
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНДИКАТОР НА  
ИКОНОМИЧЕСКАТА  
АКТИВНОСТ В БЪЛГАРИЯ 
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 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 

  
 
 
 

ИИА1 възлезе на 0.05 през второто 

тримесечие на 2018 г., отбелязвай-

ки минимално понижение от 0.02 
пр.п. спрямо първите три месеца на 

годината. Задълбочаването на спа-

да на цикличния му компонент бе-

ше компенсирано от продължава-
щото подобрение в оценената дъл-

госрочна позиция на икономиката. 

 

 

По-голямата част от показателите, 
включени в ИИА, се характеризира-

ха с влошена циклична позиция, с 

водещ принос от страна на про-

мишленото производство. Висок 

отрицателен принос имаха и по-
ниското натоварване на производс-

твените мощности, международни-

те цени на неенергийните суровини 

и петрола, и БВП на ЕС-28. Въпреки 

отчетеното намаление при индика-
торите, свързани с външното търсе-

не, прави впечатление, че циклич-

ната позиция на показателите, от-

разяващи нагласите на предприе-

мачите, в т.ч. оценките за бизнес 
климата, поръчките и очакванията 

за заетостта и цените в промишле-

ността, се запази близка до пред-

ходните три месеца. Цикличният 

компонент на приходите от ДДС от-
чете съществено подобрение и 

имаше основен принос за ограни-

чаване на понижението на ИИА.  
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ИИА остана стабилен  


Sheet1

		Година		Тримесечие		Индикатор на икономическа активност (ИИА)*

		2002		I		-0.02

				II		-0.13

				III		0.31

				IV		0.24

		2003		I		0.44

				II		0.72

				III		0.23

				IV		0.42

		2004		I		0.42

				II		0.59

				III		0.73

				IV		0.82

		2005		I		0.66

				II		0.60

				III		0.56

				IV		0.51

		2006		I		0.35

				II		0.48

				III		0.65

				IV		1.21

		2007		I		1.04

				II		1.51

				III		0.98

				IV		0.25

		2008		I		0.75

				II		0.28

				III		0.10

				IV		-0.60

		2009		I		-1.96

				II		-2.97

				III		-3.02

				IV		-2.44

		2010		I		-1.92

				II		-0.34

				III		0.02

				IV		0.20

		2011		I		0.36

				II		0.39

				III		0.14

				IV		-0.28

		2012		I		-0.05

				II		-0.53

				III		-0.53

				IV		-0.59

		2013		I		-0.52

				II		-0.77

				III		-0.57

				IV		-0.40

		2014		I		-0.31

				II		-0.01

				III		0.30

				IV		0.14

		2015		I		0.44

				II		0.22

				III		-0.00

				IV		-0.09

		2016		I		0.05

				II		-0.08

				III		-0.12

				IV		0.11

		2017		I		0.08

				II		0.27

				III		0.23

				IV		0.22

		2018		I		0.07

				II		0.05



						*  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 

 

Източник: МФ, CERP 

 

 4   ИИА И БВП* 

 

*    С цел постигане на сравнимост, данните за БВП са нормирани, като от стойността на показа -
теля е извадена неговата средна и полученият резултат е разделен на стандартното откло-
нение. 

** Данните за ИИА и БВП през третото тримесечие на 2018 г. са прогнозни.  

Източник: МФ 

През второто тримесечие на 2018 г. 

цикличният компонент на €-coin2 

отчете спад под влиянието на по-

ниската индустриална активност и 

влошаване на доверието на предп-
риемачите в страните от еврозона-

та. В условията на ограничаване на 

световната търговия и продължа-

ващо влошаване на доверието на 

бизнеса в периода юли-септември, 
цикличният компонент на €-coin ос-

тана отрицателен, независимо че 

през последния месец индикаторът 

се повиши, подпомогнат от поло-

жителната динамика на цените. По-
тиснатата циклична позиция на ев-

розоната се очаква да има негатив-

но влияние върху ИИА през третото 

тримесечие, като в периода от 

2016 г. насам се наблюдава засил-
ване на синхронизацията на бъл-

гарския бизнес цикъл с този на ос-

новните търговски партньори в те-

кущия период. 

Оценката за ИИА през третото три-
месечие на 2018 г. показва влоша-

ване, в съответствие с очакванията 

за продължаване на спада в цик-

личната позиция, при запазване на 
възходящата тенденция при дъл-

госрочния компонент. Всички про-

менливи, включени в ИИА, ще имат 

отрицателен принос към очаквана-

та низходяща динамика на компо-
зитния индикатор. 

 

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, индика торът 

€-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. 

 

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Цикличен компонент на  ИИА в България 

Цикличен компонент на  €-coin 

-1.6

-1.2

-0.8

-0.4

0.0

0.4

0.8

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III

2013 2014 2015 2016 2017 2018**

БВП 

ИИА 

http://www.minfin.bg/bg/page/870
mailto:secretary.evp@minfin.bg
http://www.minfin.bg/upload/35622/Sushtnost+i+metodologia+IIA.pdf

