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БРУТНИЯТ ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ НА БЪЛГАРИЯ ПО ПАРИТЕТ НА 

ПОКУПАТЕЛНАТА СИЛА В МЕЖДУНАРОДНИТЕ СРАВНЕНИЯ 
 
При международните сравнения на  брутния вътрешен продукт (БВП) е 

необходимо размерът му за всяка страна да бъде превърнат от национална в 
обща (еднаква за сравняваните страни) валута. За целта обикновено се 
използва официалният (или пазарен) валутен курс (ВК) на базовата страна, 
т.е. на приетата за еталон при сравнението. При този подход обаче изчислените 
показатели за БВП са повлияни както от колебанията на ВК, така и от 
различията в равнището на цените в отделните страни, а също и от други 
фактори (неуравновесеността на международните плащания, активната 
намеса на държавата при определяне на ВК с цел решаването на определени 
икономически и политически задачи, различните тарифи, които се прилагат в 
съответствие с тарифната политика при външноикономическите отношения, 
движението на капитали и т.н.), което ги отдалечава от възможността да 
отразяват реалната икономическа дейност. Освен това би могло да се 
приеме за базова година такава, през която е възможно в някои страни да са 
направени значителни промени в режима на ВК, а оттам и на неговото 
влияние върху изчисляваните агрегати. Затова е възприето използваният 
БВП и компонентите му да се привеждат в еднаква валута чрез изчисляването 
на паритети на покупателната сила (ППС). Според теорията ППС 
съответстват на реалните съотношения между цените в сравняваните 
държави. По този начин се отстраняват различията в равнищата на 
националните цени и се приравнява покупателната сила на различните валути, 
при което се постига възможност за количествени сравнения между страните. 
При измерване на реалния продукт в отделни страни, на производителността 
на труда и социално-икономическото състояние за предпочитане е 
показателят БВП, изчислен на база ППС. 

Целта на изследването е да бъдат разгледани основни  методологични 
и методически въпроси на измерването на БВП по ППС в практиката на 
международните сравнения и тези въпроси да се отнесат към измерването на 
реалния БВП на България.  

В първата част е представено развитието на концепцията за ППС и 
отношението му към това за ВК. Разгледана е еволюцията на представите за 
категорията ППС и на методите за нейното измерване. Потърсена е 
зависимостта в поведението в динамика между двата измерителя. 
Представена е накратко методологията и историята на развитие на Проекта 
за международни сравнения (ПМС), чийто резултати се използват широко 
както сами за себе си, така и при техни модификации от страна на основни 
международни институции - ООН, Международния валутен фонд, Световната 
банка, ОИСР, ЕС, и към който проект сравнение България започва да се 
приобщава. 

Във втората част са анализирани оценки от по-важни международни 
сравнения на БВП по ППС, в които е включена България от началото на века 
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до наши дни. Историко-икономическото развитие през този сравнително дълъг 
период позволява да се разграничат три твърде различни по характер и 
интересни за изследване подпериода. Първият представя развитието на 
капитализма в България до края на Втората световна война, а това, свързано 
с измерване на ППС, означава в условията на златно-доларовия стандарт, 
наличие на добра школа от статистици в България с авангардни представи за 
измерване на националния доход и икономическия растеж. Вторият подпериод е 
времето на централното планиране в България от края на Втората световна 
война до края на 80-те години, което в случая се свързва с прилаганата 
различна от тази на пазарните икономики система на отчетност и деформирана 
система на ценообразуване и формиране на ВК. Третият подпериод отразява 
прехода към пазарно стопанство, вкл. смяната на системата на националната 
отчетност. Анализирани са някои особености, при които "прохожда" ВК в 
страната в началото на 90-те години и отношението на проблема към 
величината на ППС.  

При международните сравнения на БВП постигането на съпоставимост 
на база ППС може да се осъществи по два начина. При първия става дума за 
пряко изчисляване на претеглени средни на индексите на цените на подходящо 
избрани количества стоки и услуги в една страна спрямо съответстващи им в 
друга държава, приета за базова. Това на практика означава участие в пълно 
(наричано още детайлно или разгърнато) международно сравнение. Подобен 
е случаят с участието на България в Програмата за европейски сравнения на 
база 1993 г., което е описано във втората част. Освен това могат да се 
прилагат съкратени методи, т.е. "дефлиране" на номиналния обем на БВП 
чрез ППС. В края на изследването е предложен такъв подход за оценка на 
БВП на България по ППС за близки години около тази, за която се разполага 
с по-достоверна информация. 

І. Методологически въпроси на изчисляване на ППС 
1. Същност и развитие на категорията ППС при  
международните сравнения 

Понятието ППС за първи път става широко известно след Първата 
световна война, когато правителствата на отделните страни са търсили начини 
да възстановят икономиките от разрухата и да се върнат към  използвания 
преди войната и силно нарушен в резултат от нея златен стандарт на 
паритетите. Възникването и развитието на това понятие се свързва с името 
на Густав Касъл. Той схваща ППС като първо грубо приближение към 
изчисляване на новия ВК, осигуряващ равновесие в платежния баланс след 
настъпването на значителни валутни изменения. За тази цел ППС може да 
бъде използван за прогнозиране на равновесния ВК в страна, в която има 
неравновесен платежен баланс. Касъл отчита обстоятелството, че освен 
ППС има и много други фактори, оказващи влияние върху валутните курсове. 
Все пак в основата на равнището на ВК стои ППС. В този смисъл понятието 
ППС се определя като "стабилизатор" или коригиращ фактор на ВК в 
перспектива.1  

                                                      
1 Cassel, G. Money and Foreign Exchange After 1914. New York, Macmillan, 1923. 
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По-късно с въвеждането на плаващия ВК интересът на икономистите 
към ППС се възобновява. Тезата, която се възприема, е важна съставна част 
от методологичната основа на монетаристките концепции, получили широко 
признание в края на 70-те и началото на 80-те години и обуславящи 
икономическото регулиране през този период.2

Схващанията на икономистите за ролята на ППС при определяне на ВК 
силно се различават. Според едни от тях ВК винаги се равнява на ППС, който 
на свой ред се формира изключително чрез сравняването на количествата 
парично-кредитни средства, емитирани в отделните страни. Според други 
ППС е само един от елементите на механизма на формиране на ВК, при 
което паритетът не играе първостепенна роля. Между тези крайни възгледи 
варират позициите на по-голямата част от икономистите по въпроса за 
взаимовръзката между количеството пари в обръщение, относителното 
равнище на цените и ВК. 

Може да се обобщи теорията на ППС, по която няма разногласия. В 
основата на ВК лежи ППС на паричната единица, който на свой ред зависи 
основно от три елемента: количеството пари в обръщение, цените и 
разменните (пазарните) валутни курсове. Различията между отделните 
държави в ценообразуването, стоковата структура на производството и 
потреблението, а също и качествените различия между стоките, притежаващи 
сходни потребителски свойства, но произведени в различни страни, не 
позволяват  изчисляване на един-единствен ППС. 

Образно казано, ППС трябва да се възприема като "пространствен" 
индекс  на цените, който представя различията в тяхното равнище между 
страните по същия начин, по който индексите за поредица от години за 
дадена държава измерват измененията в равнището на цените във   
времето. 

2. Еволюция на подходите за международно сравнение на БВП по 
ППС 

Заедно с възникването на концепцията за ППС в края на  Първата 
световна война започват и опити за неговата оценка за целите на 
международните сравнения.3  

В историята на развитие на методологията на международните 
сравнения името на статистика Корадо Джини се споменава с особен 
респект. През първата половина на 20-те години на века той извършва две  
сравнения на националния доход по поръчка на тогавашната Лига на 
народите. Джини се опитва да внесе корекции в нееднаквата покупателна 
сила на националните валути през разглеждания период, който, както е 
известно, е характерен със силна финансова неустойчивост и обща 
обезценка на европейските валути. За тази цел той използва индекси на 
цените. В първото  изследване показателите са изразени в златни франкове, 
а във второто - в долари за съответната година: за 1914 г. по предвоенен 

                                                      
2 За развитието на теориите за регулиране на валутните курсове вж. Христова-

Балканска, И. Теоретични концепции за валутните курсове.- Икономическа мисъл, 1992, N 4. 
3 Еволюцията на подходите в измерване на ППС е представена по-подробно от 

Рангелова, Р. Международните сравнения - развитие на методологията и практиката. - 
Статистика, 1995, N 2. 
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златен паритет и за 1925 г. по средна котировка на националната валута на 
борсата в Ню Йорк през първите 6 месеца на същата година. Джини съзнава, 
че тези данни отразяват покупателната сила на отделните компоненти на 
националния доход в различните страни, но не и покупателната им сила на 
международния пазар. 

Това обстоятелство е дало повод за по-нататъшна работа на други 
специалисти. След световната криза от началото на 30-те години интересът 
към показателя за националния доход и степента на икономическото 
развитие на дадена страна се засилва и във връзка с изучаване на 
конюнктурния цикъл. Работата в областта на международните сравнения се 
разраства и става функция и на международните организации. 

Колин Кларк е първият, който през 1938 г. предлага съпоставимостта на 
националния доход по страни да се извършва в т.нар. международни 
единици. Международната единица представлява определено количество 
стоки и услуги, които могат да се получат в САЩ по това време за 1 долар по 
цени средно за периода 1925-1934 г. Това всъщност е потребителска 
единица и предполага преизчисляване на макроикономически показатели 
(заплати, доход, потребление и т.н.) не по валутен курс, а по стоков 
еквивалент. Тя представлява индекс за измерване на съотношения, но не във 
времето, а в пространството.  

Успоредно с развитието на категорията ППС по това време е вървяло и 
развитието на представата за обхвата на БВП. Към 1940 г. все още е нямало 
избистрена концепция за него, но се е чувствала потребността, повлияна 
както от нарастващите икономически връзки между отделните държави, така 
и от идеите на Джон М. Кейнс. 

Веднага след Втората световна война, в условията на кризи и 
сътресения интересът към международните икономически сравнения е 
свързан преди всичко с подпомагане на дейността по осъществяване на 
плана Маршал (с начална година 1947), а по-късно и с определяне на 
дяловото участие в разходите на страните - членки на НАТО. По това време 
Ричард Стоун работи усилено върху създаването на стандартизирани 
таблици за изчисляване на БВП, т.е. върху основите на съвременната 
система на националните сметки  (СНС), а малко по-късно, през 50-те години 
Милтън Джилбърт е много активен в дейността по тяхното внедряване в 
новосъздаващата се тогава ОИСР. 

През 1954 г. двама автори публикуват книгата "Международно сравнение 
на националния продукт и покупателната сила на валутите", в която 
съпоставят в долари националния продукт и покупателната сила на валутите 
на четири европейски държави: Англия, Франция, ФРГ и Италия с тези на 
САЩ за 1950 г.4 Втората им публикация “Сравнение на националния доход и 
равнището на цените” e от 1958 г. В нея кръгът на сравняваните страни е 
разширен. 

В статистическо отношение това е първият опит за пряко 
международно сравнение на националния доход и националния продукт в 

                                                      
4 Gilbert, M., I. B. Kravis. An International Comparison of National Product and the 

Purchasing Power of Currencies. OECD, Paris, 1954. 

 6 



 

еднаква валута, който и до днес се извършва под името Проект за 
международни сравнения (ПМС). 

3. Зависимости между ППС и ВК в динамика 

В наше време ППС е един от широко тестваните макроикономически 
показатели на отворените икономики. Според някои емпирични изследвания  
пазарните (или официалните) ВК имат систематични отклонения от ППС 
както в краткосрочен, така и в дългосрочен план. Все пак сред учените има 
съгласие за това, че ППС по години се отклонява повече или по-малко в 
нормалните статистически граници. Изследвания показват, че официалните 
ВК имат тенденция на приближение към равнището на ППС в дългосрочен 
план. Обясненията за това са различни и се търсят както във формирането и 
поведението на ВК, така и в модела на икономическото развитие на страните, 
характеризиращ основните негови фактори. Така за индустриално-развитите 
държави са характерни по-високите стойности на ВК от ППС или близостта 
между тях и това се обяснява със стабилността на техните икономики и 
валути, което създава добра конюнктура и благоприятен инвестиционен 
климат на националните им пазари, а също и с високото равнище на 
квалификация на работната сила, с развития им експортен потенциал и още 
други икономически, политически и социални фактори. Тези фактори, но 
влияещи в обратна посока, обуславят по-ниското равнище на ВК от ППС в 
други страни, предимно развиващите се. 

Отделните учени изследват хипотезата за поведението на ППС за 
отделните държави и през различни периоди на XX век, при това предимно за 
индустриално развити, което несъмнено влияе върху конкретно получените 
резултати. Такива емпирични изследвания за страните в Източна Европа 
доскоро липсваха. 

Според някои изследователи за държави, които изпитват силен растеж 
на паричната маса и променлив темп на инфлация, се очаква отклонение в 
нормалните граници за ППС по години в краткосрочен план, но цените и 
номиналният ВК биха се изменяли по начин, по който взаимно се 
компенсират.5 При това положение е възможно отклонението да се запази  и 
в дългосрочен план. И все пак тази хипотеза е доказана за страни като 
Аржентина и Чили, но не и за други със сходна  икономическа картина по това 
време като Бразилия и Израел.6

Аргументите на изследователите, които не поддържат идеята за 
сходство в поведението на ВК и ППС в дългосрочен план, са следните. Като 
правило в условията на отсъствие на стабилизиращия златен стандарт и при 
наличие на книжно-паричен мащаб на цените ВК се характеризира с по-
голяма или по-малка нестабилност. Банковите интервенции могат да 
коригират само в някаква степен конюнктурните фактори в  краткосрочен 
план. В средно- и дългосрочен план влиянието на ППС, залегнал в основата  
при формирането на ВК, е модифицирано, смесено с това на други фактори и 
се наблюдават несъвпадения.  

                                                      
5 Beng, G. W. On the Deviation from Purchasing Parity: The Case of the Ringgit Effective 

Exchange Rate. - Applied Economics, 1991, Vol. 72, 1461-1471. 
6 Liu, P. C., P. Burkett. Instability in Short-Run Adjustments to Purchasing Power Parity: 

Results for Selected Latin American Countries. - Applied Economics, 1995, Vol. 27, 973-983. 
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Н. Такер е извършила подобно изследване за две страни от Източна 
Европа - Полша и Унгария, с данни за периода 1981-1993 г. и съпоставени с 
тези за САЩ, Англия и Германия.7 Тя е изследвала емпирично свойствата на 
динамичните редове за цени и валутни курсове за Полша и Унгария по 
отношение на нестационарност и коинтеграция, за да определи дали ППС 
показва тенденция към сближаване между тях в дългосрочен план. ППС се 
изразява с линейна зависимост между номиналния ВК и относителното 
равнище на цените в следния вид: 

e pt t= + +α utβ  

където  е логаритъмът на номиналния ВК, измерен като вътрешна 
цена на единица от чуждестранната валута и  е логаритъм на отношението 
между равнищата на националната валута и чуждата валута на приетата за 
базова страна при сравнението. Равнището на цените е представено чрез 
тези на потребител или на едро. Последният елемент в уравнението  е , 
т.е. разсейването. 

et

pt

u t

За двата показателя   и  се смята, че се коинтегрират, ако те самите 
изразяват нестационарни редове и могат да бъдат представени като линейна 
комбинация, чиито редове имат стационарно поведение. Ако се докаже, че 
двата показателя се коинтегрират, то значи, че ППС се задържа на сравнително 
еднакво равнище в дългосрочен план. Ако реалният ВК, определен като 
разлика между номиналния и равнището на цените, има случайно 
разсейване, двата показателя не се коинтегрират в дългосрочен план. 

et pt

Алтернативно изследване за поведението на ППС е на база реалния 
ВК . Получените резултати отричат хипотезата за коинтеграция 

на двата показателя и следователно за очакваното поведение на ППС. 
(e e pt

r
t t= − )

                                                     

4.  Съвременни подходи за изчисляване на ППС при 
международните  

сравнения - Проект за международни сравнения на ООН 

Първите опити за разработване на стандартен метод за периодично 
изчисляване на реални обеми на новосъздадена стойност в по-голям       
брой страни и тяхното сравняване започна със създаването на Проекта за 
международни сравнения (ПМС) през 1968 г. В него е заложен описаният вече 
подход на М. Джилбърт и И. Крейвис, според който БВП се изчислява по 
метода на крайното потребление. Използват се данни за количества и цени 
на голям брой стоки и услуги, които са представени в по-агрегирани групи, за 
да се получат еднородни категории. При това се правят корекции за 
различията в качеството им. За претеглянето  се вземат веднъж структурата 
на потребление на САЩ и втори път тази на сравняваната страна. От 
индексите, претеглени по двата начина, се изчислява средна геометрична 
величина. 

 
7 Thacker, N. Does PPP Hold in the Transition Economics? The Case of Poland and 

Hungary. - Applied Economics, 1995,  Vol. 27, 477-481. 
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ПМС е съвместна дейност на ООН и Университета в Пенсилвания с 
подкрепата на Световната банка. По-късно регионални организации като 
Европейския съюз и ОИСР се включиха в извършването на съвместна 
статистическа работа. 

Този проект е замислен да се провежда на етапи с периодичност от 3 
до 5 години. От началото на 70-те години досега са извършени сравнения на 
7 етапа. Първият етап е на база 1970 г. и в него бяха включени 10 страни. 
Вторият етап е на база 1973 г. за 16 страни, третият - 1975 г. за 34 страни, 
четвъртият - 1980 г. за 60 страни. Петият етап е на база 1985 г. и обхваща 64 
страни, но тези от Латинска Америка са пропуснати. Шестият етап (1990 г.) e 
осъществен за общо 30 държави, главно индустриално развити и страни от 
Европа или членки на ОИСР. Първоначално сравнението е включвало главно 
страни-членки на ОИСР, като постепенно кръгът на страните е разширяван. В 
седмия етап (1993 г.) вече са включени още близо 20 страни от Централна и 
Източна Европа, намиращи се в преход към пазарно стопанство, а също и 
Китай, с което общият брой на участничките в поне един етап става над 80. 

От бившите социалистически страни Унгария единствена участваше 
във всички етапи на сравнението, в някои етапи участваха Полша, Югославия и 
Румъния. България се включи едва през 1993 г. 

Работата на ПМС се основава върху събирането на данни за повече от 
400 вида стоки и услуги във всяка от включените в сравнението страни. 
Правят се опити и се прилагат решения за контрол и отчитане на качеството 
на стоките и услугите, както и на сезонността на цените на някои от тях. Тези 
данни се агрегират в приблизително 150 категории стоки и услуги, от които 
110 се отнасят се до потреблението, 35 - до инвестициите и 5 категории са 
свързани с управлението.8

По време на първите три етапа целта на работата е била преди всичко 
да се отработи ефективна методология, която да може да бъде прилагана в 
глобален мащаб, т.е. при всяка страна в света. Съществено изменение в 
методологията е направено от 1980 г. насам по предложение на Европейската 
комисия. То се изразява в организирането на регионални сравнения (думата 
регион се възприема не само като географско понятие) в рамките на ПМС, 
което води до двустепенни сравнения - веднъж в рамките на региона 
(Европейски съюз, ОИСР, Централна Европа, Азия, Африка и т.н.) и втори път 
в глобален мащаб. За определяне на ППС се разработват средни претеглени 
цени за региона. Данните по региони се свързват в глобалния проект чрез 
специално избрани страни - например Япония е такава за ОИСР и за Азия, 
Англия за Европейския съюз, Австрия за Европа, Кения за Африка. 
Регионалните съотношения се запазват в глобалния проект, т.е. съотношенията 
между страните в даден регион според БВП по ППС остават непроменени по 
отношение на другите държави в региона. Това свойство на данните се 
нарича регионална определеност (regional fixity). 

Същността на проблема по изчисляването на индексите на ППС е да се 
избере подходящ набор (кошница) от цени и тегла, за да се определи 

                                                      
8 За по-детайлно описание на методологията на ПМС вж. Handbook of the International 

Comparison Programme. Studies in Methods. Department of Economic and Social Development. 
Statistical Division. United Nations. New York, Series F, 1992, N 62. 
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правилно видът на функцията ( )f p w= , , където p означава цени, а w - 
количества на сравняваните стоки. Доказано е, че за да се реши този 
проблем, индексите на ППС трябва да отговарят на определени изисквания, 
или с други думи, да притежават следните качества: 

• Транзитивност. Всички данни за сравняваните държави, 
преизчислени във валутата на приетата за базова страна, могат да бъдат 
превръщани в която и да било друга валута в качеството й на съпоставима 
(еднаква). За тази цел е необходим единствено съответният индекс на ППС 
спрямо валутата на базовата страна. 

• Адитивност. Това означава, че физическите обеми за всяка 
категория (група) са непосредствено съпоставими между страните и 
физическите обеми на национално равнище са равни на сумата от 
изчислените на по-ниско равнище на агрегация физически обеми, съдържащи 
се в показателя за БВП. 

• Инвариантност по отношение на базовата страна. Всички страни, 
участващи в сравнението, трябва да са включени по начин, който не се 
отразява върху резултатите за ППС в зависимост от избраната за базова 
страна. 

• Представителност (характерност). Количествата от стоки и услуги в 
дадена страна, включени за изчисляване на съответния индекс на ППС, 
трябва да отразяват фактическата структура на потребление в нея. 

Използват се два подхода за получаването на ППС. Първият е известен 
като метод на Гиъри-Камис (GK).  Рой Гиъри е публикувал за първи път 
индекс с такъв характер,9 доразвит по-късно от С. Камис.10 Той представлява 
среден претеглен индекс на стоките и услугите за крайното потребление 
(разходи), при който се използва понятието международни цени. Това 
означава, че се изчислява претеглена средна за света величина на цените 
(всъщност на включените в сравнението държави). Международните цени се 
изчисляват като средна претеглена величина на вътрешните за страната 
стоки и услуги, включени в сравнението и претеглени с относителния дял на 
количествата им в общия обем на стоки и услуги, участващи в сравнението. 
Индексите на ППС за всяка страна се изчисляват като отношение между 
общите разходи на стоки и услуги по цени в дадена страна към общите им 
разходи, оценени по международни цени.  

Вторият подход е свързан  с използването на метода EKS (Elteto-Koves-
Szulc).11 При него се предполага еднакво тегло за всяка страна. За разлика от 
първия метод при този не се получава набор от международни цени. 
Изчисляват се индекси на двустранна основа от типа на Ласпер и Пааше и те 
се усредняват чрез геометрична средна, с което се получават индекси на 
Фишер. Индексите на ППС по метода на EKS се получават чрез геометрична 

                                                      
9 Geary, R. C. A Note on Comparison of Exchange Rates and Purchasing Power Between 

Countries. - Journal of the Royal Statistical Socitey, Series A, 1958, Vol. 121, 97-99. 
10 Khamis, S. H. A New System of Index Numbers for National and International Purposes. - 

Journal of the Royal Statistics, 1972,135, Part I, 96-121. 
11 Elteto, O., P. Koves. On an Index Computation Problem in International Comparisons (in 

Hungarian). - Statistztikai Szemle, 1964, Vol. 42, 507-518. 

 10 



 

средна на всички индекси на Фишер за отделните страни, с което 
двустранните сравнения се превръщат в многостранни. 

Резултатите по ПМС, когато е използван методът Гиъри-Камис, са 
изразени в щатски долари по международни цени, докато тези по метода EKS 
са измерени само в щатски долари. Първият подход е използван  до 
четвъртия етап, а в петия етап е използван за глобалните сравнения и 
отделни региони, но при някои региони вече е прилаган  вторият подход. 

В наши дни подходът, заложен в ПМС, намира приложение и 
доразвитие в една или друга степен от такива международни институции като 
Евростат, ОИСР, ООН, Световната банка и др.12 По него се изчисляват данни 
за голям брой страни в света, а на тяхна основа могат да се извършват 
допълнителни разчети. Най-последователни в прилагането на косвени 
(съкратени) методи за получаване на дълги динамични редове са двама от 
авторите на методологията на ПМС - Р. Съмърс и А. Хестън. Те получават 
оценки за БВП по ППС и неговите компоненти за периода от 1950 г. до наши 
дни за повече от 150 държави.   

За страните, участващи в ПМС, P. Съмърс и А. Хестън използват 
оценките за отделните етапи, като ги интерполират и екстраполират, а за 
неучастващите - прилагат комбинация от методи. За някои държави оценките 
за БВП по ПМС са получени чрез уравнения за страните  "мостове". В 
последния публикуван набор от показатели динамичните редове за някои от 
бившите социалистически страни - България, бивша Чехословакия, Източна 
Германия и бившия Съветски съюз - не са дадени. Авторите посочват като 
причини за това както настъпилите събития в края на 80-те години, 
предизвикали смяната на икономическата система (и системата на 
националната отчетност), така и растящия брой специалисти, поставящи под 
въпрос достоверността на изчислените показатели за тези страни в посока 
към надценяване. Желанието на Съмърс и Хестън е при наличие на добри 
изходни данни да включат отново тези държави в своите изчисления.13  

5. Аналитични възможности на различните подходи 

Повечето специалисти и изследователи са съгласни, че използването 
на ППС при оценка на БВП дава възможност за по-малко изкривяване на 
действителния му размер, отколкото използването на ВК. Възниква обаче 
въпрос кой или кои от прилаганите индекси на ППС са по-подходящи  за 
приложение при международните сравнения. 

При шестия етап на ПМС  за всяка страна се прилага методът EKS и се 
получават транзитивни ППС за всяка категория. Тези ППС последователно се 
агрегират до равнище компоненти на БВП. Агрегирането би могло да се 

                                                      
12 Оценките  на Световната банка са за брутен национален продукт (БНП)  по ППС и се 

основават на базата данни, получени по ПМС. Те се публикуват в изданието “World Development 
Report”. Оценките на МВФ за БВП по ППС се основават също на тези по ПМС и се различават от 
съответните на Световната банка. Те се публикуват  в “World  Economic Outlook” или годишните 
издания на “World Development Report. В ОИСР изчисляването на БВП по ППС започва от 1980 г. 
с намерение да се извършва на всеки 5 години. Резултатите се публикуват в “OECD Economic 
Studies”. Работата се осъществява съвместно с Евростат (Статистическата служба на  
Европейския съюз).  

13 Summers, R. and A. Heston. The Penn World Table (Mark 5): An Expanded Set of 
International Comparisons, 1950-1988. - Quarterly Journal of Economics, 1991, Vol. CVI, May, N 2. 
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извърши с различни системи на претегляния (табл. 1). От няколкото 
алтернативни системи се предпочита методът Гиъри-Камис. Оценява се 
неговата положителна способност да "интегрира" сравняваните държави, 
като разглежда всяка от тях като част от цялото, но се отчита и особеността 
му да поставя малките страни в неравнопоставено отношение, тъй като 
според системата на претегляне при този метод надделява моделът на 
разходи в големите страни от състава на сравняваните. И все пак не би могло 
да се приеме еднакво тегло на всяка участваща в сравнението страна, 
защото кръгът им е твърде разнообразен - от Люксембург до САЩ. Трябва да 
се има предвид обаче, че различните системи на претегляне водят и до 
различни резултати за ППС, съответно на БВП. 

Таблица 1 
Алтернативни оценки на ППС от Шестия етап на ПМС за 1990 г.  

Страни Ласпер Пааше Фишер Гиъри-Камис* EKS 

 1 2 3 4 5 
Австрия 2032.4 1079.0 1481.0 1176.0 1492.0 
Белгия 1601.0 1291.0 1438.0 1384.0 1422.0 
Дания 220.3 176.5 197.2 185.3 195.5 
Финландия 164.23 121.0 141.0 129.6 140.9 
Франция 126.94 85.24 104.0 91.74 103.7 
Германия 125.00 100.7 112.2 105.7 109.6 
Италия 42.55 35.58 38.91 38.36 39.43 
Холандия 15.12 13.49 14.28 13.90 14.09 
Норвегия 10.82 8.866 9.795 9.218 9.739 
Швеция 10.57 8.017 9.207 8.700 9.398 
Швейцария 10.29 8.310 9.246 8.979 9.341 
Англия 7.286 5.951 6.585 6.450 6.614 
Австралия 7.048 5.974 6.489 6.219 6.386 
Нова Зеландия 2.327 1.943 2.126 2.084 2.170 
Канада 2.313 2.073 2.190 2.160 2.205 
САЩ 2.182 1.926 2.050 2.052 2.091 
Япония 1.713 1.471 1.587 1.557 1.614 
Гърция 1.474 1.297 1.381 1.352 1.386 
Ирландия 1.325 1.225 1.274 1.274 1.307 
Португалия 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
Испания 0.74827 0.6736 0.7100 0.6880 0.6909 
Турция 0.6634 0.5562 0.6074 0.5870 0.6020 

* Версия на ОИСР. 
Източници: За първите три колони са използвани данни на Евростат; за 

четвъртата колона - OECD Purchasing Power Parities and Real Expenditures: Geary-
Khamis Results, Paris, 1993, Vol. 2, 32-33; последната колона е от OECD, Purchasing 
Power Parities and Real Expenditures: EKS Results, Paris, 1990, Vol. 1, 1992, 30-31.  

В първата колона на таблицата са показани ППС, изчислени като индекси 
на Ласпер, т.е. индекси на цени, претеглени с разходите за крайно използване 
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на БВП на приетата за базова страна (в случая САЩ). Във втората колона 
ППС са изчислени като индекси на Пааше, т.е. индексите на цените са 
претеглени с разходите за крайно използване на БВП на сравняваната страна. 
Известно е, че резултатите по Ласпер надценяват, а тези по Пааше подценяват 
фактическото съотношение на цените между сравняваните страни. Тази 
тенденция е показана ясно от данните в таблицата. Затова се използва 
индексът на Фишер, наричан още ‘идеалната формула’ (колона 3), който 
представлява геометрична средна от индексите на Ласпер и Пааше и по този 
начин се предполага, че се стига по-близо до действителната величина на 
ППС. 

В последната колона са показани получените оценки по предпочитания 
напоследък EKS-метод. Той е препоръчван особено при многостранните 
сравнения, защото осигурява транзитивност на получаваните резултати. При 
този метод сравняваните страни се третират като система от независими 
единици, които участват в усредняването с равни тегла. Освен това EKS-
методът има и друго положително свойство - минимално отклонение от 
получените по Фишер индекси. 

В табл. 2 са показани относителните дялове на БВП в няколко групи 
страни в общия му обем за 104-те наблюдавани от Световната банка държави. 
Данните илюстрират положението, че за развиващите се страни БВП на база 
ППС е по-голям от този на база ВК. Следователно, когато превръщането в 
еднаква валута става на база ППС, относителните дялове на индустриално 
развитите страни намаляват  значително в полза на развиващите се. 

Таблица 2 
Структури на БВП  за 1990 г., изчислени по ВК и ППС  (Свят = 100) 

Групи страни БВП по ВК БВП по ППС по оценки на 
  МВФ Световната банка* 
Индустриално развити 78.56 56.96 57.12 

САЩ 26.67 23.54 21.35 
Япония 14.20 7.99 9.25 
Германия 7.26 4.46 4.83 
Франция 5.76 3.67 4.04 
Италия 5.29 3.55 3.79 
Англия 4.74 3.62 3.62 
Канада 2.76 2.27 1.98 
Други страни 6.13 4.09 4.71 

Развиващи се страни 16.31 31.91 34.36 
Африка 1.11 2.83 2.77 
Азия 6.27 16.93 18.71 
Други страни 8.93 12.15 12.88 

Страни в преход 5.14 11.14 8.53 
Бивш СССР 4.24 8.71 6.45 
Централна Европа 0.90 2.43 2.08 

*Оценките са за 1991 г. 
Източник. Wagner, N. A Review of PPP-Adjusted GDP Estimation and its Potential Use for the 

Fund's Operational Purposes. IMF Working Paper, IMF, 1995, N 18, p. 12.  
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Практическото използване на ППС поставя въпроси около качествата 
на използваните сега подходи. 

Основна черта на индексите на агрегираните равнища на цените, 
използвани за изчисляване на ППС, е наличието на положителна корелация 
между тях и БВП. Тя е разглеждана от различни автори.14 Може да се 
предположи, че тази зависимост отразява  сравнително ниските цени на 
услуги и някои стоки (продукти), които не минават през пазара, т.е. не получават 
стойностно измерение, което е характерно за страните с нисък доход. 
Зависимостта е резултат главно от цените на стоките и услугите за 
индивидуално и колективно крайно потребление, но не и от цените на основния 
капитал. Инвестиционните стоки са сравнително скъпи в държавите с нисък 
доход и този факт се обяснява с модела, заложен в икономическата 
политика.  

ПМС с основание се смята за един от най-големите приноси в приложната 
икономика. Той се осъществява вече в продължение на 30 години и включва 
над 80 страни. Съществуват обаче проблеми по прилаганата методика, които 
могат да се обособят в три групи: 

Проблеми на индексирането 

Известно е, че няма съвършена формула на даден индекс. Всяка една 
допуска известни условности и следователно грешки. Въпросът при 
международните сравнения е да се избере тази формула, която най-добре 
отговаря на изискванията, заложени в четирите описани вече свойства: 
транзитивност, адитивност, независимост по отношение на базовата страна и 
характерност. 

За да се изведе по-достоверен индекс при ПМС, съществуват две 
основни пречки: 

• Ограниченият брой наблюдения от няколко десетки държави. От 
началото на 90-те години обаче в ПМС вече са включени такива големи 
страни като Китай и Русия, а също и много страни от Централна и Източна 
Европа и други райони в света, което съществено променя нещата. 

• Липса на теория за вярно построяване на индекси за стоки и услуги, 
които не минават през пазара по различни причини и каквито има повече или 
по-малко във всички страни. 

За ПМС важат разсъжденията, че след като валутата на САЩ е приета 
за общ измерител, структурата на потребление на тази страна имплицитно 
оказва влияние върху величината на този индекс. Все пак този индекс 
отговаря на първите две от четирите свойства (изисквания). По-големият 
недостатък е, че той дава по-различна картина за страни, чиито структури на 
цените са доста по-различни от тази на международните цени. 

Проблеми на липсващи наблюдения 

Дори и при най-мащабни наблюдения не е възможно в сравнението да 
бъдат включени всички стоки и услуги. Затова Съмърс разработи т.нар. CPD 

                                                      
14 Balassa, B. The Purchasing Power Parity Doctrine: A Reappraisal. - Journal of Political 

Economy, 1964, Vol 72, December, 584-596. 
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метод (Country-Product-Dummy), който по същество е регресионен метод за 
намиране на максимума на областта, където вероятно се намират липсващите в 
сравнението стоки и услуги. Този метод отговаря на първите две свойства 
(изисквания). Той обаче предполага, че липсващите наблюдения имат 
случаен характер, което е доказано, че не е вярно.15  

Алтернативен на CPD е т. нар. метод за еднаквата представителност, 
или представеният вече  EKS метод. 

Проблеми с оценка на услугите, неподдаващи се на сравнение 

Става дума преди всичко за услуги в здравеопазването, образованието, 
администрацията, армията, военноморските, въздушните сили и т.н. 
Трудностите по оценката им идват от две страни: да се измерят техните 
величини сами за себе си, както и това, че те не минават през пазарния 
механизъм на остойностяване. 

Все пак досега прилаганите подходи за решаване на тези проблеми 
могат да се смятат не само като приемливи, но и за задоволителни.   

ІІ. Оценки на БВП за България по ППП в  
международните сравнения  
1. Оценки на БВП по ППС през първата половина на XX век 

Плеяда от имена на статистици в България като К. Попов, П. Киранов, 
А. Кемилев, А. Чакалов и др. са работили по проблемите на измерване на 
националния доход и икономическия растеж през първата половина на XX 
век. Представите им за обхвата на националния доход са били по-близо до 
това, което днес се определя като БВП, и с това са показвали по-голяма 
ерудиция и широта в мисленето си, отбелязвани от водещи учени в света.  

Изследванията на нашите статистици преди  Втората световна война 
във връзка с ППС обаче се отнасят най-вече до съпоставимостта на 
националните показатели “във времето”  и не толкова  “в пространството", 
т.е. при международните сравнения. Те се влияят от някои световноизвестни 
автори16 и използват израза паритет на покупна сила, като имат предвид 
изразяването на националния доход по цени на приета за базова година. В 
по-ранните си изследвания А. Чакалов приема за база годините 1925-
1929=100 и използва за земеделското стопанство индекса на купуваните от 
земеделското население стоки, а за доходите на градското население -
индекса на издръжката на живота. При обхващане на националния доход 
след 1935 г. тази база обаче е твърде отдалечена и за такава е приета 1939 
г., "като най-близката нормална година преди войната", която се смята за 
добра от гледна точка на реколтата, но не най-добра от гледна точка на 
доход на човек от населението (например този доход за 1928 г. е по-висок с 
около 6%), за година, в която няма ясно отразен елемент на конюнктурния 

                                                      
15 Marris, R. Comparing the Incomes of Nations: A Critique of the International Comparison 

Project. - Journal of Economic Literature, Vol. XXII, March, 1984, 40-57. 
16 King, J. W. The National Income and its Purchasing Power. New York, 1930. 
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цикъл, и т.н. За сравнение се използва и друга база 1937-1939=100.17 
Заслугите на българските статистици преди Втората световна война с право 
им отреждат място сред водещите в Европа. Както стана ясно от 
историческия обзор в първата част, по това време само се е зараждала 
необходимостта от провеждане на статистически издържани международни 
сравнения. Като се проследи обаче развитието на изследванията по тази 
тематика в България до днес, се забелязва традиция към подценяване на 
въпроса за международната съпоставимост на макроикономическите 
показатели на база ППС както от съдържателна гледна точка, така и от 
аспекта на измерване. 

Широки възможности за проследяване на изменението на БВП по ППС 
за голям период от време и за много страни, включително България, 
предоставят изследванията на А. Медисън.18 Оценките са направени по 
еднаква методология (или за някои страни по пригодена към приетата) с 
оглед да се постигне съпоставимост на данните и възможностите за 
сравняване на икономическото равнище и икономически растеж в отделните 
страни. Приложени са няколко метода за преизчисляване на БВП по ППС, но 
е отдадено предпочитание на метода Гиъри-Камис, като показателите са 
представени в т. нар. международни долари по цени от 1990 г. и са валидни 
за страните в съвременните им териториални граници. Аргументите за това 
са, че този метод се прилагаше основно в ПМС, откъдето са използвани и 
данни за базовите за сравнението години, а също са използвани и 
динамичните редове на Съмърс и  Хестън.  

За изчисляване на оценките на БВП на човек от населението в 
България през първата половина на 20-тия век са използвани динамичните 
редове, предложени от А. Чакалов (1946 г.), коригирани по метод, предложен 
от К. Кларк за изразяване на БВП в ‘международни единици’.19  

Първата година, за която има оценки за България е 1913. B табл. 3 са 
дадени оценки за нея и някои близки до нея по степен на развитие страни в 
Източна Европа. 

Наличието на оценки на националния доход тогава на наши автори 
позволява да се направи съпоставка с представените от А. Медисън. Като 
използва данни на А. Чакалов, авторът П. Шапкарев прави анализ на 
конюнктурното развитие на икономиката в България през периода 1929-1945 
г. (вж. табл. 4). Според него разглежданият конюнктурен цикъл се 
характеризира със следните фази: криза - през втората половина на 1929 г.; 
депресия - през годините от 1930 до 1934; оживление - през 1935 и      подем 
- от 1935 до 1940 или 1941г., “след което настъпва известно замъгляване, 
поради влиянието на войната, усилващото се вмешателство на държавата в 

                                                      
17 Вж. Чакалов, А. Националният доход и разход на България, 1924-1945. Второ 

основно преработено и допълнено издание. С., Печатница Книпеграф, 1946, c. 115. 
18 Maddison, A. Monitoring the World Economy, 1982-1992. University of Groningen. The 

Netherlands, 1994. 
19 Clark, I. Conditions of Economic Progress. 3rd edition. London, Macmillan, 1957.  
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стопанския живот на страната и все повече ограничаващата се възможност 
за свободно проявление на конюнктурните фактори и взаимоотношения”.20  

Таблица 3 
Оценки за БВП по ППС на човек от населението в страни от Източна Европа 

за периода 1913-1945 г.*  
Години България Чехословакия Унгария 

1913 1 501 2 083 2 100 
1920 .. 1 922 1 711 
1921 .. 2 072 .. 
1922 .. 1 994 .. 
1923 .. 2 138 .. 
1924 910 2 339 1 914 
1925 924 2 591 2 281 
1926 1 172 2 560 2 164 
1927 1 257 2 736 2 240 
1928 1 221 2 960 2 417 
1929 1 183 3 025 2 478 
1930 1 287 2 909 2 406 
1931 1 456 2 792 2 271 
1932 1 447 2 664 2 195 
1933 1 452 2 537 2 376 
1934 1 311 2 429 2 372 
1935 1 238 2 396 2 474 
1936 1 496 2 583 2 621 
1937 1 569 2 865 2 545 
1938 1 598 .. 2 658 
1939 1 606 .. 2 841 
1940 1 551 .. 2 629 
1941 1 570 .. 2 629 
1942 1 482 .. 2 746 
1943 1 516 .. .. 
1944 1 390 .. .. 
1945 1 075 .. .. 

*Изчислени по метода G-K в долари по международни цени от 1990 г. 
Източник: Maddison, A. Monitoring the World Economy, 1820-1992. University of 

Groningen, The Netherlands, 1994, Table 4(c). 

                                                      
20 Шапкарев, П. Националният доход на България и развитието на конюнктурния       

цикъл. - Народно стопанство. Месечно списание на Върховната стопанска камара, год. 1, 1946, N 
1, c. 18. 
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При цялата условност на сравнението между индексите на реалния 
национален доход и тези на БВП по ППС (втора и трета колона в таблицата), 
произтичаща от методологическите различия, се налага изводът за голямата 
разлика между тях в началото на 30-те години, която намалява наполовина в 
края на това десетилетие и твърде голямото сходство за периода след 1939 г. 

Таблица 4 

Индекси на растеж на националния доход и БВП на България, 1929-1945 г.  
(1939=100) 

Години Национален доход БВП 

 Номинален Реален по ППС 
1929 96.3 63.1 73.7 
1930 87.8 64.3 80.1 
1931 79.4 70.1 90.7 
1932 69.0 65.3 90.1 
1933 61.8 63.4 90.4 
1934 55.8 61.7 81.6 
1935 62.0 67.4 77.1 
1936 74.9 83.3 93.2 
1937 86.0 90.9 97.8 
1938 93.7 95.3 99.5 
1939 100.0 100.0 100.0 
1940 109.3 96.0 96.6 
1941 138.7 99.8 97.8 
1942 164.4 93.4 92.3 
1943 217.0 96.6 94.4 
1944 303.4 85.6 86.6 
1945 362.1 67.3 66.9 

Източници: За първа и втора колона - Шапкарев, П. Националният доход на 
България и развитието на конюнктурния цикъл. - Народно стопанство, Месечно 
списание на Върховната стопанска камара, С., год. 1,.1946, N 1, с.19; за третата 
колона изчислено по Maddison, A. Monitoring the World Economy, 1820-1992. University 
of Groningen, The Netherlands, 1994, Table 4(c). 

През периода 1929-1939 г. покупателната сила на лева се увеличава в 
резултат на намаление на цените на стоките. След 1939 г. започва 
постепенно обезценяване на лева, което се засилва през 1943 и 1944 г. В 
същото време се наблюдава номинално покачване на доходите и 
увеличаване на цените. 

Съгласно данните в табл. 4 националният доход в "индексни лева", т.е. 
реалният национален доход показва най-високото си равнище през 1939 г. 
След това намалява и през 1945 г. отбелязва най-ниско равнище, което се 
дължи главно на лошата реколта. Всички останали доходи на индустрия, 
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занаяти, съобщения и заплати показват покачване. Само доходите от 
търговия, кредит и покрити имоти са намалели. Общо обедняването на 
страната през военния период е около една трета в сравнение с 1939 г.21  

В следващата таблица са дадени оценки на А. Медисън за началната и 
последната година на разглеждания период за избрани страни в света, с 
които най-често е сравнявана България.  

Таблица 5  

Оценки на А. Медисън за БВП по ППС в избрани страни в света  
през 1913 и 1945г. 

(в долари по международни цени от 1990 г.) 
Страни 1913 г. 1945 г. 

Австралия 5 505 6 663 

Австрия 3 488 1 736 

Белгия 4 130 4 241 

Канада 4 052 6 759 

Дания 3 764 4 874 

Финландия 2 050 3 350 

Франция 3 433 2 549 

Германия 3 833 4 326 

Италия 2 507 1 880 

Япония 1 334 1 295 

Холандия 3 950 2 621 

Нова Зеландия 5 178 6 963 

Норвегия 2 275 3 665 

Швеция 3 096 5 568 

Швейцария 4 207 7 646 

Англия 5 032 6 737 

САЩ 5 307 11 722 

Гърция 1 295 1 128* 

Испания 2 255 2 313 

Турция 979 1 129* 

*Оценките са за 1946 г., защото тези за 1945 г. са необяснимо за нас 
значително по-ниски в сравнение със съседни години от разглеждания период - 763 
международни долара за Гърция и 893 - за Турция. 

Източник: Мaddison, A. Monitoring the World Economy, 1820-1992. University of 
Groningen, The Netherlands, 1994,Tables 4(a) and 4(b). 

                                                      
21 Вж. Чакалов, А. Цит. съч., с. 117. 
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Еднаквостта на прилаганата методология позволява да се направят 
някои съпоставки. През 1913 г. страни като САЩ, Англия, Австралия, Нова 
Зеландия са имали равнище на БВП по ППС, което България достига едва 
през 70-те години, а сега не може да очаква и в началото на XXI век. През 
1996 г. страната ни е имала равнище на БВП близко до това на Швейцария, 
Белгия и Канада от 1913 г. В същото време прави впечатление силната 
изостаналост тогава на Япония. Данните в края на Втората световна война не 
показват някакво предимство на България пред съседни страни като Гърция и 
Турция. 

2.  Оценки на БВП по ППС в условията на  
централно- планирана икономика 

Изчисленията на Медисън дават възможност да се проследи 
изменението в равнището на БВП по ППС за България в сравнение с това на 
много други страни в света и то за период, който беше най-труден за подобни 
съпоставки поради различната система на отчетност на централно-
планираните икономики. За този период Медисън е използвал главно 
оценките на американския автор Т. П. Олтън и неговия екип.22  

Таблица 6 

Оценки за БВП по ППС на човек от населението в страни от Източна Европа 
за периода 1950-1989 г.* 

Години България Чехословакия Унгария Румъния 

1950 1 654 3 480 2 482 1 175 
1955 2 152 3 899 3 073 1 569 
1960 2 917 5 079 3 653 1 834 
1965 3 857 5 496 4 414 2 373 
1970 4 782 6 422 5 033 2 837 
1975 5 842 7 341 5 810 3 741 
1980 6 043 7 932 6 313 4 100 
1985 6 239 8 294 6 556 4 096 
1989 6 329 8 671 6 792 3 866 

*Изчислени по метода на G-К, в долари по международни цени от 1990 г. 
Източник: Maddison, A. Monitoring the World Economy, 1820-1992. University of 

Groningen, The Netherlands, 1994,Table 4(c). 
Различието между системата на национална отчетност, прилагана в 

условията на централно планиране (Баланс на народното стопанство) и тази 
на пазарните икономики (СНС), характерът на самата икономическа система 
тогава, както и други фактори, ограничаваха до минимум извършването на 
международни макроикономически сравнения със страни извън бившата 

                                                      
22 Вж. Rangelova, R. National Accounts for Eastern European Countries: A Case Study for 

Bulgaria in an International Comparative Perspective. Paper for seminar on Comparative Historical 
National Accounts for Europe in the 19th and 20th Centuries. N.W. Posthumus Centre, University of 
Groningen, The Netherlands, 10-11 June 1994; Рангелова, Р. Оценки за икономическия растеж на 
България в ретроспектива. - Икономическа мисъл, 1996, N 2. 
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социалистическа система. От скромния опит, който все пак има в рамките на 
България през този период, ще бъде представен този, в който авторката на 
проекта има непосредствено участие.  

Трудностите и условностите, които съпътстваха подобни сравнения, 
могат много по-добре да се схванат от гледна точка на сегашната реалност в 
България, намираща се в преход към пазарна икономика. Тогава ставаше 
дума за търсене на съпоставимост на БВП за България при официално 
отчитан национален доход (Net Material Product) и съответно наличие на 
изходна информация за него и то при определяне на валутен курс нямащ 
нищо общо с поведението му при пазарни условия. 

През 80-те години научните интереси на група изследователи от 
Икономическия институт на БАН бяха насочени към търсене на косвени 
методи за оценка на БВП по ППС на България по прилаганата от ПМС 
методология. Най-често за страна-мост при тези изчисления се използваше 
Унгария, която е близка до мащаби и равнище на икономическо развитие до 
България и която за разлика от нашата страна активно участваше в 
международни сравнения както в рамките на бившия СИВ, така и в тези на 
голям брой други страни в света.23  

При последните изчисления от този етап на работа е използван следният 
съкратен метод.24 Използвани са главно резултатите от четвъртия етап на 
ПМС за 1980 г., както и от сравнението на основните стойностни показатели 
между страните от бившия СИВ за 1983 г. При последното сравнение е 
изчислен стойностният обем на потребяваните нематериални услуги в 
отделните страни, което позволява да се изчислят приблизителните 
съотношения на БВП в тях. Оценките в международни долари също са 
получени по косвен път чрез ППС на Унгария и Полша, които участват в 
двете сравнения - на ООН и на бившия СИВ. За България имаше известен 
опит от проведеното двустранно сравнение на този показател с Финландия за 
1982 г., както и от оценките на отделни специалисти. Оценките за 1985 г. са 
получени чрез използване на темповете за реален икономически растеж (вж. 
табл. 7). 

Тези оценки бяха направени преди да бъдат публикувани резултатите 
от петия етап на ПМС на база 1985 г. При наличието вече на последните е 
възможно да се направи сравнение между тях. На таблица 8 са дадени 
оценките за БВП по ППС на човек от населението по ПМС за 1985 г. и 
оценките за същите страни на Съмърс и Хестън.  

Сравнението на оценките на БВП по ППС на човек от населението за 
1985 г. в двете последни таблици показва недвусмислено нашето 
подценяване на тенденциите в развитите капиталистически страни през 
първата половина на 80-те години, каквото подценяване се забелязва и в 
оценките на Съмърс и Хестън, но в по-малка степен и надценяване за 

                                                      
23 За приложението на един от тези методи вж. Райнова, М. Проектът за международни 

сравнения на ООН и възможности за включване на НР България чрез метода на Крейвис, 
Съмърс и Хестън. - Икономическа мисъл, 1983, N 5; Kravis, I., Heston A., R. Summers. World 
Product and Income: International Comparison of Real Gross Domestic Product. Baltimore: Johns 
Hopkins U. Press, 1982. 

24 Rangelova, R., M. Raynova. Comparability of the Gross Domestic Product in International 
Comparisons. - Economic Thought'1990, Year VI, 1990. 
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бившите социалистически страни, което също е допуснато от двамата 
автори, но по-силно изразено. Последното е особено забележимо на примера 
на Унгария, Полша и Югославия, които участват в ПМС, т.е. в разгърнато 
сравнение. В нашите оценки има значително подценяване на растежа в  
САЩ, което се отразява и при подреждането на останалите развити 
капиталистически страни спрямо тази страна. Добро ‘попадение’ за 
относителното развитие имаме за Гърция (индекс 36) при САЩ=100, което 
според петия етап на ПМС е 35.5. 

Таблица 7 
Оценки на БВП по ППС на човек от населението за избрани страни 

през 1980 и 1985 г.  
(В долари по международни цени от 1980 г.) 

Страни 1980 г.* 1985 г. 

 Межд. дол. САЩ=100 Aвстрия=100 Межд. дол САЩ=100 Aвстрия=100 
Канада 11 615 102 135 12 262 100 131 
САЩ 11 447 100 133 12 228 100 131 
Норвегия 11 325 99 131 12 264 104 135 
ФРГ 10 200 89 118 11 009 90 118 
Дания 9 831 86 114 10 852 89 116 
Франция 9 780 85 113 10 069 82 108 
Белгия 9 436 82 109 9 718 80 104 
Холандия 9 316 81 108 9 331 76 100 
Финландия 8 641 76 100 9 678 79 104 
Австрия 8 625 75 100 9 350 77 100 
Япония 8 414 74 98 9 760 80 104 
Англия 8 253 72 96 8 914 73 96 
Гърция 4 383  38 51 4 464 36 48 
Югославия 4 042 35 47 4 464 33 43 
Португалия  3 733 33 43 3 729 30 40 
БЪЛГАРИЯ 4 183 36 48 4 331 35 46 
Унгария 4 660 41 54 4 885 40 52 
ГДР 6 312 55 73 6 969 57 74 
Полша 4 278 37 50 3 898 32 42 
Румъния 3 430 30 40 3 625 30 39 
Чехословакия 5 856 51 68 6 063 50 65 
СССР 3 894 34 45 4 214 34 45 

*Оценките за 1980 г. за България, ГДР, Полша, Румъния, СССР и Чехословакия са на 
авторите, останалите са от четвъртия етап на ПМС. World Comparisons of Purchasing Power and 
Real Product for 1980. Phase IV of the International Comparison Project. Part One: Summary results for 
60 Countries; Part Two: Detailed Results for 60 Countries. United Nations, Commission of the European 
Communities, 1986. 

Източник: Rangelova, R., M. Raynova. Comparability of the Gross Domestic Product in 
International Comparisons. - Economic Thought'1990, Year VI, 1990. 
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Таблица 8 

Оценки на БВП по ППС на човек от населението за 1985 г. 

(в долари по международни цени от 1985 г.) 

Страни Според V етап на ПМС Оценки на Съмърс и Хестън 

 В долари САЩ=100 В долари САЩ=100 

САЩ 16 494 100.0 12 532 100 

Канада 15 258 92.5 12 196 97 

Норвегия 13 913 84.4 12 623 101 

Западна Германия 12 169 73.8 10 708 85 

Дания 12 234 74.2 10 884 87 

Франция 11 434 69.3 9 918 79 

Белгия 10 671 64.7 9 717 78 

Холандия 11 256 68.2 9 092 73 

Финландия 11 464 69.5 9 232 74 

Австрия 10 895 66.1 8 929 71 

Япония 11 795 71.5 9 447 75 

Англия 10 905 66.1 8 665 60 

Гърция 5 861 35.5 4 464 36 

Югославия 4 810 29.2 5 063 40 

Португалия 5 568 33.8 3 729 30 

България - - 5 113 41 

Унгария 5 140 31.2 5 675 46 

ГДР   8 740 70 

Полша 4 039 24.5 4 913 39 

Румъния -  4 273 34 

СССР - - 6 266 50 

Чехословакия - - 7 424 59 

Източници: За първите две колони - World Comparisons of Real Gross Domestic 
Product and Purchasing Power, 1985. Phase V of the International Comparison Programme. 
United Nations and Commission of the European Communities. United Nations, New York, 
1994, p. 6. За трета и четвърта колона - Summers, R., A. Heston. New Set of International 
Comparisons of Real Product and Prices: Estimates for 130 Countries, 1950-1985. - The 
Review of Income and Wealth, March 1988, 6-25.  

Оценките на А. Медисън за разглеждания период се очертават в този 
план като доста завишени. 

Направените разсъждения насочват към два основни извода. Първият 
се отнася до големите условности, с които е свързано приложението на 
непреки (съкратени) методи при подобни мащабни сравнения. Вторият е за 
голямото значение на участието на някои от бившите социалистически 
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страни (Унгария, Полша, Югославия и дори Румъния за 1975 г.) в сравнения 
като ПМС за изграждане на икономическа култура в страната в тази област, 
неизбежно положително влияние върху официалната статистика - 
изграждане на опит и чувство за организация при международна дейност, 
свързана с общи срокове и изисквания - и не на последно място изграждане 
на по-добра представа за себе си пред външния свят в стремежа си да се 
включват в световни проекти. 

3. Оценки на БВП по ППС в условията на преход 

3.1. Особености на зависимостта валутен курс - паритет на  
покупателната способност 

Със старта на прехода към пазарно стопанство В България през 
февруари 1991 г. беше поставено и  началото на валутен пазар. Решаваща 
роля при неговото формиране и развитие се даваше на БНБ, която от 18 
февруари 1991 г. започна прилагането на т.нар. централен валутен курс. Той 
се използва за счетоводни и статистически цели, митнически оценки и 
парични преводи и е фактор при определяне на котировките на отделните 
субекти на валутния пазар. 

Възприемането на монетаризма като система за функциониране на 
националната икономика предопредели и възприемането на плаващ ВК. Той 
беше обусловен още и от огромния дисбаланс между валутния паритет на 
лева и реалната му покупателна сила, оскъдните валутни резерви и 
отсъствието на достатъчно средства за неговото поддържане, отпуснати като 
помощ за реформата. Освен това се разчиташе на правилото, че 
използването на гъвкави валутни курсове допринася за уравновесяването на 
текущия и платежен баланс.   

Взаимната връзка между ВК, ППС, инфлацията, равнището на 
безработица, външнотърговския и платежен баланс, лихвения процент и 
други правят изключително отговорни и рискови всяка стъпка при неговото 
определяне. Тази обвързаност предполага ВК да отразява промените в 
покупателната способност на националната парична единица.25  

Свободното формиране на ВК в страната действаше при твърде 
специфични условия, предопределящи неговата нестабилност: неизградени 
пазарни отношения, създаващ се частен сектор и преобладаваща държавна 
собственост, висока инфлация и свързаната с нея рестриктивна лихвена 
политика. При тези условия "свободното падане" на ВК, съчетано с високото 
равнище на основния лихвен процент, допринесе за създаването на напълно 
откъснат от производството капитал и производството не само беше лишено 
от инвестиции, но и от оборотни средства за съществуване. 

По принцип регулирането на ВК в условията на преход се извършва 
едновременно с провеждането на стабилизационни програми. Проблемите на 
валутната политика и формирането на валутния курс в сегашните условия на 
България са обект на анализ и прогнозиране на учени и специалисти в 
страната. Нашата цел е да се очертаят само някои щрихи, които имат 

                                                      
25 Николов, Ч. Някои съвременни характеристики на валутния курс. - Икономическа 

мисъл, 1992, N 5. 
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отношение към разглеждания проблем, т.е. в съответствие с нестабилното 
поведение на ВК през първата половина на 90-те години какво би могло да 
бъде поведението на ППС. 

В края на 1994 г. и началото на 1995 г. под влияние на МВФ се постави 
въпрос за смяна на ВК от плаващ на фиксиран, или регулирано пълзящ. До 
промяна не се стигна, но в края на 1996 г. се постави нов въпрос - за 
въвеждане на паричен съвет в страната., което се осъществи от 1 юли 1997 г. 
с фиксиране на българския лев към германската марка. 

За очертаване на търсената от нас зависимост между ВК и ППС може 
да се използва отклонението между тези два показателя в динамика. По-
малкото съотношение означава по-голямо приближаване между тях. То се 
демонстрира от промените в кривата на индекса за съотношението между 
тези показатели, т.нар. индекс ERDI (exchange rate diviation index). За 
приблизителна оценка на този показател за България  разполагаме с данни 
от Програмата за европейски сравнения на база 1993 г., които са разширени 
"напред и назад във времето" и описани в края на тази част. Получените 
оценки за ERDI на база австрийски шилинг са: за 1992 г. - 5.372, за 1993 г. - 
3.923, за 1994 г. - 4.419 и за 1995 г. - 4.225. На тяхна основа може да се 
отбележи колеблива тенденция на намаление на това отклонение. Само за 
сравнение ще се посочи, че по оценки на Европейската банка за 
възстановяване и развитие тези индекси за страните от Вишеградската група 
и Словения се изменят от порядъка на 4.0 - 2.5 за 1991 г. до 2.5 - 1.5 за 1995 
г., т.е. наблюдава се по-динамично приближаване на ВК към ППС.  

Може да се обобщи, че в систематичните отклонения между ППС и ВК в 
дадена страна следва да се търси действието на автоматичен пазарен 
механизъм за "уравновесяване" на развитието. Според теорията 
надцененият ВК забавя експорта и е благоприятен за развитието на вноса и 
за инвестиране в чужбина. Подцененият курс от своя страна стимулира 
износа на стоки и услуги, но затруднява вноса и подпомага вноса на 
капитали.  

3.2. Участие на България в Програмата за европейски  
сравнения, 1993 

При това сравнение БВП се изчислява като сума от крайното 
потребление на стоки и услуги (индивидуално и колективно), брутното 
образуване на основен капитал, изменението на запасите и 
външнотърговското салдо (нетния износ). 

Изходната информация за изчисляване на ППС се отнася за 1079 
потребителски и инвестиционни стоки и услуги и 7 условни строителни 
обекта. 

Логично е в подобни случаи да се очаква наблюдението на цените да 
се извършва на базата на използваната от Националния статистически 
институт  потребителска кошница в текущата статистика на цените. Оказва се 
обаче, че стоките в тази потребителска кошница са описани само най-общо и 
се допускат регистрации на аналогични стоки за една и съща позиция в тази 
кошница. По тази причина едва около 30% от цените са могли да бъдат взети 
направо оттам, което е показателно за ‘качествата на тази кошница’. Това е 
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наложило индивидуалните цени да бъдат регистрирани по специално 
подготвени и съгласувани с Австрия списъци на стоки-представители.26  

Резултатите от сравнението са показани в табл. 9. В него участват 
общо 42 държави, от които 34 европейски страни с около 766 милиона 
жители. 

Според степента си на икономическо развитие сравняваните страни се 
разделят в три групи. В първата, състояща се от 11 страни, равнището на 
реалния БВП на човек е от 93% до 143 % спрямо реалния БВП на човек в 
базовата страна Австрия. Във втората група попадат 7 страни с реален БВП 
на човек от населението, който е от 56% до 89 % спрямо този на Австрия. В 
третата група остават 16 страни, между които е и България, чието 
икономическо равнище е под 50% от това на Австрия.  

В общото подреждане на сравняваните 34 европейски страни според 
БВП по ППС на човек от населението по отношение на Австрия първо място 
заема Люксембург - 143%, а на последно място е Молдова - 11.6%. Реалният 
БВП на човек в България е 58 139 АТС или равнището му е само 22% от БВП 
на човек в Австрия, което подрежда страната ни на 27 място. 

При съпоставянето на изчислените ППС и официалните ВК се 
наблюдават малки разлики между тях за развитите страни и значителни за 
страните с нисък доход. Например ППС за България показва, че 1 АТС е 
равностоен на 0.607 лева при 2.38 лева по ВК. Това означава, че ВК подценява 
нашата парична единица близо 4 пъти. Същата пропорция се налага и при 
сравняване на величината на БВП. Изчисленият на основа ППС БВП на човек 
от населението в България  е 58 139 АТС, а на основа ВК - 14 819 АТС. 

Равнището на цените в дадена страна се смята за ниско, ако ППС са 
по-ниски от ВК, т.е. съотношението между тях е под 100 и обратно - 
равнището на цените е високо, когато ППС са по-високи или близки до ВК, 
т.е. това съотношение е над или около 100. При сравняваните 34 страни 
ценовите равнища по отношение на Австрия варират от 6.5 % в Беларус до 
121.3 % в Швейцария (вж. табл. 9). България се нарежда на 26-то място с 
близо 26 %. Това означава, че с 26 АТС в страната ни в 1993 г. са могли да се 
купят същото количество стоки и услуги, за които в Австрия са необходими 
100 АТС, в Швейцария - 121.3  АТС и в Беларус - 6.5  АТС. 

Сравнение на главните компоненти на БВП. Между страните с 
различна степен на икономическо развитие има различие както според 
равнищата на физически обем на главните компоненти на БВП, така и според 
съставящите ги основни категории разходи (вж. табл. 10). 

Индивидуалното потребление на населението има най-висок 
относителен дял от трите разглеждани компонента на БВП, а най-висок е той 
за страните с нисък доход (81.0 %).  

Относителният дял на колективното потребление в БВП средно за 
страните е 10%, а за страните със среден и нисък доход е около 11 %. 

                                                      
26 Вж. Барболова, Ж. Програмата за европейски сравнения на брутния вътрешен 

продукт и присъединяване на България към нея. - Статистика, 1993. За огромната и сложна 
практическа работа по организиране и провеждане на сравнението в България вж. Барболова, 
Ж., С. Андреева. Международно сравнение на брутния вътрешен продукт и равнищата на цени в 
европейските страни. - Статистика, 1996, N 2. 
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Таблица 9 
БВП по ППС на човек, ППС и равнища на цени в участващите в ПЕС`93 страни  

Страни Реален БВП на човек Общ ППС/ВК 
 В АТС Австрия=100 ППС Австрия=100 

С висок доход: 
1 Люксембург 379 048 143.0 2.867 96.5  
2 Швейцария 319 340 120.5 0.154 121.3 
3 Белгия 271 747 102.5 2.658 89.5 
4 Дания 268 511 101.3 0.629 112.9 
5 Норвегия 264 877 99.9  0.643 105.4 
6 Австрия 265 028 100 1 100 
7 Франция 260 148 98.2 0.475 97.6 
8 Исландия 259 503 97.9 5.996 103.2 
9 Германия 258 010 97.4 0.151 106.1 
10 Холандия 246 719 93.1 0.152 95.4 
11 Италия 245 038 92.5 109.600 81.1 

Със среден доход: 
12 Англия 234 652 88.5 0.046 80.3 
13 Швеция 232 533 87.7 0.711 106.2 
14 Финландия 215 649 81.4 0.438 89.1 
15 Ирландия 193 716 73.1 0.047 79.7 
16 Испания 181 577 68.5 8.570 78.3 
17 Португалия 162 617 61.4 8.483 61.4 
18 Гърция 147 616 55.7 13.470 68.4 

С нисък доход: 
19 Словения 127 693 48.2 625.3 57.9 
20 Чехия 116 766 44.1 431.7 30.1 
21 Унгария 82 668 31.2 167.7 52.6 
22 Словакия 79 944 30.2 62.23 30.1 
23 Турция 74 501 28.1 17.17 45.7 
24 Беларус 68 792 26.0 16.65 6.5 
25 Русия 68 633 25.9 13.72 21.8 
26 Полша  64 741 24.4 5.631 40.1 
27 България 58 139 21.9 4.157 25.5 
28 Р.Хърватска 53 068 20.0 0.795 54.7 
29 Естония 52 727 19.9 0.755 24.4 
30 Литва 51 035 19.3 0.607 17.0 
31 Румъния 50 510 19.1 0.277 26.3 
32 Украйна 45 889 17.3 0.058 14.9 
33 Латвия 42 563 16.1 0.017 22.9 
34 Молдова 30 702 11.6 0.013 11.9 

Страни извън Европа: 
САЩ 336 942 127.1 0.072 96.5 
Канада 269 104 101.5 0.091 82.1 
Япония 281 174 106.1 13.29 139.1 
Австралия 240 557 90.8 0.098 77.2 
Нова Зеландия 214 343 80.9 0.109 68.5 

Източник: International Comparison of GDP in Europe, 1993. Results of the 
Programme of European Comparisons. Conference of the European Statisticians: Statistical 
Standards and Studies, N 47, United Nations,  New York  and Geneva, 1996. 
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Таблица 10 

Главни компоненти на БВП по групи страни през 1993 г.  

(БВП=100)* 

Групи страни Индивидуално 
потребление 

Колективно 
потребление 

Брутно образуване 
на основен капитал 

Общо за 34-те страни 75.0 10.0 16.6 

Страни с висок доход 68.0 7.40 20.3 

Страни със среден доход 73.0 11.0 18.0 

Страни с нисък доход 81.0 11.0 13.5 

*Сумите не са равни на 100 поради невключване в таблицата на останалите 
два компонента - изменение на запасите и нетния износ. 

Относителният дял на брутното образуване на основен капитал е 
16.6% общо за всички сравнявани страни, което е под величината за дела в 
страните с висок и среден доход (съответно 20.3 % и 18 %) и над тази за 
страните с нисък доход (13.5 %). Делът на брутното образуване на основен 
капитал в БВП на България е над 3 пъти по-нисък от този на Австрия. Твърде 
показателно е , че направените инвестиции за дълготрайни материални 
активи през 1993 г. в нашата икономика са 20 пъти по-малко от тези в 
Люксембург, 15 пъти по-малко  от тези в Австрия и около 5 пъти по-малко от 
тези в Чехия и Словакия. 

5. Оценки на БВП по ППС за България през първата  
половина на 90-те години  

Разгърнатите сравнения се извършват единично, или през няколко 
години (периодично), защото са скъпи и трудоемки за изпълнение. Затова 
често в практиката се използват съкратени методи, които на базата на оценки 
от разгърнати сравнения позволяват да се направят оценки за съседни около 
приетата за базова година. Предполага се, че в рамките на 2-3 години около 
приетата за базова не биха могли да се наблюдават систематични промени в 
ППС. За България единствено участие в разгърнато сравнение е ПЕС’93. На 
база на тези оценки се предлага подход, при който, за да се изчислят ППС за 
съседните на 1993 г., се използва предположението, че съотношението между 
ППС за дадена година към този за предишната е равно на съотношението на 
дефлаторите на БВП за България в дадена към предишната година към 
съответното съотношение на дефлаторите за Австрия, или 
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При изчислен ППС за България спрямо този на Австрия за 1993 г. могат 

да се направят екстраполации ‘напред и назад във времето’, като се използва 
дадената зависимост. Така се получават ППС за търсените години. След 
това при дадени показатели за номиналния обем на БВП за България могат 
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да се изчислят и тези за реалния. За целта са необходими данни от 
официалната статистика за номиналния БВП за всяка от страните по години. 
Резултатите от изчисленията са показани в табл. 11. 

Таблица 11 

Оценки на БВП по ППС за България спрямо Австрия за 1992-1995 г. 

Показатели 1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 
България 

Население - хиляди (средногодишен брой) 8 540 8 472 8 443 8 399 
БВП по цени на съотв. година - млрд. лв 200.8 298.9 548.0 871.4 
Номинален БВП на човек от населението в 
лв. 23 517 35 285 64 908 103 750 
Дефлатор на БВП - годишен индекс 168.9 158.7 183.2 149.7 
Потребителски цени - годишен индекс 179.4 156.1 187.1 162.9 
ППС за 100 АТS 39.54 60.70 107.5 157.6 
Реален БВП на човек от населението по 
ППС в АТS 59 476 58 139 60 380 65 850 
ВК на лева за 100 ATS 212.4 238.1 475.0 665.9 
БВП на човек в ATS 11 072 14 819 13 665 15 579 

Австрия 
Население - хиляди (средногодишен брой) 7 914 7 991 8 030 8 044 
Номинален БВП на човек от населението 
в ATS 258681 265028 281806 292442 
Дефлатор на БВП - годишен индекс 104.18 103.38 103.43 102.14 
Потребителски цени - годишен индекс 104.1 103.6 103.0 102.2 

Сравнения на БВП на човек от населението: България/Австрия 
Индекс на физическия обем (БВП на 
България по ППС/БВП на Австрия) - % 22.99 21.94 21.43 22.52 
Индекс на цени (БВП на България в ATS 
по ВК/БВП на Австрия в ATS) - % 4.28 5.59 4.85 5.14 
Индекс на равнища на цени (БВП на 
България в ATS/БВП на България по ППС) % 18.62 25.49 22.63 23.66 

Източници: Изходните данни за изчисленията са взети от статистическите 
годишници на двете страни за 1995 г. и Press Release ECE/GEN/7, 14 February 1996. 

Първите констатации, които могат да се направят на основата на 
получените оценки за България са за голямото различие в абсолютното им 
измерение - номинален БВП на човек от населението в ATC за 1995 г. 15 579 
и реален - 65 850. Разгледано в динамика, докато номиналният БВП на човек 
от населението в лева нараства за периода 1992-1995 г. 4.4 пъти, реалният в 
АТС нараства само 1.1 пъти, а номиналният в АТС - 1.4 пъти.  

В таблицата са представени сравнения на БВП на човек от населението в 
двете страни, които макар и приблизително, но очертават някои тенденции. 
Индексите на физическия обем, т.е. съотношенията на реалния БВП на човек 
от населението в България и Австрия показват, общо взето, отслабване на 
позицията на нашата страна. Следващият ред в таблицата представя  
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съотношения между номиналния БВП на човек от населението за България и 
Австрия. Изчислените индекси показват донякъде противоречива тенденция в 
сравнение с индексите на физически обем, за което допринася основно 
нестабилността на валутния курс BGL/ATS. Индексите на сравнителните 
равнища на цените са дадени в последния ред. Те представляват 
съотношения между номиналния и реалния БВП на България в ATS. 
Наблюдава се голямо различие между двата измерителя, което е израз на 
подценената наша валута около 4-5 пъти. Оценките за 1992 г. показват 
категорично по-слаби позиции на България. При наличие на данни за повече 
години този процес би се очертал по-определено. Това би представлявало 
интерес за изследователите в ретроспектива. По-важно сега е как и кога тези 
тенденции могат да се обърнат в благоприятна за България посока. 

* 
В аспекта на поведението на ВК можем да констатираме, че за 

България се очертава да продължава подценяването на националната парична 
единица спрямо ППС. Подцененият курс на лева би трябвало да даде 
възможност за активизиране на експорта в националната икономика, защото 
създава допълнителни предимства за износителите. Теоретично погледнато, 
сегашното положение на ВК би трябвало да благоприятства (заедно с ниското 
равнище на заплати и високото равнище на безработица) инвестирането в 
България, а също и развитието на туризма. Разбира се, ВК и относителното 
равнище на цените не са единствени фактори. Особено значение за нас има 
политическата, икономическата и социална стабилност и предвидимост, 
изразяващи се в стабилност на законодателството, съществуването на гаранции 
за собствеността, възможности за трансфер на печалби, подходящо данъчно 
облагане, качества на работната сила, социален мир и сигурност и т.н. 

Присъединяването на България чрез официалната й отчетност към 
международни сравнения на база ППС е от голямо значение, което се 
изразява в следното: 

1. Развитие на статистическия инструментариум, внедряване на  
международните и в частност европейските статистически стандарти в 
нашата практика и привеждане на националната статистическа информация 
в съпоставим с останалите страни вид. 

2. Наличие и възможности за обмен на сравнима информация за 
реалния БВП и основните стойностни показатели, както и за действителната 
покупателна сила на българския лев. 

3. Възможности за по-добро и адекватно регулиране на валутната 
политика на страната на основата на реалните общи ППС на лева спрямо 
валутите на участващите страни. 

4. Разширяване на възможностите на страната за икономическо 
взаимодействие и сътрудничество с другите европейски страни на основата 
на периодичното усъвършенстване и актуализиране на информационната 
база за международни сравнителни анализи.  
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БРУТНИЯТ ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ НА БЪЛГАРИЯ ПО ПАРИТЕТ НА 
ПОКУПАТЕЛНАТА СИЛА В МЕЖДУНАРОДНИТЕ СРАВНЕНИЯ 

Росица Рангелова 
(Резюме) 

Целта на изследването е да бъдат разгледани  основни методологични и 
методически въпроси на измерването на брутния вътрешен продукт (БВП) по 
паритет на покупателна сила (ППС) в практиката на международните сравнения и 
тези въпроси да се отнесат към измерването на реалния БВП за България. 

В първата част е представена концепцията за ППС и отношението й към 
тази за валутния курс. Проследена е еволюцията на представите за категорията 
ППС и на подходите за нейното измерване, като са разгледани техните 
аналитични възможности. Представена е методологията и историята на развитие 
на най-широко прилагания в света Проект за международни сравнения (ПМС) на 
ООН. 

Във втората част са дадени и анализирани оценки от международни 
сравнения на БВП по ППС, в които е включвана България от началото на века до 
наши дни. Историко-икономическото развитие през този сравнително дълъг 
период позволява да се разграничат три твърде различни по характер 
подпериода: България до края на Втората световна война, България с централно 
планирана икономика (1945-1989 г.) и България след 1989 г. в условията на 
преход към пазарна икономика. Описани са накратко резултатите от първото 
участие на страната в Програмата за европейски сравнения за 1993 г. Предложен 
е подход за оценка на БВП по ППС за близки години около тази, за която има по-
достоверна информация.  

Подчертана е важността на изследваната проблематика за страната във 
връзка с неотложните задачи на прехода. 

 
 

BULGARIA'S GDP IN INTERNATIONAL COMPARISONS USING PPPs 
Rossitsa Rangelova 

(Summary) 
The study is aimed at analysing basic methodological issues of GDP estimates 

converted into a common currency using PPPs in the practice of international 
comparisons as well as at relating these issues to estimation of real GDP for Bulgaria. 

The first section considers the PPPs concept and its relation to the exchange 
rate (ER) concept. The evolution of the ideas about PPPs concept as well as 
approaches to PPPs estimation is studied. The methodology and progress of the UN 
International Comparison Project (ICP) is described. 

The second section presents estimates of GDP using PPPs of international 
comparisons, including Bulgaria from the beginning of the century up to the present. 
The historical and economic changes during this comparatively long period determine 
three quite different by nature subperiods: until the end of World War II, under the 
conditions of centrally planning (1945-1989) and during the transition to a market economy 
(after 1989). 

The results of the first participation of Bulgaria in the European Comparison 
Programme of real GDP in 1993 are briefly described. An approach is applied to derive  
GDP estimates based on PPPs around a benchmark year. 

The importance of the problems considered for the country in connection with 
the urgent tasks of the transition is pointed out. 
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