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В	статията	се	моделира	тенденцията	на	развитие	в	печалбата	след	
данъчно	облагане	и	 възвръщаемостта	на	 собствения	 капитал	на	
банките	 в	 България	 през	 периода	 2007	 г.	 –	 2019	 г.	На	 основата	
на	допускането,	че	установените	закономерности	ще	се	запазят	и	
през	прогнозирания	период,	се	разработва	прогноза	за	бъдещите	
стойности	на	печалбата	след	данъчно	облагане	и	възвръщаемост-
та	на	собствения	капитал	на	банките	през	2020	г.	и	2021	г.		
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Увод

Според	Mishkin	(2016)	тъй	като	банките	имат	такава	съществена	роля	при	
насочване	на	средства	към	заематели,	които	имат	възможност	да	правят	произ-
водствени	инвестиции,	тази	финансова	дейност	е	важна	за	гарантиране	на	без-
проблемното	и	ефективно	функциониране	на	финансовата	система	и	икономика-
та.	Банките	отпускат	кредити	на	фирми,	помагат	на	домакинствата	да	финансират	
покупката	на	нови	коли	и	жилища	и	предоставят	услуги	като	спестовни	сметки,	
дебитни	карти	и	банкомати.	„По	тази	причина	е	важно	всички	банки	да	се	упра-
вляват	разумно“	(Choudhry,	Masek	2011,	p.	20).



174

Известия 
2021  •  том 65  •  №2

Според	Berger,	Molyneux	 and	Wilson	 (2010)	 банките	 имат	 важна	 роля	 във	
всяка	икономика.	Те	извършват	разплащания,	основен	източник	на	кредит	са	за	
голяма	част	от	икономиката	и	 (обикновено)	 са	 сигурно	място	 за	 средствата	на	
вложителите.	Банковата	система	подпомага	разпределянето	на	средствата	от	тези,	
които	разполагат	с	излишък	(вложители),	към	тези	с	недостиг	(заематели),	като	
трансформират	 относително	малки	 по	 размер	 ликвидни	 депозити	 в	 големи	 по	
стойност	неликвидни	заеми.	Процесът	на	посредничество	помага	да	се	осигури	
съответствие	между	предлагането	на	депозити	и	кредити	и	осигурява	ликвидност	
в	икономиката.	Ако	посредничеството	се	извършва	ефективно,	търсенето	на	де-
позити	и	кредити	може	да	бъде	удовлетворено	на	ниска	цена	и	това	да	носи	ползи	
за	заинтересованите	страни,	както	и	за	икономиката	като	цяло.						

„Стабилното	функциониране	 на	 банковия	 сектор	има	 особена	 икономиче-
ска	и	социална	значимост.	От	една	страна,	това	е	важно	условие	за	устойчивото	
развитие	на	икономиката.	От	друга	страна,	банките	работят	предимно	с	чужди	
пари,	което	обуславя	нуждата	от	защита	на	интересите	на	вложителите“	(Нико-
лова	2009,	с.	252).	

Анализът	 на	финансовите	 показатели	 на	 банките	 е	 от	 изключителна	 важ-
ност,	тъй	като	те	акумулират	голям	финансов	ресурс	от	гражданите	и	фирмите.	
Необходимо	е	да	се	осъществява	строг	контрол	върху	финансовото	им	състояние,	
тъй	като	изпадането	на	банка	в	неплатежоспособност	оказва	голямо	негативно	
влияние	върху	цялата	икономика.

Анализът	на	финансовите	резултати	на	една	банка	се	извършва	с	цел	да	се	
направи	оценка	на	изпълнението	на	набелязаните	от	мениджърите	цели	и	задачи	
и	да	се	сравнят	постигнатите	резултати	с	тези	на	други	подобни	банки.	Оценката	
на	изпълнението	включва	анализ	на	основните	финансови	отчети	и	разработване	
на	основните	съотношения	и	другите	показатели,	с	които	се	измерват	финансо-
вите	резултати.	Целта	на	анализа	е	да	се	откроят	предимствата	и	недостатъците,	
което	ще	даде	възможност	на	мениджърите	да	насочат	усилията	си	към	отстра-
няване	на	слабостите	и	запазване	на	силните	страни	(Джонсън	и	Джонсън	1996).

„Рентабилността	на	банките	изразява	тяхната	доходност“	(Стефанова	1994,	
с.	179).	„Рентабилността	(доходността)	на	банките	дава	представа	за	крайния	ре-
зултат	от	тяхната	дейност“	(Трифонова	2002,	с.	332).	„Тя	в	основна	степен	зависи	
от	характера	на	дейността	им,	от	обема,	състава	и	структурата	на	активите	и	па-
сивите	им,	които	намират	краен	израз	във	величината	и	динамиката	на	приходите	
и	разходите	на	търговските	банки“	(Трифонова	2002,	с.	332).

По	тази	причина	в	разработката	се	анализират	тенденциите	на	развитие	на	
някои	основни	показатели	за	банките	в	България	и	по-конкретно	печалбата	след	
данъчно	облагане	и	възвръщаемост	на	собствения	капитал	и	се	прогнозират	бъде-
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щите	стойности	на	тези	показатели	през	следващите	няколко	години.	Изследване-
то	и	прогнозирането	на	основни	показатели	за	банките	предоставят	важна	инфор-
мация	за	формулиране	и	провеждане	на	икономическата	политика	на	страната.	

Основната	цел	на	разработката	е	да	се	изследват	тенденциите	на	развитие	
на	печалбата	след	данъчно	облагане	и	възвръщаемост	на	собствения	капитал	на	
банките	в	България	и	да	се	прогнозират	бъдещите	стойности	на	тези	показатели	
през	следващите	две	години.

За	проучване	и	изследване	на	тенденциите	на	развитие	на	банковите	пока-
затели	в	България	през	периода	2007	г.	–		2019	г.	се	прилагат	различни	трендови	
модели,	описващи	тенденциите	на	развитие.	На	база	на	изследваните	тенденции	
се	разработват	прогнози	за	печалбата	след	данъчно	облагане	и	възвръщаемост	на	
собствения	капитал	на	банките	в	България	за	2020	г.	и	2021	г.,	като	за	целта	се	
използват	приложените	трендови	модели.	Счита	се,	че	статистическите	методи	
работят	в	краткосрочен	аспект.	Прогнозата	в	настоящото	изследване	е	за	период	
от	две	години.

Източникът	 на	 данните	 е	 БНБ.	 Анализът	 е	 извършен	 със	 статистическия	
софтуер	SPSS.

 
1. Моделиране на тенденцията на развитие

При	моделирането	на	тренда	банковите	показатели,	чиято	динамика	се	из-
следва,	 се	 разглеждат	 като	функция	 от	 времето.	Проследява	 се	 динамиката	 на	
печалбата	след	данъчно	облагане	и	възвръщаемостта	на	собствения	капитал	на	
банките	в	България	за	периода	2007	г.	–	2019	г.	

Изследваните	банкови	показатели	–	печалбата	след	данъчно	облагане	и	въз-
връщаемостта	на	собствения	капитал	на	банките	в	България	за	периода	2007	г.	–	 
2019	г.	са	представени	в	таблица	1.

Таблица 1 
Печалба след данъчно облагане и възвръщаемост на собствения капитал  

на банките в България за периода 2007 г. –  2019 г.

Година Печалба след данъчно облагане (млрд. лв.) ROE (%)
2007 1,144 19,80
2008 1,387 17,61
2009 0,780 8,37
2010 0,617 6,92
2011 0,586 6,36
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2012 0,567 6,20
2013 0,585 6,30
2014 0,746 6,90
2015 0,898 7,80
2016 1,262 10,40
2017 1,174 9,32
2018 1,678 12,11
2019 1,675 11,63

Източник: БНБ и собствени изчисления

За	установяване	на	тенденцията	на	развитие	на	печалбата	след	данъчно	об-
лагане	и	възвръщаемостта	на	собствения	капитал	на	банките	в	България	за	пери-
ода	2007	г.	–	2019	г.	е	извършен	анализ	на	няколко	етапа:

–	проверка	за	наличие	на	тенденция	чрез	изчисляване	на	ранговите	коефи-
циенти	на	корелация	на	Спирман	(ρ)	и	Кендал	(λ)	и	автокорелационен	коефици-
ент	от	първи	порядък	(r1);

–	за	динамичните	редове,	в	които	е	установено,	че	съществува	тенденция	на	
развитие,	чрез	метода	на	най-малките	квадрати	е	изследвана	формата	на	тенден-
цията	и	е	избран	най-подходящият	трендови	модел.	Най-подходящият	модел	се	
избира	въз	основа	на	коефициента	на	детерминация.

1.1. Анализ на тенденциите в изменението на печалбата след 
данъчно облагане на банките в България

Тенденцията,	която	се	съдържа	в	изследвания	динамичен	ред,	може	да	се	ус-
танови	чрез	построяване	на	диаграма	на	развитието.	Тя	дава	нагледна	представа	
за	съществуващите	закономерности	в	динамичния	ред.	Диаграмата	на	развитие	
на	печалбата	след	данъчно	облагане	на	банковата	система	в	България	през	пери-
ода	2007	г.	–	2019	г.	е	представена	на	фигура	1.
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Фиг. 1 Динамика на печалбата след данъчно облагане на банките в 

България през периода 2007 г. – 2019 г. (млрд. лв.) 

Източник: БНБ 
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забележи, че развитието на печалбата след данъчно облагане проявява тенденция към намаление 
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Фиг. 1. Динамика на печалбата след данъчно облагане на банките в България  
през периода 2007 г. – 2019 г. (млрд. лв.)

Източник: БНБ

Изследваният	период	може	да	се	разграничи	на	три	подпериода:	от	2007	г.	до	
2008	г.,	от	2009	г.	до	2012	г.	и	от	2013	г.	до	2019	г.	Те	се	характеризират	с	различна	
макроикономическа	среда	в	страната.	През	подпериодите	се	наблюдава	различна	
посока	на	изменение	на	разглеждания	показател.	През	годините	до	2008	г.	дей-
ността	на	българския	банков	сектор	се	активизира	и	разширява	и	печалбата	му	
нараства.	От	диаграмата	на	развитие	може	да	се	забележи,	че	развитието	на	пе-
чалбата	след	данъчно	облагане	проявява	тенденция	към	намаление	през	годините	
на	финансовата	криза.	Печалбата	след	данъчно	облагане	на	банките	рязко	нама-
лява	през	2009	г.	под	влияние	на	световната	финансова	и	икономическа	криза	и	
дълговата	криза	в	еврозоната.	Понижението	на	показателя	продължава	до	2012	г.	
През	годините	на	следкризисно	възстановяване	тенденцията	на	развитие	обръща	
посоката	си	и	от	2013	г.	стойностите	на	печалбата	след	данъчно	облагане	на	бъл-
гарската	банкова	система	нарастват	през	всяка	следваща	година	от	разглеждания	
период	с	изключение	на	2017	г.	и	2019	г.	Тези	стойности	на	показателя	отразяват	
възходящата	фаза	от	икономическия	цикъл,	в	която	се	намира	българската	иконо-
мика.	Увеличението	на	кредитирането,	изчистването	на	портфейлите	на	банките	
от	лоши	кредити	и	по-строгите	изисквания	по	отношение	на	капитала	на	банките	
оказват	положително	влияние	върху	банковата	дейност	и	съответно	закономерно	
водят	до	по-високи	нива	на	финансовия	резултат	от	дейността.	Растежът	на	пе-
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чалбата	е	положителна	тенденция,	която	отразява	по-големите	възможности	на	
банковата	система	да	си	осигурява	постоянен	източник	за	увеличение	на	капи-
тала.	Трайното	увеличение	на	нетната	печалба,	реализирана	в	банковия	сектор,	
е	израз	на	капитализацията	и	стабилизацията	на	търговските	банки	(Трифонова	
2002).  

Таблица 2 
Абсолютен прираст, темп на растеж и темп на прираст на печалбата  

след данъчно облагане на банките в България

Година

Абсолютен прираст 
(млрд. лв.) Темп на растеж Темп на прираст 

(%)
Постоянна
база 2007 г.

Верижна
База

Постоянна
база 2007 г.

Верижна 
база

Постоянна
база 2007 г.

Верижна 
база

2008 0,243 0,243 1,2127 1,2127 21,27 21,27
2009 -0,363 -0,607 0,6822 0,5626 -31,78 -43,74
2010 -0,527 -0,164 0,5392 0,7904 -46,08 -20,96
2011 -0,557 -0,031 0,5126 0,9505 -48,74 -4,95
2012 -0,577 -0,019 0,4957 0,9671 -50,43 -3,29
2013 -0,559 0,018 0,5114 1,0318 -48,86 3,18
2014 -0,397 0,161 0,6526 1,2760 -34,74 27,60
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Източник: БНБ и собствени изчисления

Изчисленият	абсолютен	прираст	при	постоянна	база	2007	г.	показва,	че	като	
резултат	от	финансовата	криза	и	влиянието	ѝ	върху	българската	икономика	и	по-
конкретно	 върху	финансовия	 сектор	 банковата	печалба	намалява,	 след	 което	 в	
следкризисния	период	е	налице	нарастване,	което	е	силно	изразено	през	2018	г.	
Едва	през	2016	г.	финансовият	резултат	на	банковата	система	превишава	стой-
ността	 си	 от	 2007	 г.	Според	получените	 резултати	 за	 абсолютния	прираст	при	
верижна	основа	най-голямо	увеличение	на	печалбата	след	данъчно	облагане	на	
банките	в	България	се	наблюдава	през	2018	г.	спрямо	2017	г.	Темповете	на	растеж	
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Аглика Кънева. Анализ на тенденциите на развитие и прогноза за изменението на печалбата 
след данъчно облагане и възвръщаемост на собствения капитал на банките в България

при	постоянна	основа	2007	г.	също	отбелязват	понижение	през	периода	2009	г.	–	
2012	г.,	след	което	тенденцията	обръща	посоката	си	и	през	последните	две	години	
от	разглеждания	период	банковата	печалба	е	в	размер	близо	1,5	пъти	или	150%	
от	печалбата	през	2007	г.	Темпът	на	растеж	при	верижна	база	на	анализирания	
банков	показател	има	най-висока	стойност	през	2018	г.	–	от	почти	1,5	пъти	или	
150%	от	печалбата	на	банките	през	2017	г.	От	изчислените	темпове	на	прираст	с	
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чита	през	2018	г.	с	46,74%	в	сравнение	с	2007	г.	От	данните	за	анализираните	по-
казатели	може	да	направи	заключението,	че	банковата	система	в	страната	работи	
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Проверката	за	наличие	на	тенденция	на	развитие	в	динамичните	редове	от	
данни	за	банковите	показатели	е	извършена	чрез	разработените	в	статистическа-
та	теория	критерии	–	рангови	коефициенти	на	корелация	на	Спирман	и	Кендал	и	
автокорелационен	коефициент	от	първи	порядък.

За	извършване	на	проверката	е	необходимо	да	се	дефинират	статистически	
хипотези,	 които	 са	нулева	 (H0)	 и	 алтернативна	 (H1).	Според	нулевата	 хипотеза	
банковият	 показател	 не	 проявява	 тенденция	 на	 развитие.	 Тя	 се	 приема,	 когато	
изчислената	 стойност	на	 критерия	не	 е	 статистически	 значима.	Алтернативна-
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Проверката	на	хипотезите	се	извършва	при	риск	за	грешка	от	първи	ред,	който	в	
случая	е	α	=	0,05.	

Таблица 3 
Емпирични стойности на критериите за проверка за наличие на тренд  

за печалбата след данъчно облагане на банките в България

Показатели

Рангов  
коефициент  
на Спирман

Рангов  
коефициент  
на Кендал

Коефициент на 
автокорелация от 

първи порядък

нарастване, което е силно изразено през 2018 г. Едва през 2016 г. финансовият резултат на 
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За извършване на проверката е необходимо да се дефинират статистически хипотези, които 
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статистически значима. Алтернативната хипотеза гласи, че в изследвания динамичен ред има 

тенденция на развитие. Алтернативната хипотеза се приема, когато получената стойност на 

критерия е статистически значима. Изчислени са емпиричните стойности на критериите. 

Проверката на хипотезите се извършва при риск за грешка от първи ред, който в случая е α = 

0,05.  
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Печалба след данъчно облагане 0,418 0,484 0,282 0,359 0,754 0,348 

нарастване, което е силно изразено през 2018 г. Едва през 2016 г. финансовият резултат на 

банковата система превишава стойността си от 2007 г. Според получените резултати за 

абсолютния прираст при верижна основа най-голямо увеличение на печалбата след данъчно 

облагане на банките в България се наблюдава през 2018 г. спрямо 2017 г. Темповете на растеж 

при постоянна основа 2007 г. също отбелязват понижение през периода 2009 г. – 2012 г., след 

което тенденцията обръща посоката си и през последните две години от разглеждания период 

банковата печалба е в размер близо 1,5 пъти или 150% от печалбата през 2007 г. Темпът на растеж 

при верижна база на анализирания банков показател има най-висока стойност през 2018 г. – от 

почти 1,5 пъти или 150% от печалбата на банките през 2017 г. От изчислените темпове на прираст 

с постоянна база 2007 г. е видно, че най-значително нарастване на печалбата се отчита през 2018 

г. с 46,74% в сравнение с 2007 г. От данните за анализираните показатели може да направи 

заключението, че банковата система в страната работи ефективно през последните години, което 

дава отражение във високите темпове на растеж на печалбата ѝ след данъчно облагане. 

Проверката за наличие на тенденция на развитие в динамичните редове от данни за 

банковите показатели е извършена чрез разработените в статистическата теория критерии – 

рангови коефициенти на корелация на Спирман и Кендал и автокорелационен коефициент от 

първи порядък. 

За извършване на проверката е необходимо да се дефинират статистически хипотези, които 

са нулева (H0) и алтернативна (H1). Според нулевата хипотеза банковият показател не проявява 

тенденция на развитие. Тя се приема, когато изчислената стойност на критерия не е 

статистически значима. Алтернативната хипотеза гласи, че в изследвания динамичен ред има 

тенденция на развитие. Алтернативната хипотеза се приема, когато получената стойност на 

критерия е статистически значима. Изчислени са емпиричните стойности на критериите. 

Проверката на хипотезите се извършва при риск за грешка от първи ред, който в случая е α = 

0,05.  
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Печалба след данъчно облагане 0,418 0,484 0,282 0,359 0,754 0,348 Печалба	след	данъчно	облагане 0,418 0,484 0,282 0,359 0,754 0,348

Източник: БНБ и собствени изчисления

В	статистическата	литература	са	разработени	два	рангови	коефициента	на	
корелация,	които	могат	да	се	използват	за	проверка	за	наличие	на	тренд.	Това	са	
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ранговите	коефициенти	на	корелация	на	Спирман	и	на	Кендал.	Препоръчително	
е	тези	коефициенти	да	се	прилагат	за	годишни	данни.	Коефициентът	е	нормирам	
в	границите	между	–1	и	1,	като	ρ	=	1,	когато	всеки	следващ	член	на	реда	е	по-го-
лям	от	предишните,	т.е.	редът	е	растящ.	Съответно	ρ	=	–1,	когато	всеки	следващ	
член	на	реда	е	по-малък	от	предходните.	Емпиричната	стойност	на	коефициента	
се	сравнява	с	теоретичната	му	стойност,	за	да	се	вземе	решение	за	наличието	на	
тенденция	(Атанасов	2018).	

Коефициентът	на	Спирман	за	печалбата	след	данъчно	облагане	на	банките	в	
България	има	стойност	ρEM	=	0,418.	Теоретичната	му	стойност	е	ρT =	0,484.	Коефи-
циентът	на	Кендал	възлиза	на	λEM	=	0,282,	а	теоретичната	му	стойност	е	λT =	0,359.	
Сравнението	показва,	че	емпиричните	величини	са	по-малки	от	теоретичните	и	
следователно	не	съществува	тенденция	на	развитие.

Един	от	най-често	използваните	критерии,	с	помощта	на	които	е	възможно	
да	се	провери	дали	в	даден	динамичен	ред	съществува	тенденция	на	развитие,	
е	 чрез	изчисляването	на	 коефициент	на	 автокорелация	от	първи	порядък	 (Ми-
шев,	Гоев	2010).	Счита	се,	че	когато	динамичните	редове	съдържат	тенденция	на	
развитие,	те	са	и	автокорелирани,	т.е.	всеки	член	на	дадения	динамичен	ред	се	
намира	в	корелационна	зависимост	от	предшестващия/те	го	член/ове	на	същия	
динамичен	ред.	Под	автокорелация	се	разбира	корелация	между	последовател-
ните	значения	на	даден	статистически	ред	(Димитров	2005).	Когато	всеки	член	
от	реда	зависи	от	предходния	член	от	същия	ред,	това	се	нарича	автокорелация	
от	 първи	 порядък.	Автокорелационният	 коефициент	 принадлежи	на	 интервала	
–1	≤	r1	≤	+1.	Когато	получената	стойност	е	близо	до	0,	това	означава	слаба	връзка	
между	членовете	на	реда	и	съответно	може	да	се	приеме	нулевата	хипотеза,	т.е.	
че	няма	тенденция	на	развитие.	Когато	стойността	е	близо	до	1	или	–1,	това	озна-
чава	силна	връзка	и	е	по-вероятно	да	се	приеме	алтернативната	хипотеза,	т.е.	че	
е	налице	тенденция	на	развитие.	Когато	r1	е	близо	до	1,	това	означава,	че	редът	е	
прогресивен,	т.е.	тенденцията	е	възходяща.		Когато	r1	е	близо	до	–1,	това	означава,	
че	редът	е	регресивен,	т.е.	тенденцията	е	низходяща	(Атанасов	2018).	

Коефициентът	на	автокорелация	от	първи	порядък	има	стойност	от	r1(EM)	=	
0,754.	Високата	положителна	стойност	на	този	коефициент	е	типична	за	редове,	
съдържащи	тенденция.	Теоретичната	стойност	на	коефициента	е	r1(T)  =	0,348	съ-
ответно	при	5%	риск	от	грешка.	Сравнението	показва,	че	емпиричната	стойност	
надвишава	теоретичната.	Това	дава	основание	за	потвърждаване	на	алтернатив-
ната	хипотеза.	Заключението	е,	че	изчисленият	коефициент	на	автокорелация	е	
статистически	значим	и	с	вероятност	за	сигурност	от	95%	може	да	се	приеме,	че	
динамичният	ред	съдържа	тенденция.	

Моделирането	 на	 тенденцията	 на	 развитие	 се	 свежда	 до	 установяване	 на	
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аналитичния	вид	на	функцията,	при	която	изследваното	явление	се	разглежда	в	
зависимост	от	времето	(Величкова	1981):		

,	 (1)

където:
Y	е	съответният	банков	показател;
t	–	изкуствена	променлива,	чрез	която	се	отбелязва	времето;
ε	–	случаен	компонент	в	модела.	
При	 изследване	 на	 тенденциите	 на	 развитие	 е	 възможно	 използването	 на	

различни	модели,	като	от	статистическа	гледна	точка	най-подходящ	е	този	модел,	
който	има	най-висок	коефициент	на	детерминация	(R2).	Коефициентът	на	детер-
минация	изразява	относителния	дял	на	девиацията,	дължаща	се	на	наличието	на	
тенденция	на	развитие.	Теоретично	стойностите	на	коефициента	на	детермина-
ция	R2	са	в	границите	между	0	и	1	и	колкото	той	е	по-близо	до	1,	толкова	по-ви-
сока	е	обяснителната	способност	на	модела,	съответно	колкото	е	по-близо	до	0,	
толкова	обяснителната	способност	на	модела	е	по-слаба.	Ако	трябва	да	се	избере	
между	няколко	конкуриращи	се	модела,	най-подходящ	би	трябвало	да	бъде	този	
модел,	който	има	по-голям	коефициент	на	детерминация	(Атанасов	2018).	Когато	
различните	функции	се	експериментират	по	отношение	на	едни	и	същи	статисти-
чески	данни,	колкото	коефициентът	на	детерминация	е	по-голям,	толкова	кривата	
описва	по-добре	проявената	тенденция	на	развитие	в	изследвания	динамичен	ред	
(Величкова	1981).

За	 установяването	 на	 тенденцията	 на	 развитие	 са	 използвани	 единадесет	
различни	иконометрични	модела		(линейни	и	нелинейни)	(Гоев	1996).	Тенденци-
ята	на	развитие	е	описана	чрез	модела,	който	има	най-висока	обяснителна	спо-
собност	(Павлова,	Бошнаков	2007).	

Таблица 4 
Резултати от конструираните единадесет иконометрични модела, описващи  

динамиката на печалбата след данъчно облагане на банките в България

Модели

Характеристики на моделите
Коефициент 
на детерми-

нация
Fем

Степен 
на сво-
бода 1

Степен 
на сво-
бода 2

Равнище 
на значи-

мост

Linear 

Коефициент 

на 

детерминация 

Fем 
Степен на 

свобода 1 

Степен на 

свобода 2 

Равнище на 

значимост 

Linear 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,222 3,138 1 11 0,104 

Logarithmic  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 ln 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,041 0,473 1 11 0,506 

Inverse  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1
𝑡𝑡𝑡𝑡

+ 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,001 0,010 1 11 0,923 

Quadratic  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,855 29,418 2 10 0,000 

Cubic   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝛽𝛽𝛽𝛽3 × 𝑡𝑡𝑡𝑡3 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,873 20,664 3 9 0,000 

Compound   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Power   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝑡𝑡𝑡𝑡𝛽𝛽𝛽𝛽1 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,024 0,272 1 11 0,612 

S 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽0+
𝛽𝛽𝛽𝛽1
𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,007 0,077 1 11 0,786 

Growth   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽0+𝛽𝛽𝛽𝛽1×𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Exponential   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽1×𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Logistic   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 1 (1 𝑢𝑢𝑢𝑢 + 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑡𝑡𝑡𝑡⁄ )⁄ + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

 

Източник: БНБ и собствени изчисления 
 

Резултатите от използваните модели показват, че като най-добър модел може да се приеме 

кубичен модел (cubic), който има коефициент на детерминация на стойност 0,873, следователно 

обяснява приблизително 87% от промените в банковата печалба. Моделът има следния 

аналитичен вид:  

 

𝑌𝑌𝑌𝑌 = 1,764 − 0,464 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 0,053 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 − 0,001 × 𝑡𝑡𝑡𝑡3 + 𝜀𝜀𝜀𝜀 

 

Оценката на параметрите на полученото уравнение показва, че те са статистически 

значими. Въз основа на специфицирания трендови модел се пресмятат изгладените стойности. В 

графично изражение тенденцията на развитие представлява кубична парабола и тя е представена 

на фигура 2. 

 

0,222 3,138 1 11 0,104

Logarithmic 

Коефициент 

на 

детерминация 

Fем 
Степен на 

свобода 1 

Степен на 

свобода 2 

Равнище на 

значимост 

Linear 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,222 3,138 1 11 0,104 

Logarithmic  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 ln 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,041 0,473 1 11 0,506 

Inverse  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1
𝑡𝑡𝑡𝑡

+ 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,001 0,010 1 11 0,923 

Quadratic  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,855 29,418 2 10 0,000 

Cubic   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝛽𝛽𝛽𝛽3 × 𝑡𝑡𝑡𝑡3 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,873 20,664 3 9 0,000 

Compound   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Power   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝑡𝑡𝑡𝑡𝛽𝛽𝛽𝛽1 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,024 0,272 1 11 0,612 

S 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽0+
𝛽𝛽𝛽𝛽1
𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,007 0,077 1 11 0,786 

Growth   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽0+𝛽𝛽𝛽𝛽1×𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Exponential   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽1×𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Logistic   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 1 (1 𝑢𝑢𝑢𝑢 + 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑡𝑡𝑡𝑡⁄ )⁄ + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

 

Източник: БНБ и собствени изчисления 
 

Резултатите от използваните модели показват, че като най-добър модел може да се приеме 

кубичен модел (cubic), който има коефициент на детерминация на стойност 0,873, следователно 

обяснява приблизително 87% от промените в банковата печалба. Моделът има следния 

аналитичен вид:  

 

𝑌𝑌𝑌𝑌 = 1,764 − 0,464 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 0,053 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 − 0,001 × 𝑡𝑡𝑡𝑡3 + 𝜀𝜀𝜀𝜀 

 

Оценката на параметрите на полученото уравнение показва, че те са статистически 

значими. Въз основа на специфицирания трендови модел се пресмятат изгладените стойности. В 

графично изражение тенденцията на развитие представлява кубична парабола и тя е представена 

на фигура 2. 

 

0,041 0,473 1 11 0,506

Inverse 

Коефициент 

на 

детерминация 

Fем 
Степен на 

свобода 1 

Степен на 

свобода 2 

Равнище на 

значимост 

Linear 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,222 3,138 1 11 0,104 

Logarithmic  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 ln 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,041 0,473 1 11 0,506 

Inverse  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1
𝑡𝑡𝑡𝑡

+ 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,001 0,010 1 11 0,923 

Quadratic  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,855 29,418 2 10 0,000 

Cubic   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝛽𝛽𝛽𝛽3 × 𝑡𝑡𝑡𝑡3 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,873 20,664 3 9 0,000 

Compound   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Power   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝑡𝑡𝑡𝑡𝛽𝛽𝛽𝛽1 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,024 0,272 1 11 0,612 

S 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽0+
𝛽𝛽𝛽𝛽1
𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,007 0,077 1 11 0,786 

Growth   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽0+𝛽𝛽𝛽𝛽1×𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Exponential   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽1×𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Logistic   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 1 (1 𝑢𝑢𝑢𝑢 + 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑡𝑡𝑡𝑡⁄ )⁄ + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

 

Източник: БНБ и собствени изчисления 
 

Резултатите от използваните модели показват, че като най-добър модел може да се приеме 

кубичен модел (cubic), който има коефициент на детерминация на стойност 0,873, следователно 

обяснява приблизително 87% от промените в банковата печалба. Моделът има следния 

аналитичен вид:  

 

𝑌𝑌𝑌𝑌 = 1,764 − 0,464 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 0,053 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 − 0,001 × 𝑡𝑡𝑡𝑡3 + 𝜀𝜀𝜀𝜀 

 

Оценката на параметрите на полученото уравнение показва, че те са статистически 

значими. Въз основа на специфицирания трендови модел се пресмятат изгладените стойности. В 

графично изражение тенденцията на развитие представлява кубична парабола и тя е представена 

на фигура 2. 

 

0,001 0,010 1 11 0,923
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Известия 
2021  •  том 65  •  №2

Quadratic 

Коефициент 

на 

детерминация 

Fем 
Степен на 

свобода 1 

Степен на 

свобода 2 

Равнище на 

значимост 

Linear 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,222 3,138 1 11 0,104 

Logarithmic  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 ln 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,041 0,473 1 11 0,506 

Inverse  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1
𝑡𝑡𝑡𝑡

+ 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,001 0,010 1 11 0,923 

Quadratic  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,855 29,418 2 10 0,000 

Cubic   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝛽𝛽𝛽𝛽3 × 𝑡𝑡𝑡𝑡3 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,873 20,664 3 9 0,000 

Compound   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Power   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝑡𝑡𝑡𝑡𝛽𝛽𝛽𝛽1 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,024 0,272 1 11 0,612 

S 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽0+
𝛽𝛽𝛽𝛽1
𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,007 0,077 1 11 0,786 

Growth   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽0+𝛽𝛽𝛽𝛽1×𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Exponential   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽1×𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Logistic   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 1 (1 𝑢𝑢𝑢𝑢 + 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑡𝑡𝑡𝑡⁄ )⁄ + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

 

Източник: БНБ и собствени изчисления 
 

Резултатите от използваните модели показват, че като най-добър модел може да се приеме 

кубичен модел (cubic), който има коефициент на детерминация на стойност 0,873, следователно 

обяснява приблизително 87% от промените в банковата печалба. Моделът има следния 

аналитичен вид:  

 

𝑌𝑌𝑌𝑌 = 1,764 − 0,464 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 0,053 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 − 0,001 × 𝑡𝑡𝑡𝑡3 + 𝜀𝜀𝜀𝜀 

 

Оценката на параметрите на полученото уравнение показва, че те са статистически 

значими. Въз основа на специфицирания трендови модел се пресмятат изгладените стойности. В 

графично изражение тенденцията на развитие представлява кубична парабола и тя е представена 

на фигура 2. 

 

0,855 29,418 2 10 0,000

Cubic 

Коефициент 

на 

детерминация 

Fем 
Степен на 

свобода 1 

Степен на 

свобода 2 

Равнище на 

значимост 

Linear 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,222 3,138 1 11 0,104 

Logarithmic  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 ln 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,041 0,473 1 11 0,506 

Inverse  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1
𝑡𝑡𝑡𝑡

+ 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,001 0,010 1 11 0,923 

Quadratic  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,855 29,418 2 10 0,000 

Cubic   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝛽𝛽𝛽𝛽3 × 𝑡𝑡𝑡𝑡3 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,873 20,664 3 9 0,000 

Compound   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Power   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝑡𝑡𝑡𝑡𝛽𝛽𝛽𝛽1 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,024 0,272 1 11 0,612 

S 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽0+
𝛽𝛽𝛽𝛽1
𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,007 0,077 1 11 0,786 

Growth   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽0+𝛽𝛽𝛽𝛽1×𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Exponential   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽1×𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Logistic   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 1 (1 𝑢𝑢𝑢𝑢 + 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑡𝑡𝑡𝑡⁄ )⁄ + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

 

Източник: БНБ и собствени изчисления 
 

Резултатите от използваните модели показват, че като най-добър модел може да се приеме 

кубичен модел (cubic), който има коефициент на детерминация на стойност 0,873, следователно 

обяснява приблизително 87% от промените в банковата печалба. Моделът има следния 

аналитичен вид:  

 

𝑌𝑌𝑌𝑌 = 1,764 − 0,464 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 0,053 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 − 0,001 × 𝑡𝑡𝑡𝑡3 + 𝜀𝜀𝜀𝜀 

 

Оценката на параметрите на полученото уравнение показва, че те са статистически 

значими. Въз основа на специфицирания трендови модел се пресмятат изгладените стойности. В 

графично изражение тенденцията на развитие представлява кубична парабола и тя е представена 

на фигура 2. 

 

0,873 20,664 3 9 0,000

Compound 

Коефициент 

на 

детерминация 

Fем 
Степен на 

свобода 1 

Степен на 

свобода 2 

Равнище на 

значимост 

Linear 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,222 3,138 1 11 0,104 

Logarithmic  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 ln 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,041 0,473 1 11 0,506 

Inverse  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1
𝑡𝑡𝑡𝑡

+ 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,001 0,010 1 11 0,923 

Quadratic  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,855 29,418 2 10 0,000 

Cubic   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝛽𝛽𝛽𝛽3 × 𝑡𝑡𝑡𝑡3 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,873 20,664 3 9 0,000 

Compound   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Power   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝑡𝑡𝑡𝑡𝛽𝛽𝛽𝛽1 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,024 0,272 1 11 0,612 

S 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽0+
𝛽𝛽𝛽𝛽1
𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,007 0,077 1 11 0,786 

Growth   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽0+𝛽𝛽𝛽𝛽1×𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Exponential   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽1×𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Logistic   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 1 (1 𝑢𝑢𝑢𝑢 + 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑡𝑡𝑡𝑡⁄ )⁄ + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

 

Източник: БНБ и собствени изчисления 
 

Резултатите от използваните модели показват, че като най-добър модел може да се приеме 

кубичен модел (cubic), който има коефициент на детерминация на стойност 0,873, следователно 

обяснява приблизително 87% от промените в банковата печалба. Моделът има следния 

аналитичен вид:  

 

𝑌𝑌𝑌𝑌 = 1,764 − 0,464 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 0,053 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 − 0,001 × 𝑡𝑡𝑡𝑡3 + 𝜀𝜀𝜀𝜀 

 

Оценката на параметрите на полученото уравнение показва, че те са статистически 

значими. Въз основа на специфицирания трендови модел се пресмятат изгладените стойности. В 

графично изражение тенденцията на развитие представлява кубична парабола и тя е представена 

на фигура 2. 

 

0,186 2,507 1 11 0,142

Power  

Коефициент 

на 

детерминация 

Fем 
Степен на 

свобода 1 

Степен на 

свобода 2 

Равнище на 

значимост 

Linear 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,222 3,138 1 11 0,104 

Logarithmic  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 ln 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,041 0,473 1 11 0,506 

Inverse  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1
𝑡𝑡𝑡𝑡

+ 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,001 0,010 1 11 0,923 

Quadratic  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,855 29,418 2 10 0,000 

Cubic   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝛽𝛽𝛽𝛽3 × 𝑡𝑡𝑡𝑡3 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,873 20,664 3 9 0,000 

Compound   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Power   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝑡𝑡𝑡𝑡𝛽𝛽𝛽𝛽1 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,024 0,272 1 11 0,612 

S 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽0+
𝛽𝛽𝛽𝛽1
𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,007 0,077 1 11 0,786 

Growth   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽0+𝛽𝛽𝛽𝛽1×𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Exponential   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽1×𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Logistic   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 1 (1 𝑢𝑢𝑢𝑢 + 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑡𝑡𝑡𝑡⁄ )⁄ + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

 

Източник: БНБ и собствени изчисления 
 

Резултатите от използваните модели показват, че като най-добър модел може да се приеме 

кубичен модел (cubic), който има коефициент на детерминация на стойност 0,873, следователно 

обяснява приблизително 87% от промените в банковата печалба. Моделът има следния 

аналитичен вид:  

 

𝑌𝑌𝑌𝑌 = 1,764 − 0,464 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 0,053 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 − 0,001 × 𝑡𝑡𝑡𝑡3 + 𝜀𝜀𝜀𝜀 

 

Оценката на параметрите на полученото уравнение показва, че те са статистически 

значими. Въз основа на специфицирания трендови модел се пресмятат изгладените стойности. В 

графично изражение тенденцията на развитие представлява кубична парабола и тя е представена 

на фигура 2. 

 

0,024 0,272 1 11 0,612

S  

Коефициент 

на 

детерминация 

Fем 
Степен на 

свобода 1 

Степен на 

свобода 2 

Равнище на 

значимост 

Linear 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,222 3,138 1 11 0,104 

Logarithmic  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 ln 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,041 0,473 1 11 0,506 

Inverse  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1
𝑡𝑡𝑡𝑡

+ 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,001 0,010 1 11 0,923 

Quadratic  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,855 29,418 2 10 0,000 

Cubic   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝛽𝛽𝛽𝛽3 × 𝑡𝑡𝑡𝑡3 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,873 20,664 3 9 0,000 

Compound   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Power   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝑡𝑡𝑡𝑡𝛽𝛽𝛽𝛽1 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,024 0,272 1 11 0,612 

S 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽0+
𝛽𝛽𝛽𝛽1
𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,007 0,077 1 11 0,786 

Growth   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽0+𝛽𝛽𝛽𝛽1×𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Exponential   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽1×𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Logistic   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 1 (1 𝑢𝑢𝑢𝑢 + 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑡𝑡𝑡𝑡⁄ )⁄ + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

 

Източник: БНБ и собствени изчисления 
 

Резултатите от използваните модели показват, че като най-добър модел може да се приеме 

кубичен модел (cubic), който има коефициент на детерминация на стойност 0,873, следователно 

обяснява приблизително 87% от промените в банковата печалба. Моделът има следния 

аналитичен вид:  

 

𝑌𝑌𝑌𝑌 = 1,764 − 0,464 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 0,053 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 − 0,001 × 𝑡𝑡𝑡𝑡3 + 𝜀𝜀𝜀𝜀 

 

Оценката на параметрите на полученото уравнение показва, че те са статистически 

значими. Въз основа на специфицирания трендови модел се пресмятат изгладените стойности. В 

графично изражение тенденцията на развитие представлява кубична парабола и тя е представена 

на фигура 2. 

 

0,007 0,077 1 11 0,786

Growth  

Коефициент 

на 

детерминация 

Fем 
Степен на 

свобода 1 

Степен на 

свобода 2 

Равнище на 

значимост 

Linear 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,222 3,138 1 11 0,104 

Logarithmic  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 ln 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,041 0,473 1 11 0,506 

Inverse  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1
𝑡𝑡𝑡𝑡

+ 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,001 0,010 1 11 0,923 

Quadratic  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,855 29,418 2 10 0,000 

Cubic   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝛽𝛽𝛽𝛽3 × 𝑡𝑡𝑡𝑡3 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,873 20,664 3 9 0,000 

Compound   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Power   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝑡𝑡𝑡𝑡𝛽𝛽𝛽𝛽1 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,024 0,272 1 11 0,612 

S 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽0+
𝛽𝛽𝛽𝛽1
𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,007 0,077 1 11 0,786 

Growth   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽0+𝛽𝛽𝛽𝛽1×𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Exponential   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽1×𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Logistic   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 1 (1 𝑢𝑢𝑢𝑢 + 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑡𝑡𝑡𝑡⁄ )⁄ + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

 

Източник: БНБ и собствени изчисления 
 

Резултатите от използваните модели показват, че като най-добър модел може да се приеме 

кубичен модел (cubic), който има коефициент на детерминация на стойност 0,873, следователно 

обяснява приблизително 87% от промените в банковата печалба. Моделът има следния 

аналитичен вид:  

 

𝑌𝑌𝑌𝑌 = 1,764 − 0,464 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 0,053 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 − 0,001 × 𝑡𝑡𝑡𝑡3 + 𝜀𝜀𝜀𝜀 

 

Оценката на параметрите на полученото уравнение показва, че те са статистически 

значими. Въз основа на специфицирания трендови модел се пресмятат изгладените стойности. В 

графично изражение тенденцията на развитие представлява кубична парабола и тя е представена 

на фигура 2. 

 

0,186 2,507 1 11 0,142

Exponential  

Коефициент 

на 

детерминация 

Fем 
Степен на 

свобода 1 

Степен на 

свобода 2 

Равнище на 

значимост 

Linear 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,222 3,138 1 11 0,104 

Logarithmic  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 ln 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,041 0,473 1 11 0,506 

Inverse  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1
𝑡𝑡𝑡𝑡

+ 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,001 0,010 1 11 0,923 

Quadratic  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,855 29,418 2 10 0,000 

Cubic   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝛽𝛽𝛽𝛽3 × 𝑡𝑡𝑡𝑡3 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,873 20,664 3 9 0,000 

Compound   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Power   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝑡𝑡𝑡𝑡𝛽𝛽𝛽𝛽1 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,024 0,272 1 11 0,612 

S 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽0+
𝛽𝛽𝛽𝛽1
𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,007 0,077 1 11 0,786 

Growth   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽0+𝛽𝛽𝛽𝛽1×𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Exponential   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽1×𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Logistic   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 1 (1 𝑢𝑢𝑢𝑢 + 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑡𝑡𝑡𝑡⁄ )⁄ + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

 

Източник: БНБ и собствени изчисления 
 

Резултатите от използваните модели показват, че като най-добър модел може да се приеме 

кубичен модел (cubic), който има коефициент на детерминация на стойност 0,873, следователно 

обяснява приблизително 87% от промените в банковата печалба. Моделът има следния 

аналитичен вид:  

 

𝑌𝑌𝑌𝑌 = 1,764 − 0,464 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 0,053 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 − 0,001 × 𝑡𝑡𝑡𝑡3 + 𝜀𝜀𝜀𝜀 

 

Оценката на параметрите на полученото уравнение показва, че те са статистически 

значими. Въз основа на специфицирания трендови модел се пресмятат изгладените стойности. В 

графично изражение тенденцията на развитие представлява кубична парабола и тя е представена 

на фигура 2. 

 

0,186 2,507 1 11 0,142

Logistic 

Коефициент 

на 

детерминация 

Fем 
Степен на 

свобода 1 

Степен на 

свобода 2 

Равнище на 

значимост 

Linear 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,222 3,138 1 11 0,104 

Logarithmic  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 ln 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,041 0,473 1 11 0,506 

Inverse  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1
𝑡𝑡𝑡𝑡

+ 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,001 0,010 1 11 0,923 

Quadratic  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,855 29,418 2 10 0,000 

Cubic   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝛽𝛽𝛽𝛽3 × 𝑡𝑡𝑡𝑡3 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,873 20,664 3 9 0,000 

Compound   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Power   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝑡𝑡𝑡𝑡𝛽𝛽𝛽𝛽1 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,024 0,272 1 11 0,612 

S 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽0+
𝛽𝛽𝛽𝛽1
𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,007 0,077 1 11 0,786 

Growth   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽0+𝛽𝛽𝛽𝛽1×𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Exponential   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽1×𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Logistic   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 1 (1 𝑢𝑢𝑢𝑢 + 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑡𝑡𝑡𝑡⁄ )⁄ + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

 

Източник: БНБ и собствени изчисления 
 

Резултатите от използваните модели показват, че като най-добър модел може да се приеме 

кубичен модел (cubic), който има коефициент на детерминация на стойност 0,873, следователно 

обяснява приблизително 87% от промените в банковата печалба. Моделът има следния 

аналитичен вид:  

 

𝑌𝑌𝑌𝑌 = 1,764 − 0,464 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 0,053 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 − 0,001 × 𝑡𝑡𝑡𝑡3 + 𝜀𝜀𝜀𝜀 

 

Оценката на параметрите на полученото уравнение показва, че те са статистически 

значими. Въз основа на специфицирания трендови модел се пресмятат изгладените стойности. В 

графично изражение тенденцията на развитие представлява кубична парабола и тя е представена 

на фигура 2. 

 

0,186 2,507 1 11 0,142

Източник: БНБ и собствени изчисления

Резултатите	от	използваните	модели	показват,	че	като	най-добър	модел	може	
да	се	приеме	кубичен	модел	(cubic),	който	има	коефициент	на	детерминация	на	
стойност	0,873,	следователно	обяснява	приблизително	87%	от	промените	в	бан-
ковата	печалба.	Моделът	има	следния	аналитичен	вид:	

Коефициент 

на 

детерминация 

Fем 
Степен на 

свобода 1 

Степен на 

свобода 2 

Равнище на 

значимост 

Linear 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,222 3,138 1 11 0,104 

Logarithmic  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 ln 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,041 0,473 1 11 0,506 

Inverse  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1
𝑡𝑡𝑡𝑡

+ 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,001 0,010 1 11 0,923 

Quadratic  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,855 29,418 2 10 0,000 

Cubic   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝛽𝛽𝛽𝛽3 × 𝑡𝑡𝑡𝑡3 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,873 20,664 3 9 0,000 

Compound   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Power   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝑡𝑡𝑡𝑡𝛽𝛽𝛽𝛽1 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,024 0,272 1 11 0,612 

S 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽0+
𝛽𝛽𝛽𝛽1
𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,007 0,077 1 11 0,786 

Growth   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽0+𝛽𝛽𝛽𝛽1×𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Exponential   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽1×𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Logistic   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 1 (1 𝑢𝑢𝑢𝑢 + 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑡𝑡𝑡𝑡⁄ )⁄ + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

 

Източник: БНБ и собствени изчисления 
 

Резултатите от използваните модели показват, че като най-добър модел може да се приеме 

кубичен модел (cubic), който има коефициент на детерминация на стойност 0,873, следователно 

обяснява приблизително 87% от промените в банковата печалба. Моделът има следния 

аналитичен вид:  

 

𝑌𝑌𝑌𝑌 = 1,764 − 0,464 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 0,053 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 − 0,001 × 𝑡𝑡𝑡𝑡3 + 𝜀𝜀𝜀𝜀 

 

Оценката на параметрите на полученото уравнение показва, че те са статистически 

значими. Въз основа на специфицирания трендови модел се пресмятат изгладените стойности. В 

графично изражение тенденцията на развитие представлява кубична парабола и тя е представена 

на фигура 2. 

 

Оценката	на	параметрите	на	полученото	уравнение	показва,	че	те	са	статис-
тически	значими.	Въз	основа	на	специфицирания	трендови	модел	се	пресмятат	
изгладените	стойности.	В	графично	изражение	тенденцията	на	развитие	предста-
влява	кубична	парабола	и	тя	е	представена	на	фигура	2.

През	периода	2007	г.	–	2012	г.	тенденцията	на	развитие	на	печалбата	след	
данъчно	облагане	на	банките	в	България	е	намаляваща,	а	от	2013	г.	до	края	на	
периода	нараства.	Тенденцията	на	развитие	се	приближава	към	своята	асимптота,	
която	е	малко	над	1,7	млрд.	лв.

Избраният	иконометричен	модел	може	да	се	приеме	за	много	добър,	тъй	като	
чрез	него	близо	90%	от	измененията	в	печалбата	след	данъчно	облагане	на	банки-
те	в	страната	са	обяснени	с	изменението	на	времето.



183

Аглика Кънева. Анализ на тенденциите на развитие и прогноза за изменението на печалбата 
след данъчно облагане и възвръщаемост на собствения капитал на банките в България

 
 

Фиг. 2 Динамика на печалба след данъчно облагане на банките в 

България и тенденцията на развитие през периода 2007 г. – 2019 г. 

(млрд. лв.) 

Източник: БНБ, собствени изчисления 

 
През периода 2007 г. – 2012 г. тенденцията на развитие на печалбата след данъчно облагане 

на банките в България е намаляваща, а от 2013 г. до края на периода нараства. Тенденцията на 

развитие се приближава към своята асимптота, която е малко над 1,7 млрд. лв. 

Избраният иконометричен модел може да се приеме за много добър, тъй като чрез него 

близо 90% от измененията в печалбата след данъчно облагане на банките в страната са обяснени 

с изменението на времето. 

 

1.2. Анализ на тенденциите в изменението на възвръщаемостта на собствения капитал на 

банките в България 

  

За определяне на трендовия модел за описване на тенденцията на развитие може да се 

построи графичният образ на изследвания динамичен ред. Диаграмата на развитие на 

възвръщаемостта на собствения капитал е представена на фигура 3. 
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Фиг. 2. Динамика на печалба след данъчно облагане на банките в България  
и тенденцията на развитие през периода 2007 г. – 2019 г. (млрд. лв.)

Източник: БНБ, собствени изчисления

1.2. Анализ на тенденциите в изменението на възвръщаемостта на 
собствения капитал на банките в България

За	определяне	на	трендовия	модел	за	описване	на	тенденцията	на	развитие	
може	да	се	построи	графичният	образ	на	изследвания	динамичен	ред.	Диаграмата	
на	развитие	на	възвръщаемостта	на	собствения	капитал	е	представена	на	фиг.	3.

 
 

 

Фиг. 3 Възвръщаемост на собствения капитал на банковата система в 

България през периода 2007 г. – 2019 г. (%) 

Източник: БНБ 

 
През периода 2007 г. – 2019 г. при показателя възвръщаемост на собствения капитал на 

българската банкова система се наблюдават значителни колебания, но се откроява тенденция към 

намаление, която впоследствие се обръща. Анализираният период може да се раздели на два 

подпериода – до 2012 г. и след нея. Възвръщаемостта на собствения капитал на банките в 

България първоначално непрекъснато намалява до 2012 г. Стойностите на показателя рязко се 

понижават през 2009 г. – повече от двойно, под влияние на световната финансова и икономическа 

криза. Причината за голямото намаление на възвръщаемостта на собствения капитал е както 

близо двойното нарастване на собствения капитал на банковата система поради възприетите 

строги капиталови изисквания, така и понижението на печалбата на банките. През следващите 

години на следкризисно възстановяване показателят се задържа на сравнително близки 

стойности до 2016 г., когато е отчетено по-значително нарастване. Възвръщаемостта на 

собствения капитал на българската банкова система продължава да нараства до края на 

анализирания период с някои колебания. Позитивен е фактът, че рентабилността на собствения 

капитал на търговските банки трайно и чувствително нараства, което е израз на повишаващия се 

размер на печалбите, генерирани в банковия отрасъл. Това говори за по-висока норма на доход 

за акционерите на търговските банки вследствие на ефективно управление на техния капитал. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ROE 19,80 17,61 8,37 6,92 6,36 6,20 6,30 6,90 7,80 10,40 9,32 12,11 11,63
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Фиг. 3. Възвръщаемост на собствения капитал на банковата система в България 
през периода 2007 г. – 2019 г. (%)

Източник: БНБ
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През	периода	2007	г.	–	2019	г.	при	показателя	възвръщаемост	на	собствения	
капитал	 на	 българската	 банкова	 система	 се	 наблюдават	 значителни	 колебания,	
но	се	откроява	тенденция	към	намаление,	която	впоследствие	се	обръща.	Ана-
лизираният	 период	може	 да	 се	 раздели	 на	 два	 подпериода	 –	 до	 2012	 г.	 и	 след	
нея.	Възвръщаемостта	 на	 собствения	 капитал	на	 банките	 в	България	първона-
чално	непрекъснато	намалява	до	2012	г.	Стойностите	на	показателя	рязко	се	по-
нижават	през	2009	г.	–	повече	от	двойно,	под	влияние	на	световната	финансова	и	
икономическа	криза.	Причината	за	голямото	намаление	на	възвръщаемостта	на	
собствения	 капитал	 е	 както	 близо	 двойното	нарастване	 на	 собствения	 капитал	
на	банковата	система	поради	възприетите	строги	капиталови	изисквания,	така	и	
понижението	на	печалбата	на	банките.	През	следващите	години	на	следкризисно	
възстановяване	показателят	се	задържа	на	сравнително	близки	стойности	до	2016	
г.,	когато	е	отчетено	по-значително	нарастване.	Възвръщаемостта	на	собствения	
капитал	на	българската	банкова	система	продължава	да	нараства	до	края	на	ана-
лизирания	период	с	някои	колебания.	Позитивен	е	фактът,	че	рентабилността	на	
собствения	капитал	на	търговските	банки	трайно	и	чувствително	нараства,	което	
е	израз	на	повишаващия	се	размер	на	печалбите,	генерирани	в	банковия	отрасъл.	
Това	говори	за	по-висока	норма	на	доход	за	акционерите	на	търговските	банки	
вследствие	на	ефективно	управление	на	техния	капитал.	Също	така	повишението	
на	възвръщаемостта	на	собствения	капитал	отразява	подобрението	в	капиталова-
та	структура	на	търговските	банки	по	посока	на	натрупване	на	по-голям	собствен	
капитал,	който	е	основна	предпоставка	за	стабилност	и	просперитет	на	финан-
совите	институции	 (Трифонова	2002).	От	фигурите	 е	 видно,	 че	динамиката	на	
възвръщаемостта	 на	 собствения	 капитал	 следва	 в	 общи	линии	 тенденцията	 на	
изменение	на	банковата	печалба.

Таблица 5 
Абсолютен прираст, темп на растеж и  темп на прираст на възвръщаемостта  

на собствения капитал на банките в България

Година
Абсолютен прираст (%) Темп на растеж Темп на прираст (%)

Постоянна 
база 2007 г.

Верижна 
база

Постоянна 
база 2007 г.

Верижна 
база

Постоянна 
база 2007 г.

Верижна 
база

2008 -2,19 -2,19 0,8895 0,8895 -11,05 -11,05
2009 -11,43 -9,24 0,4229 0,4754 -57,71 -52,46
2010 -12,88 -1,45 0,3497 0,8269 -65,03 -17,31
2011 -13,44 -0,56 0,3213 0,9188 -67,87 -8,12
2012 -13,60 -0,17 0,3129 0,9740 -68,71 -2,60
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2013 -13,50 0,10 0,3182 1,0168 -68,18 1,68
2014 -12,90 0,60 0,3484 1,0949 -65,16 9,49
2015 -12,00 0,90 0,3938 1,1303 -60,62 13,03
2016 -9,40 2,61 0,5255 1,3344 -47,45 33,44
2017 -10,48 -1,08 0,4707 0,8959 -52,93 -10,41
2018 -7,69 2,79 0,6117 1,2993 -38,83 29,93
2019 -8,16 -0,48 0,5876 0,9607 -41,24 -3,93

Източник: БНБ и собствени изчисления

Абсолютният	прираст	при	постоянна	база	2007	г.	и	темпът	на	прираст	при	
постоянна	база	2007	г.	са	отрицателни,	а	темпът	на	растеж	при	постоянна	база	
2007	г.	има	стойности	по-малки	от	единица	през	целия	изследван	период,	тъй	като	
най-високата	стойност	на	възвръщаемостта	на	собствения	капитал	на	банките	в	
България	 е	отчетена	през	2007	 г.	Абсолютният	прираст	на	изследвания	банков	
показател	с	верижна	база	е	с	отрицателни	стойности,	а	темпът	на	растеж	при	ве-
рижна	база	е	със	стойности	по-ниски	от	единица	между	2008	г.	и	2012	г.	Това	се	
дължи	на	намалението	на	възвръщаемостта	на	собствения	капитал	под	влияние	
на	 световната	финансова	и	икономическа	криза.	Най-висока	стойност	на	 абсо-
лютният	прираст	с	верижна	база	е	отчетена	през	2018	г.	от	2,79%	т.е.	възвръща-
емостта	на	собствения	капитал	през	2018	г.	се	е	увеличила	с	2,79%	спрямо	2017	
г.	От	2013	г.	се	наблюдава	покачване	на	темпа	на	растеж	при	верижна	база	и	се	
отчитат	стойности	по-високи	от	единица,	което	означава,	че	стойностите	на	бан-
ковия	показател	се	подобряват,	като	най-висока	стойност	е	отбелязана	през	2016	
г.	Най-съществено	нарастване	на	възвръщаемостта	на	собствения	капитал	на	бан-
ките	е	налице	през	2018	г.	спрямо	2017	г.,	когато	темпът	й	на	прираст	при	верижна	
база	възлиза	на	29,	93%.	Вероятно	за	покачване	на	показателите	за	доходност	на	
банките	в	България	допринася	увеличението	на	кредитирането	през	2018	г.	През	
същата	 година	 се	 наблюдава	 забавяне	на	 темпа	на	 намаление	на	 приходите	 от	
лихви	(БНБ,	Банките	в	България,	октомври	–	декември	2018	г.).
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Таблица 6 
Емпирични стойности на критериите за проверка за наличие на тренд  

за възвръщаемостта на собствения капитал на българската банкова система

Показатели

Рангов  
коефициент  
на Спирман

Рангов  
коефициент  
на Кендал

Коефициент на 
автокорелация от 

първи порядък

нарастване, което е силно изразено през 2018 г. Едва през 2016 г. финансовият резултат на 

банковата система превишава стойността си от 2007 г. Според получените резултати за 

абсолютния прираст при верижна основа най-голямо увеличение на печалбата след данъчно 

облагане на банките в България се наблюдава през 2018 г. спрямо 2017 г. Темповете на растеж 

при постоянна основа 2007 г. също отбелязват понижение през периода 2009 г. – 2012 г., след 

което тенденцията обръща посоката си и през последните две години от разглеждания период 

банковата печалба е в размер близо 1,5 пъти или 150% от печалбата през 2007 г. Темпът на растеж 

при верижна база на анализирания банков показател има най-висока стойност през 2018 г. – от 

почти 1,5 пъти или 150% от печалбата на банките през 2017 г. От изчислените темпове на прираст 

с постоянна база 2007 г. е видно, че най-значително нарастване на печалбата се отчита през 2018 

г. с 46,74% в сравнение с 2007 г. От данните за анализираните показатели може да направи 

заключението, че банковата система в страната работи ефективно през последните години, което 

дава отражение във високите темпове на растеж на печалбата ѝ след данъчно облагане. 
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са нулева (H0) и алтернативна (H1). Според нулевата хипотеза банковият показател не проявява 

тенденция на развитие. Тя се приема, когато изчислената стойност на критерия не е 

статистически значима. Алтернативната хипотеза гласи, че в изследвания динамичен ред има 

тенденция на развитие. Алтернативната хипотеза се приема, когато получената стойност на 

критерия е статистически значима. Изчислени са емпиричните стойности на критериите. 

Проверката на хипотезите се извършва при риск за грешка от първи ред, който в случая е α = 

0,05.  

 

Таблица 3  

Емпирични стойности на критериите за проверка за наличие на тренд 

за печалбата след данъчно облагане на банките в България 

 

Показатели 

Рангов 

коефициент на 

Спирман 

Рангов 

коефициент на 

Кендал 

Коефициент на 

автокорелация от 

първи порядък 

𝝆𝝆𝝆𝝆𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬 𝝆𝝆𝝆𝝆𝑻𝑻𝑻𝑻 𝝀𝝀𝝀𝝀𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬 𝝀𝝀𝝀𝝀𝑻𝑻𝑻𝑻 𝒓𝒓𝒓𝒓𝟏𝟏𝟏𝟏(𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬) 𝒓𝒓𝒓𝒓𝟏𝟏𝟏𝟏(𝑻𝑻𝑻𝑻) 

Печалба след данъчно облагане 0,418 0,484 0,282 0,359 0,754 0,348 Възвръщаемост	на	собствения	капитал 0,011 0,484 0,051 0,359 0,735 0,348

Източник: БНБ и собствени изчисления

Проверката	за	наличие	на	тенденция	на	развитие	е	извършена	с	помощта	на	
ранговите	коефициенти	на	Спирман	и	Кендал	и	коефициента	на	автокорелация	
от	първи	порядък.	Резултатите	от	сравнението	на	емпиричните	и	теоретичните	
значения	на	ранговите	коефициенти	на	Спирман	и	Кендал	показва,	че	изследва-
ният	динамичен	ред	не	съдържа	тенденция	на	развитие.	Емпиричната	стойност	
на	коефициента	на	автокорелация	от	първи	порядък	е	по-висока	от	теоретичната,	
от	което	следва,	че	динамичният	ред	съдържа	тенденция.

Таблица 7 
Резултати от конструираните единадесет иконометрични модела, описващи  

динамиката на възвръщаемостта на собствения капитал на банките в България

Модели

Характеристики на моделите
Коефициент 
на детерми-

нация
Fем

Степен 
на сво-
бода 1

Степен 
на сво-
бода 2

Равнище 
на значи-

мост

Linear 

Коефициент 

на 

детерминация 

Fем 
Степен на 

свобода 1 

Степен на 

свобода 2 

Равнище на 

значимост 

Linear 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,222 3,138 1 11 0,104 

Logarithmic  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 ln 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,041 0,473 1 11 0,506 

Inverse  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1
𝑡𝑡𝑡𝑡

+ 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,001 0,010 1 11 0,923 

Quadratic  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,855 29,418 2 10 0,000 

Cubic   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝛽𝛽𝛽𝛽3 × 𝑡𝑡𝑡𝑡3 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,873 20,664 3 9 0,000 

Compound   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Power   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝑡𝑡𝑡𝑡𝛽𝛽𝛽𝛽1 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,024 0,272 1 11 0,612 

S 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽0+
𝛽𝛽𝛽𝛽1
𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,007 0,077 1 11 0,786 

Growth   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽0+𝛽𝛽𝛽𝛽1×𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Exponential   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽1×𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Logistic   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 1 (1 𝑢𝑢𝑢𝑢 + 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑡𝑡𝑡𝑡⁄ )⁄ + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

 

Източник: БНБ и собствени изчисления 
 

Резултатите от използваните модели показват, че като най-добър модел може да се приеме 

кубичен модел (cubic), който има коефициент на детерминация на стойност 0,873, следователно 

обяснява приблизително 87% от промените в банковата печалба. Моделът има следния 

аналитичен вид:  

 

𝑌𝑌𝑌𝑌 = 1,764 − 0,464 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 0,053 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 − 0,001 × 𝑡𝑡𝑡𝑡3 + 𝜀𝜀𝜀𝜀 

 

Оценката на параметрите на полученото уравнение показва, че те са статистически 

значими. Въз основа на специфицирания трендови модел се пресмятат изгладените стойности. В 

графично изражение тенденцията на развитие представлява кубична парабола и тя е представена 

на фигура 2. 

 

0,082 0,988 1 11 0,342

Logarithmic 

Коефициент 

на 

детерминация 

Fем 
Степен на 

свобода 1 

Степен на 

свобода 2 

Равнище на 

значимост 

Linear 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,222 3,138 1 11 0,104 

Logarithmic  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 ln 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,041 0,473 1 11 0,506 

Inverse  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1
𝑡𝑡𝑡𝑡

+ 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,001 0,010 1 11 0,923 

Quadratic  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,855 29,418 2 10 0,000 

Cubic   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝛽𝛽𝛽𝛽3 × 𝑡𝑡𝑡𝑡3 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,873 20,664 3 9 0,000 

Compound   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Power   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝑡𝑡𝑡𝑡𝛽𝛽𝛽𝛽1 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,024 0,272 1 11 0,612 

S 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽0+
𝛽𝛽𝛽𝛽1
𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,007 0,077 1 11 0,786 

Growth   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽0+𝛽𝛽𝛽𝛽1×𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Exponential   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽1×𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Logistic   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 1 (1 𝑢𝑢𝑢𝑢 + 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑡𝑡𝑡𝑡⁄ )⁄ + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

 

Източник: БНБ и собствени изчисления 
 

Резултатите от използваните модели показват, че като най-добър модел може да се приеме 

кубичен модел (cubic), който има коефициент на детерминация на стойност 0,873, следователно 

обяснява приблизително 87% от промените в банковата печалба. Моделът има следния 

аналитичен вид:  

 

𝑌𝑌𝑌𝑌 = 1,764 − 0,464 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 0,053 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 − 0,001 × 𝑡𝑡𝑡𝑡3 + 𝜀𝜀𝜀𝜀 

 

Оценката на параметрите на полученото уравнение показва, че те са статистически 

значими. Въз основа на специфицирания трендови модел се пресмятат изгладените стойности. В 

графично изражение тенденцията на развитие представлява кубична парабола и тя е представена 

на фигура 2. 

 

0,320 5,178 1 11 0,044

Inverse 

Коефициент 

на 

детерминация 

Fем 
Степен на 

свобода 1 

Степен на 

свобода 2 

Равнище на 

значимост 

Linear 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,222 3,138 1 11 0,104 

Logarithmic  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 ln 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,041 0,473 1 11 0,506 

Inverse  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1
𝑡𝑡𝑡𝑡

+ 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,001 0,010 1 11 0,923 

Quadratic  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,855 29,418 2 10 0,000 

Cubic   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝛽𝛽𝛽𝛽3 × 𝑡𝑡𝑡𝑡3 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,873 20,664 3 9 0,000 

Compound   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Power   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝑡𝑡𝑡𝑡𝛽𝛽𝛽𝛽1 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,024 0,272 1 11 0,612 

S 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽0+
𝛽𝛽𝛽𝛽1
𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,007 0,077 1 11 0,786 

Growth   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽0+𝛽𝛽𝛽𝛽1×𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Exponential   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽1×𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Logistic   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 1 (1 𝑢𝑢𝑢𝑢 + 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑡𝑡𝑡𝑡⁄ )⁄ + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

 

Източник: БНБ и собствени изчисления 
 

Резултатите от използваните модели показват, че като най-добър модел може да се приеме 

кубичен модел (cubic), който има коефициент на детерминация на стойност 0,873, следователно 

обяснява приблизително 87% от промените в банковата печалба. Моделът има следния 

аналитичен вид:  

 

𝑌𝑌𝑌𝑌 = 1,764 − 0,464 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 0,053 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 − 0,001 × 𝑡𝑡𝑡𝑡3 + 𝜀𝜀𝜀𝜀 

 

Оценката на параметрите на полученото уравнение показва, че те са статистически 

значими. Въз основа на специфицирания трендови модел се пресмятат изгладените стойности. В 

графично изражение тенденцията на развитие представлява кубична парабола и тя е представена 

на фигура 2. 

 

0,562 14,123 1 11 0,003

Quadratic 

Коефициент 

на 

детерминация 

Fем 
Степен на 

свобода 1 

Степен на 

свобода 2 

Равнище на 

значимост 

Linear 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,222 3,138 1 11 0,104 

Logarithmic  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 ln 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,041 0,473 1 11 0,506 

Inverse  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1
𝑡𝑡𝑡𝑡

+ 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,001 0,010 1 11 0,923 

Quadratic  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,855 29,418 2 10 0,000 

Cubic   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝛽𝛽𝛽𝛽3 × 𝑡𝑡𝑡𝑡3 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,873 20,664 3 9 0,000 

Compound   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Power   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝑡𝑡𝑡𝑡𝛽𝛽𝛽𝛽1 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,024 0,272 1 11 0,612 

S 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽0+
𝛽𝛽𝛽𝛽1
𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,007 0,077 1 11 0,786 

Growth   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽0+𝛽𝛽𝛽𝛽1×𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Exponential   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽1×𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Logistic   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 1 (1 𝑢𝑢𝑢𝑢 + 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑡𝑡𝑡𝑡⁄ )⁄ + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

 

Източник: БНБ и собствени изчисления 
 

Резултатите от използваните модели показват, че като най-добър модел може да се приеме 

кубичен модел (cubic), който има коефициент на детерминация на стойност 0,873, следователно 

обяснява приблизително 87% от промените в банковата печалба. Моделът има следния 

аналитичен вид:  

 

𝑌𝑌𝑌𝑌 = 1,764 − 0,464 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 0,053 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 − 0,001 × 𝑡𝑡𝑡𝑡3 + 𝜀𝜀𝜀𝜀 

 

Оценката на параметрите на полученото уравнение показва, че те са статистически 

значими. Въз основа на специфицирания трендови модел се пресмятат изгладените стойности. В 

графично изражение тенденцията на развитие представлява кубична парабола и тя е представена 

на фигура 2. 

 

0,782 17,919 2 10 0,000

Cubic 

Коефициент 

на 

детерминация 

Fем 
Степен на 

свобода 1 

Степен на 

свобода 2 

Равнище на 

значимост 

Linear 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,222 3,138 1 11 0,104 

Logarithmic  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 ln 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,041 0,473 1 11 0,506 

Inverse  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1
𝑡𝑡𝑡𝑡

+ 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,001 0,010 1 11 0,923 

Quadratic  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,855 29,418 2 10 0,000 

Cubic   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝛽𝛽𝛽𝛽3 × 𝑡𝑡𝑡𝑡3 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,873 20,664 3 9 0,000 

Compound   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Power   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝑡𝑡𝑡𝑡𝛽𝛽𝛽𝛽1 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,024 0,272 1 11 0,612 

S 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽0+
𝛽𝛽𝛽𝛽1
𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,007 0,077 1 11 0,786 

Growth   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽0+𝛽𝛽𝛽𝛽1×𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Exponential   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽1×𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Logistic   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 1 (1 𝑢𝑢𝑢𝑢 + 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑡𝑡𝑡𝑡⁄ )⁄ + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

 

Източник: БНБ и собствени изчисления 
 

Резултатите от използваните модели показват, че като най-добър модел може да се приеме 

кубичен модел (cubic), който има коефициент на детерминация на стойност 0,873, следователно 

обяснява приблизително 87% от промените в банковата печалба. Моделът има следния 

аналитичен вид:  

 

𝑌𝑌𝑌𝑌 = 1,764 − 0,464 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 0,053 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 − 0,001 × 𝑡𝑡𝑡𝑡3 + 𝜀𝜀𝜀𝜀 

 

Оценката на параметрите на полученото уравнение показва, че те са статистически 

значими. Въз основа на специфицирания трендови модел се пресмятат изгладените стойности. В 

графично изражение тенденцията на развитие представлява кубична парабола и тя е представена 

на фигура 2. 

 

0,923 36,086 3 9 0,000

Compound 

Коефициент 

на 

детерминация 

Fем 
Степен на 

свобода 1 

Степен на 

свобода 2 

Равнище на 

значимост 

Linear 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,222 3,138 1 11 0,104 

Logarithmic  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 ln 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,041 0,473 1 11 0,506 

Inverse  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1
𝑡𝑡𝑡𝑡

+ 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,001 0,010 1 11 0,923 

Quadratic  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,855 29,418 2 10 0,000 

Cubic   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝛽𝛽𝛽𝛽3 × 𝑡𝑡𝑡𝑡3 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,873 20,664 3 9 0,000 

Compound   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Power   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝑡𝑡𝑡𝑡𝛽𝛽𝛽𝛽1 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,024 0,272 1 11 0,612 

S 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽0+
𝛽𝛽𝛽𝛽1
𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,007 0,077 1 11 0,786 

Growth   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽0+𝛽𝛽𝛽𝛽1×𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Exponential   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽1×𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Logistic   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 1 (1 𝑢𝑢𝑢𝑢 + 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑡𝑡𝑡𝑡⁄ )⁄ + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

 

Източник: БНБ и собствени изчисления 
 

Резултатите от използваните модели показват, че като най-добър модел може да се приеме 

кубичен модел (cubic), който има коефициент на детерминация на стойност 0,873, следователно 

обяснява приблизително 87% от промените в банковата печалба. Моделът има следния 

аналитичен вид:  

 

𝑌𝑌𝑌𝑌 = 1,764 − 0,464 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 0,053 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 − 0,001 × 𝑡𝑡𝑡𝑡3 + 𝜀𝜀𝜀𝜀 

 

Оценката на параметрите на полученото уравнение показва, че те са статистически 

значими. Въз основа на специфицирания трендови модел се пресмятат изгладените стойности. В 

графично изражение тенденцията на развитие представлява кубична парабола и тя е представена 

на фигура 2. 

 

0,026 0,291 1 11 0,600

Power  

Коефициент 

на 

детерминация 

Fем 
Степен на 

свобода 1 

Степен на 

свобода 2 

Равнище на 

значимост 

Linear 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,222 3,138 1 11 0,104 

Logarithmic  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 ln 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,041 0,473 1 11 0,506 

Inverse  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1
𝑡𝑡𝑡𝑡

+ 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,001 0,010 1 11 0,923 

Quadratic  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,855 29,418 2 10 0,000 

Cubic   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝛽𝛽𝛽𝛽3 × 𝑡𝑡𝑡𝑡3 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,873 20,664 3 9 0,000 

Compound   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Power   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝑡𝑡𝑡𝑡𝛽𝛽𝛽𝛽1 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,024 0,272 1 11 0,612 

S 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽0+
𝛽𝛽𝛽𝛽1
𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,007 0,077 1 11 0,786 

Growth   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽0+𝛽𝛽𝛽𝛽1×𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Exponential   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽1×𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Logistic   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 1 (1 𝑢𝑢𝑢𝑢 + 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑡𝑡𝑡𝑡⁄ )⁄ + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

 

Източник: БНБ и собствени изчисления 
 

Резултатите от използваните модели показват, че като най-добър модел може да се приеме 

кубичен модел (cubic), който има коефициент на детерминация на стойност 0,873, следователно 

обяснява приблизително 87% от промените в банковата печалба. Моделът има следния 

аналитичен вид:  

 

𝑌𝑌𝑌𝑌 = 1,764 − 0,464 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 0,053 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 − 0,001 × 𝑡𝑡𝑡𝑡3 + 𝜀𝜀𝜀𝜀 

 

Оценката на параметрите на полученото уравнение показва, че те са статистически 

значими. Въз основа на специфицирания трендови модел се пресмятат изгладените стойности. В 

графично изражение тенденцията на развитие представлява кубична парабола и тя е представена 

на фигура 2. 

 

0,203 2,807 1 11 0,122



187

Аглика Кънева. Анализ на тенденциите на развитие и прогноза за изменението на печалбата 
след данъчно облагане и възвръщаемост на собствения капитал на банките в България

S  

Коефициент 

на 

детерминация 

Fем 
Степен на 

свобода 1 

Степен на 

свобода 2 

Равнище на 

значимост 

Linear 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,222 3,138 1 11 0,104 

Logarithmic  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 ln 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,041 0,473 1 11 0,506 

Inverse  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1
𝑡𝑡𝑡𝑡

+ 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,001 0,010 1 11 0,923 

Quadratic  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,855 29,418 2 10 0,000 

Cubic   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝛽𝛽𝛽𝛽3 × 𝑡𝑡𝑡𝑡3 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,873 20,664 3 9 0,000 

Compound   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Power   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝑡𝑡𝑡𝑡𝛽𝛽𝛽𝛽1 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,024 0,272 1 11 0,612 

S 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽0+
𝛽𝛽𝛽𝛽1
𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,007 0,077 1 11 0,786 

Growth   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽0+𝛽𝛽𝛽𝛽1×𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Exponential   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽1×𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Logistic   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 1 (1 𝑢𝑢𝑢𝑢 + 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑡𝑡𝑡𝑡⁄ )⁄ + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

 

Източник: БНБ и собствени изчисления 
 

Резултатите от използваните модели показват, че като най-добър модел може да се приеме 

кубичен модел (cubic), който има коефициент на детерминация на стойност 0,873, следователно 

обяснява приблизително 87% от промените в банковата печалба. Моделът има следния 

аналитичен вид:  

 

𝑌𝑌𝑌𝑌 = 1,764 − 0,464 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 0,053 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 − 0,001 × 𝑡𝑡𝑡𝑡3 + 𝜀𝜀𝜀𝜀 

 

Оценката на параметрите на полученото уравнение показва, че те са статистически 

значими. Въз основа на специфицирания трендови модел се пресмятат изгладените стойности. В 

графично изражение тенденцията на развитие представлява кубична парабола и тя е представена 

на фигура 2. 

 

0,422 8,027 1 11 0,016

Growth  

Коефициент 

на 

детерминация 

Fем 
Степен на 

свобода 1 

Степен на 

свобода 2 

Равнище на 

значимост 

Linear 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,222 3,138 1 11 0,104 

Logarithmic  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 ln 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,041 0,473 1 11 0,506 

Inverse  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1
𝑡𝑡𝑡𝑡

+ 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,001 0,010 1 11 0,923 

Quadratic  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,855 29,418 2 10 0,000 

Cubic   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝛽𝛽𝛽𝛽3 × 𝑡𝑡𝑡𝑡3 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,873 20,664 3 9 0,000 

Compound   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Power   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝑡𝑡𝑡𝑡𝛽𝛽𝛽𝛽1 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,024 0,272 1 11 0,612 

S 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽0+
𝛽𝛽𝛽𝛽1
𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,007 0,077 1 11 0,786 

Growth   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽0+𝛽𝛽𝛽𝛽1×𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Exponential   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽1×𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Logistic   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 1 (1 𝑢𝑢𝑢𝑢 + 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑡𝑡𝑡𝑡⁄ )⁄ + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

 

Източник: БНБ и собствени изчисления 
 

Резултатите от използваните модели показват, че като най-добър модел може да се приеме 

кубичен модел (cubic), който има коефициент на детерминация на стойност 0,873, следователно 

обяснява приблизително 87% от промените в банковата печалба. Моделът има следния 

аналитичен вид:  

 

𝑌𝑌𝑌𝑌 = 1,764 − 0,464 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 0,053 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 − 0,001 × 𝑡𝑡𝑡𝑡3 + 𝜀𝜀𝜀𝜀 

 

Оценката на параметрите на полученото уравнение показва, че те са статистически 

значими. Въз основа на специфицирания трендови модел се пресмятат изгладените стойности. В 

графично изражение тенденцията на развитие представлява кубична парабола и тя е представена 

на фигура 2. 

 

0,026 0,291 1 11 0,600

Exponential  

Коефициент 

на 

детерминация 

Fем 
Степен на 

свобода 1 

Степен на 

свобода 2 

Равнище на 

значимост 

Linear 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,222 3,138 1 11 0,104 

Logarithmic  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 ln 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,041 0,473 1 11 0,506 

Inverse  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1
𝑡𝑡𝑡𝑡

+ 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,001 0,010 1 11 0,923 

Quadratic  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,855 29,418 2 10 0,000 

Cubic   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝛽𝛽𝛽𝛽3 × 𝑡𝑡𝑡𝑡3 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,873 20,664 3 9 0,000 

Compound   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Power   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝑡𝑡𝑡𝑡𝛽𝛽𝛽𝛽1 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,024 0,272 1 11 0,612 

S 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽0+
𝛽𝛽𝛽𝛽1
𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,007 0,077 1 11 0,786 

Growth   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽0+𝛽𝛽𝛽𝛽1×𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Exponential   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽1×𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Logistic   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 1 (1 𝑢𝑢𝑢𝑢 + 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑡𝑡𝑡𝑡⁄ )⁄ + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

 

Източник: БНБ и собствени изчисления 
 

Резултатите от използваните модели показват, че като най-добър модел може да се приеме 

кубичен модел (cubic), който има коефициент на детерминация на стойност 0,873, следователно 

обяснява приблизително 87% от промените в банковата печалба. Моделът има следния 

аналитичен вид:  

 

𝑌𝑌𝑌𝑌 = 1,764 − 0,464 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 0,053 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 − 0,001 × 𝑡𝑡𝑡𝑡3 + 𝜀𝜀𝜀𝜀 

 

Оценката на параметрите на полученото уравнение показва, че те са статистически 

значими. Въз основа на специфицирания трендови модел се пресмятат изгладените стойности. В 

графично изражение тенденцията на развитие представлява кубична парабола и тя е представена 

на фигура 2. 

 

0,026 0,291 1 11 0,600

Logistic 

Коефициент 

на 

детерминация 

Fем 
Степен на 

свобода 1 

Степен на 

свобода 2 

Равнище на 

значимост 

Linear 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,222 3,138 1 11 0,104 

Logarithmic  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 ln 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,041 0,473 1 11 0,506 

Inverse  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1
𝑡𝑡𝑡𝑡

+ 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,001 0,010 1 11 0,923 

Quadratic  𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,855 29,418 2 10 0,000 

Cubic   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝛽𝛽𝛽𝛽3 × 𝑡𝑡𝑡𝑡3 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,873 20,664 3 9 0,000 

Compound   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Power   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝑡𝑡𝑡𝑡𝛽𝛽𝛽𝛽1 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,024 0,272 1 11 0,612 

S 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽0+
𝛽𝛽𝛽𝛽1
𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,007 0,077 1 11 0,786 

Growth   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽0+𝛽𝛽𝛽𝛽1×𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Exponential   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽1×𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

Logistic   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 1 (1 𝑢𝑢𝑢𝑢 + 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑡𝑡𝑡𝑡⁄ )⁄ + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,186 2,507 1 11 0,142 

 

Източник: БНБ и собствени изчисления 
 

Резултатите от използваните модели показват, че като най-добър модел може да се приеме 

кубичен модел (cubic), който има коефициент на детерминация на стойност 0,873, следователно 

обяснява приблизително 87% от промените в банковата печалба. Моделът има следния 

аналитичен вид:  

 

𝑌𝑌𝑌𝑌 = 1,764 − 0,464 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 0,053 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 − 0,001 × 𝑡𝑡𝑡𝑡3 + 𝜀𝜀𝜀𝜀 

 

Оценката на параметрите на полученото уравнение показва, че те са статистически 

значими. Въз основа на специфицирания трендови модел се пресмятат изгладените стойности. В 

графично изражение тенденцията на развитие представлява кубична парабола и тя е представена 

на фигура 2. 

 

0,026 0,291 1 11 0,600

Източник: БНБ и собствени изчисления

Отново	 се	 прилагат	 единадесетте	 иконометрични	 линейни	 и	 нелинейни	
модела.	 За	 представяне	 на	 тенденцията	 в	 изменението	 на	 възвръщаемостта	 на	
собствения	 капитал	 най-подходящ	 е	 кубичният	модел,	 който	 е	 с	 много	 висока	
обяснителна	способност,	измерена	чрез	коефициента	на	детерминация.	Получе-
ният	коефициент	на	детерминация	възлиза	на	R2 =	0,923,	което	показва,	че	92,3%	
от	измененията	в	стойността	на	възвръщаемостта	на	собствения	капитал	на	бан-
ките	в	България	може	да	се	обяснят	с	използвания	кубичен	модел.

Конкретният	вид	на	нелинейния	модел,	въз	основа	на	който	се	изчисляват	
изгладените	стойности	на	динамичния	ред,	е	следният:

Таблица 7  

Резултати от конструираните единадесет иконометрични модела, 

описващи динамиката на възвръщаемостта на собствения капитал на 

банките в България 

 

Модели 

Характеристики на моделите 

Коефициент 

на 

детерминация 

Fем 
Степен на 

свобода 1 

Степен на 

свобода 2 

Равнище на 

значимост 

Linear   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,082 0,988 1 11 0,342 

Logarithmic   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 ln 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,320 5,178 1 11 0,044 

Inverse   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1
𝑡𝑡𝑡𝑡

+ 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,562 14,123 1 11 0,003 

Quadratic    𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,782 17,919 2 10 0,000 

Cubic     𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝛽𝛽𝛽𝛽3 × 𝑡𝑡𝑡𝑡3 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,923 36,086 3 9 0,000 

Compound    𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,026 0,291 1 11 0,600 

Power   𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝑡𝑡𝑡𝑡𝛽𝛽𝛽𝛽1 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,203 2,807 1 11 0,122 

S 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽0+
𝛽𝛽𝛽𝛽1
𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,422 8,027 1 11 0,016 

Growth     𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽0+𝛽𝛽𝛽𝛽1×𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,026 0,291 1 11 0,600 

Exponential     𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝑒𝑒𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽1×𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,026 0,291 1 11 0,600 

Logistic     𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 1 (1 𝑢𝑢𝑢𝑢 + 𝛽𝛽𝛽𝛽0 × 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑡𝑡𝑡𝑡⁄ )⁄ + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 0,026 0,291 1 11 0,600 

 

Източник: БНБ и собствени изчисления 
 

Отново се прилагат единадесетте иконометрични линейни и нелинейни модела. За 

представяне на тенденцията в изменението на възвръщаемостта на собствения капитал най-

подходящ е кубичният модел, който е с много висока обяснителна способност, измерена чрез 

коефициента на детерминация. Полученият коефициент на детерминация възлиза на R2 = 0,923, 

което показва, че 92,3% от измененията в стойността на възвръщаемостта на собствения капитал 

на банките в България може да се обяснят с използвания кубичен модел. 

Конкретният вид на нелинейния модел, въз основа на който се изчисляват изгладените 

стойности на динамичния ред, е следният: 

 

𝑌𝑌𝑌𝑌 = 28,821− 9,133 × 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 1,117 × 𝑡𝑡𝑡𝑡2 − 0,040 × 𝑡𝑡𝑡𝑡3 + 𝜀𝜀𝜀𝜀  

 
 

Фиг. 4 Динамика на възвръщаемостта на собствения капитал на 

банковата система в България и тенденция на развитие през периода 

2007 г. – 2019 г. (%) 

Източник: БНБ, собствени изчисления 

 
Параметрите на модела са статистически значими. Ако и при този показател разделим 

разглеждания период на две, както се вижда от фигура 4, от 2007 г. до 2012 г. тенденцията на 

развитие е намаляваща. От 2013 г. се наблюдава тенденция на развитие на плавно нарастване. 

 

2. Прогноза за печалбата след данъчно облагане и възвръщаемостта на собствения капитал 

на банките в България през 2020 г. и 2021 г. 

Освен за описание на закономерностите на развитие на печалбата след данъчно облагане и 

възвръщаемостта на собствения капитал на банките в страната през периода 2007 г. – 2019 г., 

моделирането на тенденциите на развитие може да се използва и за целите на прогнозирането 

през следващите няколко години. Въпреки че печалбата след данъчно облагане и 

възвръщаемостта на собствения капитал на банките зависят от много фактори, чрез използването 

на иконометрични методи е направен опит за прогнозиране на стойностите им през следващите 

години. 

Прогнозата за изменението на банковите показатели се извършва на базата на установената 

им и моделирана тенденция на развитие. Изготвянето на прогнозата се извършва на два етапа: 
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Параметрите	на	модела	са	статистически	значими.	Ако	и	при	този	показател	
разделим	разглеждания	период	на	две,	както	се	вижда	от	фигура	4,	от	2007	г.	до	
2012	г.	тенденцията	на	развитие	е	намаляваща.	От	2013	г.	се	наблюдава	тенденция	
на	развитие	на	плавно	нарастване.

2. Прогноза за печалбата след данъчно облагане и възвръщаемостта 
на собствения капитал на банките в България през 2020 и 2021 г.

Освен	за	описание	на	закономерностите	на	развитие	на	печалбата	след	да-
нъчно	облагане	и	възвръщаемостта	на	собствения	капитал	на	банките	в	страната	
през	периода	2007	г.	–	2019	г.,	моделирането	на	тенденциите	на	развитие	може	
да	се	използва	и	за	целите	на	прогнозирането	през	следващите	няколко	години.	
Въпреки	че	печалбата	след	данъчно	облагане	и	възвръщаемостта	на	собствения	
капитал	на	банките	зависят	от	много	фактори,	чрез	използването	на	икономет-
рични	методи	е	направен	опит	за	прогнозиране	на	стойностите	им	през	следва-
щите	години.

Прогнозата	за	изменението	на	банковите	показатели	се	извършва	на	базата	
на	установената	им	и	моделирана	тенденция	на	развитие.	Изготвянето	на	прогно-
зата	се	извършва	на	два	етапа:

• Първи	етап	–	моделира	се	тенденцията	на	развитие	на	печалбата	след	да-
нъчно	облагане	и	възвръщаемостта	на	собствения	капитал	на	банките	в	България	
на	основата	на	данни	за	прогнозираните	показатели	през	периода	2007	г.	–	2019	г.

• Втори	етап	–	като	се	прави	допускането,	че	установените	закономернос-
ти	на	развитие	на	избраните	банкови	показатели	през	изследвания	период	ще	се	
запазят	 и	 през	 прогнозирания	 период,	 се	 разработва	 прогноза	 за	 бъдещото	 им	
развитие	през	2020	г.	и	2021	г.

За	получаване	на	реалистични	и	достоверни	статистически	прогнози	следва	
да	се	вземат	предвид	следните	ключови	моменти:

–	избор	на	подходящи	функции	за	моделиране	на	тенденциите	на	развитие;	
–	функциите	са	избрани	в	предходния	етап,	като	са	използвани	единадесет	ико-
нометрични	модела;

–	получените	параметри	може	да	се	приемат	за	стабилни,	тъй	като	не	се	на-
блюдава	различно	поведение	на	изследваните	динамични	редове	през	различните	
периоди;

–	може	да	се	приеме,	че	през	следващите	години	тенденциите	на	развитие	на	
печалбата	след	данъчно	облагане	и	възвръщаемостта	на	собствения	капитал	на	
банките	в	страната	ще	се	запазят;

–	моделираните	тенденции	се	екстраполират	до	2021	г.	и	е	направена	прог-
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Аглика Кънева. Анализ на тенденциите на развитие и прогноза за изменението на печалбата 
след данъчно облагане и възвръщаемост на собствения капитал на банките в България

ноза	за	средните	(очаквани)	стойности	на	печалбата	след	данъчно	облагане	и	въз-
връщаемостта	на	собствения	капитал	на	банките	в	България;

–	изчислени	са	доверителни	интервали	на	прогнозата,	т.е.	границите,	в	които	
е	 възможно	да	 се	 колебаят	 стойностите	на	печалбата	 след	данъчно	облагане	и	
възвръщаемостта	на	 собствения	капитал	на	банките	през	 следващите	 години	с	
вероятност	за	сигурност	от	95%;

–	поради	безпрецедентния	характер	на	пандемията	от	COVID-19	е	трудно	да	
се	оцени	количествено	влиянието	на	породената	от	нея	криза	върху	икономиче-
ското	развитие	и	финансовата	стабилност	(Elnahass,	Trinh,	Li	2021).	Развитието	
в	бъдеще	на	икономическата	криза,	която	е	породена	от	коронавируса,	се	харак-
теризира	с	висока	степен	на	несигурност	и	това	може	да	даде	отражение	върху	
резултатите	от	прогнозата.					

2.1. Изследване на печалбата след данъчно облагане на банките в 
България

Прогнозата	се	разработва	на	основата	на	допускането,	че	установената	тен-
денция	на	развитие	през	периода	2007	г.	–	2019	г.	ще	се	запази	и	през	прогнозния	
период.	Предвиждането	за	печалбата	след	данъчно	облагане	на	банките	в	Бълга-
рия	през	2020	г.	и	2021	г.	се	реализира	на	основата	на	специфицирания	нелинеен	
трендови	модел:

• Първи етап – моделира се тенденцията на развитие на печалбата след данъчно облагане и 

възвръщаемостта на собствения капитал на банките в България на основата на данни за 

прогнозираните показатели през периода 2007 г. – 2019 г. 

• Втори етап – като се прави допускането, че установените закономерности на развитие на 

избраните банкови показатели през изследвания период ще се запазят и през прогнозирания 

период, се разработва прогноза за бъдещото им развитие през 2020 г. и 2021 г. 

За получаване на реалистични и достоверни статистически прогнози следва да се вземат 

предвид следните ключови моменти: 

– избор на подходящи функции за моделиране на тенденциите на развитие; – функциите са 

избрани в предходния етап, като са използвани единадесет иконометрични модела; 

– получените параметри може да се приемат за стабилни, тъй като не се наблюдава различно 

поведение на изследваните динамични редове през различните периоди; 

– може да се приеме, че през следващите години тенденциите на развитие на печалбата след 

данъчно облагане и възвръщаемостта на собствения капитал на банките в страната ще се запазят; 

– моделираните тенденции се екстраполират до 2021 г. и е направена прогноза за средните 

(очаквани) стойности на печалбата след данъчно облагане и възвръщаемостта на собствения 

капитал на банките в България; 

– изчислени са доверителни интервали на прогнозата, т.е. границите, в които е възможно да се 

колебаят стойностите на печалбата след данъчно облагане и възвръщаемостта на собствения 

капитал на банките през следващите години с вероятност за сигурност от 95%; 

– поради безпрецедентния характер на пандемията от COVID-19 е трудно да се оцени 

количествено влиянието на породената от нея криза върху икономическото развитие и 

финансовата стабилност (Elnahass, Trinh, Li 2021). Развитието в бъдеще на икономическата 

криза, която е породена от коронавируса, се характеризира с висока степен на несигурност и това 

може да даде отражение върху резултатите от прогнозата.      

 

2.1. Изследване на печалбата след данъчно облагане на банките в България 

Прогнозата се разработва на основата на допускането, че установената тенденция на 

развитие през периода 2007 г. – 2019 г. ще се запази и през прогнозния период. Предвиждането 

за печалбата след данъчно облагане на банките в България през 2020 г. и 2021 г. се реализира на 

основата на специфицирания нелинеен трендови модел: 

 
𝑌𝑌𝑌𝑌𝑁𝑁𝑁𝑁+𝐿𝐿𝐿𝐿∗ = 1,764− 0,464 × 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑁𝑁𝑁𝑁+𝐿𝐿𝐿𝐿 + 0,053 × 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑁𝑁𝑁𝑁+𝐿𝐿𝐿𝐿2 − 0,001 × 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑁𝑁𝑁𝑁+𝐿𝐿𝐿𝐿3

, 

където: 

N е брой на подпериодите (годините) на историческия период, за който е моделирана 

тенденцията на развитие; 

където:
N	 е	 брой	на	подпериодите	 (годините)	на	историческия	период,	 за	 който	 е	

моделирана	тенденцията	на	развитие;
L	–	прогнозен	подпериод	(прогнозна	година).
Изчислените	прогнозни	стойности	се	реализират	само	при	наличие	на	зако-

номерно	развитие	или	ще	се	наблюдават,	ако	развитието	в	изменението	на	печал-
бата	след	данъчно	облагане	на	банките	е	резултат	само	от	въздействието	на	трай-
но	действащите	причини,	които	не	променят	своята	сила	и	посока	на	въздействие.	
Получени	са	следните	прогнозни	стойности	за	печалбата	след	данъчно	облагане	
на	банките	в	България	през	2020	г.	и	2021	г.:

–	за	2020	г.:	y*2020	=	ŷN+1	=	ŷ14	=	2,004	млрд.	лв.;	1,314	≤	y*2020	≤	2,	695;

–	за	2021	г.:	y*2021	=	ŷN+2	=	ŷ15	=	2,237	млрд.	лв.;	1,208	≤	y*2021	≤	3,	266.

Доверителните	интервали	са	валидни	при	95%	доверителна	вероятност.	
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L – прогнозен подпериод (прогнозна година). 

 

Изчислените прогнозни стойности се реализират само при наличие на закономерно 

развитие или ще се наблюдават, ако развитието в изменението на печалбата след данъчно 

облагане на банките е резултат само от въздействието на трайно действащите причини, които не 

променят своята сила и посока на въздействие. Получени са следните прогнозни стойности за 

печалбата след данъчно облагане на банките в България през 2020 г. и 2021 г.: 

 

– за 2020 г.: y*2020 = ŷN+1 = ŷ14 = 2,004 млрд. лв.; 1,314 ≤ y*2020 ≤ 2, 695; 

 

– за 2021 г.: y*2021 = ŷN+2 = ŷ15 = 2,237 млрд. лв.; 1,208 ≤ y*2021 ≤ 3, 266. 

  

Доверителните интервали са валидни при 95% доверителна вероятност.  
 

 
  

Фиг. 5 Прогнозни стойности за печалбата след данъчно облагане на 

банковата система в България до 2021 г. (млрд. лв.) 

Източник: БНБ, собствени изчисления 

 

Таблица 8 

Прогнозни стойности за печалбата след данъчно облагане на 

банковата система в България до 2021 г. (млрд. лв.) 
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Източник: БНБ, собствени изчисления

Въз	основа	на	разработената	прогноза,	ако	се	направи	допускането,	че	тен-
денциите	на	развитие	на	печалбата	след	данъчно	облагане	на	българската	банкова	
система	се	запазят	и	през	следващите	години,	то	с	вероятност	за	сигурност	95%	
може	да	се	приеме,	че	през	2021	г.	стойността	й	ще	бъде	не	по-малка	от	1,208	
млрд.	лв.	и	не	по-голяма	от	3,	266	млрд.	лв.	Въз	основа	на	направеното	изследване	
може	да	се	предположи,	че,	ако	тенденциите	през	последните	тринадесет	години	
при	печалбата	след	данъчно	облагане	на	банките	се	запазят	и	през	следващите	
години,	то	през	2021	г.	може	да	се	очаква	обща	печалба	след	данъчно	облагане	
на	банковата	система	в	България	в	размер	на	2,237	млрд.	лв.	(таблица	8).	Следва	
да	се	има	предвид,	че	пандемията	от	COVID-19	може	да	окаже	влияние	върху	
фактическите	стойности	на	банковата	печалба	по	посока	на	тяхното	понижение	в	
сравнение	с	прогнозните	стойности	(Donthu,	Gustafsson	2020;	Sharma	et	al.,	2020).

Таблица 8
Прогнозни стойности за печалбата след данъчно облагане  

на банковата система в България до 2021 г. (млрд. лв.)

Година Очаквана печалба  
след данъчно облагане 

Долна граница 
на прогнозата

Горна граница 
на прогнозата

2020 2,004 1,314 2,695
2021 2,237 1,208 3,266

Източник: БНБ и собствени изчисления
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2.2. Изследване на възвръщаемостта на собствения капитал на 
банките в България

След	като	се	изчислят	параметрите	на	трендовия	модел,	се	определят	про-
гнозните	стойности.	Предвиждането	се	разработва	на	базата	на	предположение-
то,	че	установените	тенденции	на	развитие	през	разглеждания	период	ще	продъл-
жат	да	се	проявяват	през	следващите	две	години.	Прогнозата	за	възвръщаемостта	
на	собствения	капитал	на	банките	през	2020	г.	и	2021	г.	се	извършва	със	специфи-
цирания	модел:

Година Очаквана печалба след 

данъчно облагане  

Долна граница  

на прогнозата 

Горна граница  

на прогнозата 

2020 2,004 1,314 2,695 

2021 2,237 1,208 3,266 

 

Източник: БНБ и собствени изчисления 

 
Въз основа на разработената прогноза, ако се направи допускането, че тенденциите на 

развитие на печалбата след данъчно облагане на българската банкова система се запазят и през 

следващите години, то с вероятност за сигурност 95% може да се приеме, че през 2021 г. 

стойността й ще бъде не по-малка от 1,208 млрд. лв. и не по-голяма от 3, 266 млрд. лв. Въз основа 

на направеното изследване може да се предположи, че, ако тенденциите през последните 

тринадесет години при печалбата след данъчно облагане на банките се запазят и през следващите 

години, то през 2021 г. може да се очаква обща печалба след данъчно облагане на банковата 

система в България в размер на 2,237 млрд. лв. (таблица 8). Следва да се има предвид, че 

пандемията от COVID-19 може да окаже влияние върху фактическите стойности на банковата 

печалба по посока на тяхното понижение в сравнение с прогнозните стойности (Donthu, 

Gustafsson 2020; Sharma et al., 2020). 

 

2.2. Изследване на възвръщаемостта на собствения капитал на банките в България 

След като се изчислят параметрите на трендовия модел, се определят прогнозните 

стойности. Предвиждането се разработва на базата на предположението, че установените 

тенденции на развитие през разглеждания период ще продължат да се проявяват през следващите 

две години. Прогнозата за възвръщаемостта на собствения капитал на банките през 2020 г. и 2021 

г. се извършва със специфицирания модел: 

 

𝑌𝑌𝑌𝑌𝑁𝑁𝑁𝑁+𝐿𝐿𝐿𝐿∗ = 28,821− 9,133 × 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑁𝑁𝑁𝑁+𝐿𝐿𝐿𝐿 + 1,117 × 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑁𝑁𝑁𝑁+𝐿𝐿𝐿𝐿2 − 0,040 × 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑁𝑁𝑁𝑁+𝐿𝐿𝐿𝐿3  

 

Получени са следните прогнозни стойности за възвръщаемостта на собствения капитал на 

банките през 2020 г. и 2021 г.: 

 

– за 2020 г.: y*2020 = ŷN+1 = ŷ14 = 10,96%; 5,19 ≤ y*2020 ≤ 16,74; 

 

– за 2021 г.: y*2020 = ŷN+2 = ŷ15 = 9,17%; 0,56 ≤ y*2021 ≤ 17,79. 

  

Получени	са	следните	прогнозни	стойности	за	възвръщаемостта	на	собстве-
ния	капитал	на	банките	през	2020	г.	и	2021	г.:

–	за	2020	г.:	y*2020	=	ŷN+1	=	ŷ14	=	10,96%;	5,19	≤	y*2020	≤	16,74;

–	за	2021	г.:	y*2020	=	ŷN+2	=	ŷ15	=	9,17%;	0,56	≤	y*2021	≤	17,79.

Доверителните	 интервали	 са	 валидни	 при	 95%	 доверителна	 вероятност.	
Прогнозните	стойности	за	възвръщаемостта	на	собствения	капитал	на	банките	
през	2020	г.	и	2021	г.	са	представени	на	фигура	6.	

Доверителните интервали са валидни при 95% доверителна вероятност. Прогнозните 

стойности за възвръщаемостта на собствения капитал на банките през 2020 г. и 2021 г. са 

представени на фигура 6.  
 

 
 

Фиг. 6.  Прогнозни стойности за възвръщаемост на собствения 

капитал на банковата система в България до 2021 г. (%) 

Източник: БНБ, собствени изчисления 
 

Прави впечатление много ниската долна граница на прогнозните стойности на 

възвръщаемостта на собствения капитал през 2021 г. Причина за тези резултати би могла да бъде 

несигурността породена от влиянието на кризата причинена от коронавируса. Вероятно това се 

дължи и на значителните колебания на стойностите на показателя, както и на непрекъснатото 

увеличение на собствения капитал на банките през анализирания период. 
 

Таблица 9 

Прогнозни стойности за възвръщаемост на собствения капитал на 

банковата система в България до 2021 г. (%) 
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Прави	впечатление	много	ниската	долна	граница	на	прогнозните	стойности	
на	възвръщаемостта	на	собствения	капитал	през	2021	г.	Причина	за	тези	резул-
тати	би	могла	да	бъде	несигурността	породена	от	влиянието	на	кризата	причи-
нена	от	коронавируса.	Вероятно	това	се	дължи	и	на	значителните	колебания	на	
стойностите	на	показателя,	както	и	на	непрекъснатото	увеличение	на	собствения	
капитал	на	банките	през	анализирания	период.

Таблица 9
Прогнозни стойности за възвръщаемост на собствения капитал  

на банковата система в България до 2021 г. (%)

Година Очаквана възвръщаемост  
на собствения капитал 

Долна граница 
на прогнозата

Горна граница 
на прогнозата

2020 10,96 5,19 16,74
2021 9,17 0,56 17,79

Източник: БНБ и собствени изчисления

Според	направената	прогноза,	ако	се	направи	предположението,	че	тенден-
циите	на	развитие	на	възвръщаемостта	на	собствения	капитал	на	банковата	сис-
тема	в	България	се	запазят	и	през	следващите	години,	то	с	вероятност	за	сигур-
ност	от	95%	може	да	се	приеме,	че	през	2021	г.	стойността	й	ще	бъде	не	по-малка	
от	0,56%	и	не	по-голяма	от	17,79%.	Въз	основа	на	извършеното	изследване	може	
да	 се	 допусне,	 че,	 ако	 тенденциите	 през	 анализирания	период	при	 възвръщае-
мостта	на	собствения	капитал	на	банковата	система	се	запазят	и	през	следващите	
години,	то	през	2021	г.	може	да	се	очаква	възвръщаемост	на	собствения	капитал	
на	банките	в	страната	на	стойност	9,17%.	(таблица	9).

Според	извършената	прогноза,	през	2020	г.	и	2021	г.,	 възвръщаемостта	на	
собствения	капитал	ще	намалява.	Тъй	като	според	прогнозата	финансовият	ре-
зултат	на	банковата	система	през	този	период	ще	нараства,	резултатите	за	бъде-
щото	изменение	на	възвръщаемостта	на	собствения	капитал	на	банките	в	Бълга-
рия	може	да	се	дължат	на	увеличение	на	собствения	капитал	на	банките,	което	
превишава	това	на	банковата	печалба.	Вероятно	за	този	резултат	допринасят	съ-
ществуващите	проблеми	в	дейността	на	банките	като	високият	дял	необслужвани	
кредити	в	счетоводните	им	баланси	и	ниските	лихвени	проценти	по	кредитите.

С	широкото	разпространение	в	световен	мащаб	на	коронавируса	всички	ико-
номически	участници	(потребители,	доставчици,	финансови	посредници	и	др.)	
са	изправени	пред	безпрецедентна	криза	(Donthu,	Gustafsson	2020;	Pantano	et	al.	
2020;	Sharma	et	al.	2020).	Отрицателното	влияние	на	пандемията	от	COVID-19	и	
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мерките	за	социална	дистанцираност	оказват	най-голямо	отражение	върху	реал-
ната	икономика.	Много	предприятия,	особено	малки	и	средни	предприятия,	както	
и	физически	лица,	върху	които	пандемията	от	коронавирус	оказва	влияние,	може	
да	се	сблъскат	с	недостиг	на	ликвидност	и	трудности	при	своевременно	изпла-
щане	 на	 техните	финансови	 и	 други	 задължения.	 Това	 от	 своя	 страна	 би	мог-
ло	да	окаже	въздействие	върху	кредитните	институции,	тъй	като	забавянето	на	
погасяването	на	кредитните	задължения	води	до	по-голям	брой	неизпълнения	и	
допълнителни	разходи	и	капиталови	изисквания	в	кредитните	институции	(БНБ,	
Прессъобщение	от	3	април	2020	г.).

Европейският	банков	орган	 (ЕБО),	ЕЦБ	и	централните	банки	на	страните	
–	членки	на	Европейския	съюз	предприемат	мерки,	които	целят	да	намалят	въз-
действието	на	кризата,	причинена		от	COVID-19,	върху	банковия	сектор	на	Ев-
ропейския	съюз.	С	мерките	се	предвижда	възможност	за	по-голяма	гъвкавост	на	
банките	при	облекчаване	на	негативните	ефекти	от	кризата	върху	техните	клиен-
тите	(ЕБО,	Насоки	относно	законодателните	и	частните	мораториуми	върху	пла-
щанията	по	кредити,	прилагани	с	оглед	на	кризата,	предизвикана	от	COVID-19,	
2	април	2020	г.).

БНБ	предприе	пакет	от	мерки	на	стойност	от	9,3	млрд.	лв.	за	ограничаване	
на	влиянието	на	кризата.	Мерките	целят	запазване	на	устойчивостта	на	банковата	
система	и	засилване	на	нейната	гъвкавост	за	намаляване	на	отрицателното	отра-
жение	на	ограниченията	при	пандемията	за	физическите	лица	и	фирмите	(БНБ,	
Прессъобщение	от		19	март	2020	г.).

Банките	следва	не	само	да	устоят	на	шока,	който	не	е	вътрешен	за	финан-
совата	система,	но	и	активно	да	подпомагат	усилията	на	правителството	за	огра-
ничаване	на	влиянието	на	кризата,	предизвикана	от	пандемията,	върху	реална-
та	 икономика.	 Банките	 са	 основният	 източник	 на	 ликвидност	 за	 икономиката	
(González	2016;	Barattieri	et	al.	2020).	При	кризата,	породена	от	COVID-19,	въз-
никват	сериозни	опасения	по	отношение	на	устойчивостта	на	банковия	сектор,	
която	му	позволява	да	продължи	да	изпълнява	посредническата	 си	 роля	 (Beck	
2020;	Cecchetti,	Schoenholtz	2020).

Заключение 

Основните	изводи,	които	могат	да	се	направят	от	изследването,	са:
–	при	анализа	на	тенденциите	в	изменението	на	печалбата	след	данъчно	об-

лагане	и	възвръщаемостта	на	собствения	капитал	на	банките	са	установени	ясно	
изразени	тенденции	в	изменението	на	показателите;

–	през	разглеждания	период	печалбата	след	данъчно	облагане	на	банките	в	
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България	първоначално	намалява	значително	до	2012	г.	под	влияние	на	световна-
та	финансова	и	икономическа	криза,	след	което	нараства	до	края	на	периода,	Това	
увеличение	на	стойностите	на	показателя	е	логично	да	продължи	и	през	следва-
щите	няколко	години;

–	възвръщаемостта	на	собствения	капитал	на	българската	банкова	система	
също	първоначално	намалява	до	2012	г.,	след	което	нараства.	Вероятно	поради	
факта,	че	през	2017	г.	и	2019	г.	стойностите	на	показателя	отбелязват	понижение	
в	сравнение	с	предходните	години,	значителните	колебания	в	сравнение	с	банко-
вата	печалба,	проблемите	в	дейността	на	банките,	икономическия	шок,	предизви-
кан	от	коронавируса,	и	факта,	че	собственият	капитал	на	практика	нараства	през	
целия	анализиран	период,	резултатите	от	прогнозата	показват,	че	вероятно	през	
2020	г.	и	2021	г.	възвръщаемостта	на	собствения	капитал	на	банките	ще	намалява;

–	прави	впечатление,	че	най-подходящият	иконометричен	модел	за	описание	
на	 тенденциите	 на	 развитие	 на	 изследваните	 банкови	 показатели	 е	 кубичният.	
Вероятно	това	може	да	се	обясни	с	взаимосвързаността	на	банковата	печалба	и	
възвръщаемостта	на	собствения	капитал	и	тяхното	изменение,	върху	които	вли-
яят	протичащите	процеси	в	банковия	сектор,	в	българската	икономика	и	на	меж-
дународно	равнище;

–	направените	изчисления	показват,	че	през	2021	г.	 се	очакват	 значителни	
изменения	във	възвръщаемостта	на	собствения	капитал.	Прогнозите	са,	че	през	
следващите	години	ще	се	запази	тенденцията	към	нарастване	на	печалбата	след	
данъчно	облагане	на	банките;

–	 високата	 обяснителна	 способност	 на	 разработените	 модели	 (високите	
стойности	на	коефициентите	на	детерминация)	затвърждават	становището,	че	на-
блюдаваните	тенденции	при	банковите	показатели,	включени	в	изследването,	ще	
продължат	да	се	наблюдават	и	през	следващите	години	и	придават	висока	степен	
на	надеждност	на	разработените	прогнози.

Банките	в	България	имат	добри	финансови	показатели	преди	появата	на	ко-
ронавируса	(Enria	2020).	Икономическата	политика	следва	да	бъде	насочена	към	
запазване	на	стабилността	на	банките,	за	да	могат	те	да	работят	за	преодолява-
нето	на	породената	от	COVID-19	икономическа	криза.	От	съществено	значение	е	
банките	да	продължат	да	предоставят	кредити	на	фирмите	и	домакинствата.	Ре-
зултатите	от	настоящето	изследване	биха	могли	да	подпомогнат	формулирането	
на	икономическата	политика	в	тази	област.	Пакетът	от	мерки,	предприет	от	БНБ	с	
цел	да	се	стимулират	банките	да	отпускат	кредити	и	да	се	повиши	ликвидността	
на	финансовата	система,	 заедно	с	фискалните	мерки	спомага	 за	 смекчаване	на	
шоковия	ефект	от	пандемията	и	облекчаване	на	финансовите	условия	за	фирмите	
и	домакинствата	(Radev	2020).
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AFTER TAX AND RETURN ON EQUITY OF BANKS IN BULGARIA

Aglika KANEVA

Abstract

In	this	article,	the	trend	in	the	profit	after	tax	and	return	on	equity	of	banks	in	Bulgaria	
has	been	modelled	for	the	period	2007	–	2019.	Based	on	the	presumption	that	the	established	
regularities	will	be	preserved	in	the	forecast	period	as	well,	an	estimate	has	been	developed	for	
the	future	values	of	the	profit	after	tax	and	return	on	equity	of	banks	in	2020	and	2021.	
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