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ТЕОРИЯТА НА ЕНДОГЕННИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ: 
ВЪЗНИКВАНЕ И РАЗВИТИЕ 

Увод 

От средата на 80-те години в научните среди на Запад и главно в САЩ 
се забелязва развитие на нови идеи за тълкуване и измерване на 
икономическия растеж, които станаха известни като теорията на ендогенен 
икономически растеж. За разлика от досегашните теории при нея факторите 
за производство не се разглеждат с намаляваща, а с нарастваща 
възвръщаемост, а икономическият растеж се генерира от вътрешни 
съзидателни сили. Прави се опит за количествена "разбивка" на общата 
факторна производителност, като се отчита влиянието на "натрупванията" в 
човешкия капитал, т.е. придобитите нови знания и квалификация на 
работната сила, плод на които са иновациите и новите технологии, ролята на 
организационни, институционални, управленски и други фактори, вкл. 
финансова, социална, търговска политика, участието на страната в 
международната търговия, развитието на инфраструктурата, влиянието на 
икономиката в сянка и т.н. По този начин се отчита по-пълно потенциалът на 
дадена страна, както и резултатите от провежданата икономическа и 
социална политика. 

В по-широк план този растеж се свързва с проблемите за т. нар. 
устойчиво икономическо развитие, защото включва нови и по-широк кръг 
негови детерминанти, а също и с теорията на конвергенцията. Теорията на 
ендогенния растеж е още в процес на избистряне и развитие, но тя със 
сигурност променя начина на мислене за същността на икономическия 
растеж. 

Наистина през последното десетилетие и най-непредубедените 
икономисти могат да отбележат промяна в ролята на основните фактори на 
икономическия растеж - обем на трудовите и материалните ресурси, равнище 
на технологическо развитие. Те престанаха да бъдат определящи от гледна 
точка ефективността на функциониране на националната икономика. 

Теоретичните постановки на ендогенния икономически растеж получиха 
голямо разпространение и влияние върху научните изследвания през 
последните десетина години на Запад и в Източна Азия, но все още са 
неизвестни в България. Една от причините за този факт очевидно е 
спецификата на развитието на страната ни през 90-те години, която, както и 
другите държави от Централна и Източна Европа, извършва преход от 
централно планирана към пазарна икономика. В началото на този период  
въпросите на икономическия растеж определено не бяха на дневен ред.  
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Целите на изследването са: представяне на характерните черти на 
създаващата се нова теория на ендогенния икономически растеж,  
очертаване на  нейните теоретични и аналитични възможности в сравнение с 
досега прилаганите модели от класически и неокласически тип и обосновка 
на приложимостта на новата теория в условията на страните в преход към 
пазарна икономика на примера на България. 

В първия раздел са описани накратко характерните белези на 
известните  и прилагани досега теории на растежа (т. нар. класическа и 
неокласическа) и в  каква посока се търси тяхното развитие. След това са 
представени основните идеи на теорията на ендогенния икономически 
растеж, разработени от нейните създатели и техните последователи. 
Теорията се разглежда като нов подход за измерване на икономическия 
растеж, който е в процес на избистряне. Отбелязани са съществуващите 
различия в разбирането за нейната същност. Илюстрирано е тематичното 
разнообразие и са показани някои моделни конструкции. Доколкото за новата 
теория е характерно определянето на нови детерминанти на икономическия 
растеж, тя е от особена важност за страни в преход, каквато е България. В 
последния раздел са дадени разсъждения за екзогенно задаваната величина 
население в моделите на растежа и по-конкретно при определяне качеството 
на човешкия капитал и работната сила в България. На този етап 
използването на моделни конструкции за икономическия растеж на страната 
и съответни емпирични проверки не е възможно. Една от причините е, че 
самата теория е още в началото на своето развитие, но по-важното е, че 
трудният и неопределен, съпроводен с дълбока криза период на преход от 
централно планирано към пазарно стопанство не е подходяща основа, 
върху която да се градят бъдещи тенденции, още повече дългосрочни 
прогнози.  

В заключение са дадени изводи както по отношение перспективите за 
развитие на теорията на ендогенния икономически растеж, така и за 
възможностите й за приложение в България. 

1. Развитие на теориите на растежа и какво наложи появата на 
нова теория 

Може да се твърди, че през последните петдесетина години се 
наблюдават три последователни вълни на интерес към теорията на растежа. 
Първата е свързана с възникването на теорията за икономическата динамика 
с основни представители на т. нар. класическа школа Рой Харод и Евсей 
Домар.1 По-точно те се опитват да интегрират кейнсианската теория с 
елементи на икономическия растеж, като използват производствената 
функция във вид с малка степен на заменяемост на факторите на 
произвоство. Тяхната заслуга се състои в това, че като разглеждат търсенето 
в условията на растяща икономика, динамизират идеите на Кейнс за 
равновесието на икономиката. При тях растежът на националния доход се 
разглежда предимно като функция на фактора инвестиции. 

                                            
1 Вж. Харрод, Р. Ф. К теории экономической экономики. М., Издательство иностранной 
литературы, 1959. 
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Втората вълна в развитието на теориите на растежа е свързана с 
появата на т. нар. неокласически модели, за начало на които се смята 
работата на един от най-видните й представители Робърт Солоу.2 Ключови 
елементи на тази теория са предположенията за постоянната възвръщаемост 
на мащаба и намаляващата възвръщаемост на факторите за производство.3 
В модела на Солоу техническият прогрес се възприема като екзогенно 
зададен. По-точно това е тази част от икономическия растеж, която не може 
да бъде обяснена с изменението на влагането на човешки или физически 
капитал. Тя се нарича обща факторна производителност (ОФП) или 
остатъкът на Солоу.4  Това означава, че структурата на производствената 
функция не разкрива вътрешния механизъм, чрез който начинът на 
използване на отделните ресурси обуславя нарастването на икономическите 
резултати. С други думи, връзката между ресурсите и резултатите е зададена 
в екзогенна форма. 

Наличието на остатък, който не може да бъде "разгадан", защото е 
събирателно понятие, не би било толкова голяма беда, ако в него не се 
съсредоточаваше по-голямата част от влиянието на всички действащи 
фактори върху икономическия растеж. Емпиричните проверки показват, че по 
правило чрез него се обяснява повече от половината от прираста на 
продукцията. Дори самият Солоу е изумен от факта, че при наблюдавана 
удвоена производителност на труда за час в САЩ за периода 1909-1949г. с 
използването на известната функция (и съответно неокласически 
предположения) се получава, че над 80% от това нарастване може да се 
обясни с научно-техническия прогрес в най-широкия смисъл и само по-малко 
от 20% - с влиянието на двата основни фактора - труд и капитал.5  

Най-същественият принос на неокласическия модел на Солоу е 
използването на производствена функция, която предполага постоянна 
възвръщаемост на мащаба, намаляваща възвръщаемост на направените 
разходи (като производствени фактори) и положителна (или гладка) 
еластичност на заменяемост между факторите. 

Едно от основните предвиждания според неокласическите модели е за 
условната конвергенция. Предполага се, че колкото по-ниско е равнището на 
БВП в началния период, толкова по-бърз е темпът на икономически растеж в 
дългосрочна перспектива. Това свойство произтича от предположението за 

                                            
2 Solow, R. A Contribution to the Theory of Economic Growth. - Quarterly Journal of Economics, Vol. 70, 
1956, 65-94. 
3 Понятието възвръщаемост на мащаба (за разлика от възвръщаемост на факторите) се свързва 
с въпроса как се изменя обемът на произведената продукция, когато входен ресурс се увеличава 
в равни пропорции. В този смисъл може да се говори за производствени функции, показващи 
намаляваща, постоянна или нарастваща възвръщаемост на мащаба. Ако последователни равни 
увеличения на всички входни фактори дават последователно по-малки увеличения в 
продукцията, става дума за намаляваща възвръщаемост на мащаба. Ако тези увеличения дават 
равни прирасти на продукцията, с това се характеризира постоянна възвръщаемост на мащаба, 
но ако дават увеличаващи се прирасти в продукцията, се говори за увеличаваща се 
възвръщаемост на мащаба. 
4 Solow, R. Technical Change and the Aggregate Production.- Review of Economic Studies 
(Edinburgh), Vol. 39, August, 1957, 312-20. 
5 McCombie, J. S. and A. P. Thirlwall. Economic Growth and the Balance-of-Payments Constraint. St. 
Martins Press, The MacMillan  Press Ltd., 1994, p. 24. 
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намаляваща възвръщаемост на капитала. В икономики, където 
съотношението капитал/работник е сравнително малка величина, има 
тенденция да се постигат по-високи темпове на възвръщаемост и съответно 
на икономически растеж. Схващането за условната конвергенция има голяма 
обяснителна сила за различието в икономическия растеж по страни и 
региони.  

Описаните дотук теории отразяват вижданията за т. нар. намаляваща 
възвръщаемост на факторите на растежа. 

Още в края на 50-те и началото на 60-те години неокласиците осъзнаха 
ограниченията на моделирането като метод за приложими емпирични 
изследвания и съответно по-задълбочен икономически анализ. Може би 
поради този недостатък на теорията за икономическия растеж от началото на 
70-те години се наблюдава отлив от активна работа в областта на 
измерването му, макар че това е времето на разцвета на теорията за 
рационалните очаквания и на разгърналата се петролна криза, т.е. 
благоприятни икономически феномени за развитие на идеите. В 
продължение на следващите около петнадесет години работата се 
ограничава до измерване на краткосрочните колебания.  

Все пак докъм края на 60-те години имаше консенсус между 
изследователите по отношение на теорията за икономическия растеж и тя се 
прилагаше основно при емпиричните проучвания. Това благоприятно 
състояние на нещата, т.е. липсата на разногласия около теорията, беше 
постигнато, като се избягваше търсене на отговор на все повече налагащи се 
въпроси, например, как може да бъде съгласуван фактът на непрекъснато 
нарастващото равнище на БВП с идеята за намаляващата възвръщаемост в 
класическата теория на растежа. 

Очевиден недостатък обаче при неокласическите модели е, че темпът 
на растеж на БВП се определя изцяло от еластичността за техническия 
прогрес, зададен извън модела. Темпът на изменение на населението също 
е зададен вън от модела. Получава се парадокс, защото чрез този модел се 
цели да се определят величини, които в дългосрочен план са зададени извън 
него, което очевидно е неприемливо. 

По отношение на факторите на икономическия растеж неокласиците се 
стремят да бъдат по-близко до икономическите закономерности на растежа. 
Те разработват широка гама от производствени функции, които обвързват в 
уравнения факторите на производството с крайния резултат от тяхното 
действие. При определени условия тези функции дават добра информация за 
технико-икономическата страна на производствения процес. Тогава обаче, а 
в голяма степен и сега, такъв измервателен апарат е твърде абстрактен. Все 
още използваните показатели в посочените функции не се покриват с 
показателите на упражняваната стопанска практика и съответно 
възможностите за тяхното прилагане в политиката на регулиране на растежа 
са ограничени.  

На основата на обширни проучвания на работата на много и 
авторитетни учени Н. Калдор е извел шест "стилизирани факта", които според 
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него характеризират съвременния икономически растеж и които не се 
покриват с теоретичните постановки, заложени в моделите на растежа:6

1. Произведеният продукт на човек от населението расте, но темповете 
на растеж като цяло не показват тенденция към намаление. 

2. Показателят за физически капитал на един зает има тенденция към 
нарастване. 

3. Темпът на възвръщаемост на капитал е почти постоянна величина. 
4. Съотношението на физически капитал и произведен продукт е почти 

постоянна величина. 
5. Участието на труд и физически капитал в производството на 

национален доход е почти постоянно. 
6. Темпът на растеж на производителността на труда се различава 

съществено в отделните страни. 
Различията между неокласическата теория и действителността се 

проявиха и по отношение на схващанията за икономическата конвергенция 
между страните. Съгласно тази теория по-слаборазвитите държави имат 
тенденция към по-ускорено развитие и така се очаква те да догонят по-
развитите, след което темповете им на растеж да се забавят.  На практика 
обаче не най-слаборазвитите, а средноразвитите страни (и то в определени 
райони, тоест при определени обстоятелства) ускориха растежа си, което 
също подтиква към преразглеждане на теорията.  

Третата вълна на интерес към теориите на растежа възникна от 
средата на 80-те години и стана изразител на усилията да се преодоляват 
пропуските и противоречията в неокласическите модели. Оттогава насам се 
забелязва нов подем в изучаване на икономически растеж. Интересът е 
насочен към детерминиране на факторите, които са определящи за 
икономическия растеж при новите условия за световната икономика - 
достигната по-висока степен на развитие, силното влияние на новите 
технологии, информатиката, глобализацията и регионализацията на 
световните процеси, усилията за запазване на околната среда и т. н.  

2. Основни черти на теорията на ендогенния икономически 
растеж 

 От средата на 80-те години, т.е. с появата на публикациите на П. 
Ромър,7  Р. Лукас8  и др., започна интензивно развитие на теориите за 
икономическия растеж. Те се опитват да отидат по-далече, като преодолеят 
ограниченията на неокласическата теория по отношение на компонента ОФП 
при измерване на икономическия растеж в дългосрочна перспектива. Така се 
появи новата теория на ендогенния икономически растеж, която поставя 
ударение върху ефектите от технологичния прогрес и публичната политика, 
генериращи нарастваща възвръщаемост в дългосрочна перспектива. 9  
                                            
6  Вж. Kaldor, N. Essays on Economic Stability and Growth. London, Duckworth, 1960. 
7 Romer, P., Increаsing Returns and Long-Run Growth. Journal of Political Economy, Vol. 94,  1986, 
1002-1037. 
8 Lucas, R. On the Mechanics of Economic Development. - Journal of Monetary Economics, Vol. 22, 
1988,  3-42.  
9 Трябва да се отдаде дължимото на класиците-икономисти, както и на много други, работили 
след тях, че са засягали и разглеждали отделни компоненти на съвременната теория на растежа 
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Общото между всички предлагани модели на ендогенен икономически 
растеж е, че за разлика от класическите и неокласическите те предполагат 
нарастваща възвръщаемост. Хипотезата при тях е, че натрупването на 
човешки познания - предавани чрез поколенията и придобивани през 
човешкия живот - не може да се свърже с намаляваща възвръщаемост. 
Казано по друг начин, при започнал икономически растеж има фактори, които 
биха допринасли за непрекъснатото му увеличаване. Според тях 
инвестициите, независимо дали са направени в човешки, или физически 
капитал, водят до увеличаване на продуктивността. Според определението 
на П. Ромър:10 "Докато при екзогенните модели неясното обяснение за 
растежа е представено чрез един фундаментален параметър за ОФП, при 
ендогенните модели то се търси като функция на други основни 
параметри в модела, включително параметри, които могат да бъдат 
променяни от вземащите политически решения".  

С други думи, докато главен генератор на дългосрочния икономически 
растеж според неокласическата теория е необясненият тренд за технически 
прогрес, заложен в параметъра ОФП, който е известен още като "остатъка" на 
Солоу или по терминологията на С. Гомулка "мярка на нашето невежество", 
то при ендогенната теория явно се отчита фактът, че техническият прогрес 
има икономически детерминанти и зависи от стимулите за иновация, 
придобиване на образование и знания като вторичен продукт на 
икономическата дейност. Изследванията през последните години за 
различията в икономическия растеж между голям брой страни подчертават 
ролята на фактори като правителствена политика и първоначално състояние 
на човешкия капитал.11  

В модела на П. Ромър (1986) се доказва как използването на 
стандартната техника за измерване на икономическия растеж чрез 
производствени функции с постоянна възвръщаемост на мащаба води до 
подценяване приноса на капитала и надценяване ролята на развитие на 
технологиите. При това определена икономическа политика би могла да 
доведе до по-ефективно използване на ресурсите, което не намира явен 
израз в прилаганите модели.   

                                                                                                               
- ролята на намаляващата възвръщаемост и нейното отношение към натрупването на човешки и 
физически капитал, ефекта на техническия прогрес под  формата на нарастващо равнище на 
специализация на труда, създаването на нови продукти и технологии на производство, ролята на 
монопола за развитие на технологиите, конкурентно поведение, динамично равновесие, 
взаимодействие между равнище на доходи и темп на растеж на населението  и т.н. С. Кузнец 
например извежда следните характеристики на съвременния икономически растеж: темп на 
структурна трансформация, който включва смяната от преобладаващо селско стопанство към 
индустрия и услуги, в т.ч. урбанизация; смяна на практикуваната неплатена работа вкъщи с 
платена навън и нарастваща степен на образование. Той поддържа и тезата, че съвременният 
икономически растеж включва нарастваща роля на международното коопериране и че 
технологичният прогрес води до намаляване на зависимостта от природни ресурси. Накрая той 
коментира нарастващата роля на управлението в страната. Тези учени обаче стоят на 
възприетите от тях позиции и не достигат експлицитно до формулировката за нарастваща 
възвръщаемост. 
10 Ito, T. and A. Kruger (Eds.) Growth Theories in Light of the East Asian Experience. The University of 
Chicago Press, 1995, p. 67. 
11  Вж. Barro, R. and Xavier Sala-i-Martin. Economic Growth. Singapore, McGraw-Hill International 
Edition, 1995, p. 10. 
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Възникването на теорията на енгогенния икономически растеж може да 
се свърже с изследователския интерес към т. нар. теория на конвергенцията 
или догонването (catch-up theory). Догонването зависи от това, което 
Абрамович нарича социална способност (social capability).12  Това понятие 
означава "способността ефективно да се осъзнаят необходимите 
технически и организационни промени, които на свой ред зависят от 
възможностите на действащите институции и от подбудите на 
вземащите решения, а също и от инвестициите в невеществен 
(нематериален) капитал".13  

Всъщност съвременната теория на ендогенния растеж се основава на 
неокласическата методология и използва същите категории - (агрегиран) 
обем на вложен капитал, производствена функция, функция на полезност и 
т.н., както и съвременни математически методи на динамичната оптимизация 
или диференциалните уравнения. Очевидно различие между прилаганата 
теория до 60-те години и тази от края на 80-те и през 90-те години е, че 
втората обръща много по-голямо внимание на емпиричните изследвания.14 
Още повече, че става дума за време, когато вече има насъбран опит, 
съществуват дълги динамични редове за голям брой страни (за целта най-
често се използват оценките за реален БВП на Р. Самърс и А. Хестън15) и 
нови данни за икономическото развитие, а възможностите за обработката им 
чрез сложни статистически техники и с помощта на съвременна изчислителна 
техника са много по-големи. Голям брой публикации представят проучвания 
върху емпиричната връзка на дългосрочния растеж (като се използва 
средногодишният темп на растеж на БВП в качеството му на зависима 
променлива) с различни икономически, социални, политически и 
институционални показатели (фактори), които могат да влияят върху него. 
Трябва да се отчита обаче обстоятелството, че много малко от тези 
изследвания тестват в чист вид новата теория. Голяма част от тях 
съзнателно или не са свързани повече с неокласическата теория. Мнозина 
изследователи все още не могат да поставят ясна граница между нея и 
новата теория. По тези причини някои автори разглеждат двете теории по-
скоро като допълващи се, отколкото като заместващи се.16 Включването на 
голям брой независими променливи в уравненията има предимството, че се 
прави опит за определяне влиянието на допълнителни фактори, но в същото 
време носи и недостатъците на множествената регресия, върху което 
обръща внимание и Р. Солоу. Учените обаче продължават да работят върху 

                                            
12 Abramovitz, M. Catching-up, Forging Ahead, and Falling Behind. - Journal of Economic History, Vol. 
36,  1986, 385-406. 
13  Crafts, N.  F.  R. Endogenous Growth: Lessons For and From Economic History.  CEPR Discussion 
Paper No 1333, 1996. 
14  Вж. Dinopoulos, E.  A Contribution to the Empirics of Endogenous Growth. - Eastern Economic 
Journal, Vol. 22, Fall, 1996, No 4,  389-400. 
15 Summers, R. and A. Heston. The Penn World Table (Mark 5): An Expanded Set of International 
Comparisons, 1950-1988. - Quarterly Journal of Economics (New York), Vol. CVI, May, Issue 2, 1991, 
327-368. 
16 Вж. Helpman, E. Endogenous Macroeconomic Growth Theory. - European Economic Review, Vol. 
36, April, 237-267; Segerstrom, P. S. (1998). Endogenous Growth Without Scale Effects. - American 
Economic Review, Vol. 88,  1992, 1290-1310. 
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теорията на растежа, която по израза на П. Ромър "още веднъж влезе в 
период на ферментация".17  

Естествено е Р. Солоу да следи развитието на теория, която има 
претенциите да доразвие или да се противопостави на неговия 
неокласически модел.18 Той се спира на двете направления при измерването 
на ендогенния икономически растеж. Първото представлява съставянето на 
структурни регресионни уравнения, при които средните темпове на растеж за 
голям брой страни се представят като зависими променливи, а в дясната част 
на уравнението фигурират различни политически и икономически фактори, 
които биха могли да повлияят значително върху темповете на растеж, ако 
последните са чувствителни към тях. Това направление не въодушевява 
особено Р. Солоу. Той допуска, че такива уравнения биха могли доста да 
изкривят действителната картина, дори в тях е възможно изразяването на 
обратни причинни връзки. Подобни уравнения зависят много от избора на 
обясняващите параметри. Те не са убедителни също и от други гледни точки 
на статистическата теория. 

Според Солоу съществен момент в новата теория на растежа е опитът 
да се моделира научно-техническият прогрес като ендогенен компонент.19 В 
защита на неокласическия модел той отбелязва два аргумента. Първо, 
фактът, че научно-техническият прогрес в него е зададен екзогенно, не 
означава, че той е постоянен във времето, съвършено случаен или 
загадъчен. Може да се предположи, че той се променя от време на време, но 
това наистина не се обяснява в неокласическите модели. Той може да бъде 
обяснен post factum. Второ, никой не отрича, че поне отчасти научно-
техническият прогрес е ендогенен за икономиката. Това, от което не е 
удовлетворен Солоу, са неубедителните според него досегашни опити 
ендогенният характер на научно-техническия прогрес да бъде представен в 
моделни конструкции. 

От известно време насам макроикономистите си дават сметка, че 
характерът и управлението на икономика, в която са широко разпространени 
идеи и знания, се различават съществено от характера и управлението на 
познатата ни икономика на обекти. Те променят своето отношение към 
ролята на фундаменталната политика при реализиране на растеж и развитие. 
Например съществени фактори за икономическия успех на източно-
азиатските страни бяха микроикономическата гъвкавост в управлението в 
съчетание с добра макроикономическа политика. Както обобщават група 
автори, "дали тук става дума за ендогенен растеж, или не, не е толкова 
важно, но всяко вникване в опита на Източна Азия и по-специално в 
бързото ускоряване на икономическия растеж, трябва да взема предвид 
ролята на променената икономическа политика, която повлия върху 

                                            
17 Romer, P., Capital Accumulation in the Theory of Long-Run Growth. In: "Modern Business Cycle 
Theory", ed. by R. J. Barro. Basil Blackwell, Oxford Ltd., 1989, p. 51. 
18 Вж. Солоу, Р. Перспективы теории роста. - Мировая экономика и международные отношения, 
1996, No 8. 
19 Има се предвид трудът  на Ромър. Endogenous Technological Change. - Journal of Political 
Economy, Vol. 98, S71-S102, 1990. 
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темповете на растеж, и то тази политика, която пряко предизвика бърз 
растеж".20  

3. Тематично разнообразие  

Първите вече цитирани разработки на Ромър (1986г.), Лукас (1988г.), а 
също на Ребело21 и други, поставящи основите на теорията на ендогенния 
растеж и заимстващи идеи на Ероу, фактически все още не засягат проблема 
за технологичните изменения. Те акцентират върху преоценка на теорията за 
намаляващата възвръщаемост. 

В следващите години Ромър включва и други теми в теорията - за 
ролята на разходите за научни изследвания (НИРД), несъвършената 
конкуренция и т.н. В неговите модели предприетата НИРД се предопределя 
от монополна сила в лицето на управлението (правителството) на дадената 
страна. Така постепенно управлението (най-вече икономическата политика) 
беше включено като фактор на икономическия растеж с отделни негови 
дейности: политика на доходите, данъчно облагане, спазване на закона и 
реда, поддържане и развитие на инфраструктурата, защита на 
интелектуалната собственост, ролята на външната търговия, финансовите 
пазари, чуждестранните инвестиции и др. По този начин се търсят 
възможности за активиране на положителното влияние на управлението в 
дадена страна върху дългосрочния темп на икономически растеж. 

Новите изследвания върху икономическия растеж включват и ефектите 
от разпространение на технологиите, и то от гледна точка на създаване или 
имитация (внедряване) на вече създадени технологии. В близък на този 
аспект някои автори изследват как отделни икономики, развиващи се по 
различен начин, т.е. движещи се по различни траектории, могат да стигнат до 
еднакъв резултат по отношение на икономическия растеж.22   

Друга основна насока на изследване е изменението на броя на 
населението. Според досегашните постулати по-висок темп на растеж на 
населението води до по-ниско равнище на БВП и съответно 
производителност на труда. Стандартните модели обаче не разглеждат 
зависимостите, на които обръща внимание още Малтус, тоест, че 
увеличаването на растежа на населението води до намаляване на 
равнището на доходите и съответно на темпа на нарастване на работната 
заплата, а също и не отчитат "разходите" за формиране на човешкия капитал, 
тоест отглеждането и образованието на децата.  

За да се включат тези процеси като ендогенни фактори, се залага на 
коефициентите на фертилност по страни и връзката на тези показатели с 
дохода на човек от населението. Друг аспект на ендогенното залагане на 
човешкия капитал като производствен фактор е разглеждането на 

                                            
20 Ito, T. and A. Kruger (Eds.), Цит. съч., с. 3. 
21 Rebelo, S. Long-Run Policy Analysis and Long-Run Growth. - Journal of Political Economy, Vol. 99,  
1991, 500-529. 
22 Вж. Aziz, J. Growth Accounting and Growth Processes. International Monetary Fund, WP/96/116, 
October, 1996; Rogers, M. International Knowledge Spillovers: A Cross-Country Study. - In: Dowrick, S. 
(ed). Economic Approaches to Innovation. Edward Elgar, Aldershot, 1995. 
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образователното равнище, миграционните процеси и свободния избор на 
индивида между време за платен труд и свободно време. 

Теорията на ендогенния растеж се опитва да отчита по един или друг 
начин ролята на управлението на институциите в дадена страна. За тази цел 
като подходящо се посочва прилагането на теорията на игрите (игровия 
подход) или разработването на сценарии чрез "разиграването" на различни 
стратегии.  

 Едно от основните предположения, заложени в ендогенната теория, 
е, че две иначе идентични икономики освен според провежданата в тях 
икономическа политика могат да имат като резултат в дългосрочна 
перспектива различни темпове на икономически растеж. С други думи, 
темпът на растеж може да нараства при подходяща правителствена 
интервенция. Когато например правителството не успее да намали 
държавните разходи, при равни други условия това влияе задържащо върху 
темпа на растеж. Индивидуалното и още повече колективното потребление 
се развива като функция на правителствени решения. 

В някои модели на ендогенния растеж се подчертава ролята на 
международната търговия, на финансовата политика, банковото дело и др.23  

Международната икономическа интеграция се разбира като отваряне 
на дадена страна към световната икономика и участие в извършващата се 
глобализация. От гледна точка на теорията на ендогенния икономически 
растеж това означава обхващане на компоненти и съответно променливи 
като конкурентоспособност на икономиката, външна търговия, свободно 
движение на стоки, хора и капитали, вкл. промени в данъчната и 
митническата политика и т.н.24

4. Моделни конфигурации 

Както беше отбелязано, теорията на ендогенния икономически растеж 
е в началото на своето развитие и още не може да се говори за утвърдени и 
апробирани моделни конструкции. Тук ще бъдат показани само елементи от 
моделни конфигурации на отделни автори, които водят началото си, 
"стъпват" на теоретичните разработки на смятаните за създатели на тази 
теория П. Ромър, Р. Баро, Р. Лукас и др.  

Общо представяне 
В най-обобщен вид функцията за изчисляване темпа на произведения 

продукт (БВП) може да се представи така: 
q = ν(R + ρ + Σαil*i + Σ(1 - ai)k*i + Σdi), 
където ν означава степента на възвръщаемост на мащаба; в случай на 

нарастваща възвръщаемост тази величина е по-голяма от 1. R е остатъкът и 

                                            
23 Вж. Bencivenga, V. R. and Bruce D. S. Financial Intermediation and Endogenous Growth. - Review of 
Economic Studies. Vol. 58, 1991, 195-209; Bhattacharyya, D. K. An Econometric Method of Estimating 
the Hidden Economy: United Kingdom 1960-1984, Estimates and Tests. - Economic Journal, 1990, No 
9; Bin Xu. Tax Policy Implications in Endogenous Growth Models. International Monetary Fund, 
WP/94/38, March, 1994.  
24 Barry, F. Peripherality in Economic Geography and Modern Growth Theory: Evidence from Ireland's 
Adjustment to Free Trade. - The World Economy, Vol. 19, May, 1996, No 3; Rivera-Batiz, L. and Romer, 
P. M. Economic Integration and Endogenous Growth. - Quarterly Journal of Economics, Vol. 106, 1991, 
531-555. 
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ρ е темпът на изменение на нематериалния технически прогрес; l*i  и  k*i  
изразяват темповете на влагане на различни измерения на човешки и 
физически капитал в страната i (i=i,2,3,…n). Със * се означава, че 
показателите за факторите на производство могат да бъдат дефинирани (или 
нормирани) по някакъв начин; di е частта от темпа на икономическия растеж, 
която се дължи на подобряване в месторазположението на производствените 
ресурси. 

Представяне на ОФП в модел за развитие на финансовия пазар 
Една опростена схема за изразяване на потенциалния ефект върху 

растежа от развитието на финансовия пазар използва двуфакторната 
производствена функция с постоянна възвръщаемост на мащаба  и изглежда 
така:25  

∂K / ∂ T   =   s (κ,…)Y - δ K       
∂T  /  ∂ t   =   α (κ,…)K   / L  +  λT,  α > 0.   
В случая с δ се означава темпът на амортизация на физическия 

капитал (К). Предполага се, че нормата на спестяване (или на инвестиране в 
затворена икономика) се намира в положителна връзка с променливите, 
изразяващи дълбочината (конюнктурата), ликвидността и падежите 
(матюритета) на финансовия пазар, чието влияние е отразено съвкупно в 
параметъра κ. Други променливи, които биха могли да повлияят, са 
поведението на публичните спестявания, данъчното облагане и т.н.  
Промяната в техническия прогрес ∂Т/∂t  се изразява не само чрез λ, но и чрез 
променливата α, която взаимодейства мултипликативно със съотношението 
капитал/труд. По този начин  α(κ,…) зависи не само от променливите, 
отразяващи развитието на финансовите пазари κ, но и от други променливи, 
традиционно отразявани в литературата  като равнище на експорта, 
относителен дял на разходите за образование в бюджета и др. С параметъра 
λ се обхващат други ефекти върху растежа, неотразени по друг начин в 
модела. 

В този модел стабилният темп на растеж се свързва положително с 
величината  на κ. По-точно, предполага се, че ∂T/∂t e определена от 
екзогенно зададената величина λ и от ендогенния компонент α(κ,…)K/L, който 
се намира в положителна връзка с отразяващия финансовия пазар показател 
κ. Свързани с теорията на ендогенния растеж за ролята на фактора човешки 
капитал в приноса на техническия прогрес, горните зависимости позволяват  
ОФП (TFP) да се представи като линейна функция от следния вид: 

TFPt  = α0 + α1D(L)κt + α2Xt + ut, 

където D(L) е предварително определена  лагова структура на κ, тъй 
като ефектите могат да се проявят след време, а X изразява събирателно 
ефектите от други променливи и преди всичко свързаните с икономическите 
цикли.  

За да се оцени ОФП, се използва следната логаритмична 
апроксимация: 

TFPt  = log (At+1/At) = log (Yt+1/Yt) - (1 - βt)log (Kt+1/Kt) - βt log(Lt+1/Lt), 

                                            
25 Holzmann, R. Pension Reform, Financial Market Development, and Economic Growth: Preliminary 
Evidence from Chile. International Monetary Fund. IMF Working Paper, WP/96/94, August, 1996. 
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където βt  е приносът на  човешкия капитал за създадения доход. 
Човешки капитал и ендогенен растеж 
В екзогенните модели, тоест  тези с намаляваща възвръщаемост на 

факторите, се предполага наличие на отрицателна връзка между 
изменението в човешкия капитал и икономическия растеж. Като алтернатива 
на подобен модел е използван ендогенен модел на Лукас и Узава, според 
който темпът на икономически растеж се корелира положително със 
съотношението човешки капитал/произведен продукт. За симулацията на 
двата модела са използвани данни за метрополии в САЩ през периода 1970-
1990 г. и за много страни в света през периода 1965-1985 г.26  Оказва се, че 
резултатите от екзогенния модел са разочароващи (с изключение на тези за 
страните от ОИСР), но тези от ендогенния модел потвърждават наличието на 
положителна връзка. 

При екзогенния модел се залага на следната производствена функция: 
y = Akαhη , 
където y,  k и   h означават съответно произведен продект, физически и 

човешки капитал на един работник (зает) и се предполага, че α + η > 1. 
Произведеният продукт може да бъде използван за потребление или да 
формира капитал - физически и човешки. 

Потреблението, тоест предпочитанията на домакинствата, се изразява 
чрез следната функция: 

( ) dteU tnc )(

0 1
1 .1 −−∞

−
−∫

−= ρ
θ
θ

, 

където c означава потреблението на човек от населението,  θ 
обратнопропорционална величина на еластичността на заменяемост,  ρ е 
темп на дисконт, n - темп на изменение на населението. Предпочитанията на 
домакинствата обаче срещат следните бюджетни ограничения: 

h + k - d = (1 - τ)y - (δ + n + x)(k + h) - (r - n - x)d - c, 
където d означава нетния размер на дълга,  τ - данъчната ставка, δ 

темпа на обезценка на капитала и  r лихвения процент по дълга.  Моделът се 
отнася до затворена икономика, при което d=0.    

Функцията на предпочитания на домакинствата е използвана и при 
ендогенния модел, но се предполага нулев растеж на населението (n=0), 
както и че вместо намаляваща възвръщаемост на факторите физически и 
човешки капитал при една-единствена технология растежът се осъществява 
при различни технологии, предполагащи постоянна възвръщаемост на 
капитала. Физическият капитал се възпроизвежда от физически и човешки 
капитал и може да бъде представен така:  

κ = Аκα(uh)1-α - δκ - c, 
където u е делът на човешкия капитал при производството на 

продукция. Човешкият капитал  се представя като: 

                                            
26 Вж. Kelly, M. Human Capital in Exogenous and Endogenous Growth. Centre for Economic Research. 
Department of Economics, UCD, Dublin, Working Paper Series 1996. March, 1996, No 6. По-точно 
информацията се отнася за 308 градски общини в САЩ  през периода 1970-1990 г. и 97 страни в 
света през периода 1965-1985 г. Тя включва както разходите в правителствените бюджети, в т. ч. 
за образование, така и данни за образованието - среден брой години на образование на един 
работник и относителен дял на хората с основно, средно и висше образование.  
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h = B(1-u)h - δh. 
В специализираната литература е доказано, че за умерени стойности 

във времето на еластичността на замяна в икономиката 1/θ има област, в 
която се постига равновесен растеж при съотношение на човешки и 
физически капитал,  представляващо постоянна величина. Този темп на 
растеж се представя като: 

µ = 1/θ (B - δ - ρ) 
Предположението, че θ > α  показва, че растеж на произведения 

продукт се осъществява при нарастващо съотношение h/k. При нарастване 
на физическия капитал се увеличава и произведеният продукт дори при 
постояна величина за човешкия капитал. От това следва, че растеж (Gi) се 
постига  при нарастващо съотношение h/y, тоест при нарастваща 
възвръщаемост на h, от което следва:  

G i = µ + φ[log(hi/yi)] + uI, 
където φ е нарастваща функция, която е равна на нула при постоянно 

съотношение h/y.  
Изучаване на икономическия растеж чрез увеличаване броя на 

променливите в уравнението
 Някои  изследователи се опитват да използват иконометричните 

подходи за измерване на икономическия растеж и влиянието (приноса) на 
отделните фактори, като за целта прилагат набор от показатели за голям 
брой страни и дълъг период (20 - 30 години).  Но даже и при наличието на 
подобни статистически данни, резултатите трябва да се приемат с условност, 
доколкото е валидно следното: 

• трудно се постига задоволителна методологическа съпоставимост 
на статистическите данни за голям брой страни; малки отклонения 
в показателите могат да дадат съществени отражения в 
резултатите; 

• първоначалните икономически структури на изучаваните държави 
са твърде различни; 

• квантификацията на променливите за икономическата политика в 
отделните страни е трудна работа и е свързана неизбежно с 
повече или по-малко произволни оценки; 

• на практика се разполага само с ограничен набор от показатели за 
икономическата политика (каквито и да са те) на неголям брой 
страни и  не за дълъг период;  

• външни събития биха могли силно да повлияят  върху някои от 
изучаваните държави, например югоембаргото за България в 
началото на 90-те години. 

Опит за подобно изследване е направен за страните от Източна Азия. 27  
При него реалният доход на човек от населението се представя в линейна 
зависимост от последователно добавяни променливи, а именно: 

• логаритъм на първоначалното равнище на този доход; 
• логаритъм на относителния дял на инвестициите в БВП; 

                                            
27 Ito, T. and A. Kruger (Eds.), Цит. съч., 248-284. 
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• логаритъм на темпа на изменения на броя на населението в 
дадена страна, коригиран с  коефициент плюс 0.05; 

• темп на инвестиции в човешки капитали, представен като 
логаритъм на годишното изменение на броя на постъпилите в 
средни училища; 

• размер на износа в процент към БВП; 
• разходи на правителството в процент към БВП. 
Получените резултати са в съответствие с известните фундаменти за 

всеки икономически успех - инвестиции, образование, финансово състояние и 
малък бюджетен дефицит. Те потвърждават разпространеното мнение, че 
повечето държави в Източна Азия постигнаха бърз икономически растеж в 
резултат на експортноориентирана икономика. Успехът на четирите страни 
(две от тях са по-скоро градове) - Корея, Сингапур, Тайван и Хонгконг -  беше 
нещо непознато в икономическата история досега.  

Изводът по отношение на икономическата политика е, че е по-добре 
политиците да създават условия за осъществяване на чудеса чрез добрата 
си политика, отколкото да ги правят невъзможни чрез лошата си политика. Но 
сегашното развитие в страните от Източна Азия показва и, че тяхната "участ" 
не е лесна - те трябва винаги да се безпокоят за това колко големи и 
временни биха могли да бъдат необяснените елементи в един бърз 
икономически растеж, довел до чудо. 

Интегриране на скритата икономика в ендогенни модели - ролята на 
укриването на данъци върху икономическия растеж 

В някои публикации са описани опити за включване в ендогенни модели 
на дейността по избягване на данъците върху икономическия растеж. Тук ще 
бъдат коментирани накратко два модела, за да се очертае постигнатото в 
тази област, а също и важността на изходните постановки върху получените 
резултати. Първият е едносекторен ендогенен модел и се отнася до 
източноазиатски икономики. Чрез него са описани необходимите и 
достатъчни условия, при които една икономика, за която е характерна 
практиката на укриване на доходи, постига по-висок темп на растеж, 
отколкото друга идентична на нея икономика, за която се допуска, че в нея 
няма разпространена практика на избягване на данъци.28 Първоначалните 
допускания на автора са следните. Когато съществува данъчно укриване, 
приходите от данъци намаляват и това се отразява негативно върху 
правителствените разходи. От друга страна, облагането на доходите влияе 
отрицателно върху икономическия растеж, защото намалява подбудите за 
формиране и увеличаване на капитала. Разсъжденията са в следната посока: 
избягването на данъци повишава размера на разполагаемия доход на 
домакинствата и бизнеса, което ги прави по-склонни да увеличават капитала 
(инвестициите). По този начин се влияе положително върху икономическия 
растеж. Въпросът е във формалното изразяване на чистия ефект, който 
зависи от това кой ефект доминира - на нарастващия разполагаем доход или 
този от свиване на обслужването на правителствените разходи. В първия 

                                            
28 Chen, B.-L. Tax Evasion and Economic Growth: A Neglected Aspect of East Asian Economic Miracle. 
Paper presented at the 4th  Annual Convention of the Allied Science Association. New Orleans, LA, 
January 4-6 1997. 
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случай би се осъществило увеличаване на икономическия растеж. С това се 
поставя под съмнение общото разбиране за при всички случаи вредното 
влияние върху икономиката от избягването на данъци. 

Вторият модел 29 е доста различен от първия. В него се предполага, че 
дейността на правителството в смисъл на разходи е фиксирана величина. В 
такъв случай според авторите в развиващи се страни, където е популярно 
укриването на данъци, правителството ще наложи силни ограничения във 
финансовия сектор, за да компенсира липсата на необходимите приходи от 
данъците. Това съответно ще се отрази негативно върху икономическия 
растеж. 

5. Теорията на ендогенния растеж и икономиката на България  

Може да се спори дали е подходящо и навременно за страни, които се 
намират в период на смяна на икономическата система от планово към 
пазарно стопанство, каквато е България, да се изучават аспекти на 
дългосрочен икономически растеж и по-конкретно да се използват 
изминалите последни години като изходна база за бъдещи тенденции. От 
една страна, изминалото десетилетие беше противоречиво като 
икономическа действителност - смяна на икономическата система и дълбока 
криза, която сама по себе си е неподходяща да бъде заложена като база за 
бъдещи тенденции. От друга страна, продължителността на самия период не 
е достатъчна за изучаване на икономическия растеж в дългосрочен план. 
Има обаче поне три аргумента в полза на изучаване теорията на ендогенния 
икономически растеж за страните в преход, вкл. България: 

* Първо, когато някоя тема не е актуална за даден период, каквато 
беше тази за дългосрочния икономически растеж в страните в преход, 
повечето от известното в тази област излиза извън сферата на научните 
изследвания и дори не се преподава на студентите. Така, когато тя стане 
отново актуална, новото поколение от изследователи ще се нуждае от 
допълнително време, за да възстанови загърбеното и постигнатото преди 
него. 

* Второ, краткосрочните колебания по-често нямат дългосрочни 
последици, защото "дългосрочният растеж, както може да се предположи, 
представлява повече процес на сменящи се, отколкото на повтарящи се 
промени в много по-голяма степен в сравнение с други икономически 
явления".30  Следва, че ние се нуждаем да разберем по-добре отношенията и 
поведението в икономиката в краткосрочен план, за да можем на тази основа 
да определим по-добре нейната дългосрочна динамика. 

* Трето, ако осмислим съвременната теория на растежа, може би ще 
бъдем в състояние да приложим по-успешна краткосрочна политика в страните 
в преход, в т. ч. България. 

През 90-те години България преживява труден и противоречив процес 
на преход от централно планирана към пазарна икономика. Само през 

                                            
29 Roubini, N. and Xavier Sala-i-Martin. A Growth Model of Inflation, Tax Evasion, and Financial 
Repression. - Journal of Monetary Economics, Vol. 35, 1995,  275-301. 
30 Abramovitz, M. Thinking About Growth. And other essays on economic growth and welfare. 
Cambridge University Press, 1989, 116-117. 
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първите две-три години след  началото на реформата (1991г.) БВП намаля с 
около една трета от равнището си през 1989г. През 1994г. и 1995г. се очерта 
плахо възстановяване на положителния икономически растеж, което обаче 
беше последвано от нов срив. След повече от 10% спад на БВП за 1996г. и 
повече от 7% за 1997г. въпросът за възстановяването на икономическия 
растеж стана неотложен от гледна точка както на стабилността на 
предвиждания механизъм на твърда парично-кредитна политика 
(въвеждането на паричен съвет от 1 юли 1997г.), така и на необходимостта от 
повишаване на реалните доходи в бюджетната и извънбюджетната сфера. От 
1998г. се отбелязва положителен растеж, макар и възстановяването да е все 
още бавно и колебливо. 

Представа за сравнително по-драматичния спад  и бавно 
възстановяване на икономиката на България като неподходяща 
ретроспективна база за оценка на параметри дава сравнението между 
изменението на реалния БВП за  Полша, смятана за една от най-успешните 
страни в прехода, и България (фиг. 1). 

Възстановяване на икономически растеж предполага преди всичко 
мобилизирането на основните фактори на производството и по-точно: 
насърчаване на спестяванията и  инвестициите в основен капитал; 
разширяване на научно-технологичния потенциал; развитие на 
образованието, насърчаване на инвестициите в човешки капитал и т.н. 

Фигура 1 
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Източник: Euroepan Economy. Economic Reform Monitor: Economic Situation and Economic Reform in 
Central and Eastern Europe. Supplement C, European Commission. Derectorate-General for Economic 
and Financial Affairs, No 2- June 1997. 
 

 
В  Табл. 1 е представен приносът на отделните компоненти в 

изменението на БВП на България през 90-те години. 
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Таблица 1 

Принос на отделните компоненти в темпа на изменение на БВП на България, 
1991-1997г. 

 1991г. 1992г. 1993г. 1994г. 1995г. 1996г. 1997г. 

БВП -11.7 -7.3 -1.5 1.8 2.6 -10.6 -7.4 
Потребление   -9.5  6.6  5.0  0.6 -2.9 -6.6 -10.2 
Инвестиции -10.5 -4.2 -4.8 -5.8  6.7 -8.4    2.5 
Нетен износ    3.4 -9.7 -1.7  7.0 -1.2  4.4    2.1 
Разлика    4.9  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  -1.8 
Източник: Данни на Националния статистически институт и собствени оценки. 

 
Слабата инвестиционна дейност в България след 1991г. е показана и 

на фиг. 2 чрез изменението на нормата на инвестиции и спестявания. 
 
 
 
 
 

Фигура 2 

Инвестиции и спестявания в България, 1991-1997г. (в % към БВП) 

Инвестиции и спестявания в България, 1991-1997 г. (в % към БВП)
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Източник: Основни макроикономически показатели, 1991-1997. България. С., НСИ, 1998, 116-129.  
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На фиг. 3  е представено паралелното изменение на темпа на растеж 
на БВП и средногодишната инфлация в България през периода 1990-1997г., 
което ясно показва определената двупосочна връзка - висока инфлация - 
нисък (отрицателен) темп на икономически растеж. Трябва да се имат 
предвид обстоятелствата около условносттта на отчитаната досега 
инфлация, които са поне три: (а) при отсъствие на развит пазар на труда, 
капитала и земята изчислената инфлация не може да се смята за точен 
измерител, чрез който да се установят механизмите  й на въздействие върху 
икономическата активност, а това значи и върху икономическия растеж; (б) в 
период на преход към пазарни отношения поведението на отчитаната 
инфлация има повече или по-малко спекулативен характер. Очертаните два 
пика в изменението на инфлацията на фиг. 3 отразяват най-вече два 
спекулативни момента - в началото на 90-те години, когато се регулираха  
натрупани диспропорции между търсенето и предлагането на пазара, и през 
1997г., когато се целеше обезценка на задълженията и олекотяване на 
получените кредити; (3) несъвършенствата и честата промяна в методиката 
за изчисляване на инфлацията в България.  

Фигура 3 

Растеж на БВП и инфлация в България, 1990-1998г. (%) 

Растеж на БВП и инфлация в България, 1990 - 1998 г., (% )
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Източник: Данни на Националния статистически институт. 

 
Според теорията на ендогенния растеж човешкият капитал е този 

фактор, който чрез новите си знания, квалификация и опит създава научно-
технически новости и като цяло генерира растеж. В иконометричните модели 
той най-често е в качеството си на екзогенно (външно) зададена величина. 
Каква е най-общата характеристика на този показател за България и какви 
перспективи се очертават за него в следващите десетилетия? 

 
5.1. Човешкият капитал  - икономически измерения в дългосрочна   
перспектива 
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Състоянието и развитието на човешкия капитал, т.е. неговите качества, 
зависят освен от демографските процеси - репродукция на населението, 
средна продължителност на живота и др., и от други взаимно свързани 
социално-икономически фактори като: образование, социална политика, 
степен на икономическо развитие в дадена страна, жизнен стандарт, 
здравеопазване, миграция и т. н. 

Демографски перспективи 
Влошеното демографско състояние в страната, наричано още 

демографски срив,  с основание буди голяма тревога за оцеляването й в 
дългосрочна перспектива, за социалното й здраве и икономически 
просперитет. Още повече, че на практика провежданата политика в тази 
област не може да даде бързо очаквания резултат, а понякога не го и 
гарантира. От друга страна, периодите на демографска компенсация нямат 
само икономическо обяснение. 

Възможности за очертаване перспективите за развитие на населението 
в България до 2020 г.  дават следните три  източника: 

* Първо, Проект BUL/91/PO1. Вж. "Интегрирана стастистика на жените в 
България", Издание на Националния статистически институт и Института по 
демография на БАН, 1998. В него демографската прогноза е извършена 
съвместно със специалисти от ЕВРОСТАТ. 

Прогнозните данни за плодовитостта са получени на основата на 
крайното и достигнатото потомство от реалните кохорти на жените, родени 
след 1946 г., които впоследствие се конвертират в данни за дадена 
календарна година. Прогнозата за смъртността е съставена на основата на 
коригирана базова таблица за смъртност с отчитане на реалните тенденциии 
на миналото развитие. 

* Второ, периодичните публикации на ООН. Вж. The Sex and Age 
Distribution of the World Population. Department of Economic, Social Affairs.  
Population Division. The 1996 Revision. UN, New York, 1997, p. 239 (low variant).  

В тях се представят три варианта за изменение на населението - т. нар. 
висок, среден и нисък. Сравненията в ретроспектива показват, че прогнозите 
за различните страни, вкл. България, дори по ниския вариант се оказват 
завишени в сравнение с реалните данни. По тази причина и тук се използва 
ниският вариант, при който оценките са близки до най-оптимистичния вариант 
от третия източник. 

* Трето прогноза на Д. Филипов. Вж. статията му "Демографска 
прогноза на населението в България за периода 1995-2020 година" в сп. 
"Икономическа мисъл", 1998,  № 1. 

Прогнозата е направена на основата на показателя коефициент за 
пълна (тотална) плодовитост (КПП). Измененията в плодовитостта са 
основани на кохортни измерители (завършена плодовитост). Разработени са 
три варианта: първи, контролен с КПП = 1.23, т.е. на равнището на този от 
1995-1996 г.; втори със завършена плодовитост, равна на 1.67, т.е. 
предполага се, че хората ще се адаптират към новите условия и 
раждаемостта ще се увеличи, и трети със завършена плодовитост, равна на 
2.10, т.е. на равнището на простото възпроизводство. 
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Използването на прогнозни оценки винаги трябва да отчита 
условностите, които може би са изказани най-добре от  У. Ростоу:31  

"Между настоящето и бъдещето напълно е възможен още един рязък 
скок в раждаемостта, тъй като въпреки изобилието от статистически 
данни и усъвършенстването на демографския анализ историята на 
населението е също толкова нелинейна, колкото останалата човешка 
практика, и демографите са също толкова предразположени към неточни 
предвиждания, колкото другите учени от обществените науки." 

И все пак ето как приблизително  би изглеждала повъзрастовата 
структура на населението в България към 2020г. според втория източник (вж. 
фиг. 4). 

Фигура 4 

Повъзрастова структура на населението в България, 1995-2020г. 
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Цитираните прогнози за населението в България до 2020г. 

недвусмислено очертават абсолютно намаление на броя на населението (от 
1.4 до около 0.8 млн. според различните прогнози) при влошаваща се 
повъзрастовата структура в смисъл на относително остаряване на 
населението в двете му разновидности - намаляване на относителния дял на 
младото и увеличение дела на възрастното население. Основните причини 
за това са намаляващата плодовитост и увеличаването на средната 
продължителност на живота, като според първия източник и двата фактора се 
очаква да се проявят по-активно след 2010г. Погледнато в още по-далечна 
перспектива, пак според първия източник  при хипотеза за неизменност на 
режима на възпроизводство след 2020г. може да се очаква приближаване 

                                            
31 Ростоу, У.У. Стадии на икономическия растеж. Некомунистически манифест. ДЕЛФИНПРЕС, 
1993, с. 32.  
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към възрастовата структура на едно стационарно или слабо намаляващо 
стабилно население - при запазване на отрицателен темп на прираст на 
населението - минус 7.1 на хиляда за периода 1995-2000г.; минус 6.1 на 
хиляда за периода 2000-2010 г. и  минус 6.6 на хиляда за периода 2015-2020г.   

Демографските процеси в България са сходни с тези в икономически 
развитите и близки с нашето развитие страни. За илюстрация е направено 
сравнение на България с други четири страни - Белгия, Гърция, Унгария и 
Турция. Състоянието и перспективите за страната са най-близко до тези на 
Унгария при по-неблагоприятно положение за  Белгия и особено Гърция. 
Твърде различно е демографското положение в страни с все още висока 
раждаемост като Турция, където над 42% от  населението са млада 
генерация, която ще се включи активно в икономически живот на страната 
през следващите две десетилетия (табл. 2).  

 Таблица 2 

Прогноза за повъзрастовата структура на населението до 2020г. за избрани 
страни (общо = 100) 

 България Гърция Унгария Белгия Турция 

Възраст 1995 2020 1995 2020 1995 2020 1995 2020 1995 2020 

0-19 25.9 19.0 24.2 17.3 26.2 18.6 23.9 18.8 42.4 26.1 
20-64 59.6 62.1 59.9 60.5 59.8 62.9 60.3 60.4 52.5 64.8 
Над 64 14.5 18.9 15.9 22.2 14.0 18.5 15.8 20.8 5.1 9.1 
Източник: The Sex and Age Distribution of the World Population. The 1996 Revision. Department of 
Economic and Social Affairs, Population Division, UN, New York, Low Variant, 1997, p. 239, 411, 451, 
203, 811. 

 
Картината би могла да се допълни с анализ за изменението в 

съотношението между активно и възрастно население, за "придвижването" 
във времето на младежкия контингент (от 15 до 24 навършени години) и 
заемане на позиции в категорията на активното население през следващите 
две десетилетия.  

Демографската система в дадена страна има относително 
самостоятелно поведение във времето, но точно в него фокусира съвкупното 
влияние на всички икономически и социални явления.  

Социално-икономически измерения 
Демографското (или относително) остаряване на населението има 

съществени икономически последици. От една страна, се променят броят, 
структурата и динамиката на работната сила, което се отразява върху 
производителността на труда и постиганите темпове на икономически растеж. 
От друга страна, се променя търсенето на определени стоки и услуги. Освен 
това настъпва изменение в размера и структурата на социалните разходи за 
пенсии, медицинско обслужване, образование и др., което рефлектира в 
бюджетната политика и оттам - пак в икономическия растеж. 

Представените прогнози от трите източника разкриват неблагоприятни 
последици за социалното и икономическото развитие в страната. 
Застаряването на работната сила е може би благоприятно за рутинни 
производства и дейности, но не и за тези, в които се въвеждат нови 
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технологии, усвоявани по-успешно от младото поколение. Вълнообразните 
изменения показват необходимост от редуване на спадове и покачвания във 
финансовото и кадровото осигуряване на социалните дейности. 

С увеличаване на дела на населението в надтрудоспособна възраст 
относително нараства делът на хората, излезли от трудовия процес. Това 
означава, че потенциално активното население ще бъде обременено с 
издръжката на все по-малка част лица в подтрудоспособна възраст и на все 
по-голяма част от хора в пенсионна възраст. Освен това хората над известна 
възраст изискват по-специални грижи, което ляга в значителна степен пак 
върху плещите на активното население - заетите. 

Все пак положителен ефект върху формирането на работната сила 
според направените прогнози може да се очаква само от увеличението на 
относителния дял на лицата в трудоспособна възраст, което е заложено в 
различните прогнози. Това означава, че значителен дял от населението ще 
упражнява икономическа дейност, ще получава възнаграждание, ще прави 
социални осигуровки, спестявания и т.н., а също и, че по-силното 
застаряване на населението в дългосрочен план довежда до малко по-
благоприятни коефициенти на демографско натоварване (от 1.56 за 1996г. на 
около 1.50 за 2010г.). 

 Социално-икономическите измерения са свързани с още много 
въпроси: на образованието и квалификацията на работната сила (вкл. 
фактът, че през последните петнадесет години броят на студентите в 
България нарасна близо три пъти), заплащането на труда днес, 
здравословното състояние на обществото и развитието на здравеопазването, 
механичното движение на населението (миграцията - отчитат се около 700 
хил.  предимно млади и квалифицирани хора, напуснали страната), 
особеностите на селищната концентрация, изградената инфраструктура, 
професионалната и репродуктивна реализация на жените и др.  

Някои икономисти наблягат на факта, че ориентацията на талантливите 
индивиди в обществото зависи от механизма и умението да бъде използван 
ефективно човешкият капитал в икономическата дейност. 

Заключение 

Направеното изследване върху новата теория на икономическия 
растеж, наречена ендогенен икономически растеж, и възможностите тя да 
бъде приложена към условията на България, позволява изводите да бъдат 
насочени в два аспекта: 

А. За теорията на ендогенния икономически растеж: 
• Макар че вече има голям брой теоретични и емпирични 

изследвания, едни от които поддържат модела на Солоу, а други са 
адепти на новата теория на растежа, все още не може да се направи 
отчетлива разлика между двете алтернативи. Най-вероятно е това 
да се дължи на липсата на цялостно изградена съвременна теория. 
Затова някои автори разглеждат неокласическата и ендогенната 
теория като допълващи се, но не заместващи се. Или, както се 
изразява Н. Крафтс, "това е по-скоро дух, начин на мислене, 
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отколкото точно формулирани, добре познати и приложими 
модели".32  

• За липсата на цялостна теория говори и неопределеността на 
голяма част от показателите в смисъл на възможности за 
количествено изразяване, както и на зависимостите между тях. 
Такава неопределеност по правило свидетелства за недостатъчна 
разработеност на теорията, на основата на която се предлага да 
бъдат изчислени (съставени) те. 

• Фактически теорията на ендогенния икономически растеж повече 
или по-малко винаги е присъствала в изследванията по тази 
тематика, но едва на базата на прогреса в разработваната теория 
(теории) на растежа даваните формулировки могат да бъдат по-
пълно и точно апробирани. В това отношение ключова роля се пада 
на ОФП. 

• Развитието на техническия прогрес и по-конкретно на електронно-
изчислителната техника и обработката на информация дава 
възможност за подобни изследвания. Нарастващият брой 
емпирични изследвания, основаващи се  на натрупани, 
разширяващи се по обхват и усъвършенстващи се по качество 
статистически данни за дълъг период от време, както и наличната 
съвременна статистическа техника благоприятстват по-нататъшните 
изследвания в тази област. Новата теория на растежа изисква 
използване и на допълнителни данни, които не се наблюдават от 
официалната статистика. За целта се провеждат репрезентативни 
(извадкови) наблюдения, интервюта и т.н. 

• Много само загатнати или неспоменати дори в изследването 
проблеми, свързани с измерване на икономическия растеж, са 
предстоящи за изследване от гледна точка на теорията на 
ендогенния растеж: международен трансфер на технологии и 
растеж, разпределение на личните доходи и растеж, бизнес-цикли и 
дълосрочен икономически растеж, развитие на инфраструктурата и 
връзка с растежа и др. 

• Опитът на страните в преход от Централна и Източна Европа е 
твърде плодотворен за развитие на теорията на ендогенния растеж. 
Първо, през 90-те години беше очертана ролята на различни 
неизследвани досега детерминанти за генериране на икономически 
растеж. Второ, практически беше показано  как при обща цел на тези 
страни, но с различни икономически средства, вкл. политика, може 
да се постигне различен икономически растеж. 

Б: За приложение на теорията при изучаване икономиката на  
България: 

• След дълъг и мъчителен преход към пазарна икономика България 
се намира на етап, когато е необходимо постигане на стабилен 
икономически растеж в съответствие със съвременните условия и 
критерии. За тази цел могат да допринесат идеите на новата теория 

                                            
32 Crafts, N.  F.  R. Endogenous Growth: Lessons For and From Economic History.  CEPR Discussion 
Paper No 1333, 1996, p. 36. 
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на растежа - теорията на ендогенния икономически растеж за 
нарастващата възвърщаемост на факторите. 

• Опитът от прехода в България доказа, че без постигната 
макроикономическа стабилизация не е възможно възстановяване на 
икономическия растеж. Изучаването на тези сложни процеси изисква 
по-съвременен математически инструментариум, какъвто предлагат 
идеите на новата теория на растежа.  

• При прехода към нова икономическа система - пазарното стопанство 
- започна изграждането на съответни институции, които в много 
случаи бяха твърде различни в сравнение с действащите в 
предишните 4-5 десетилетия. В това отношение трябва да се 
използва опитът на развитите страни, в които има дългогодишни 
традиции в дейността на такива институции. 

• За България са валидни (но незасегнати в студията) още много 
фактори, чието активизиране би могло да благоприятства 
икономическия растеж - фискална политика, ускорена приватизация, 
структурна реформа, в т. ч. използване предимствата от 
географското разположение на страната и изграждане на 
инфраструктурата, по-засилено присъствие на чужди инвестиции в 
страната, активизиране на външната търговия, провеждане на 
подходяща от гледна точка на растежа социална политика и т.н. 

• Чувства се остра необходимост от  дългосрочна стратегическа 
намеса на държавата. Тя предполага използването на средствата на 
макроикономическата политика (бюджета, паричните агрегати, 
данъчните ставки) на основата на предварително разработена 
дългосрочна програма, ориентирана към генериране на 
икономически растеж. Такава намеса освен друго спомага за 
увеличаване доверието на икономическите субекти към 
набелязаните от правителството мерки и може да доведе до 
значителни положителни резултати. 

Дадените постановки и анализи в студията представляват основа за по-
нататъшна работа по разработване и приложение на адекватни модели за 
анализ и прогнозиране на икономическия растеж в страната. 
 

ТЕОРИЯТА НА ЕНДОГЕННИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ: 
ВЪЗНИКВАНЕ И РАЗВИТИЕ 

Росица Рангелова 
(Резюме) 

 
Анализирано е възникването, основните черти и развитието на новата теория 

на ендогенния икономически растеж, получила разпространение в света от средата на 
80-те години. В началото са описани накратко основните белези на известните досега 
теории на растежа и в  каква посока се търси тяхното развитие. След това са 
представени основните идеи на теорията на ендогенния икономически растеж, 
разработени от нейните създатели и техните последователи. Теорията се разглежда 
като нов подход за измерване на растежа, който е в процес на избистряне. 
Отбелязани са съществуващи различия в разбирането за нейната същност. 
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Илюстрирано е тематичното разнообразие и са показани някои моделни конструкции. 
Доколкото за нея е характерно определянето на нови детерминанти на икономическия 
растеж, тя е от особена важност за страни в преход, каквато е България. На този етап 
приложение на такива модели за България не е възможно главно поради характера на 
икономическите промени през изминалите десетина години, който не позволява да се 
залага на този период като изходна база. В последния раздел са дадени разсъждения 
за евентуално приложение на модели от новата теория за икономическия растеж на 
България и по-конкретно при определяне качеството на човешкия капитал (работната 
сила). Накрая е направен коментар в две посоки: перспективи за развитие на теорията 
на енгоденния икономически растеж и възможностите за използването й при 
изучаване икономиката на България.     

 

ENDOGENOUS GROWTH THEORY: RISE AND DEVELOPMENTS 

Rossitsa Rangelova  
(Summary) 

  
The study is aimed at analysing basic features and developments of the new endogenous 
growth theory. The first section gives proof of the origins of this theory.  
The second section presents the basic ideas of the new modern (endogenous)  growth 
theory, as they are developed by its founders and their followers. The endogenous theory is 
discussed as a new approach to measuring and analysing economic growth, giving rise to a 
variety of new issues, new determinants of the growth, in particular these concerning the 
transition countires’ economic growth.  
For the time being it is impossible or of no practical value to carry out direct measurement 
with the help of already existing models or new ones: firstly, because of the comparatively 
short period  has passed since the beginning of the 1990s, and secondly, because of the 
mixed and not typical nature of the economic situation, that means transition from centrally 
planning to a market economy under the condition of a severe crisis. The economic 
performance of Bulgaria, however, shows  in a specific way the importance of the new 
modern growth theory for explaining and promoting economic growth. 
The last section discusses some implications of the modern growth theory in the case of 
Bulgaria, in particular the human capital developments. Finally, concluding comments are 
given, concerning the two main subjects: the nature and prospects for the future of  the new 
endogenous growth theory and the possibility for application of this theory in the case of 
Bulgaria making efforts to turn the corner towards economic growth. 
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