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СЪПОСТАВИМОСТТА В СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ВРЕМЕВИ 
РЕДОВЕ НА ВЪНШНОТЪРГОВСКИЯ СТОКООБМЕН НА 

БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 1986 – 2006 Г. 

Предложени са съответни решения на три основни аспекта на проблема 
за съпоставимостта: Постигнато е еднозначно стоково съответствие за 
периода 1986 – 2006 г. въз основа на отрасловата структура на стоко-
обмена по КОНС’86 и новата митническа тарифа от 1992 г. Направена е 
оценка в USD на стойността на стокообмена за периода 1986 – 1990 г. на 
базата на публикуваните от НСИ за 1991 г. стойностни обеми на износа и 
вноса в USD и отчитането на индексите на физическите им обеми по 
съпоставими цени за периода 1986– 1991 г. Въведени са дефлатори на 
базата на средногодишната инфлация на индустриалните страни (по 
класацията на МВФ) за корекция на годишните индекси на стойностните 
обеми на стокообмена след 1991 г., чрез което се постига допълване на 
съпоставимостта в изследвания период. 

JEL: C13; F19 

От 1.01.1992 г. Националният статистически институт (НСИ) променя 
методологията за наблюдение и отчитане на статистиката на външната търго-
вия. Въвежда се Хармонизирана система на стоките, даваща възможност за 
международни сравнения. В същото време се прекратява отчитането на стоко-
обмена по Единната стокова номенклатура на Съвета за икономическа взаимо-
помощ (СИВ). С тази промяна съществено се нарушава еднозначността в 
стоковите позиции на статистическите времеви редове. Допълнително от 1992 г. 
НСИ прекъсва практиката за отчитане на физическия обем на износа и вноса по 
съпоставими цени. Вследствие на тези промени в случаите, когато се налага 
сравнителен анализ на външнотърговския стокообмен (ВТС) за период, обхва-
щащ времето преди 1991 г. досега, няма единна база данни за съпоставимост на 
статистическите времеви редове. 

За нуждите на изследването на динамиката на стокообмена за периода от 
1986 до 2006 г., включващ последната социалистическа петилетка и годините на 
преход до приемането на България в ЕС, се наложи да се решат проблемите, 
свързани със съпоставимостта на статистическите времеви редове на ВТС. Във 
връзка с посоченото са разгледани в по-общ план проблемите при изграждането 
на база данни от съпоставими времеви редове за анализ на ВТС на България 
през периода 1988 – 2003 г.1 Тук се акцентира върху проблемите, свързани с 
изграждането на съпоставими статистически редове на ВТС на България за 
периода 1986 – 2006 г., и се прецизират начините за решаването им. 

                                                 
1 Тасев, Ал. Проблеми при изграждането на база данни от съпоставими динамични редове за 
анализ на външнотърговския стокообмен на България през периода 1988 – 2003 г. - 
Икономическа мисъл, 2006, N 4. 
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Идентифицирани са следните основни аспекти на проблема:  
• съществено нарушена еднозначност в стоковите позиции – цялостно 

за периода; 
•  прекратена след 1991 г. практика за отчитане на физическия обем на 

износа и вноса по съпоставими цени; 
• нереална оценка в USD на стокообмена до 1991 г. 
Решенията на посочените аспекти на проблема за съпоставимост са 

съобразени със следните конкретни условия: 
• До 1992 г. националната статистика е отчитала ВТС по Единната 

стокова номенклатура, въведена за СИВ, а от 1992 г. той се отчита по Хармо-
низираната система на стоките. 

• До 1990 г. вкл. оценката на стойността на стокообмена в USD е силно 
завишена; за първи път за 1991 г. се отчита при предполагаем реален курс на 
лева към долара. 

• До 1991 г. вкл. НСИ отчита физическия обем на ВТС по съпоставими цени.  
• От 1992 г. се отчитат стойностните обеми по цени на съответната 

година в левове и USD. 
• От 1999 г. с въвеждане на еврото се променя съществено статуквото 

на долара в търговията. 
• След 2001 г. има съществен спад на курса на USD спрямо еврото. 
• По изключение до 1996 г. НСИ поддържа статистическа отчетност на 

ВТС по отрасловата структура, приета в Класификатора на отраслите на 
народното стопанство от 1986 г. (КОНС'86). Това е единствената еднозначна 
по стоково съдържание статистическа връзка между двата периода на 
отчетност преди и след 1992 г.  

Преодоляването на проблемите, свързани със съпоставимостта в 
статистическите времеви редове на ВТС, минава през решаването на 
следните конкретни задачи: 

• За всяка година след 1996 да се направят ключове за съответствие 
между стоковите позиции на Митническата тарифа и КОНС'86 с цел пости-
гане на стоково еднозначно съответствие за целия разглеждан период. 

• Да се извърши адекватна оценка в USD на стойността на стокообмена 
за периода 1986 – 1990 г. 

• Да се въведат дефлатори за корекция на годишните индекси на 
стойностните обеми на ВТС след 1991 г., чрез което да се постигне допъл-
ване на съпоставимостта в изследвания период. 

• Да се включи влиянието на структурата на стокообмена в национални 
валути в дефлаторите след 2001 г. 
Стоковото съответствие в статистическите времеви редове на 

външнотърговски стокообмен на България, 1986 – 2006 г. 
Ще разгледаме основните причини за нарушаване на съпоставимостта 

в статистическите времеви редове на ВТС за периода 1986 - 2006 г. и избора 
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на отрасловата структура на стокообмена по КОНС'86 като възможност за 
възстановяване на стоковото съответствие. 

Основен информационен източник за ВТС на България са статистическите 
годишници на НСИ. Тъй като разглежданият период е доста дълъг (21 години), 
се наложи да се решават няколко съществени проблема, породени от извърше-
ните промени в националната статистическа отчетност. Във връзка с това раз-
глеждаме онези класификации в методиката на отчитане, които пряко засягат 
стоковото съответствие. 

1. До 1991 г. вкл. в България се използва Единната стокова номенклатура 
на страните-членки на СИВ. Източник на данните за реализирания износ и внос 
са били статистически формуляри, предоставяни на НСИ от външнотърговските 
организации, които са извършвали такава дейност. 

В статистическите годишници данните за износа и вноса са дадени 
основно по следните класификации: 

• някои отрасли на материалното производство; 
• средства за производство и предмети за потребление; 
• промишлени и селскостопански стоки; 
• стокови раздели; 
• някои стоки по страни. 
Основни показателите за измерване на стокообмена са стойността в 

левове по цени на съответната година и индексът на физическия му обем по 
съпоставими цени.  

До 1991 г. стойностните показатели по валутни цени са изчислени по 
официалния курс на Българската народна банка (БНБ). От 1991 г. се използва 
курс на лева към долара, за който се предполага, че отразява реалността. 

2. От 1.01.1992 г. Единната стокова номенклатура е сменена с Номенкла-
турата на митническата тарифа, изградена на базата на Хармонизираната систе-
ма на стоките. По този начин е постигнато пълно съответствие в описанието и 
кодирането на стоките в Митническата тарифа със заложените позиции в Комби-
нираната номенклатура на ЕС, която е изградена на базата на Хармонизираната 
система.  

Статистическата информация се изготвя въз основа на обобщени дан-
ни от митническите декларации. 

В статистическите годишници от 1992 до 1996 г. износът и вносът обобще-
но са дадени по следните основни класификации съгласно Хармонизираната 
система и SITC: 

• раздели и глави на Хармонизираната система; 
• групи стоки на Хармонизираната система; 
• раздели и групи на SITC, rev. 3. 
Продължава класификацията отпреди 1992 г. – “по някои отрасли на 

материалното производство”, като в съответните годишници се публикува и 
под наименованията “по някои отрасли на националната икономика” или “по 
отрасли съгласно КОНС'86”. 
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Основен показател за измерване на стокообмена е стойността в левове 
по цени на съответната година. Стойността в USD е изчислена по официал-
ния курс на БНБ, публикуван в началото на всяка седмица. 

3. От 1997 до 2002 г. има едно съществено изменение в статистиката на 
външнотърговския стокообмен на България – прекратяване на отчитането “по 
отрасли съгласно КОНС'86”. Само за 1997 г. тази класификация е заменена с “по 
отраслови сектори на икономиката”, където има съществени разлики в отрасло-
вите позиции. От следващата година се преустановява и тази практика. 

4. За периода 2003 – 2006 г. статистиката на външнотърговския стоко-
обмен остава същата с това изключение, че от 2003 г. отчитането “по раздели и 
групи на SITC, rev. 3” се заменя с “по сектори и раздели на SITC, rev. 3”. 

Единната стокова номенклатура на страните-членки на СИВ съдържа 9 
раздела, 57 групи и 317 подгрупи. В сравнение с нея структурата на Митни-
ческата тарифа по Комбинираната номенклатура примерно за 2003 г. по отно-
шение на стоковите позиции е следната: 

• раздели - 22 бр.; 
• глави - 99 бр. - първите два знака от тарифния номер; 
• позиции - 1245 бр. – първите четири знака от тарифния номер; 
• подпозиции - 5235 бр. – първите шест знака от тарифния номер; 
• стокови кодове – 10 688 бр. – с осем или девет знака. 
Дадените количествени характеристики на двете стокови номенклатури 

са добра илюстрация на голямото им разминаване по отношение на стоко-
вите позиции. 

Отчитането на външнотърговския стокообмен през периода 1986 – 2006 г. 
показва, че единствената класификация, която поддържа еднозначността в сто-
ковите позиции преди и след 1991 г., е “по отрасли съгласно КОНС'86”. Същест-
вуването й след това се затруднява много от факта, че трябва да се прави 
преходен ключ за съдържанието на стоковите позиции на новата Митническа 
тарифа към отрасловите стокови позиции на КОНС'86. Допълнително работата 
по поддържане на тази класификация се усложнява поради ежегодната актуали-
зация на част от стоковите позиции на Комбинираната номенклатура и съответно 
на Митническата тарифа, което води до актуализация и на преходния ключ. 
Поради тези затруднения и подценяването на отчетността на стокообмена по 
отрасловата структура на предходната номенклатура от 1.01.1997 г. НСИ прекра-
тява поддържането в статистиката на външната търговия на класификацията “по 
отрасли съгласно КОНС'86”. 

Със смяната на Единната стокова номенклатура на страните-членки 
на СИВ с Комбинираната номенклатура на ЕС в статистиката на външната 
търговия се прекъсва стоковото съответствие между позициите на 
групите стоки за периодите 1986 – 1991 и 1992 – 2006 г., поради което силно 
се ограничава възможността за съпоставимост между тях. Единствената 
еднозначна по стоково съдържание статистическа връзка между двата 
периода е поддържаната от НСИ до 1996 г. вкл. отчетност по КОНС'86. 
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Въз основа на предоставения от НСИ ключ за преход от номенклату-
рата на Митническата тарифа към КОНС’86 за 1996 г. са направени 
съответните ключове за следващите 10 години. На тази база от 1986 до 2006 
г. на отраслово ниво се създадоха времеви статистически редове, за които се 
постигна еднозначно стоково съответствие. Това се оказа трудна работа, но 
за целите на изследването на ВТС на България беше постигнат много важен 
резултат, който е оценен положително от НСИ с писмо № 33-00-55 от 
18.06.2008 г. 

По отношение на възможността за пълноценен анализ чрез съдържащата 
се стокова структура в отраслите по КОНС'86 може да се добави следното: 
позициите на отрасловата структура на ВТС обхващат освен основните отрасли 
“Промишленост” и “Селско стопанство” и техните най-важни подотрасли. 
Общият брой на позициите, които НСИ отчита в износа, е 25, а във вноса - 
20. В тези позиции е агрегиран целият стокообмен.2 Във връзка с прециз-
ността и конкретността на едно изследване по КОНС'86 допълнително са 
дезагрегирани най-важните отрасли. Отделно е изведена стокова информа-
ция за някои производства, непубликувана преди 1992 г. Като резултат 
допълнително разработените таблици на стокообмена по КОНС'86 съдър-
жат по 52 позиции в износа и във вноса. Изчислени са верижни индекси, базови 
индекси и относителни дялове (вж. табл. 14 и 15). Тук постигнатият резул-
тат се илюстрира с посочените таблици, които поради големия си обем са 
дадени частично в края на статията.3 

За някои позиции няма статистически данни за периода 1986 - 1991 г. В 
тези случаи в таблиците и съответните графики за базова година е приета 1992.  

Разликата между общото число за износ/внос и сумата от всички отрас-
лови стойности е изведена в ред “Други”. Тук попадат данни за бункеровка, 
колетни пратки, специална продукция и облекчения по гл. 99 на Митническата 
тарифа. В ред “Други” за износа през 1994 г. се получава отрицателна разли-
ка. Както ни е известно, в средата на същата година е извършена промяна в 
методиката на отчитане на НСИ, в резултат от което са направени две допъл-
нителни корекции на общото число. След първата корекция няма отрицател-
на разлика. Тя се появява след втората корекция. 

Износът сe отчита по цени FOB, а вносът - по цени CIF.  

Оценка на стойността на ВТС в USD                                                             
за периода 1986 – 1990 г. 

До въвеждането на еврото през 1999 г. като официална парична 
единица в ЕС по-голямата част от сделките във ВТС на България са в USD. 
Освен това международната статистическа отчетност е предимно в тази 

                                                 
2 Вж. отрасловата структура на стокообмена на България в годишниците на НСИ от 1987 до 1997 г. 
3 Цялостната публикация на таблиците вж. в Тасев, Ал. Статистически времеви редове на 
външнотърговския стокообмен на България, 1986 – 2006 г. Т. I, С.: Изд. “Проф. М. Дринов”, 2010. 
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валута. По тези причини стойностните обеми на ВТС са преизчислени в USD 
съгласно курсовете на БНБ.  

До 1990 г. вкл. публикуваните данни за ВТС на България в USD са нереал-
ни поради това, че в тогава курсът на лева към долара е силно надценен. 

За периода 1986 - 1990 г. е направено преизчисляване на стойностите 
на ВТС по години на базата на курса на лева към долара за 1991 г. и съответ-
ните индекси по съпоставими цени.  

По този начин се получава една оценка на ВТС в USD, за която може да 
се приеме, че отразява адекватно реалната стойност на физическите обеми 
за този период. Подходът, по който се извършва оценката, се основава на 
следните предпоставки: 

През периода 1986 – 1991 г. в стоковата номенклатура на износа няма 
съществени изменения. Запазва се тенденцията в размера на относителните 
дялове на износа с основните търговски партньори. Съществено намалява 
единствено физическия му обем през последните години на периода. Напра-
вените констатации важат и за вноса само за периода 1986 – 1990 г. За 1991 г. 
има значителни изменения в стоковата номенклатура на вноса и респ. 
промяна в относителните дялове с основните търговски партньори. Оказва 
се, че през тази година във вносната структура са навлезли много нови стоки, 
различни по функционални, качествени и ценови характеристики спрямо 
предходните години. Този факт определено е създал проблеми в методиката 
за изчисляване на индекса на физическия обем, в резултат от което се е 
получило сериозно изкривяване на стойността на индекса на вноса за 1991 г., 
изчислен по съпоставими цени. 

Таблица 1 
Външнотърговски стокообмен на България - индекси на физическия обем, 

1986 -1991 г. (по съпоставими цени) 
 1986 г. 1987 г. 1988 г. 1989 г. 1990 г. 1991 г. 

Външнотърговски стокообмен 100.0 100.2 104.0 100.4 77.0 58.7 
Износ 100.0 101.8 104.2 101.9 78.1 54.6 
Внос 100.0 98.5 103.7 98.9 75.9 62.9 

Таблица 2 
Външнотърговски стокообмен на България - индекси на физическия обем, 

1988 - 1991 г. (по съпоставими цени) 
 1988 г. 1989 г. 1990 г. 1991 г. 

Външнотърговски стокообмен 100.0 96.6 74.1 56.4 
Износ 100.0 97.7 75.0 52.4 
Внос 100.0 95.3 73.2 60.7 

Този резултат се потвърждава от следните изчисления: 
1. Ако се изчислят стойностите на износа и вноса (без значение в левове 

или USD) за 1986 г. на базата на индексите на физическите им обеми и съответ-
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ните им стойности за 1991 г., се получава относителен дял на износа 59.4%, а на 
вноса - 40.6%. Следователно за 1986 г. би трябвало да е налице изключително 
голям положителен търговски баланс. Получава се сериозно противоречие, тъй 
като в действителност той е отрицателен (табл. 1 и 3).  

Таблица 3 
Външнотърговски стокообмен на България,                                                              

1986 - 1991 г. (по цени на съответната година) 
 1986 г. 1987 г. 1988 г. 1989 г. 1990 г. 1991 г. 
Външнотърговски стокообмен, 
млн. лв. 

27 703.8 27 869.3 28 345.4 26 468.7 20 874.4 102 500.7 

Относителен дял, % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Износ, млн. лв. 13 350.5 13 802.0 14 417.4 13 672.9 10 559.5 57 368.3 
Относителен дял, % 48.2 49.5 50.9 51.7 50.6 56.0 
Внос, млн. лв. 14 353.3 1467.3 13 928.0 12 795.8 10 314.9 45 132.4 
Относителен дял,% 51.8 50.5 49.1 48.3 49.4 44.0 
Салдо, млн. лв. -1002.8 -265.3 489.4 877.1 244.6 12 235.9 

2. Ако се приеме, че методиката на НСИ за изчисляване на индексите 
на физическите обеми е работила коректно за периода 1986 – 1990 г., може 
да се твърди, че варирането от 0.5 до 3% на отклоненията на относителните 
дялове на ВТС за всяка от тези години, изчислени по цени на съответната 
година спрямо изчислените по съпоставими цени, е допустимо, докато полу-
ченото отклонение на относителния дял на вноса по съпоставими цени над 
8% за 1991 г. показва съществено изкривяване (табл. 3 и 4).  

Таблица 4 
Външнотърговски стокообмен на България - относителен дял,                               

1986 - 1991 г. (по съпоставими цени) 
 1986 г. 1987 г. 1988 г. 1989 г. 1990 г. 1991 г. 

Външнотърговски стокообмен 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Износ 51.3 52.0 51.4 52.1 52.0 47.8 
Внос 48.7 47.9 48.6 47.9 48.0 52.2 

Получените резултати показват, че ако се използва индексът на физи-
ческия обем на вноса по съпоставими цени за 1991 г. за оценка на стойност-
ните му обеми в USD за годините до 1991, ще се получат сериозни отклоне-
ния спрямо реалните им стойности. Този проблем е преодолян в предложе-
ния тук начин за преизчисляване на стойностните обеми на износа и вноса в 
USD за периода 1986 – 1990 г. 

1. За 1986 г. износът е преизчислен в USD на базата на индекса на 
физическия му обем и валутната му стойност за 1991 г. 

2. Износът за останалите години от периода е преизчислен в USD на 
базата на съответните годишни индекси на физическия му обем и преизчис-
лената валутна стойност за 1986 г. 
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3. Вносът за всяка година от периода е преизчислен в USD на базата на 
относителния му дял по цени на съответната година и на вече преизчисления 
износ (табл. 5). 

Таблица 5 
Външнотърговски стокообмен на България, 1986 - 1991 г. (млн. USD) 

 1986 г. 1987 г. 1988 г. 1989 г. 1990 г. 1991 г. 
Външнотърговски стокообмен 13 043.4 12 937.6 12 869.9 12 387.0 9 704.9 6133.0 
Износ 6286.8 6404.1 6550.8 6404.1 4910.7 3432.6 
Внос 6756.6 6533.5 6319.1 5982.9 4794.2 2700.4 

Резултатите от направените преизчисления на стокообмена в USD 
приемаме за оценъчни, тъй като остава открит въпросът доколко курсът на 
лева към долара за 1991 г. е реално съобразен. 

Въз основа на оценката на годишните общи числа на износа и съот-
ветно на вноса в USD за периода 1986 – 1990 г. и на относителните дялове 
на отрасловите и подотрасловите позиции по КОНС'86 е направено изчисле-
ние за тях в USD. Заедно с публикуваните от НСИ данни за износа и вноса по 
отрасли за периода 1991 – 1996 г. и допълнително изградените статистически 
времеви редове на ВТС до 2006 г. се получават непрекъснати динамични 
редове по отрасловите позиции на КОНС'86 от 1986 до 2006 г., вкл. в USD 
(вж. табл. 14 и 15). 

Индекси на физическия обем на външнотърговския                 
стокообмен, 1986 - 2006 г. 

През периода 1986 - 1991 г. индексът на физическия обем на ВТС се 
изчислява “по съпоставими цени”, което осигурява точна оценка за неговото 
нарастване или спадане. НСИ прекрати тази практика от 1.01.1992 г. и това 
значително намали възможността за реално съпоставяне на физическите 
обеми на стокообмена след 1992 г., както и за целия разглеждан период. 

След като възстановихме еднозначността в стоковите позиции на статис-
тическите времеви редове на базата на отрасловата структура на КОНС'86 за 
периода 1986 - 2006 г., се постави въпросът за реално сравнение на физичес-
ките обеми на стокообмена спрямо различни базови години, като 1986 г. е 
начална; 1988 г. – върхов износ преди 1992 г.; 1991 г. – най-нисък стокообмен за 
целия изследван период, и т.н. За постигане на съпоставимост на физическите 
обеми е необходимо да се изчислят индексите им, като се елиминира влиянието 
на инфлацията. Теоретично това може да се постигне на базата на средно-
годишните цени на износа и вноса – общо и по стоковите позиции на КОНС'86. 
От практическа гледна точка това е почти невъзможно, тъй като информацията, 
свързана с цените по стокови позиции за периода 1992 - 2006 г., е разпокъсана и 
до голяма степен непълна. Така възниква въпросът за намиране на ежегоден 
универсален дефлатор, чрез който да се коригират индексите на стойностните 
обеми на износа и вноса по отрасловата структура на КОНС'86 и да се получи 
оценка на физическите им обеми, близка до действителната.  
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Тук предлагаме решение за оценка на индекса на физическия обем на 
ВТС след 1991 г., чрез което се въвеждат дефлатори за корекция на годишните 
индекси на стойностните обеми на износа и вноса. Те отчитат комплексно равни-
щето на средногодишната инфлация на индустриалните страни по класацията 
на Международния валутен фонд (МВФ) и след 2001 г. влиянието на дела на 
сделките в USD и EUR и спада на курса на долара спрямо еврото. Начинът на 
въвеждане на дефлаторите е съобразен със следните констатации: 

1. За периода 1986 - 2006 г. МВФ отчита средногодишното равнище на 
инфлацията на развитите индустриални страни. Съгласно класацията на 
Фонда в групата на индустриалните страни са включени: САЩ, Канада, 
Австралия, Япония, Нова Зеландия, Еврозона, Австрия, Белгия, Кипър, Фин-
ландия, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Люксембург, Малта, 
Нидерландия, Португалия, Словения, Испания, Дания, Исландия, Норвегия, 
Швеция, Швейцария, Обединеното кралство.4 

2. Хармонизирането на националните методики за изчисляване на 
средногодишното равнище на инфлацията е предпоставка за реалната й 
оценка. Може да се добави, че така отчетената инфлация от МВФ е съще-
временно и коректна оценка на средногодишното обезценяване на USD като 
световна търговска валута (табл. 6, 7, 8 и 9).  

Таблица 6 
Средногодишно равнище на инфлация на индустриалните страни,                       

1986 - 2006 г. (%) 
Години 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Инфлация - 3.1 3.4 4.6 5.1 4.2 3.2 2.8 2.3 2.4 2.2 
Години 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  

Средно 
за 

периода 

Инфлация 2.0 1.4 1.4 2.4 2.2 1.4 1.9 2.0 2.3 2.4  2.66 

Таблица 7 
Средногодишно равнище на инфлация на индустриалните страни,                        

1988 - 2006 г. (%) 
Години 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Инфлация - - - 4.6 5.1 4.2 3.2 2.8 2.3 2.4 2.2 
Години 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  

Средно 
за 

периода 

Инфлация 2.0 1.4 1.4 2.4 2.2 1.4 1.9 2.0 2.3 2.4  2.59 

Таблица 8 
Средногодишно равнище на инфлация на индустриалните страни,                        

1991 - 2006 г. (%) 
Години 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Инфлация - - - - - - 3.2 2.8 2.3 2.4 2.2 
Години 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  

Средно 
за 

периода 

Инфлация 2.0 1.4 1.4 2.4 2.2 1.4 1.9 2.0 2.3 2.4  2.06 

                                                 
4 Годишници на МВФ. International Financial Statistics, 1999, 2003, 2007, 2008. 
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Таблица 9 

Средногодишно равнище на инфлация на индустриалните страни,                    
1992 - 2006 г. (%) 

Години 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Инфлация - - - - - - - 2.8 2.3 2.4 2.2 
Години 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  

Средно 
за 

периода 

Инфлация 2.0 1.4 1.4 2.4 2.2 1.4 1.9 2.0 2.3 2.4  2.04 

Направените констатации в т. 1 и 2 позволяват да приемем, че търсените 
универсални дефлатори за периода могат да се изчислят на базата на стой-
ностите на средногодишното равнище на инфлация на индустриалните 
страни. Приложени върху индексите на стойностните обеми на износа и вноса, 
се получават коригирани индекси, които са оценки на индексите на физичес-
ките им обеми, близки до действителните (вж. табл. 14 и 15). 

Изчисляването на универсалните дефлатори и коригирането на индекси-
те на стойностните обеми на износа и вноса се извършва по формулите: 

(1) Di =
ik1

100
⎛ ⎞+⎜ ⎟⎝ ⎠

,  

(2) Iki = i

i

I
D

, където: 

Di е дефлаторът за i-тата година; 
i – тата година след базовата; 
k – средногодишното равнище на инфлация за съответния период; 
Ii – индексът на износа (вноса) за i-тата година по цени на съответната 

година; 
Iki – коригираният индекс. 

От 2002 г. се налага допълнително коригиране на индекса с процента 
на девалвация на USD спрямо EUR. Причините за това са: 

●след 2000 г. повечето от сделките във ВТС са в EUR; 
●след 2002 г. курсът на USD спадна спрямо EUR с близо 20% и тази 

тенденция се запази и през следващите години. 
При изчисляването на годишните дефлатори допълнително е отчетен 

делът на сделките във ВТС в основни световни валути (USD, EUR и др.). 
Отчитането след 2001 г. на влиянието на девалвацията на USD спрямо 

EUR и делът на сделките във ВТС в тези валути в годишните дефлатори се 
извършва по следния начин: 

1. На основата на официалните валутни курсове, публикувани от БНБ, 
са изчислени средногодишните курсове на USD към EUR (табл. 10). 
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Таблица 10 

Средногодишни курсове на USD към EUR,                                                                  
2002 - 2006 г. 

2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 
0.94 1.13 1.25 1.25 1.25 

2. От публикуваните след 1999 г. от БНБ структури на износа и вноса на 
България в основни световни валути се вижда, че приблизително 98% от 
търговията са в тези две валути. Останалите 2% са във валути, свързани или 
с USD, или с EUR. Дяловете им можем да включим съответно към двете 
валути, без да се наруши съществено статистическата точност. На базата на 
тези валутни структури и направените сумирания на износа и съответно на 
вноса по регионални общности и страни в зависимост от валутата по сдел-
ките се определят структурите на стокообмена в USD и EUR (табл. 11).  

Таблица 11 

Структура на износа и вноса в USD и EUR,                                                                
2002 - 2006 г. (%) 

 Валути 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 

USD 47.0 38.0 36.0 38.0 39.0 Износ 
EUR 53.0 62.0 64.0 62.0 61.0 
USD 39.0 36.0 35.0 39.0 40.0 Внос 
EUR 61.0 64.0 65.0 61.0 60.0 

3. Обособяването на търговските партньори на България в отделни 
групи е направено във връзка с конкретно изследване на ВТС за периода 
1986 – 2006 г., където обект на разглеждане са и стокообмените с онези 
регионални общности и съвкупности от държави, на чиито пазари българ-
ският износ е реализирал съществени обеми през последните 60 години5. 

Въз основа на историко-политическите дадености и създадените традиции 
в стокообмена външните пазари са обособени в 8 общности от държави. Допъл-
нително за определянето им са повлияли сключените след 1992 г. споразумения 
за свободна търговия и изискването за запазване възможността за еднозначна 
съпоставимост на отрасловите позиции на ВТС за периода 1986 – 2006 г. Осемте 
регионални общности и съвкупности от държави са: 

• страните от Общността на независимите държави (ОНД); 
• страните от Централноевропейското споразумение за свободна търго-

вия (ЦЕФТА) към 31.12.2003 г.; 

                                                 
5 Вж. Тасев, Ал. Външнотърговският стокообмен и външните пазари на Р. България 1988 – 2006 г. - 
Икономика и управление, 2008, N 4. 
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• арабските страни (АС); 
• страните от ЕС-12 към 1986 г.; 
• страните от ЕС-3 към 1986 г.; 
• страните от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ); 
• страните от балканския регион (БР); 
• страните от останалия свят (ОС). 
След 2001 г. търговията с тези общности е идентифицирана по начина 

на заплащане на сделките, т.е. в USD и EUR. Направената валутна иденти-
фикация е на базата на статистически данни от НСИ (табл. 12 и 13). 

Таблица 12 
Структура на износа в USD и EUR по регионални общности,                                     

2002 - 2006 г. 

Регионални общности 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 

ЕС-15+ЕАСТ+ЦЕФТА 91% EUR+9% USD EUR 
ОС+ОНД+АС+БР USD 

Таблица 13 
Структура на вноса в USD и EUR по регионални общности,                                   

2002 - 2006 г. 

Регионални общности 2002 г. 2003 г. 2004 г. г. 2005 г. 2006 г. 

БР USD EUR 
ЕС-15+ЕАСТ+ЦЕФТА EUR 
ОС+ОНД+АС USD 

4. След 2001 г. формулата, чрез която се отчита в дефлаторите влия-
нието на дела на сделките в USD и EUR и на девалвацията на USD спрямо 
EUR както за общия стокообмен, така и по регионални общности, е следната:  

(3) di = i

i i

i

D

100 100.
α β

+
γ

, където: 

di е дефлаторът, в който са отчетени делът на сделките в USD и EUR и 
девалвацията на USD спрямо EUR за i-тата година; 

i – тата година след 2001 г.; 
Di – дефлаторът по формула (1); 

iα – относителният дял на износа или вноса в USD (%); 

iβ – относителният дял на износа или вноса в EUR (%); 

iγ  – средногодишният курс на USD към EUR. 
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Обръщаме внимание, че когато в едно изследване се ползват няколко 
базови години, които в конкретния случай са 1986, 1988, 1991 и 1992, то при 
всяка година редът от дефлатори след нея е различен от редовете дефла-
тори след другите базови години – например при база 1986 г. дефлаторът за 
1993 г. е различен от този за същата година при база 1992 г. 

Тук ще илюстрираме с два примера как се прилага формула (3) за прес-
мятане на дефлаторите di за износа през 2004 г. при бази 1986 и 1992 г. 

Съгласно табл. 6 на 2004 г. при база 1986 г. отговаря i = 18 и k = 2.66. 
От формула (1) следва D18 = 1.6. От табл. 10 имаме iγ  = 1.25 и от табл. 11 - 

iα  = 36% и iβ = 64%. Прилагайки формула (3), се получава: 

d18 = 

25,1.100
64

100
36

60,1

+
= 1.84. 

При база 1992 г. процедурата на изчисленията се повтаря, като от табл. 9 
на 2004 г. отговаря i = 12, k = 2.04 и от формула (1) следва, че D12 = 1.27. От 
табл. 10 и 11 съответно iγ  = 1.25, iα  = 36 % и iβ  = 64%. От формула (3) се 
получава: 

d12 = 

25,1.100
64

100
36

27,1

+
= 1.46. 

Аналогично на дадените примери са пресметнати дефлаторите при 
различните базови години за общия стокообмен на България и конкретно 
за стокообмените по регионални общности. 

Дефлаторите при базите 1986 и 1992 г. за износа и вноса са пред-
ставени за част от годините съответно в табл. 14 и 15, които комплексно 
отразяват постигнатите резултати по отношение на изложените аспекти на 
проблема за съпоставимост на статистическите времеви редове на ВТС на 
България за периода 1986 – 2006 г. Както вече беше отбелязано, тук тези 
резултати са дадени частично. От таблиците са съкратени част от годи-
ните. 

Използвани източници: 

Интернет сайт на Българската народна банка, http://www.bnb.bg 
Интернет сайт на НСИ, http://www.nsi.bg  
Статистически годишници на НСИ, 1970 - 2007. 
International Monetary Fund. International Financial Statistics, 1986 – 2008. 

6.X.2010 г. 
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