
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНДИКАТОР НА  
ИКОНОМИЧЕСКАТА  
АКТИВНОСТ В БЪЛГАРИЯ 

2 / 2 0 1 9  

 
 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 произв. мощности 

10 M1 

11 Лихвен %, дълг. кредити в лева 

12 Приходи от ДДС 

13 Межд. цена на петрола 

14 Межд. цена  на неенерг. суровини 

15 БВП ЕС 28 

  

 

Подобрението на ИИА1 през първото 

тримесечие отразяваше по-ниската от-

рицателна стойност на цикличния ком-

понент спрямо края на предходната 

година, докато дългосрочната позиция 

остана относително непроменена. 

Развитието на общия цикличен компо-

нент бе подкрепено от подобрението 

при по-голямата част от включените в 

ИИА променливи, като водещо значе-

ние имаха приходите от ДДС, промиш-

леното производство, оборотът в тър-

говията на дребно, М1 и лихвеният 

процент по дългосрочните кредити в 

лева. Така, очакванията от предходно-

то тримесечие за по-голямо негативно 

влияние на цикличния компонент и за-

дълбочаване на спада на ИИА през 

първото тримесечие на 2019 г., не се 

реализираха.  

Въпреки отчетеното циклично подоб-

рение, част от показателите отбелязаха 

влошаване на цикличната си позиция. 

Това бе най-ясно изразено при индек-

сите на международните цени на пет-

рола и неенергийните суровини, и 

очакванията за заетостта в промишле-

ността. 
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Sheet1

		Година		Тримесечие		Индикатор на икономическа активност (ИИА)*

		2002		I		-0.02

				II		-0.13

				III		0.31

				IV		0.24

		2003		I		0.45

				II		0.74

				III		0.26

				IV		0.44

		2004		I		0.43

				II		0.61

				III		0.75

				IV		0.84

		2005		I		0.68

				II		0.62

				III		0.57

				IV		0.51

		2006		I		0.36

				II		0.48

				III		0.67

				IV		1.24

		2007		I		1.06

				II		1.55

				III		1.01

				IV		0.25

		2008		I		0.75

				II		0.28

				III		0.08

				IV		-0.62

		2009		I		-1.99

				II		-3.02

				III		-3.06

				IV		-2.49

		2010		I		-1.95

				II		-0.36

				III		0.00

				IV		0.20

		2011		I		0.37

				II		0.39

				III		0.15

				IV		-0.27

		2012		I		-0.05

				II		-0.53

				III		-0.54

				IV		-0.59

		2013		I		-0.54

				II		-0.78

				III		-0.57

				IV		-0.41

		2014		I		-0.30

				II		-0.01

				III		0.31

				IV		0.15

		2015		I		0.45

				II		0.24

				III		0.01

				IV		-0.08

		2016		I		0.06

				II		-0.08

				III		-0.13

				IV		0.12

		2017		I		0.11

				II		0.29

				III		0.26

				IV		0.24

		2018		I		0.08

				II		0.06

				III		-0.09

				IV		-0.12

		2018		I		-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 пока-
зателя е извадена неговата средна и полученият резултат е разделен на стандартното от-
клонение. 

** Данните за ИИА и БВП през второто тримесечие на 2019 г. са прогнозни.  

Източник: МФ 

През първото тримесечие оцененият 

цикличен компонент на €-coin2 достиг-

на най-ниската си стойност от 2013 г. 

насам и остана отрицателен за второ 

поредно тримесечие. Показателят бе-

ше повлиян от продължаващото нама-

ление в доверието на бизнеса и дома-

кинствата и отслабването на икономи-

ческата активност в промишлеността. 

Тези развития продължават и в перио-

да април-юни, и се очаква да имат ог-

раничаващ ефект върху цикличната по-

зиция на ИИА и тя да остане отрица-

телна и през второто тримесечие. 

Очакваното негативно влияние обаче 

вероятно ще бъде отчасти компенси-

рано от ускоряването на икономичес-

ката активност в страните извън евро-

зоната през първото тримесечие на го-

дината. 

Предварителната оценка за ИИА през 

второто тримесечие на 2019 г. показва 

понижение. Това ще се обуславя в най-

голяма степен от по-ниското натовар-

ване на производствения капацитет в 

индустрията, влошаването на общия 

бизнес климат в страната и по-ниските 

обороти в търговията на дребно. Очак-

ванията са низходящата динамика на 

ИИА да съответства на посоката на раз-

витие на БВП. 

1  Вж. „Същност и методология на  ИИА“ 

2
   Данни и подробни обяснения за  методологията 

на  съставяне на индикатора за  бизнес цикъла на 
еврозоната €-coin са достъпни на 

http://eurocoin.cepr.org. Тъй като този индикатор е 
месечен, данните за него са осреднени, за  да мо-
же да се сравнява с ИИА, който е с тримесечна 

честота. Също така, индика торът €-coin изключва 
само краткосрочните (сезонните) колебания в 

икономическата  активност в еврозоната и за  да 
бъде съпоставим с ИИА беше необходимо да бъде 

премахнат дългосрочният тренд във времевия ред 

с филтър на Ходрик-Прескот. 
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