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Abstract: This article is the second in a row that intends to present a brief overview of major studies worldwide that 
examine the influence of various determinants over housing price dynamics. It is a sequel of the article named 
“Research on theories regarding credit determinants of housing prices” and that is why its aim is to focus on non-
credit conditions being in correlation with housing prices. The central object of study is the housing price cycle – why it 
happens, what causes it, how big its magnitude is and what pattern it follows in respect to the underlying factors that 
have caused it. In terms of determinants being discussed in the paper we focus on procyclical ones, among which are 
economic activity, income, current account in the balance of payments and the mechanism of functioning of the real 
estate market itself. The latter includes average size and time for concluding of deals, as well as the availability and 
market liquidity of dwellings and land plots. Special attention is paid to the importance of the homeownership rate in 
respect to the housing booms and busts. Other unorthodox determinants that are covered include the process of 
gentrification of neighbourhoods and local cultural specifics. 
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Увод 
Настоящата статия е продължение на пред-

ходна с името „Проучване на теории за кре-
дитните детерминанти на жилищните цени“ 
от 2019 г. Общата им цел е да представят в 
обобщен вид основни изводи от направени про-
учвания върху факторите с влияние над жилищ-
ните цени. Предметът на изследване на насто-
ящата статия е влиянието на факторите от нек-
редитен характер върху жилищните цени, до-
колкото предходната статия разглежда тези от 
кредитен характер. Обект на изследване са жи-
лищните цени като функция на пазара на жили-
ща и цикличността им. Актуалността на проб-
лематиката произтича от значимата роля на жи-
лищния пазар за икономическото развитие на 
държавите и социалното благоденствие на насе-
лението. Неговата нестабилност обаче създава 
значими проблеми, които могат да бъдат пре-
дотвратени, ако се познават първопричините за 
цикличността и появата на имотни балони. 

Влияние на икономическия цикъл 
Наред с факторите от кредитен характер 

съществува една друга голяма група от детер-
минанти, която влияе върху изменението на жи-
лищните цени. Тази група е свързана с иконо-
мическите цикли. Конкретно на жилищния па-

зар цикличността се изразява в редуването на 
отделни фази на ръст и корекция между пика 
(имотен бум, водещ до прегряване) и дъното 
(срив, при който цените се понижават с двуциф-
рен темп и остават на тези нива за средносрочен 
период от време). Типично за фазата на рас-
теж са растящият брой сделки, скъсяването на 
времето за реализация на жилищата и бурният 
ръст на цените. Във фазата на корекция пък са 
характерни обратните процеси.  

Потвърждаване на съждението, че жилищни-
те цени са в пряка зависимост от промени в до-
ходите и от фазата на икономическия цикъл е 
направено в изследването на Hirata, Kose, Otrok, 
& Terrones (2013), но и на редица други автори. 
Емпиричната литература за жилищните пазари 
доказва важността на кривите на цикличността 
и тяхното отношение към промените в ликвид-
ността на пазара. 

Анализирайки данните от жилищния пазар на 
33 държави за периода 1980-2013 г., Chien, Lee, & 
Cai (2014) стигат до заключението, че икономи-
ческата активност предопределя в най-голяма 
степен динамиката на цените на жилищата. Те ус-
тановяват още, че тази зависимост е по-силно из-
разена в държавите с по-ниски доходи, отколкото 
в държавите с по-високи доходи. Сред двигатели-
те на жилищните цени Igan & Loungani (2012) по-
сочват промените в доходите, а Borio и McGuire 
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(2004) – състоянието на капиталовия пазар, кои-
то също са подвластни на икономическия цикъл. 
Според вторите, пиковите стойности на жилищ-
ните цени имат склонност да следват борсовите 
върхове с лаг от поне една година и при наличие-
то на възходяща икономическа активност. 

Herring & Wachter (1999) анализират връзки-
те между жилищните и банкови цикли по дър-
жави. Те откриват силна корелация между със-
тоянието на финансовата система и това на жи-
лищния пазар както при развитите, така и при 
развиващите се държави. Все пак по-ярко изра-
зена се оказва корелацията между тях в държа-
вите, в които банките играят по-силна роля на 
жилищния пазар. Други автори отчитат значима 
корелация между изменението на жилищните 
цени и циклични макроикономически показате-
ли като реален БВП, безработица, лихвени про-
центи и инфлация (Englund & Ioannides, 1997; 
Capozza, Hendershott, Mack, & Mayer, 2002). От 
тази взаимовръзка те изхождат, че жилищните 
цени също имат цикличен характер. 

В допълнение, някои изследвания доказват, 
че циклите на жилищния пазар проявяват пози-
тивна корелация спрямо обема на транзакции-
те (Stein, 1995) и негативна спрямо средната 
продължителност на периода за продажба на 
имот (Krainer, 2001). В модела на Burnside, 
Eichenbaum, & Rebelo (2016) временният жили-
щен бум е породен от заразен оптимизъм, кой-
то постепенно отмира с все по-увереното усе-
щане на купувачите за реалното състояние на 
макроикономическите индикатори. При Ortalo-
Magne & Rady (2006) тази роля играе рязкото 
покачване на доходите на финансово-
ограничените купувачи на първо жилище. Ръс-
тът на доходите води до свръх реакции в цените 
и обемите на имотните сделки, които нямат ра-
ционална основа.  

Някои от теориите отдават шоковите флук-
туации на жилищния пазар на изменението в 
наличността от жилища за продажба (Wheaton, 
1990) и свързаното с това време за сключване на 
сделка (Williams, 1995), както и на шокове в 
търсенето, пораждани от по-високи доходи или 
увеличена мобилност на купувачите (Novy-
Marx, 2005). Не на последно място Case & 
Shiller (2003) откриват, че в по-голямата си част 
купувачите на жилища не оценят достатъчно 
добре риска от имотните инвестиции, имат не-
реалистични очаквания за нарастване на жи-
лищните цени в бъдеще и погрешно разбират 

икономическите фундаменти на пазара. Всичко 
това са предпоставки за образуването на имотен 
балон. 

Горещи и студени фази 
Автори като Ceron & Suarez (2006) разделят 

фазите на жилищния пазар на горещи и студени. 
По време на „горещата“ фаза на жилищния 
цикъл доверието сред купувачите нараства, 
обемът спекулативно търсене се увеличава, рас-
те броят на сделките, а средното време за реали-
зация на имот се скъсява. „Студената“ фаза, 
от друга страна, се характеризира обикновено с 
по-голяма несигурност, намаляло спекулативно 
търсене, по-малък брой сделки и по-
продължително средно време за реализация на 
имот. В допълнение, жилищният цикъл преми-
нава през фази на слаба волатилност (лесно 
прогнозируем) и силна волатилност (трудно 
прогнозируем). 

Ceron & Suarez стигат до заключението, че в 
действителност тези фази изпреварват промя-
ната на цената, която следва по инерция с из-
вестен лаг. Така горещите и студени фази на 
имотния пазар не съвпадат идеално с върховете 
и дъната на цените. Друг извод е, че циклите на 
висока и ниска волатилност са силно устойчиви 
и се проявяват във времето с една и съща безус-
ловна честота (средно на ок. 6 години). За свое-
то проучване Ceron & Suarez изследват проце-
сите на жилищния пазар в 14 развити държави 
във времеви диапазон от около 30 години. 

Роля на дела на собствените жилища 
Връзка между дела на собствените жилища 

и жилищния цикъл търси Stefanie J. Huber 
(2016). За тази цел тя обработва емпирични 
данни от 18 държави, членки на Организацията 
за икономическо сътрудничество и развитие 
(ОИСР). Huber установява, че делът на собстве-
ните жилища в дадена държава е в силна поло-
жителна корелация с честотата и интензи-
тета на проявление на жилищните цикли (бу-
мове и сривове), без обаче да се наблюдава ко-
релация с тяхната амплитуда. Според методоло-
гията на авторката честотата представлява 
броя на завършените ръстове и спадове в извад-
ката; амплитудата – промяната в проценти на 
жилищните цени от връх (дъно) до дъно (връх); 
а интензитетът – промяната на цените за еди-
ница време, т.е. амплитудата, разделена на про-
дължителността в тримесечия. 
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От горното следва, че страните с по-висок дял на 
собствените жилища отчитат по-висока циклич-
ност (повече на брой екстремни стойности на це-
ните), отколкото страните с по-нисък дял на собст-
вените жилища. А по-високата цикличност е пред-
поставка за формирането на ценови балон. Автор-
ката също така прави извода, че показателите LTV 
(loan-to-value, съотношение на размера на ипотечен 
кредит към стойността на обезпечението) и коефи-
циента на ипотечни кредити към БВП нямат зна-
чима познавателна стойност за предвиждане на 
честотата и интензитета на жилищните цикли, но 
могат да подскажат за тяхната амплитуда. 

Huber застъпва тезата, че от гледна точка на 
провежданата политика за управляващите е по-
важен какъв е интензитетът на един жилищен 
бум или срив, отколкото неговия магнитуд (ам-
плитуда). Това е така, защото ако скоростта на 
изменение на жилищните цени е по-плавна, то 
тогава негативните ефекти могат да се избегнат 
с провеждането на подходяща макропруденци-
ална1 политика. При рязко настъпване на тези 
изменение обаче управляващите няма да разпо-
лагат с нужното време за реакция за неутрали-
зиране на рисковете. Това би заплашило устой-
чивостта на финансовия сектор и оттам на реал-
ната икономика.  

Редица емпирични изследвания доказват, че 
рецесии, които са свързани със срив на жилищ-
ните цени, са не само по-продължителни, но и 
по-дълбоки спрямо нормални рецесии или реце-
сии, свързани с борсов срив на акциите. В пър-
вия случай продължителността им е 4 години, а 
във втория 2,5 години. Доколкото имотният 
срив има по-голямо отражение върху потребле-
нието и инвестициите, той засяга по-тежко и 
БВП – в първия случай (на имотен срив) БВП се 
свива средно с 8%, а във втория (на борсов 
срив) – с 4% (Claessens, Kose, & Terrones, 2012). 

Като продължение на своето изследване за 
ролята на дела на собствените жилища върху 
проявлението на жилищния цикъл, Huber (2018) 
проучва какво влияние има върху него и делът 
на потребителските разходи за жилищни услу-
ги. Тя открива, че когато разходите за жилищни 
услуги имат малък дял спрямо другите потреби-
телски разходи, то наемните нива ще бъдат нис-
ки, а оттам и цените на самите жилища. Пос-
ледното произтича от фундаменталното прави-
ло, че стойността на едно жилище се определя 
от дисконтирания паричен поток, което то може 
да генерира (т.е. от потока от приходи от наем). 

Крайните изводи са, че икономиките с ниска 
фундаментална стойност на жилищата (т.е. с 
нисък дял на жилищните разходи и респективно 
на наемните нива) са в по-висока степен подат-
ливи на имотен балон, тъй като потенциалът му 
да нараства е по-голям. Това са икономики, при 
които делът на собствените жилища е по-
висок, доколкото съществува отрицателна коре-
лация между него и дела на разходите за жи-
лищни услуги. 

Имотни бумове и текуща сметка 
Немалка група от автори свързват имотните 

бумове и с друг неразгледан дотук фактор - те-
кущата сметка на платежния баланс. Сред тях 
са Adam, Kuang, & Marcet (2012), които откри-
ват, че държавите с резки скокове на цените на 
жилищата страдат още и от големи дефицити по 
текущата сметка (т.е. имат висока задлъжнялост 
към чужбина). Жилищният бум е съпроводен и 
от скок на реалното частно потребление, т.е. на-
лице е позитивна корелация между тях. Не на 
последно място ръстът на жилищните цени и 
разширяването на дефицита по текущата сметка 
обикновено се случват в период, когато очаква-
нията на икономическите агенти са за значите-
лен спад на реалните лихвени проценти. 

В подкрепа на твърдението, че дефицитът 
по текущата сметка води до по-скъпи жилища, 
са изследванията на Bernanke, 2005; Bernanke, 
2010; Aizenman & Jinjarak, 2009; Justiniano, 
Primiceri, & Tambalotti, 2014. Обяснението може 
да се представи чрез хипотезата на Bernanke 
(2005) за балансите по текущите сметки. Според 
нея всеки дефицит по тях се компенсира от ра-
вен по размер капиталов приток. От своя страна 
капиталовите потоци, които се изливат на мест-
ния пазар, водят по поскъпване на жилищата 
индиректно чрез понижаване на лихвите. По-
добни изводи се затвърждават от емпирични 
проучвания на Hepsen & Asici (2013) и Vernon 
(2017) съответно за Турция и САЩ.  

Друга част от тази група автори изследва об-
ратното влияние – на жилищните цени върху 
баланса по текущата сметка (Fratzscher, 
Juvenal, & Sarno, 2010; Laibson & Mollerstrom, 
2010; Geerolf & Grjebine, 2013). Тяхната теза 
също е подкрепена с емпирични данни, според 
които със сигурност може да се твърди, че шо-
ковете в жилищните цени са основна детерми-
нанта за състоянието на текущата сметка, по-
силна дори от промените във валутния курс. 
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Факторът земя 
Цената на земята (парцелите за строителст-

во) е друг фактор, който може да вкара жилищ-
ния пазар във възходяща ценова спирала. За да 
го изследват Knoll, Schularick, & Steger (2014) се 
връщат повече от век назад (до 1870 г.), за да 
съберат данни за цените на жилищата в редица 
развити държави. Те установяват, че реалните 
цени на жилищата в повечето държави са в пре-
обладаващата си част относително постоянни 
за периода от XIX в. до средата XX в. В следво-
енния период обаче реалните цени на жилищата 
почти се утрояват. Основна роля за това нараст-
ване изиграват повишаващите се цени на земя-
та, докато реалните разходи за строителство се 
запазват приблизително без промяна.  

Цената на земята оказва още по-силно влия-
ние върху цените на къщите, тъй като парцелът 
при тях е по-голям от този на жилищата и обик-
новено включва и дворно място. В тази връзка 
Davis & Heathcote (2007) установяват, че жи-
лищните цени са по-високи, волатилни и се по-
качват по-бързо в градовете, в които земята 
има по-висок дял в общата стойност на жили-
щата. Такъв град е Сан Франциско, за който ав-
торите изчисляват, че цената на парцела форми-
ра 80.4% от стойността на жилището. На проти-
воположния край на скалата е Оклахома сити с 
дял на земята в себестойността на жилището от 
едва 12,6%. Един от факторите за резкия скок на 
цената на земята е нееластичното търсене, което 
в случая със Сан Франсиско е свързано с техно-
логичния бум в разположената около него Си-
лициева долина. Авторите заключават, че зара-
ди тенденцията земята да увеличава дела си в 
общата себестойност на жилищата, то тези имо-
ти с течение на времето ще се превръщат във 
все по-рисков инвестиционен актив. 

Демография и „джентрификация“ 
Силен фактор извън чисто икономическите, 

влияещ върху търсенето на жилища, а оттам и 
върху цените им, е демографията. Тук включ-
ваме броя на населението и процесите, свързани 
с неговото изменение, структурата на домакинс-
твата, посоката и силата на миграция. Натискът 
върху търсенето предизвиква стремеж за догон-
ване от страна на предлагането. Особеността 
тук е, че отговорът е постепенен и отложен във 
времето, заради продължителността на периода 
за получаване на разрешителни, проектиране и 
строителство. Именно тази закъсняла във вре-

мето реакция на предлагането отдалечава це-
ните на жилищата от равновесната им точка 
и е предпоставка за цикличността на пазара. 

Демографските фактори влияят върху жи-
лищните цени не само чрез естествения и меха-
ничен прираст на населението, но и посредст-
вом неговата структура. В тази връзка е интере-
сен процесът, известен с термина „джентрифи-
кация“. При него е налице тенденция на засел-
ване на заможни обитатели в даден квартал, ко-
ето предизвиква облагородяване на прилежащия 
район. Обикновено настъпват промени в етни-
ческия състав на местната общност, тъй като 
традиционните ѝ обитатели с по-ниски доходи 
са принудени да я напуснат в резултат от пос-
къпналите наеми и повишени цени на имотите. 
Заради противоречивите си социалните аспекти, 
конотативният подтекст на джентрификацията е 
обикновено негативен. 

Изследване на Piazzesi & Schneider (2016) 
показва, че по време на жилищните цикли след 
2000 г. по-евтините къщи отчитат по-резки 
ръстове и спадове спрямо по-скъпите къщи, а 
не обратното. Авторите обясняват този феномен 
именно с процеса на „джентрификация“, който 
засяга най-вече тези бедни квартали, които са 
разположени в непосредствена близост до бога-
ти квартали. Облагородяването всъщност се 
оказва основната движеща сила за резкия скок 
на цените на доскоро считаните за нискокачест-
вени жилища.  

До подобни заключения, но по отношение на 
земята, достигат Kuminoff & Pope (2013). Те ус-
тановяват, че най-евтините градски парцели 
всъщност претърпяват най-сериозни колебания в 
цените си по време на бумовете и сривовете на 
пазара. Същите автори доказват, че съществуват 
съществени различия в пазарната стойност на 
земята и постройките върху нея в рамките на 
един и същи град. Landvoigt, Piazzesi, & 
Schneider (2015) също разглеждат вариацията в 
цените на жилищата от гледна точка на техните 
качества. Те заключават, че в рамките на един 
град силното търсене в ниския ценови сегмент 
ще прелее към средния, което ще повлияе и на 
високия жилищен сегмент. Подобно въздействие 
е опосредствано от кредитната политика на бан-
ките. Това доказва тезата на авторите, че имот-
ният пазар не е съвършено сегментиран и винаги 
е налице преливане – факт, който прави още по-
трудно прогнозирането на жилищните цени и 
намирането на равновесна точка на пазара. 
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Влияние на културните особености 
Разглеждайки многобройните фактори, влия-

ещи върху жилищните цени, следва да споме-
нем и тези от културен и психологически харак-
тер. В повечето случаи те са неявни и специ-
фични за местните жилищни пазари. Minkov & 
Blagoev (2009) отбелязват, че прогнозите на база 
икономически индикатори имат висока склон-
ност към грешки, която може значително да се 
намали, ако те се допълнят с отчитане на кул-
турните различия. Заради самата същност на 
културата, тези специфики за отделните държа-
ви се запазват изключително постоянни във 
времето, което ги прави важна съставна част на 
всяка дългосрочна прогноза. 

Сравнявайки данни от Англия и Япония, 
Ozaki (2002) установява, че културните разли-
чия оказват влияние върху физическите форми 
на жилищата, като английските домакинства 
наблягат на осигуряването на по-голямо лично 
уединение, докато японците държат на фамил-
ната сплотеност в домовете. Подобни нацио-
нални специфики, ценности и традиции се оказ-
ва предопределят и избора измежду живеенето 
в собствен дом или под наем. Според Elsinga & 
Hoekstra (2005) притежаването на собствено 
жилище е характерно за страните, които залагат 
на икономическата независимост или фамилни-
те традиции. Този избор е присъщ и за много-
людните семейства, за които притежаването на 
собствен дом носи по-голяма сигурност. Обрат-
но, обществата с по-щедри социални системи 
имат по-добре развит пазар на жилища под наем 
и склонност да живеят в такива.  

Осланяйки се на пирамидата на потребности-
те на Маслоу2, Stoykova & Chou (2013) разделят 
обществата на две групи – оцеляващи (борещи се 
за задоволяване на базисните потребности) и се-
беизразяващи се (целящи се към задоволяване на 
потребностите от върха на пирамидата). Това 
виждане се базира на по-ранно изследване на 
Harris & Young (1983), според които оцеляващи-
те общества натъртват на важността на цената 
като предопределящ фактор за избор на жилище, 
докато себеизразяващите се общества са по-
склонни да демонстрират индивидуален вкус и 
ценности при избора на свой дом. 

Според Stoykova & Chou, в зависимост от то-
ва в коя от двете групи попадат – оцеляващи 
или себеизразяващи се, обществата отдават раз-
личен приоритет към притежаването на соб-
ствено жилище. Незадоволителни климатог-

рафски условия и тежка икономическа ситуация 
тласкат обществата към първата група и обрат-
ното – благоприятни климатографски условия и 
благоденстваща икономическа среда са пред-
поставка за развитие на общества от втория тип. 
Авторките защитават тезата, че при оцеляващи-
те общества се наблюдава по-солидно нараст-
ване на дългосрочните цени на жилищата, до-
колкото осигуряването на подслон се възприема 
като едно от най-важните решения в живота на 
човек. То е  свързано със задоволяване на физи-
ческите потребности от сигурност, описани в 
долните нива на пирамидата на Маслоу. Така 
много по-вероятно е при тях да се наблюдава 
екстремно и нестабилно нарастване на цените, 
което прави пазара по-рисков. В същото време 
при себеизразяващите се общества следва да се 
очаква ръстът на цените на жилищата да е 
по-стабилен и по-равномерно разпределен. Това 
е причината пазарът на недвижими имоти при 
тях да е по-малко рисков и не толкова волати-
лен по време на икономически кризи. 

Заключение 
От направения преглед на фактори с некре-

дитен характер, оказващи влияние върху жи-
лищните цени, очертахме няколко основни гру-
пи. Най-голяма от тях обединява фактори, които 
произтичат от икономическия цикъл, т.е. са про-
циклични. Такива са икономическата активност, 
изменението на доходите, състоянието на капи-
таловия пазар и банковата система, характерис-
тиките на самия жилищен пазар, в т.ч. среден 
размер и време за сключване на сделките, на-
личност и ликвидност на жилищата и земята за 
строителство. Текущата сметка на платежния 
баланс пък е процикличен фактор, проявяващ 
двупосочна връзка с жилищните цени. Други 
групи извън икономическите също имат същес-
твено влияние върху пазара – сред тях разгле-
дахме тези с демографски и културен характер. 
Не на последно място делът на собствените 
жилища се оказва ключова характеристика на 
жилищния пазар, доколкото този показател има 
отношение върху честотата, интензитета и амп-
литудата на жилищните цикли. 

Бележки 
1 Пруденциалните политики са тези, които 

включват действия, насочени към заздравяване 
на прилаганите практики и ограничаване на по-
еманите рискове. Представката “макро” показва, 
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че тези политики се отнасят за финансовата сис-
тема като цяло, а не индивидуално за отделните 
финансови институции, което всъщност е мик-
ропруденциална политика. Така макропруден-
циалната политика е насочена към поддържане-
то на финансовата система в добро здраве и 
премахване на рисковете и слабостите в нея. 

2 Пирамидата представлява йерархична сис-
тема на потребностите на човека, съставена от 
американския психолог Ейбрахам Маслоу. Пър-
вото и най-базисно ниво (основата на пирамида-
та) са физиологичните потребности (храна, во-
да, др.), следвани последователно нагоре към 
върха на пирамидата от екзистенциални (подс-
лон, безопасност, др.), социални (общуване, 
привързаност, др.), престижни (самоуважение, 
признание, др.) и духовни (познание, себереали-
зиране) потребности. Според Маслоу, потреб-
ностите на човек се определят от стъпалото, на 
което се намира. След като задоволи всички 
свои потребности на него, човек може да се из-
качи на следващо стъпало на пирамидата. 
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