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ИКОНОМИЧЕСКАТА  
АКТИВНОСТ В БЪЛГАРИЯ 

1 / 2 0 1 8  

 

 1   ИИА ПО КОМПОНЕНТИ  

 

Източник: МФ 

 2   ДЕКОМПОЗИЦИЯ НА ПРОМЕНЛИВИТЕ В ИИА 

 
Източник: МФ 

 

1 БВП 

2 Промишлено производство  

3 Строителна продукция  

4 Търговия на дребно, оборот  

5 Бизнес климат  

6 Поръчки в промишлеността 

7 
Очаквания за цените в  
промишлеността  

8 
Очаквания за заетите в  
промишлеността 

9 
Натоварване на производст-
вени мощности 

10 M1 

11 
Лихвен %, дългосрочни  
кредити в лева 

12 Приходи от ДДС 

13 Индекс на цената на петрола 

14 
Индекс на цените на неенер-
гийните суровини 

15 БВП ЕС 28 

  
 
 
 
 

През четвъртото тримесечие на 2017 г. 
ИИА1 се понижи до 0.20 спрямо 0.23 
през предходните три месеца. Поло-
жителната му стойност беше изцяло 
обусловена от дългосрочната позиция 
на икономиката. Тя се подобри, дока-
то приносът на цикличния компонент 
беше незначителен. 

 

 

Всички компоненти допринесоха за 
низходящото развитие на ИИА, с изк-
лючение на приходите от ДДС. Пос-
ледните се повишиха по линия на съ-
щественото ускорение на постъпле-
нията от внос, в съответствие с нарас-
тването на вътрешното търсене. Ико-
номическата активност в страните от 
ЕС 28 също се подобри, но беше отче-
тено по-ниско търсене на български 
стоки и услуги, измерено чрез дина-
миката на вноса в държавите от ЕС 28, 
което оказа ограничаващ ефект върху 
растежа на българската икономика. 
Това намери отражение във влошава-
не на цикличната позиция на ИИА, ко-
ято достигна близка до 0 стойност. 
Най-неблагоприятно влияние беше 
отчетено върху свързания с българс-
кия износ показател - индекс на ин-
дустриално производство, което беше 
съпроводено и с по-нисък растеж на 
международните цени на неенергий-
ните суровини. 
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Sheet1

		Година		Тримесечие		Индикатор на икономическа активност (ИИА)*

		2002		I		-0.03

				II		-0.14

				III		0.30

				IV		0.24

		2003		I		0.44

				II		0.72

				III		0.23

				IV		0.42

		2004		I		0.40

				II		0.59

				III		0.73

				IV		0.81

		2005		I		0.66

				II		0.60

				III		0.55

				IV		0.50

		2006		I		0.36

				II		0.47

				III		0.66

				IV		1.20

		2007		I		1.02

				II		1.49

				III		0.97

				IV		0.24

		2008		I		0.74

				II		0.28

				III		0.08

				IV		-0.58

		2009		I		-1.92

				II		-2.93

				III		-2.98

				IV		-2.41

		2010		I		-1.89

				II		-0.34

				III		0.03

				IV		0.21

		2011		I		0.36

				II		0.39

				III		0.14

				IV		-0.28

		2012		I		-0.05

				II		-0.53

				III		-0.53

				IV		-0.57

		2013		I		-0.50

				II		-0.75

				III		-0.55

				IV		-0.38

		2014		I		-0.32

				II		-0.02

				III		0.29

				IV		0.13

		2015		I		0.43

				II		0.24

				III		0.01

				IV		-0.07

		2016		I		0.05

				II		-0.10

				III		-0.12

				IV		0.11

		2017		I		0.08

				II		0.29

				III		0.23

				IV		0.20

						*  С добавянето на нови данни за всяко тримесечие, ИИА се преизчислява за целия период от 2002г. насам.
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 3   ОЦЕНЕНИ ЦИКЛИЧНИ КОЛЕБАНИЯ В ЕВРОЗОНАТА И В БЪЛГАРИЯ* 

 

*  Корелацията е изчислена за периода първо тримесечие на 2002 г. – четвърто тримесечие 
на 2017 г. 

Източник: МФ, CERP 

 

 4   ИИА И БВП* 

 
* С цел постигане на сравнимост, данните за БВП са нормирани, като от стойността на пока-
зателя е извадена неговата средна и полученият резултат е разделен на стандартното отк-
лонение. 
** Данните за ИИА и БВП през първото  тримесечие на 2018 г. са прогнозни.  

Източник: МФ 

Очакванията от предходното триме-
сечие за по-нисък принос на циклич-
ния компонент се реализираха през 
четвъртото тримесечие на 2017 г. Ог-
раничаващо влияние върху икономи-
ческия цикъл оказа все още потисна-
тата циклична позиция на еврозоната 
в периода юли-септември, измерена 
чрез композитния индикатор €-coin2 
От месец октомври 2017 г. обаче €-
coin започна съществено да се ускоря-
ва, в резултат от нарастването на ин-
дустриалното производство и по-
благоприятните оценки за доверието 
на потребителите и бизнеса.  

 

 

 

 

 

Оценката за ИИА през първото триме-
сечие на 2018 г. показва понижение 
спрямо края на 2017 г. Ограничаващо 
влияние върху композитния индика-
тор се очаква по линия на външната 
среда, както и свързаните с нея пока-
затели, в т.ч. индекс на индустриално-
то производство, натоварване на про-
изводствените мощности, очаквания-
та за цените и за заетостта в сектора. 

 

 

1
  Вж. „Същност и методология на ИИА“ 

2
  Данни и подробни обяснения за методология-

та на съставяне на индикатора за бизнес ци-
къла на еврозоната €-coin са достъпни на 
http://eurocoin.cepr.org. Тъй като този индика-
тор е месечен, данните за него са осреднени, 
за да може да се сравнява с ИИА, който е с 
тримесечна честота. Също така, индикаторът 
€-coin изключва само краткосрочните (сезон-
ните) колебания в икономическата активност 
в еврозоната и за да бъде съпоставим с ИИА 
беше необходимо да бъде премахнат дългос-
рочният тренд във времевия ред с филтър на 
Ходрик-Прескот. 
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