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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 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 

  

 

 

 

През второто тримесечие ИИА1  се пони-

жи до -0.26, след като отбеляза слабо 

подобрение в предходното тримесечие. 

Намалението на индикатора беше свър-

зано със спада на цикличния компонент, 

докато дългосрочната позиция на ико-

номиката остана близка до 0. 

 

 

 

Цикличното понижение на ИИА отрази 

негативните ефекти по линия на отсла-

бената външна среда (представена с ре-

алния растеж на БВП на ЕС 28) и свърза-

ните с нея индикатори, които показват 

вътрешната икономическа активност. То-

ва засегна в най-голяма степен индуст-

риалното производство, поръчките и 

общия бизнес климат. Цикличната пози-

ция на приходите от ДДС също отслабна, 

поради отчетеното намаление на пос-

тъпленията от внос, ограничени от нега-

тивната динамика при вноса от трети 

страни през второто тримесечие. 
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Sheet1

		Година		Тримесечие		Индикатор на икономическа активност (ИИА)*

		2002		I		-0.02

				II		-0.13

				III		0.32

				IV		0.24

		2003		I		0.47

				II		0.75

				III		0.27

				IV		0.46

		2004		I		0.44

				II		0.63

				III		0.77

				IV		0.85

		2005		I		0.69

				II		0.63

				III		0.58

				IV		0.53

		2006		I		0.37

				II		0.49

				III		0.68

				IV		1.25

		2007		I		1.06

				II		1.52

				III		0.99

				IV		0.21

		2008		I		0.75

				II		0.29

				III		0.10

				IV		-0.61

		2009		I		-2.00

				II		-3.03

				III		-3.08

				IV		-2.50

		2010		I		-1.99

				II		-0.39

				III		-0.02

				IV		0.19

		2011		I		0.41

				II		0.42

				III		0.17

				IV		-0.25

		2012		I		-0.04

				II		-0.52

				III		-0.52

				IV		-0.59

		2013		I		-0.54

				II		-0.79

				III		-0.58

				IV		-0.41

		2014		I		-0.30

				II		0.00

				III		0.32

				IV		0.16

		2015		I		0.48

				II		0.26

				III		0.03

				IV		-0.05

		2016		I		0.05

				II		-0.09

				III		-0.13

				IV		0.10

		2017		I		0.10

				II		0.29

				III		0.25

				IV		0.24

		2018		I		0.08

				II		0.06

				III		-0.06

				IV		-0.11

		2019		I		-0.07

						-0.26



						*  С добавянето на нови данни за всяко тримесечие, ИИА се преизчислява за целия период от 2002г. насам.
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В текущото издание са използвани статистически данни, публикувани 
до 17 октомври 2019 г. Информацията може да се ползва без специал-
но разрешение, но с изричното позоваване на източника. Публикувани-
те оценки и коментари не следва да се считат за препоръка за вземане 
на определени инвестиционни решения.  

ISSN 2367-4741 
© Министерство на финансите, 2019 г. 
Дирекция "Икономическа и финансова 
политика" 

София 1000, ул. "Г. С. Раковски" 102  
http://www.minfin.bg/bg/page/870 
е-mail: secretary.evp@minfin.bg 

 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 

показателя е извадена неговата средна и полученият резултат е разделен на стандар-
тното отклонение. 

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

Източник: МФ 

Динамиката на ИИА през второто триме-

сечие показа по-висока степен на синх-

ронизираност между цикличния компо-

нент на индикатора €-coin2 и флуктуации-

те на ИИА в текущия период. През второ-

то тримесечие оценената циклична по-

зиция на €-coin се понижи до най-ниската 

си стойност от средата на 2013 г.  Това 

кореспондираше с цикличния спад на 

ИИА. 

През третото тримесечие €-coin продъл-

жи да бъде неблагоприятно повлиян от 

забавянето в международната търговия 

и отслабената индустриална активност. 

Въпреки това през юли индикаторът от-

беляза повишение, поради отчетеното 

подобрение в доверието на потребите-

лите и нарастването на регистрираните 

нови автомобили. В резултат цикличното 

понижение на €-coin бе задържано. 

Очаква се това да ограничи намалението 

на ИИА през третото тримесечие. 

Според предварителните оценки ИИА ще 

се стабилизира през третото тримесечие. 

Това ще бъде в голяма степен обуслове-

но от подобрените оценки за показате-

лите за бизнес климата в промишленост-

та и натоварването на производствените 

мощности. 

1  Вж. „Същност и методология на ИИА“ 

2  Данни и подробни обяснения за методологията на 
съставяне на индикатора за бизнес цикъла на ев-
розоната €-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, индикаторът €-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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