
 

Минист ер ство  на  фи нан с ите,  ди р екция  " Икономич еска  и  фина нсова  поли тика"  

ИНДИКАТОР НА  
ИКОНОМИЧЕСКАТА  
АКТИВНОСТ В БЪЛГАРИЯ 

 на ИИА 

Индикаторът на икономическата активност (ИИА) има за цел да представи в обобщен вид 
текущото състояние на българската икономика, както и да оцени динамиката на дългосрочния 
и цикличния й компоненти. Той е конструиран чрез динамичен факторен модел и е съставен от 
петнадесет макроикономически променливи, измерващи промените както във вътрешната, 
така и във външната икономическа среда. Брутният вътрешен продукт (БВП) е друг обобщаващ 
индикатор за икономическата активност в страната, като динамиката на ИИА и на БВП имат 
сходен характер през повечето периоди на наблюдение. Въпреки това е възможно в отделни 
периоди да се наблюдават различия както по отношение на степента на промяната, така и по 
отношение на посоката на изменение на двата индикатора. 

Като съставен индикатор, ИИА има редица предимства: 

 Ако данните за променливите, от които е съставен ИИА, се ревизират, промяната на 
съставния индикатор е значително по-малка като размер от ревизията, направена в 
данните за БВП; 

 Динамиката на БВП понякога се влияе от специфични за икономическите сектори 
фактори, които често са дискретни или временни по характер и затова не би следвало 
да се интерпретират като фактори, засягащи общата икономическа ситуация. 

Разлагането на всеки времеви ред на общ и специфичен компонент позволява да се 
елиминира въздействието на временните и специфичните фактори, както и да се правят 
корекции за възможни грешки в измерването на дадена променлива. 

ИИА е изчислен въз основа на динамичен факторен модел, приложен към набор от данни по 
тримесечия за 67 макроикономически времеви реда за бизнес ситуацията както в България, 
така и в международен аспект. Впоследствие броят на променливите, съставляващи 
индикатора, е намален на 15, като всяка променлива се използва с реалното й изменение 
спрямо съответното тримесечие на предходната година. Променливите, съставляващи ИИА, са 
взети в текущия период или с лаг от един период, както следва (лагът е представен в скоби): 
БВП (0), индекс на промишлено производство (0), индекс на строителна продукция (0), индекс 
на оборота в търговията на дребно (0), общ бизнес климат (-1), осигуреност на промишленото 
производство с поръчки (-1), очаквания за заетостта в промишлеността (-1), очаквания за 
цените в промишлеността (-1), средна натовареност на производствените мощности (0), 
паричен агрегат М1 (0), лихвен процент по дългосрочни кредити в лева (-1), приходи от ДДС (0), 
индекс на цената на петрола (-1), индекс на международните цени на неенергийните суровини 
(-1) и БВП на ЕС 28 (-1). 

Оценката на цикличния компонент на ИИА е направена, като са елиминирани: 

 Дългосрочният компонент, като е използван филтърът на Ходрик-Прескот. Въпреки че 
разглежданият филтър е бил предмет на много дискусии, той все пак остава най-
широко използваната техника за премахване на тренда в икономическите редове; 

 Краткосрочният компонент, отчитащ колебания в рамките на една година и изчислен 
въз основа на плъзгаща се средна с прозорец от 4 периода. 

СЪЩНОСТ И МЕТОДОЛОГИЯ НА ИИА 
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