна	и	област	Добрич.	
Третата	 	 задача	 е	 емпиричната	 апробация	 на	 предложения	 в	 методологичната	
част	иконометричен	подход	и	извеждането	на	основните	резултати	от	изследва-
нето,	които	са	обобщени	в	заключителната	част	на	изложението.

Методология и данни

Емпиричната	проверката	на	грануларната	хипотеза	може	да	се	осъществи	в	
три	стъпки.	На	първо	място	следва	да	се	провери	дали	разпределението	в	разме-
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ра	на	фирмите	в	извадката	е	достатъчно	неравномерно,	или	с	други	думи,	дали	
следва	т.нар.	степенен закон	 (от	англ.	power law).	Той	описва	зависимост,която	
може	да	бъде	представена	посредством	показателна	функция	от	вида:	

6 
 

га, че би трябвало да са налице разлики в разпределението на размера на 

най-големите фирми, а от тук и разлики в тяхната грануларност. Въпросът 

относно източниците на макроикономическите колебания и тяхната връзка 

с микроикономическите единици е особено актуален предвид шоковете, на 

които е подложена икономическата система през последното десетилетие. 

За постигането на горепосочената цел са решени последователно 

следните изследователски задачи. Първо, в следващия параграф е предста-

вена методологията за проверката на грануларната хипотеза. Втората зада-

ча се състои в подбирането на подходящи данни, които в случая обхващат 

период от 11 последователни години – от 2008 до 2018 година – това са 

микроикономически данни за отделните фирми, както и макроикономи-

чески данни за област Варна и област Добрич. Третата  задача е емпирич-

ната апробация на предложения в методологичната част иконометричен 

подход и извеждането на основните резултати от изследването, които са 

обобщени в заключителната част на изложението. 

Методология и данни 

Емпиричната проверката на грануларната хипотеза може да се осъ-

ществи в три стъпки. На първо място следва да се провери дали разпреде-

лението в размера на фирмите в извадката е достатъчно неравномерно, или 

с други думи, дали следва т.нар. степенен закон (от англ. power law). Той 

описва зависимост, която може да бъде представена посредством показа-

телна функция от вида: 𝑌𝑌𝑌𝑌 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑋𝑋𝑋𝑋𝛽𝛽𝛽𝛽, където 𝑋𝑋𝑋𝑋 и 𝑌𝑌𝑌𝑌 са променливи, 𝛽𝛽𝛽𝛽 е степен-

ният показател и приема отрицателни стойности, а параметърът 𝛼𝛼𝛼𝛼 е (пре-

небрежима) константа (Gabaix 2016). 

Когато изследователският въпрос е свързан с разпределението на раз-

мера на фирмите в икономиката, то иконометричната оценка на степенния 

показател 𝛽𝛽𝛽𝛽 се свежда до следния логаритмичен модел: ln(𝑅𝑅𝑅𝑅) = ln𝛼𝛼𝛼𝛼 +

𝛽𝛽𝛽𝛽 ln(𝑆𝑆𝑆𝑆), където S е размерът на отделната фирма (от англ. size), обикновено 

, 
където		

6 
 

га, че би трябвало да са налице разлики в разпределението на размера на 

най-големите фирми, а от тук и разлики в тяхната грануларност. Въпросът 

относно източниците на макроикономическите колебания и тяхната връзка 

с микроикономическите единици е особено актуален предвид шоковете, на 

които е подложена икономическата система през последното десетилетие. 

За постигането на горепосочената цел са решени последователно 

следните изследователски задачи. Първо, в следващия параграф е предста-

вена методологията за проверката на грануларната хипотеза. Втората зада-

ча се състои в подбирането на подходящи данни, които в случая обхващат 

период от 11 последователни години – от 2008 до 2018 година – това са 

микроикономически данни за отделните фирми, както и макроикономи-

чески данни за област Варна и област Добрич. Третата  задача е емпирич-

ната апробация на предложения в методологичната част иконометричен 

подход и извеждането на основните резултати от изследването, които са 

обобщени в заключителната част на изложението. 

Методология и данни 

Емпиричната проверката на грануларната хипотеза може да се осъ-

ществи в три стъпки. На първо място следва да се провери дали разпреде-

лението в размера на фирмите в извадката е достатъчно неравномерно, или 

с други думи, дали следва т.нар. степенен закон (от англ. power law). Той 

описва зависимост, която може да бъде представена посредством показа-

телна функция от вида: 𝑌𝑌𝑌𝑌 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑋𝑋𝑋𝑋𝛽𝛽𝛽𝛽, където 𝑋𝑋𝑋𝑋 и 𝑌𝑌𝑌𝑌 са променливи, 𝛽𝛽𝛽𝛽 е степен-

ният показател и приема отрицателни стойности, а параметърът 𝛼𝛼𝛼𝛼 е (пре-

небрежима) константа (Gabaix 2016). 

Когато изследователският въпрос е свързан с разпределението на раз-

мера на фирмите в икономиката, то иконометричната оценка на степенния 

показател 𝛽𝛽𝛽𝛽 се свежда до следния логаритмичен модел: ln(𝑅𝑅𝑅𝑅) = ln𝛼𝛼𝛼𝛼 +

𝛽𝛽𝛽𝛽 ln(𝑆𝑆𝑆𝑆), където S е размерът на отделната фирма (от англ. size), обикновено 

	са	променливи,	
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га, че би трябвало да са налице разлики в разпределението на размера на 
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с микроикономическите единици е особено актуален предвид шоковете, на 

които е подложена икономическата система през последното десетилетие. 

За постигането на горепосочената цел са решени последователно 

следните изследователски задачи. Първо, в следващия параграф е предста-

вена методологията за проверката на грануларната хипотеза. Втората зада-

ча се състои в подбирането на подходящи данни, които в случая обхващат 

период от 11 последователни години – от 2008 до 2018 година – това са 

микроикономически данни за отделните фирми, както и макроикономи-

чески данни за област Варна и област Добрич. Третата  задача е емпирич-

ната апробация на предложения в методологичната част иконометричен 

подход и извеждането на основните резултати от изследването, които са 

обобщени в заключителната част на изложението. 

Методология и данни 

Емпиричната проверката на грануларната хипотеза може да се осъ-

ществи в три стъпки. На първо място следва да се провери дали разпреде-

лението в размера на фирмите в извадката е достатъчно неравномерно, или 

с други думи, дали следва т.нар. степенен закон (от англ. power law). Той 

описва зависимост, която може да бъде представена посредством показа-

телна функция от вида: 𝑌𝑌𝑌𝑌 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑋𝑋𝑋𝑋𝛽𝛽𝛽𝛽, където 𝑋𝑋𝑋𝑋 и 𝑌𝑌𝑌𝑌 са променливи, 𝛽𝛽𝛽𝛽 е степен-

ният показател и приема отрицателни стойности, а параметърът 𝛼𝛼𝛼𝛼 е (пре-

небрежима) константа (Gabaix 2016). 

Когато изследователският въпрос е свързан с разпределението на раз-

мера на фирмите в икономиката, то иконометричната оценка на степенния 

показател 𝛽𝛽𝛽𝛽 се свежда до следния логаритмичен модел: ln(𝑅𝑅𝑅𝑅) = ln𝛼𝛼𝛼𝛼 +

𝛽𝛽𝛽𝛽 ln(𝑆𝑆𝑆𝑆), където S е размерът на отделната фирма (от англ. size), обикновено 
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най-големите фирми, а от тук и разлики в тяхната грануларност. Въпросът 

относно източниците на макроикономическите колебания и тяхната връзка 

с микроикономическите единици е особено актуален предвид шоковете, на 

които е подложена икономическата система през последното десетилетие. 

За постигането на горепосочената цел са решени последователно 

следните изследователски задачи. Първо, в следващия параграф е предста-

вена методологията за проверката на грануларната хипотеза. Втората зада-

ча се състои в подбирането на подходящи данни, които в случая обхващат 

период от 11 последователни години – от 2008 до 2018 година – това са 

микроикономически данни за отделните фирми, както и макроикономи-

чески данни за област Варна и област Добрич. Третата  задача е емпирич-

ната апробация на предложения в методологичната част иконометричен 

подход и извеждането на основните резултати от изследването, които са 

обобщени в заключителната част на изложението. 

Методология и данни 

Емпиричната проверката на грануларната хипотеза може да се осъ-

ществи в три стъпки. На първо място следва да се провери дали разпреде-

лението в размера на фирмите в извадката е достатъчно неравномерно, или 

с други думи, дали следва т.нар. степенен закон (от англ. power law). Той 

описва зависимост, която може да бъде представена посредством показа-

телна функция от вида: 𝑌𝑌𝑌𝑌 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑋𝑋𝑋𝑋𝛽𝛽𝛽𝛽, където 𝑋𝑋𝑋𝑋 и 𝑌𝑌𝑌𝑌 са променливи, 𝛽𝛽𝛽𝛽 е степен-

ният показател и приема отрицателни стойности, а параметърът 𝛼𝛼𝛼𝛼 е (пре-

небрежима) константа (Gabaix 2016). 

Когато изследователският въпрос е свързан с разпределението на раз-

мера на фирмите в икономиката, то иконометричната оценка на степенния 

показател 𝛽𝛽𝛽𝛽 се свежда до следния логаритмичен модел: ln(𝑅𝑅𝑅𝑅) = ln𝛼𝛼𝛼𝛼 +

𝛽𝛽𝛽𝛽 ln(𝑆𝑆𝑆𝑆), където S е размерът на отделната фирма (от англ. size), обикновено 

	е	(пренебрежима)	константа	(Gabaix	2016).
Когато	изследователският	 въпрос	 е	 свързан	 с	 разпределението	на	 размера	

на	фирмите	в	икономиката,	то	иконометричната	оценка	на	степенния	показател	
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га, че би трябвало да са налице разлики в разпределението на размера на 

най-големите фирми, а от тук и разлики в тяхната грануларност. Въпросът 

относно източниците на макроикономическите колебания и тяхната връзка 

с микроикономическите единици е особено актуален предвид шоковете, на 

които е подложена икономическата система през последното десетилетие. 

За постигането на горепосочената цел са решени последователно 

следните изследователски задачи. Първо, в следващия параграф е предста-

вена методологията за проверката на грануларната хипотеза. Втората зада-

ча се състои в подбирането на подходящи данни, които в случая обхващат 
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микроикономически данни за отделните фирми, както и макроикономи-

чески данни за област Варна и област Добрич. Третата  задача е емпирич-

ната апробация на предложения в методологичната част иконометричен 

подход и извеждането на основните резултати от изследването, които са 

обобщени в заключителната част на изложението. 

Методология и данни 

Емпиричната проверката на грануларната хипотеза може да се осъ-

ществи в три стъпки. На първо място следва да се провери дали разпреде-

лението в размера на фирмите в извадката е достатъчно неравномерно, или 

с други думи, дали следва т.нар. степенен закон (от англ. power law). Той 

описва зависимост, която може да бъде представена посредством показа-

телна функция от вида: 𝑌𝑌𝑌𝑌 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑋𝑋𝑋𝑋𝛽𝛽𝛽𝛽, където 𝑋𝑋𝑋𝑋 и 𝑌𝑌𝑌𝑌 са променливи, 𝛽𝛽𝛽𝛽 е степен-

ният показател и приема отрицателни стойности, а параметърът 𝛼𝛼𝛼𝛼 е (пре-

небрежима) константа (Gabaix 2016). 

Когато изследователският въпрос е свързан с разпределението на раз-

мера на фирмите в икономиката, то иконометричната оценка на степенния 

показател 𝛽𝛽𝛽𝛽 се свежда до следния логаритмичен модел: ln(𝑅𝑅𝑅𝑅) = ln𝛼𝛼𝛼𝛼 +

𝛽𝛽𝛽𝛽 ln(𝑆𝑆𝑆𝑆), където S е размерът на отделната фирма (от англ. size), обикновено 

	се	свежда	до	следния	логаритмичен	модел:	
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га, че би трябвало да са налице разлики в разпределението на размера на 

най-големите фирми, а от тук и разлики в тяхната грануларност. Въпросът 

относно източниците на макроикономическите колебания и тяхната връзка 

с микроикономическите единици е особено актуален предвид шоковете, на 

които е подложена икономическата система през последното десетилетие. 

За постигането на горепосочената цел са решени последователно 

следните изследователски задачи. Първо, в следващия параграф е предста-

вена методологията за проверката на грануларната хипотеза. Втората зада-

ча се състои в подбирането на подходящи данни, които в случая обхващат 

период от 11 последователни години – от 2008 до 2018 година – това са 

микроикономически данни за отделните фирми, както и макроикономи-

чески данни за област Варна и област Добрич. Третата  задача е емпирич-

ната апробация на предложения в методологичната част иконометричен 

подход и извеждането на основните резултати от изследването, които са 

обобщени в заключителната част на изложението. 

Методология и данни 

Емпиричната проверката на грануларната хипотеза може да се осъ-

ществи в три стъпки. На първо място следва да се провери дали разпреде-

лението в размера на фирмите в извадката е достатъчно неравномерно, или 

с други думи, дали следва т.нар. степенен закон (от англ. power law). Той 

описва зависимост, която може да бъде представена посредством показа-

телна функция от вида: 𝑌𝑌𝑌𝑌 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑋𝑋𝑋𝑋𝛽𝛽𝛽𝛽, където 𝑋𝑋𝑋𝑋 и 𝑌𝑌𝑌𝑌 са променливи, 𝛽𝛽𝛽𝛽 е степен-

ният показател и приема отрицателни стойности, а параметърът 𝛼𝛼𝛼𝛼 е (пре-

небрежима) константа (Gabaix 2016). 

Когато изследователският въпрос е свързан с разпределението на раз-

мера на фирмите в икономиката, то иконометричната оценка на степенния 

показател 𝛽𝛽𝛽𝛽 се свежда до следния логаритмичен модел: ln(𝑅𝑅𝑅𝑅) = ln𝛼𝛼𝛼𝛼 +

𝛽𝛽𝛽𝛽 ln(𝑆𝑆𝑆𝑆), където S е размерът на отделната фирма (от англ. size), обикновено 
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га, че би трябвало да са налице разлики в разпределението на размера на 

най-големите фирми, а от тук и разлики в тяхната грануларност. Въпросът 

относно източниците на макроикономическите колебания и тяхната връзка 

с микроикономическите единици е особено актуален предвид шоковете, на 

които е подложена икономическата система през последното десетилетие. 

За постигането на горепосочената цел са решени последователно 

следните изследователски задачи. Първо, в следващия параграф е предста-

вена методологията за проверката на грануларната хипотеза. Втората зада-

ча се състои в подбирането на подходящи данни, които в случая обхващат 

период от 11 последователни години – от 2008 до 2018 година – това са 

микроикономически данни за отделните фирми, както и макроикономи-

чески данни за област Варна и област Добрич. Третата  задача е емпирич-

ната апробация на предложения в методологичната част иконометричен 

подход и извеждането на основните резултати от изследването, които са 
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Емпиричната проверката на грануларната хипотеза може да се осъ-
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лението в размера на фирмите в извадката е достатъчно неравномерно, или 

с други думи, дали следва т.нар. степенен закон (от англ. power law). Той 

описва зависимост, която може да бъде представена посредством показа-

телна функция от вида: 𝑌𝑌𝑌𝑌 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑋𝑋𝑋𝑋𝛽𝛽𝛽𝛽, където 𝑋𝑋𝑋𝑋 и 𝑌𝑌𝑌𝑌 са променливи, 𝛽𝛽𝛽𝛽 е степен-

ният показател и приема отрицателни стойности, а параметърът 𝛼𝛼𝛼𝛼 е (пре-

небрежима) константа (Gabaix 2016). 

Когато изследователският въпрос е свързан с разпределението на раз-

мера на фирмите в икономиката, то иконометричната оценка на степенния 

показател 𝛽𝛽𝛽𝛽 се свежда до следния логаритмичен модел: ln(𝑅𝑅𝑅𝑅) = ln𝛼𝛼𝛼𝛼 +

𝛽𝛽𝛽𝛽 ln(𝑆𝑆𝑆𝑆), където S е размерът на отделната фирма (от англ. size), обикновено 	,	където	S	е	
размерът	на	отделната	фирма	(от	англ.	size),	обикновено	зададен	от	приходите	за	
разглеждания	период,	а	R	е	позицията	на	тази	фирма	в	извадката	(от	англ.	rank),	
като	фирмите	са	подредени	в	низходящ	ред	според	своя	размер,	започвайки	с	най-
едрата.	Коефициентът	
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га, че би трябвало да са налице разлики в разпределението на размера на 

най-големите фирми, а от тук и разлики в тяхната грануларност. Въпросът 

относно източниците на макроикономическите колебания и тяхната връзка 

с микроикономическите единици е особено актуален предвид шоковете, на 

които е подложена икономическата система през последното десетилетие. 
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следните изследователски задачи. Първо, в следващия параграф е предста-

вена методологията за проверката на грануларната хипотеза. Втората зада-
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чески данни за област Варна и област Добрич. Третата  задача е емпирич-
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Емпиричната проверката на грануларната хипотеза може да се осъ-

ществи в три стъпки. На първо място следва да се провери дали разпреде-

лението в размера на фирмите в извадката е достатъчно неравномерно, или 

с други думи, дали следва т.нар. степенен закон (от англ. power law). Той 

описва зависимост, която може да бъде представена посредством показа-

телна функция от вида: 𝑌𝑌𝑌𝑌 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑋𝑋𝑋𝑋𝛽𝛽𝛽𝛽, където 𝑋𝑋𝑋𝑋 и 𝑌𝑌𝑌𝑌 са променливи, 𝛽𝛽𝛽𝛽 е степен-

ният показател и приема отрицателни стойности, а параметърът 𝛼𝛼𝛼𝛼 е (пре-

небрежима) константа (Gabaix 2016). 

Когато изследователският въпрос е свързан с разпределението на раз-

мера на фирмите в икономиката, то иконометричната оценка на степенния 

показател 𝛽𝛽𝛽𝛽 се свежда до следния логаритмичен модел: ln(𝑅𝑅𝑅𝑅) = ln𝛼𝛼𝛼𝛼 +

𝛽𝛽𝛽𝛽 ln(𝑆𝑆𝑆𝑆), където S е размерът на отделната фирма (от англ. size), обикновено 

	в	модела	се	очаква	да	приема	отрицателни	стойности.
С	цел	постигането	на	по-точна	и	стабилна	оценка	на	степенния	показател	(
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га, че би трябвало да са налице разлики в разпределението на размера на 

най-големите фирми, а от тук и разлики в тяхната грануларност. Въпросът 

относно източниците на макроикономическите колебания и тяхната връзка 

с микроикономическите единици е особено актуален предвид шоковете, на 

които е подложена икономическата система през последното десетилетие. 

За постигането на горепосочената цел са решени последователно 

следните изследователски задачи. Първо, в следващия параграф е предста-

вена методологията за проверката на грануларната хипотеза. Втората зада-

ча се състои в подбирането на подходящи данни, които в случая обхващат 

период от 11 последователни години – от 2008 до 2018 година – това са 

микроикономически данни за отделните фирми, както и макроикономи-

чески данни за област Варна и област Добрич. Третата  задача е емпирич-

ната апробация на предложения в методологичната част иконометричен 

подход и извеждането на основните резултати от изследването, които са 

обобщени в заключителната част на изложението. 

Методология и данни 

Емпиричната проверката на грануларната хипотеза може да се осъ-

ществи в три стъпки. На първо място следва да се провери дали разпреде-

лението в размера на фирмите в извадката е достатъчно неравномерно, или 

с други думи, дали следва т.нар. степенен закон (от англ. power law). Той 

описва зависимост, която може да бъде представена посредством показа-

телна функция от вида: 𝑌𝑌𝑌𝑌 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑋𝑋𝑋𝑋𝛽𝛽𝛽𝛽, където 𝑋𝑋𝑋𝑋 и 𝑌𝑌𝑌𝑌 са променливи, 𝛽𝛽𝛽𝛽 е степен-

ният показател и приема отрицателни стойности, а параметърът 𝛼𝛼𝛼𝛼 е (пре-

небрежима) константа (Gabaix 2016). 

Когато изследователският въпрос е свързан с разпределението на раз-

мера на фирмите в икономиката, то иконометричната оценка на степенния 

показател 𝛽𝛽𝛽𝛽 се свежда до следния логаритмичен модел: ln(𝑅𝑅𝑅𝑅) = ln𝛼𝛼𝛼𝛼 +

𝛽𝛽𝛽𝛽 ln(𝑆𝑆𝑆𝑆), където S е размерът на отделната фирма (от англ. size), обикновено 

)  
Габе	и	Ибрагимов	предлагат	проста	корекция	на	модела,	която	е	особено	удачна	за	
по-малки	извадки.	За	целта	зависимата	променлива	в	посочения	по-горе	модел	се	
заменя	с	
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зададен от приходите за разглеждания период, а R е позицията на тази 

фирма в извадката (от англ. rank), като фирмите са подредени в низходящ 

ред според своя размер, започвайки с най-едрата. Коефициентът 𝛽𝛽𝛽𝛽 в моде-

ла се очаква да приема отрицателни стойности. 

С цел постигането на по-точна и стабилна оценка на степенния пока-

зател (𝛽𝛽𝛽𝛽) Габе и Ибрагимов предлагат проста корекция на модела, която е 

особено удачна за по-малки извадки. За целта зависимата променлива в 

посочения по-горе модел се заменя с (𝑅𝑅𝑅𝑅 − 1 2⁄ ), а самият модел придобива 

вида: ln(𝑅𝑅𝑅𝑅 − 1 2⁄ ) = 𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝛽𝛽𝛽𝛽 ln(𝑆𝑆𝑆𝑆) (Gabaix, Ibragimov 2011). В случай че раз-

пределението на фирмите е силно неравномерно, то абсолютната стойност 

на коефициента 𝛽𝛽𝛽𝛽 се очаква да лежи в интервал от [0,2]. Колкото по-ниска 

е неговата (абсолютна) стойност, толкова е по-голяма вероятността иконо-

миката да е доминирана от малко на брой изключително големи фирми. В 

случай че степенният показател е равен на единица, то за разпределението 

на разглежданата променлива се твърди, че следва т.нар. Закон на Зипф-

Парето (Axtell 2001; Иванов 2017). 

Втората стъпка в анализа е самото изчисление на грануларния оста-

тък. За целта първо се дефинира производителността, zit, на отделната 

фирма 𝑖𝑖𝑖𝑖 за всяка от годините 𝑡𝑡𝑡𝑡 като (естествен) логаритъм на съотношени-

ето между приходите на фирмата (𝑇𝑇𝑇𝑇𝑅𝑅𝑅𝑅) и броя на заетите от нея лица (𝐸𝐸𝐸𝐸): 

𝑧𝑧𝑧𝑧𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ∶= ln �
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 

� 

Темпът на нарастване на производителността за всяка от фирмите 

може да се изчисли като: 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖−1. Средната стойност на този темп 

на нарастване за всички фирми в извадката (𝐾𝐾𝐾𝐾) през съответната година е: 

𝑔𝑔𝑔𝑔𝑖𝑖𝑖𝑖��� =
1
𝐾𝐾𝐾𝐾�𝑔𝑔𝑔𝑔𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑁𝑁𝑁𝑁

𝑖𝑖𝑖𝑖=1

 

,	а	самият	модел	придобива	вида:	
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пределението на фирмите е силно неравномерно, то абсолютната стойност 

на коефициента 𝛽𝛽𝛽𝛽 се очаква да лежи в интервал от [0,2]. Колкото по-ниска 

е неговата (абсолютна) стойност, толкова е по-голяма вероятността иконо-

миката да е доминирана от малко на брой изключително големи фирми. В 

случай че степенният показател е равен на единица, то за разпределението 

на разглежданата променлива се твърди, че следва т.нар. Закон на Зипф-

Парето (Axtell 2001; Иванов 2017). 

Втората стъпка в анализа е самото изчисление на грануларния оста-

тък. За целта първо се дефинира производителността, zit, на отделната 

фирма 𝑖𝑖𝑖𝑖 за всяка от годините 𝑡𝑡𝑡𝑡 като (естествен) логаритъм на съотношени-
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(Gabaix,	Ibragimov	2011).	В	случай	че	разпределението	на	фирмите	е	силно	не-
равномерно,	 то	 абсолютната	 стойност	 на	 коефициента	
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га, че би трябвало да са налице разлики в разпределението на размера на 

най-големите фирми, а от тук и разлики в тяхната грануларност. Въпросът 

относно източниците на макроикономическите колебания и тяхната връзка 

с микроикономическите единици е особено актуален предвид шоковете, на 

които е подложена икономическата система през последното десетилетие. 

За постигането на горепосочената цел са решени последователно 

следните изследователски задачи. Първо, в следващия параграф е предста-

вена методологията за проверката на грануларната хипотеза. Втората зада-

ча се състои в подбирането на подходящи данни, които в случая обхващат 

период от 11 последователни години – от 2008 до 2018 година – това са 

микроикономически данни за отделните фирми, както и макроикономи-

чески данни за област Варна и област Добрич. Третата  задача е емпирич-

ната апробация на предложения в методологичната част иконометричен 

подход и извеждането на основните резултати от изследването, които са 

обобщени в заключителната част на изложението. 

Методология и данни 

Емпиричната проверката на грануларната хипотеза може да се осъ-

ществи в три стъпки. На първо място следва да се провери дали разпреде-

лението в размера на фирмите в извадката е достатъчно неравномерно, или 

с други думи, дали следва т.нар. степенен закон (от англ. power law). Той 

описва зависимост, която може да бъде представена посредством показа-

телна функция от вида: 𝑌𝑌𝑌𝑌 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑋𝑋𝑋𝑋𝛽𝛽𝛽𝛽, където 𝑋𝑋𝑋𝑋 и 𝑌𝑌𝑌𝑌 са променливи, 𝛽𝛽𝛽𝛽 е степен-

ният показател и приема отрицателни стойности, а параметърът 𝛼𝛼𝛼𝛼 е (пре-

небрежима) константа (Gabaix 2016). 

Когато изследователският въпрос е свързан с разпределението на раз-

мера на фирмите в икономиката, то иконометричната оценка на степенния 

показател 𝛽𝛽𝛽𝛽 се свежда до следния логаритмичен модел: ln(𝑅𝑅𝑅𝑅) = ln𝛼𝛼𝛼𝛼 +

𝛽𝛽𝛽𝛽 ln(𝑆𝑆𝑆𝑆), където S е размерът на отделната фирма (от англ. size), обикновено 

	 се	 очаква	 да	 лежи	 в	
интервал	от	[0,2].	Колкото	по-ниска	е	неговата	(абсолютна)	стойност,	толкова	е	
по-голяма	вероятността	икономиката	да	е	доминирана	от	малко	на	брой	изключи-
телно	големи	фирми.	В	случай	че	степенният	показател	е	равен	на	единица,	то	за	
разпределението	на	разглежданата	променлива	се	твърди,	че	следва	т.нар.	Закон 
на Зипф-Парето	(Axtell	2001;	Иванов	2017).

Втората	стъпка	в	анализа	е	самото	изчисление	на	грануларния	остатък.	За	
целта	първо	t	се	дефинира	производителността,	zit,	на	отделната	фирма	i	за	всяка	
от	годините		като	(естествен)	логаритъм	на	съотношението	между	приходите	на	
фирмата	(TR)	и	броя	на	заетите	от	нея	лица	(E):
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фирма в извадката (от англ. rank), като фирмите са подредени в низходящ 
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𝑔𝑔𝑔𝑔𝑖𝑖𝑖𝑖��� =
1
𝐾𝐾𝐾𝐾�𝑔𝑔𝑔𝑔𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑁𝑁𝑁𝑁

𝑖𝑖𝑖𝑖=1

 

Темпът	на	нарастване	на	производителността	за	всяка	от	фирмите	може	да	
се	изчисли	като:	

7 
 

зададен от приходите за разглеждания период, а R е позицията на тази 

фирма в извадката (от англ. rank), като фирмите са подредени в низходящ 

ред според своя размер, започвайки с най-едрата. Коефициентът 𝛽𝛽𝛽𝛽 в моде-

ла се очаква да приема отрицателни стойности. 

С цел постигането на по-точна и стабилна оценка на степенния пока-

зател (𝛽𝛽𝛽𝛽) Габе и Ибрагимов предлагат проста корекция на модела, която е 

особено удачна за по-малки извадки. За целта зависимата променлива в 

посочения по-горе модел се заменя с (𝑅𝑅𝑅𝑅 − 1 2⁄ ), а самият модел придобива 

вида: ln(𝑅𝑅𝑅𝑅 − 1 2⁄ ) = 𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝛽𝛽𝛽𝛽 ln(𝑆𝑆𝑆𝑆) (Gabaix, Ibragimov 2011). В случай че раз-

пределението на фирмите е силно неравномерно, то абсолютната стойност 

на коефициента 𝛽𝛽𝛽𝛽 се очаква да лежи в интервал от [0,2]. Колкото по-ниска 

е неговата (абсолютна) стойност, толкова е по-голяма вероятността иконо-

миката да е доминирана от малко на брой изключително големи фирми. В 

случай че степенният показател е равен на единица, то за разпределението 

на разглежданата променлива се твърди, че следва т.нар. Закон на Зипф-

Парето (Axtell 2001; Иванов 2017). 

Втората стъпка в анализа е самото изчисление на грануларния оста-

тък. За целта първо се дефинира производителността, zit, на отделната 

фирма 𝑖𝑖𝑖𝑖 за всяка от годините 𝑡𝑡𝑡𝑡 като (естествен) логаритъм на съотношени-

ето между приходите на фирмата (𝑇𝑇𝑇𝑇𝑅𝑅𝑅𝑅) и броя на заетите от нея лица (𝐸𝐸𝐸𝐸): 

𝑧𝑧𝑧𝑧𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ∶= ln �
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 

� 

Темпът на нарастване на производителността за всяка от фирмите 

може да се изчисли като: 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖−1. Средната стойност на този темп 

на нарастване за всички фирми в извадката (𝐾𝐾𝐾𝐾) през съответната година е: 

𝑔𝑔𝑔𝑔𝑖𝑖𝑖𝑖��� =
1
𝐾𝐾𝐾𝐾�𝑔𝑔𝑔𝑔𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑁𝑁𝑁𝑁

𝑖𝑖𝑖𝑖=1

 

.	Средната	стойност	на	този	темп	на	нарастване	
за	всички	фирми	в	извадката	(K)	през	съответната	година	е:

7 
 

зададен от приходите за разглеждания период, а R е позицията на тази 

фирма в извадката (от англ. rank), като фирмите са подредени в низходящ 

ред според своя размер, започвайки с най-едрата. Коефициентът 𝛽𝛽𝛽𝛽 в моде-

ла се очаква да приема отрицателни стойности. 

С цел постигането на по-точна и стабилна оценка на степенния пока-

зател (𝛽𝛽𝛽𝛽) Габе и Ибрагимов предлагат проста корекция на модела, която е 

особено удачна за по-малки извадки. За целта зависимата променлива в 

посочения по-горе модел се заменя с (𝑅𝑅𝑅𝑅 − 1 2⁄ ), а самият модел придобива 

вида: ln(𝑅𝑅𝑅𝑅 − 1 2⁄ ) = 𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝛽𝛽𝛽𝛽 ln(𝑆𝑆𝑆𝑆) (Gabaix, Ibragimov 2011). В случай че раз-

пределението на фирмите е силно неравномерно, то абсолютната стойност 

на коефициента 𝛽𝛽𝛽𝛽 се очаква да лежи в интервал от [0,2]. Колкото по-ниска 

е неговата (абсолютна) стойност, толкова е по-голяма вероятността иконо-

миката да е доминирана от малко на брой изключително големи фирми. В 

случай че степенният показател е равен на единица, то за разпределението 

на разглежданата променлива се твърди, че следва т.нар. Закон на Зипф-

Парето (Axtell 2001; Иванов 2017). 

Втората стъпка в анализа е самото изчисление на грануларния оста-

тък. За целта първо се дефинира производителността, zit, на отделната 

фирма 𝑖𝑖𝑖𝑖 за всяка от годините 𝑡𝑡𝑡𝑡 като (естествен) логаритъм на съотношени-

ето между приходите на фирмата (𝑇𝑇𝑇𝑇𝑅𝑅𝑅𝑅) и броя на заетите от нея лица (𝐸𝐸𝐸𝐸): 

𝑧𝑧𝑧𝑧𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ∶= ln �
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 

� 

Темпът на нарастване на производителността за всяка от фирмите 

може да се изчисли като: 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖−1. Средната стойност на този темп 

на нарастване за всички фирми в извадката (𝐾𝐾𝐾𝐾) през съответната година е: 

𝑔𝑔𝑔𝑔𝑖𝑖𝑖𝑖��� =
1
𝐾𝐾𝐾𝐾�𝑔𝑔𝑔𝑔𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑁𝑁𝑁𝑁

𝑖𝑖𝑖𝑖=1

 

Така	грануларният остатък 

5 
 

вида: 𝑌𝑌𝑌𝑌 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑋𝑋𝑋𝑋𝛽𝛽𝛽𝛽, където 𝑋𝑋𝑋𝑋 и 𝑌𝑌𝑌𝑌 са променливи, 𝛽𝛽𝛽𝛽 е степенният показател и приема отрицателни 

стойности, а параметърът 𝛼𝛼𝛼𝛼 е (пренебрежима) константа (Gabaix 2016). 

Когато изследователският въпрос е свързан с разпределението на размера на фирмите в 

икономиката, то иконометричната оценка на степенния показател 𝛽𝛽𝛽𝛽 се свежда до следния лога-

ритмичен модел: ln(𝑅𝑅𝑅𝑅) = ln𝛼𝛼𝛼𝛼 + 𝛽𝛽𝛽𝛽 ln(𝑆𝑆𝑆𝑆), където S е размерът на отделната фирма (от англ. size), 

обикновено зададен от приходите за разглеждания период, а R е позицията на тази фирма в из-

вадката (от англ. rank), като фирмите са подредени в низходящ ред според своя размер, започ-

вайки с най-едрата. Коефициентът 𝛽𝛽𝛽𝛽 в модела се очаква да приема отрицателни стойности. 

С цел постигането на по-точна и стабилна оценка на степенния показател (𝛽𝛽𝛽𝛽) Габе и Ибра-

гимов предлагат проста корекция на модела, която е особено удачна за по-малки извадки. За 

целта зависимата променлива в посочения по-горе модел се заменя с (𝑅𝑅𝑅𝑅 − 1 2⁄ ), а самият модел 

придобива вида: ln(𝑅𝑅𝑅𝑅 − 1 2⁄ ) = 𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝛽𝛽𝛽𝛽 ln(𝑆𝑆𝑆𝑆) (Gabaix, Ibragimov 2011). В случай че разпределени-

ето на фирмите е силно неравномерно, то абсолютната стойност на коефициента 𝛽𝛽𝛽𝛽 се очаква да 

лежи в интервал от [0,2]. Колкото по-ниска е неговата (абсолютна) стойност, толкова е по-голяма 

вероятността икономиката да е доминирана от малко на брой изключително големи фирми. В 

случай че степенният показател е равен на единица, то за разпределението на разглежданата про-

менлива се твърди, че следва т.нар. Закон на Зипф-Парето (Axtell 2001; Иванов 2017). 

Втората стъпка в анализа е самото изчисление на грануларния остатък. За целта първо се 

дефинира производителността, zit, на отделната фирма 𝑖𝑖𝑖𝑖 за всяка от годините 𝑡𝑡𝑡𝑡 като (естествен) 

логаритъм на съотношението между приходите на фирмата (𝑇𝑇𝑇𝑇𝑅𝑅𝑅𝑅) и броя на заетите от нея лица 

(𝐸𝐸𝐸𝐸): 

𝑧𝑧𝑧𝑧𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ∶= ln �
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖  

� 

Темпът на нарастване на производителността за всяка от фирмите може да се изчисли като: 

𝑔𝑔𝑔𝑔𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖−1. Средната стойност на този темп на нарастване за всички фирми в извадката (𝐾𝐾𝐾𝐾) 

през съответната година е: 

𝑔𝑔𝑔𝑔𝑖𝑖𝑖𝑖��� =
1
𝐾𝐾𝐾𝐾
�𝑔𝑔𝑔𝑔𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑁𝑁𝑁𝑁

𝑖𝑖𝑖𝑖=1

 

Така грануларният остатък  𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖 се получава като: 

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖 = �
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖𝑖𝑖−1
𝑌𝑌𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖−1

(𝑔𝑔𝑔𝑔𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑖𝑖𝑖𝑖���)
𝐾𝐾𝐾𝐾

𝑖𝑖𝑖𝑖=1

 

Той представлява претеглена сума на разликата между темпа на нарастване на производи-

телността на отделната фирма и средния темп на нарастване на всички фирми в извадката, като 

	се	получава	като:
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вида: 𝑌𝑌𝑌𝑌 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑋𝑋𝑋𝑋𝛽𝛽𝛽𝛽, където 𝑋𝑋𝑋𝑋 и 𝑌𝑌𝑌𝑌 са променливи, 𝛽𝛽𝛽𝛽 е степенният показател и приема отрицателни 

стойности, а параметърът 𝛼𝛼𝛼𝛼 е (пренебрежима) константа (Gabaix 2016). 

Когато изследователският въпрос е свързан с разпределението на размера на фирмите в 

икономиката, то иконометричната оценка на степенния показател 𝛽𝛽𝛽𝛽 се свежда до следния лога-

ритмичен модел: ln(𝑅𝑅𝑅𝑅) = ln𝛼𝛼𝛼𝛼 + 𝛽𝛽𝛽𝛽 ln(𝑆𝑆𝑆𝑆), където S е размерът на отделната фирма (от англ. size), 

обикновено зададен от приходите за разглеждания период, а R е позицията на тази фирма в из-

вадката (от англ. rank), като фирмите са подредени в низходящ ред според своя размер, започ-

вайки с най-едрата. Коефициентът 𝛽𝛽𝛽𝛽 в модела се очаква да приема отрицателни стойности. 

С цел постигането на по-точна и стабилна оценка на степенния показател (𝛽𝛽𝛽𝛽) Габе и Ибра-

гимов предлагат проста корекция на модела, която е особено удачна за по-малки извадки. За 

целта зависимата променлива в посочения по-горе модел се заменя с (𝑅𝑅𝑅𝑅 − 1 2⁄ ), а самият модел 

придобива вида: ln(𝑅𝑅𝑅𝑅 − 1 2⁄ ) = 𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝛽𝛽𝛽𝛽 ln(𝑆𝑆𝑆𝑆) (Gabaix, Ibragimov 2011). В случай че разпределени-

ето на фирмите е силно неравномерно, то абсолютната стойност на коефициента 𝛽𝛽𝛽𝛽 се очаква да 

лежи в интервал от [0,2]. Колкото по-ниска е неговата (абсолютна) стойност, толкова е по-голяма 

вероятността икономиката да е доминирана от малко на брой изключително големи фирми. В 

случай че степенният показател е равен на единица, то за разпределението на разглежданата про-

менлива се твърди, че следва т.нар. Закон на Зипф-Парето (Axtell 2001; Иванов 2017). 

Втората стъпка в анализа е самото изчисление на грануларния остатък. За целта първо се 

дефинира производителността, zit, на отделната фирма 𝑖𝑖𝑖𝑖 за всяка от годините 𝑡𝑡𝑡𝑡 като (естествен) 

логаритъм на съотношението между приходите на фирмата (𝑇𝑇𝑇𝑇𝑅𝑅𝑅𝑅) и броя на заетите от нея лица 

(𝐸𝐸𝐸𝐸): 

𝑧𝑧𝑧𝑧𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ∶= ln �
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖  

� 

Темпът на нарастване на производителността за всяка от фирмите може да се изчисли като: 

𝑔𝑔𝑔𝑔𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖−1. Средната стойност на този темп на нарастване за всички фирми в извадката (𝐾𝐾𝐾𝐾) 

през съответната година е: 

𝑔𝑔𝑔𝑔𝑖𝑖𝑖𝑖��� =
1
𝐾𝐾𝐾𝐾
�𝑔𝑔𝑔𝑔𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑁𝑁𝑁𝑁

𝑖𝑖𝑖𝑖=1

 

Така грануларният остатък  𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖 се получава като: 

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖 = �
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑖𝑖𝑖𝑖−1
𝑌𝑌𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖−1

(𝑔𝑔𝑔𝑔𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑖𝑖𝑖𝑖���)
𝐾𝐾𝐾𝐾

𝑖𝑖𝑖𝑖=1

 

Той представлява претеглена сума на разликата между темпа на нарастване на производи-

телността на отделната фирма и средния темп на нарастване на всички фирми в извадката, като 
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не	на	производителността	на	отделната	фирма	и	средния	темп	на	нарастване	на	
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приходите	 на	 съответната	фирма	 и	 брутния	 вътрешен	 продукт	 за	 икономиката	
през	предходната	година	(
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теглата са зададени от съотношението между приходите на съответната фирма и брутния вътре-

шен продукт за икономиката през предходната година (𝑌𝑌𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖−1) (Gabaix 2011). 

За изчислението на грануларния остатък са необходими два типа данни: (1) макроиконо-

мически – това е размерът на БВП за предходната година 𝑡𝑡𝑡𝑡 − 1, и (2) фирмени, които трябва да 

включват индивидуалните приходи на всяка от фирмите в извадката за текущата 𝑡𝑡𝑡𝑡 и за предход-

ната година 𝑡𝑡𝑡𝑡 − 1, но също така и броят на заетите във всяка от компаниите за тези години. За 

съжаление, Националният статистически институт (НСИ) не предоставя подобни индивидуални 

данни дори и в анонимизиран вид. Поради това в настоящото изследване са използвани офици-

ални данни от НСИ само за макроикономическите показатели. За фирмените данни е необходима 

специализирана база, която да позволява идентификацията на всяка отделна компания по при-

ходи и брой служители. 

В случая е използвана базата данни КАПИ (Капитал 2020). Базата включва две големи 

групи данни: фирмена информация, която съдържа и брой на заетите лица във всяка компания, 

и финансови данни за компании, които включват и приходите на всяка компания. Данните в ба-

зата започват от 2007 г., като за 2018 г. фигурират записи за общо 404 646 на национално ниво, 

които не включват финансови компании. За сравнение – според данните на НСИ за 2018 г. броят 

на предприятията, т.е. всички нефинансови предприятия, които са били активни през съответната 

година и са представили годишен отчет за дейността си в НСИ или НАП (реализирали са приходи 

от продажби или имат поне един зает), възлиза на 413 535 (НСИ 2020). Това дава ориентировъчно 

покритие на базата данни КАПИ от около 98%.  

Третата и последна стъпка е иконометричната оценка на връзката между грануларния ос-

татък и макроикономическите колебания. За показател на макроикономическата активност тук е 

използван темпът на нарастване на реалния БВП на глава от населението (𝑅𝑅𝑅𝑅𝐺𝐺𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅). Той е изчис-

лен на базата на данни за БВП по цени от 2015 година (по данни от НСИ) образуван по произ-

водствения метод и данни за общото население на страната. Темпът на нарастване на БВП на 

човек от населението е дефиниран, както следва: 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐺𝐺𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 = ln(𝐺𝐺𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖)− ln(𝐺𝐺𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖−1). Из-

численият по този начин темп на нарастване на БВП на човек от населението е използван като 

зависима променлива в следния еднофакторен иконометричен модел: 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐺𝐺𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝑏𝑏𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖. Кое-

фициентът 𝑏𝑏𝑏𝑏 се очаква да приема положителни стойности. С други думи темпът на изменение на 

БВП на човек на населението се очаква да следва динамиката на грануларния остатък. 

Емпирични резултати 

Емпиричната проверка на грануларната хипотеза за област Варна и област Добрич е осъ-

ществена следвайки описаните по-горе три стъпки. Първо, от базата данни КАПИ бе направена 

извадка за 100-те най-големи компании по приходи за периода от 2008 до 2018 година във всяка 

от двете области. Извлечените фирмени данни са проверени за разпределение, което може да се 

) (Gabaix 2011).
За	изчислението	на	грануларния	остатък	са	необходими	два	типа	данни:	(1)	

макроикономически	–	това	е	размерът	на	БВП	за	предходната	година	
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покритие на базата данни КАПИ от около 98%.  

Третата и последна стъпка е иконометричната оценка на връзката между грануларния ос-

татък и макроикономическите колебания. За показател на макроикономическата активност тук е 

използван темпът на нарастване на реалния БВП на глава от населението (𝑅𝑅𝑅𝑅𝐺𝐺𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅). Той е изчис-

лен на базата на данни за БВП по цени от 2015 година (по данни от НСИ) образуван по произ-

водствения метод и данни за общото население на страната. Темпът на нарастване на БВП на 

човек от населението е дефиниран, както следва: 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐺𝐺𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 = ln(𝐺𝐺𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖)− ln(𝐺𝐺𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖−1). Из-

численият по този начин темп на нарастване на БВП на човек от населението е използван като 

зависима променлива в следния еднофакторен иконометричен модел: 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐺𝐺𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝑏𝑏𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖. Кое-

фициентът 𝑏𝑏𝑏𝑏 се очаква да приема положителни стойности. С други думи темпът на изменение на 

БВП на човек на населението се очаква да следва динамиката на грануларния остатък. 

Емпирични резултати 

Емпиричната проверка на грануларната хипотеза за област Варна и област Добрич е осъ-

ществена следвайки описаните по-горе три стъпки. Първо, от базата данни КАПИ бе направена 

извадка за 100-те най-големи компании по приходи за периода от 2008 до 2018 година във всяка 

от двете области. Извлечените фирмени данни са проверени за разпределение, което може да се 

,	но	също	така	и	броят	
на	заетите	във	всяка	от	компаниите	за	тези	години.	За	съжаление,	Националният	
статистически	институт	(НСИ)	не	предоставя	подобни	индивидуални	данни	дори	
и	в	анонимизиран	вид.	Поради	това	в	настоящото	изследване	са	използвани	офи-
циални	данни	от	НСИ	само	за	макроикономическите	показатели.	За	фирмените	
данни	е	необходима	специализирана	база,	която	да	позволява	идентификацията	
на	всяка	отделна	компания	по	приходи	и	брой	служители.

В	случая	е	използвана	базата	данни	КАПИ	(Капитал	2020).	Базата	включва	
две	големи	групи	данни:	фирмена	информация,	която	съдържа	и	брой	на	заети-
те	лица	във	всяка	компания,	и	финансови	данни	за	компании,	които	включват	и	
приходите	на	всяка	компания.	Данните	в	базата	започват	от	2007	г.,	като	за	2018	
г.	фигурират	записи	за	общо	404	646	на	национално	ниво,	които	не	включват	фи-
нансови	компании.	За	сравнение	–	според	данните	на	НСИ	за	2018	г.	броят	на	
предприятията,	 т.е.	 всички	 нефинансови	 предприятия,	 които	 са	 били	 активни	
през	съответната	година	и	са	представили	годишен	отчет	за	дейността	си	в	НСИ	
или	НАП	(реализирали	са	приходи	от	продажби	или	имат	поне	един	зает),	възли-
за	на	413	535	(НСИ	2020).	Това	дава	ориентировъчно	покритие	на	базата	данни	
КАПИ	от	около	98%.	

Третата	 и	 последна	 стъпка	 е	 иконометричната	 оценка	 на	 връзката	 между	
грануларния	остатък	и	макроикономическите	колебания.	За	показател	на	макро-
икономическата	активност	тук	е	използван	темпът	на	нарастване	на	реалния	БВП	
на	глава	от	населението	
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фициентът 𝑏𝑏𝑏𝑏 се очаква да приема положителни стойности. С други думи темпът на изменение на 

БВП на човек на населението се очаква да следва динамиката на грануларния остатък. 

Емпирични резултати 
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.	Той	е	изчислен	на	базата	на	данни	за	БВП	по	
цени	от	2015	година	(по	данни	от	НСИ)	образуван	по	производствения	метод	и	
данни	за	общото	население	на	страната.	Темпът	на	нарастване	на	БВП	на	човек	от	
населението	е	дефиниран,	както	следва:	
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Изчисленият	по	този	начин	темп	на	нарастване	на	БВП	на	човек	от	населението	
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Александър Тодоров. Ролята на големите компании  
за регионалните макроикономически колебания на примера на област Варна и област Добрич

е	използван	като	зависима	променлива	в	следния	еднофакторен	иконометричен	
модел:	
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покритие на базата данни КАПИ от около 98%.  

Третата и последна стъпка е иконометричната оценка на връзката между грануларния ос-

татък и макроикономическите колебания. За показател на макроикономическата активност тук е 

използван темпът на нарастване на реалния БВП на глава от населението (𝑅𝑅𝑅𝑅𝐺𝐺𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅). Той е изчис-

лен на базата на данни за БВП по цени от 2015 година (по данни от НСИ) образуван по произ-

водствения метод и данни за общото население на страната. Темпът на нарастване на БВП на 

човек от населението е дефиниран, както следва: 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐺𝐺𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 = ln(𝐺𝐺𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖)− ln(𝐺𝐺𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖−1). Из-

численият по този начин темп на нарастване на БВП на човек от населението е използван като 

зависима променлива в следния еднофакторен иконометричен модел: 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐺𝐺𝐺𝐺𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝑏𝑏𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖. Кое-

фициентът 𝑏𝑏𝑏𝑏 се очаква да приема положителни стойности. С други думи темпът на изменение на 

БВП на човек на населението се очаква да следва динамиката на грануларния остатък. 

Емпирични резултати 

Емпиричната проверка на грануларната хипотеза за област Варна и област Добрич е осъ-

ществена следвайки описаните по-горе три стъпки. Първо, от базата данни КАПИ бе направена 

извадка за 100-те най-големи компании по приходи за периода от 2008 до 2018 година във всяка 

от двете области. Извлечените фирмени данни са проверени за разпределение, което може да се 

	Коефициентът	b	се	очаква	да	приема	положителни	
стойности.	С	други	думи	темпът	на	изменение	на	БВП	на	човек	на	населението	
се	очаква	да	следва	динамиката	на	грануларния	остатък.

Емпирични резултати

Емпиричната	проверка	на	грануларната	хипотеза	за	област	Варна	и	област	
Добрич	е	осъществена	следвайки	описаните	по-горе	три	стъпки.	Първо,	от	базата	
данни	КАПИ	бе	направена	извадка	за	100-те	най-големи	компании	по	приходи	за	
периода	от	2008	до	2018	година	във	всяка	от	двете	области.	Извлечените	фирме-
ни	данни	са	проверени	за	разпределение,	което	може	да	се	опише	посредством	
показателна	функция.	Резултатите	от	предложения	в	предходния	параграф	ико-
нометричен	модел	са	обобщени	в	таблицата	по-долу.	За	област	Варна	степенният	
показател	приема	(абсолютна)	стойност	от	приблизително	1,08	за	2008	година	и	
1,27	за	2018	година.	За	област	Добрич	тези	стойности	са	съответно	1,31	за	2008	
година	и	1,28	за	2018	година.	

Таблица 2
Емпирична оценка на степенния показател за разпределението 

на приходите на фирмите в област Варна и област Добрич

Променливи
Варна Добрич

2008 2018 2008 2018
log(S) 1,08 1,31 1,31 1,28

R2 0,98 0,96 0,97 0,99
Наблюдения 100 100 100 100

Забележка:	Таблицата	показва	резултатите	от	еднофакторен	регресионен	мо-
дел	със	зависима	променлива	log(R	–	½)	и	независима	променлива	log(S),	където	
R	е	позицията	на	отделната	компания	в	извадката,	а	S	са	приходите	на	съответна-
та	компания.	Моделът	е	оценен	по	метода	на	най-малките	квадрати.	Посочените	
коефициенти	са	статистически	значими	при	p	<	0,001.

Получените	резултати	показват,	че	според	наличните	данни	би	могло	да	се	
приеме,	че	разпределението	в	размера	на	най-големите	100	компании	и	в	двете	
области	е	силно	неравномерно.	Резултатите	са	в	съзвучие	и	с	друго	предходно	
изследване	за	България.	Изследвайки	разпределението	в	размера	(измерен	чрез	
EBITDA)	на	най-големите	300	компании	за	периода	2011-2012,	Василева	уста-
новява,	че	степенният	показател	приема	стойности	от	близки	до	1,12	(Vassileva	
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2015).
Нещо	повече,	от	таблицата	се	вижда,	че	за	област	Варна	абсолютната	стой-

ност	на	степенния	показател	нараства	значително.	Ако	през	2008	година	тя	е	мно-
го	близка	до	единица	и	разпределението	в	приходите	на	най-големите	компании	е	
много	близо	до	критерия	за	изпълнението	на	Закона	на	Зипф-Парето,	то	през	2018	
година	тази	стойност	нараства	значително.	Това	означава,	че	разпределението	в	
приходите	на	фирмите	е	станало	по-равномерно.	С	други	думи,	ролята	на	най-
големите	компании	в	извадката	отслабва	за	сметка	на	тази	на	относително	по-
малките.	Същевременно	получените	стойности	за	област	Добрич	се	запазват	при	
сравнително	едно	и	също	равнище.	Динамиката	в	разпределението	на	приходите	
сред	най-големите	компании	в	област	Варна	предполага,	че	то	е	станало	по-рав-
номерно,	докато	това	в	област	Добрич	остава	сравнително	стабилно.

Като	втора	стъпка	бе	изчислен	на	грануларния	остатък,	следвайки	описаната	
по-рано	методология.	 За	целта	бе	направена	извадка	от	приходите	и	броя	 слу-
жители	на	100-те	най-големи	компании	(по	приходи)	за	периода	от	2007	до	2018	
година	за	всяка	от	двете	области.	След	всяка	справка	за	100-те	най-големи	компа-
нии	някои	от	записите	бяха	изчистени	–	това	са	компании,	които	влизат	в	100-те	
най-големи,	но	фигурират	в	базата	с	брой	на	заетите	под	10	души.	В	повечето	от	
случаите	става	дума	за	компании,	за	които	въобще	липсва	запис	(нула	заети)	или	
такива,	които	поради	една	или	друга	причина	имат	записани	твърде	малко	заети.	
Фигура	1	съпоставя	получените	резултати	с	БВП	на	човек	от	населението	за	двете	
области.

Във	фигура	1	се	вижда,	че	грануларният	остатък	за	двете	области	е	много	
по-волатилен	–	подлежи	на	много	по-силни	флуктуации	от	ръста	на	БВП	на	човек	
населението.	Това	важи	в	по-голяма	степен	за	област	Варна	отколкото	за	област	
Добрич.	Същевременно	се	вижда,	че	и	за	двете	области	двете	променливи	след-
ват	сходна	динамика.	Това	сходство	е	много	по-силно	изразено	в	случая	на	област	
Добрич.

Тези	особености	на	връзката	между	грануларния	остатък	и	ръста	на	БВП	на	
човек	от	населението	намират	отражение	и	в	резултатите	от	регресионния	ана-
лиз,	които	са	обобщени	в	таблица	2.	Вижда	се	например,	че	и	в	двата	случая	съ-
ществува	положителна	зависимост	между	двете	променливи.	В	случая	на	област	
Варна	тази	зависимост	е	статистически	незначима	(p	=	0,52),	като	вариацията	в	
грануларния	остатък	обяснява	едва	5%	от	вариацията	в	ръста	на	БВП	на	човек	от	
населението.
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Област Варна
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справка за 100-те най-големи компании някои от записите бяха изчистени – това са компании, 

които влизат в 100-те най-големи, но фигурират в базата с брой на заетите под 10 души. В пове-

чето от случаите става дума за компании, за които въобще липсва запис (нула заети) или такива, 

които поради една или друга причина имат записани твърде малко заети. Фигура 1 съпоставя 

получените резултати с БВП на човек от населението за двете области. 

Фигура 1 

Грануларен остатък и ръст на БВП на човек от населението 

за област Варна и област Добрич 
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Забележка: Във фигурата са използвани следните обозначения: RGDPpc = ръст на реалния БВП 

на човек от населението; G = грануларен остатък (вж. обясненията в текста). 

Във фигура 1 се вижда, че грануларният остатък за двете области е много по-волатилен – 

подлежи на много по-силни флуктуации от ръста на БВП на човек населението. Това важи в по-

голяма степен за област Варна отколкото за област Добрич. Същевременно се вижда, че и за 

двете области двете променливи следват сходна динамика. Това сходство е много по-силно из-

разено в случая на област Добрич. 

Тези особености на връзката между грануларния остатък и ръста на БВП на човек от насе-

лението намират отражение и в резултатите от регресионния анализ, които са обобщени в таб-

лица 2. Вижда се например, че и в двата случая съществува положителна зависимост между двете 

променливи. В случая на област Варна тази зависимост е статистически незначима (p = 0,52), 

като вариацията в грануларния остатък обяснява едва 5% от вариацията в ръста на БВП на човек 

от населението. 

Таблица 3 

Емпирична проверка на грануларната хипотеза 

за област Варна и област Добрич 

Зависима променлива: Темп на нарастване на БВП на човек от населението 

 Варна Добрич 

 b p b p 

Грануларен остатък 0,0658 0,52 0,4745 0,05 

Константа 2,2296 0,23 4,4025 0,03 
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Фигура 1. Грануларен остатък и ръст на БВП на човек от населението 
за област Варна и област Добрич

Забележка:	Във	фигурата	са	използвани	следните	обозначения:	RGDPpc = 
ръст	на	реалния	БВП	на	човек	от	населението;	G	=	грануларен	остатък	(вж.	обяс-
ненията	в	текста).
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Таблица 3
Емпирична проверка на грануларната хипотеза 

за област Варна и област Добрич

Зависима променлива: Темп на нарастване на БВП на човек от населението
Варна Добрич

b p b p
Грануларен	остатък 0,0658 0,52 0,4745 0,05

Константа 2,2296 0,23 4,4025 0,03

R2 0,05 0,37
Брой	последователни	години 11 11

Забележка:	Таблицата	представя	резултатите	от	еднофакторен	регресионен	
модел	 със	 зависима	 променлива	 ръст	 на	 реален	 БВП	на	 човек	 от	 населението	
(RGDPpc)	и	грануларен	остатък	(G).	Под	посочения	коефициент	b	е	записана	ем-
пиричната	оценка	на	коефициента	на	грануларния	остатък	в	модела.	Стойността	
p	показва	вероятността	за	грешка,	т.е.	статистическата	значимост	на	съответната	
променлива	в	модела.

Това	е	много	по-различно	за	област	Добрич.	Тук	връзката	между	грануларен	
остатък	и	ръст	на	БВП	на	човек	от	населението	е	не	само	положителна,	но	и	ста-
тистически	значима	(p	=	0,05).	В	този	случай	вариацията	в	грануларния	остатък	е	
в	състояние	да	обясни	37%	от	вариацията	в	ръста	на	БВП	на	човек	от	население-
то.	Тези	резултати	подсказват,	че	данните	за	област	Варна	не	са	в	състояние	да	
подкрепят	грануларната	хипотеза,	докато	тези	за	област	Добрич	не	са	в	състояние	
да	я	отхвърлят.

На	какво	биха	могли	да	се	дължат	тези	разлики?	Една	от	възможните	при-
чини	би	могла	да	се	крие	в	динамиката	на	разпределението	на	приходите	сред	
най-големите	100	компании	в	двете	области.	Това	би	било	в	съзвучие	с	обстоятел-
ството,	че	икономическото	значение	на	100-те	най-големи	компании	в	област	Ва-
рна	намалява,	докато	това	в	област	Добрич	по-скоро	се	запазва	при	относително	
високо	равнище.	Фигура	2	илюстрира	съотношението	между	сумарните	приходи	
на	100-те	най-големи	компании	и	БВП	за	двете	области.	Вижда	се,	че	икономи-
ческото	значение	на	100-те	най-големи	компании	в	област	Варна	намалява	с	при-
близително	10	процентни	пункта	–	от	52%	през	2008	година	на	43%	през	2018	
година.	За	област	Добрич	тази	стойност	остава	сравнително	стабилна	около	50%.

Друга	причина	за	установените	разлики	може	да	се	крие	в	силно	неравно-
мерното	разпределение	за	най-големите	компании	в	извадката	(Jannati	et	al.	2020).	
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Както	бе	показано	по-рано	разпределението	на	фирмите	в	двете	области	е	сил-
но	неравномерно,	но	е	възможно	също	така	намалявайки	броя	на	анализираните	
фирми	и	оставяйки	само	най-едрите	това	силно	неравномерно	разпределение	да	
„отшумява“.	Ако	за	дадена	област	то	отшумява	по-бързо	отколкото	в	друга,	 то	
тогава	 е	 възможно	 грануларната	 хипотеза	 да	 е	 невалидна	 за	 първата	 област.	С	
други	думи,	изследвайки	разпределението	само	на	най-едрите	фирми,	гранулар-
ната	хипотеза	да	важи	с	по-голяма	сила	в	онези	области,	в	които	още	в	началото	
на	извадката	се	наблюдава	силно	неравенство	между	фирмите.

11 
 

 
За да се провери емпирично това предположение, може извадката от 100-те най-големи 

фирми да се раздели на няколко по-малки, които да включват съответно най-големите 75, 50, 25 

или 10 компании. С тези извадки последователно се извлича показателят в степенната функция, 

както бе направено по-рано. Абсолютната стойност на показателя се очаква да нараства, тъй като 

извадката ще става по-хомогенна. Ако обаче за едната област това нарастване става по-бавно, то 

това означава, че в този случай силно неравномерното разпределение „отшумява“ по-бавно и 

съответно по-вероятно е грануларната хипотеза да бъде потвърдена в този случай. 

Резултатите от този анализ са представени в таблица по-долу. Вижда се, че действително 

за област Добрич силно неравномерното разпределение на компаниите се запазва дори и за най-

големите 10 компании – абсолютната стойност на степенния показател е 1,51, т.е. все още в ин-

тервала, показващ силно неравномерно разпределение. Същевременно за област Варна може да 

се каже, че най-големите 10 компании могат да се разглеждат като сравнително компактна група 

с не толкова силно изразена неравномерност в разпределението на приходите. 

Таблица 4 

Емпирична оценка на степенния показател по групи фирми 

Фирми Варна R2 Добрич R2 

100 1,27 0,96 1,28 0,99 

75 1,29 0,95 1,31 0,99 

50 1,36 0,94 1,34 0,99 

25 1,54 0,88 1,41 0,99 

10 2,30 0,78 1,51 0,98 

Забележка: Резултати от еднофакторен регресионен модел със зависима променлива ln(R-1/2), 

където R е позицията на отделната фирма в съответната извадка, а независимата променлива е 
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Фигура 2. Съотношение между сумарните приходи на най-големите 100 компании 
в БВП за област Варна и област Добрич

За	да	се	провери	емпирично	това	предположение,	може	извадката	от	100-те	
най-големи	фирми	да	се	раздели	на	няколко	по-малки,	които	да	включват	съот-
ветно	най-големите	75,	50,	25	или	10	компании.	С	тези	извадки	последователно	
се	извлича	показателят	в	степенната	функция,	както	бе	направено	по-рано.	Абсо-
лютната	стойност	на	показателя	се	очаква	да	нараства,	тъй	като	извадката	ще	ста-
ва	по-хомогенна.	Ако	обаче	за	едната	област	това	нарастване	става	по-бавно,	то	
това	означава,	че	в	този	случай	силно	неравномерното	разпределение	„отшумява“	
по-бавно	и	съответно	по-вероятно	е	грануларната	хипотеза	да	бъде	потвърдена	в	
този	случай.

Резултатите	от	този	анализ	са	представени	в	таблица	по-долу.	Вижда	се,	че	
действително	за	област	Добрич	силно	неравномерното	разпределение	на	компа-
ниите	се	запазва	дори	и	за	най-големите	10	компании	–	абсолютната	стойност	на	
степенния	показател	е	1,51,	т.е.	все	още	в	интервала,	показващ	силно	неравномер-
но	разпределение.	Същевременно	за	област	Варна	може	да	се	каже,	че	най-голе-
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мите	10	компании	могат	да	се	разглеждат	като	сравнително	компактна	група	с	не	
толкова	силно	изразена	неравномерност	в	разпределението	на	приходите.

Таблица 4
Емпирична оценка на степенния показател по групи фирми

Фирми Варна R2 Добрич R2

100 1,27 0,96 1,28 0,99
75 1,29 0,95 1,31 0,99
50 1,36 0,94 1,34 0,99
25 1,54 0,88 1,41 0,99
10 2,30 0,78 1,51 0,98

Забележка:	 Резултати	 от	 еднофакторен	 регресионен	 модел	 със	 зависима	
променлива	 ln(R-1/2),	където	R	е	позицията	на	отделната	фирма	в	съответната	
извадка,	а	независимата	променлива	е	ln(S),	където	S	са	приходите	на	съответната	
фирма	за	2018	година.	Броят	на	фирмите,	т.е.	размерът	на	извадката,	е	намаляващ	
–	най-големите	100,	75,	50,	25	и	10.

Могат	да	се	отбележат	още	две	възможни	причини,	които,	поне	на	теория,	да	
водят	до	подобни	разлики	в	получените	резултати.	Едната	произтича	от	така	на-
речената	връзка	„размер-вариация“	(Yeh	2017).	В	основата	на	тази	връзка	е	емпи-
ричното	наблюдение,	че	абсолютният	размер	на	фирмите	и	тяхната	волатилност	
са	в	отрицателна	зависимост	–	по-едрите	компании	се	характеризират	с	по-ниска	
волатилност	от	по-малките.	Това	означава,	че	наличието	на	по-големи	компании	в	
абсолютна	стойност	предполага	по-ниска	волатилност	и	на	грануларния	остатък,	
чиято	динамика	пък	от	своя	страна	се	предава	по-слабо	под	формата	на	макроико-
номически	колебания.

Вторият	механизъм,	 който	 би	могъл	 да	 доведе	 до	 грануларният	феномен,	
е	 свързан	 с	 производствените	 мрежи,	 чрез	 които	 си	 взаимодействат	 фирмите	
(Acemoglu	et	al.	2012).	Този	механизъм	предполага	наличието	на	няколко,	но	мал-
ко	на	брой,	доминантни	фирми,	които	едновременно	играят	ролята	на	свързва-
щи	звена	(хъбове)	в	производствената	мрежа.	Тази	им	роля	поставя	останалите	
фирми	в	мрежата	в	силна	зависимост	от	тях,	което	от	своя	страна	предполага,	
че	динамиката	на	цялата	мрежа	зависи	от	динамиката	на	хъбовете.	Въпреки	че	
теоретичната	основа	за	наличието	и	влиянието	на	тези	фирми	в	производствената	
мрежа	вече	е	сравнително	добре	разработена,	емпиричната	ѝ	проверка	е	все	още	
трудно	 осъществима,	 защото	 изисква	 данни	 относно	 производствените	 връзки	
между	фирмите.
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Заключение

Разбирането	на	макроикономическите	колебания	е	централна	тема	в	иконо-
мическата	теория.	Съществена	критика	към	доминиращата	теория	е	пренебрег-
ването	на	хетерогенността	на	микроикономическите	субекти.	Един	от	отговори-
те	на	тази	критика,	които	се	дискутират	в	актуалната	литература	по	въпроса,	се	
основава	на	отчитането	на	емпиричния	факт,	че	разпределението	на	размера	на	
фирмите	е	силно	неравномерно.	Това	се	очаква	да	има	важни	последствия	за	ди-
намиката	на	макроикономическите	величини.	Настоящото	изследване	допринася	
за	тази	дискусия	посредством	емпиричната	проверка	на	т.нар.	грануларна	хипо-
теза,	според	която	ако	разпределението	в	размера	на	компаниите	е	силно	неравно-
мерно,	то	шоковете	в	производителността	на	най-големите	компании	се	предават	
и	в	измененията	на	ръста	на	БВП.	Нещо	повече,	докато	повечето	изследвания	до	
момента	се	фокусират	върху	националните	икономики,	то	акцентът	тук	е	върху	
регионалните	различия.

Резултатите	от	изследването	показват,	че	грануларната	хипотеза	не	може	да	
бъде	подкрепена	с	наличните	данни	за	област	Варна.	За	област	Добрич	обаче	тя	
не	може	да	бъде	отхвърлена,	като	в	този	случай	грануларният	остатък	е	обяснява	
около	37%	от	вариацията	в	БВП	на	човек	от	населението.	Възможните	причини	за	
тези	разлики	биха	могли	да	се	търсят	в	няколко	посоки.	На	първо	място,	трябва	да	
се	отбележи,	че	ролята	на	най-големите	компании	в	икономиката	на	област	Варна	
отслабва	за	сметка	на	средните	и	по-малките,	докато	тази	роля	за	област	Добрич	
е	сравнително	стабилна,	като	съотношението	между	приходите	на	най-големите	
100	компании	в	областта	и	съответния	БВП	е	около	50%.	На	второ	място,	въпреки	
че	разпределението	на	приходите	най-големите	фирми	и	в	двете	области	е	силно	
неравномерно,	то	това	за	област	Добрич	остава	силно	неравномерно	дори	и	на-
малявайки	броя	на	фирмите	и	запазвайки	само	най-едрите	в	извадката.	С	други	
думи,	концентрацията	на	фирмите	в	област	Добрич	изглежда	да	е	по-осезаема.	
Тези	резултати	показват,	че	грануларният	остатък	може	да	бъде	важен	компонент	
при	анализа	и	прогнозирането	на	БВП.

Бъдещи	изследвания	по	темата	биха	могли	да	задълбочат	разбирането	на	оп-
исаните	в	 статията	феномени	чрез	включването	на	повече	области	в	извадката	
или	използването	на	други	източници	на	данни.	На	тази	база	биха	могли	да	се	
потвърдят	или	допълнят	причините	за	различията	в	регионалното	развитие	в	Бъл-
гария.
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THE ROLE OF LARGE COMPANIES FOR REGIONAL MACROECONOMIC 
FLUCTUATIONS IN VARNA AND DOBRICH

Aleksandar TODOROV

Abstract

What	is	the	role	of	large	companies	for	macroeconomic	fluctuations?	The	article	provides	
a	partial	answer	to	this	question,	considering	the	influence	of	large	companies	on	the	growth	of	
gross	domestic	product	at	the	regional	level	-	using	Varna	and	Dobrich	districts	as	illustrative	
examples.	The	main	hypothesis	is	that	if	the	firm	size	distribution	is	highly	skewed	and	follows	
a	 so-called	 power	 law,	 then	 shocks	 in	 the	 productivity	 of	 the	 largest	 companies	 are	 also	
transmitted	at	 the	macroeconomic	 level.	For	Varna	district	 the	available	data	do	not	 support	
this	hypothesis,	but	for	Dobrich	district	the	hypothesis	cannot	be	rejected.	The	article	suggests	
different	mechanisms	that	could	be	at	the	root	of	these	differences.
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