
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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 третото тримесечие на 2019 г. цик-

личният компонент на ИИА1  остана отри-

цателен, но стойността му се подобри 

спрямо предходните три месеца. Това 

развитие успя да неутрализира намале-

нието на дългосрочния компонент и доп-

ринесе за задържането на ИИА около ни-

вото от второто тримесечие. 

 

 

 

Благоприятната динамика на цикличния 

компонент бе подкрепена от почти 

всички променливи, включени в ИИА. 

Най-голям положителен принос имаха 

приходите от ДДС, повлияни от нарасна-

лите постъпления от сделки в страната, в 

съответствие с повишението на потребле-

нието. Силно влияние за цикличното по-

добрение оказаха и индикаторите от фи-

нансовия сектор, следвани от индустри-

алното производство и показателите за 

бизнес климата в промишлеността. Пос-

ледното кореспондираше с наблюдава-

ното циклично подобрение на БВП на  

ЕС 28. Влошаване на цикличната позиция 

отбелязаха само индексите на междуна-

родните цени на петрола и неенергий-

ните суровини. 
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		Година		Тримесечие		Индикатор на икономическа активност (ИИА)*

		2002		I		-0.04

				II		-0.13

				III		0.32

				IV		0.23

		2003		I		0.49

				II		0.76

				III		0.28

				IV		0.47

		2004		I		0.45

				II		0.65

				III		0.77

				IV		0.86

		2005		I		0.69

				II		0.63

				III		0.59

				IV		0.54

		2006		I		0.37

				II		0.49

				III		0.68

				IV		1.26

		2007		I		1.08

				II		1.54

				III		1.00

				IV		0.21

		2008		I		0.75

				II		0.29

				III		0.10

				IV		-0.61

		2009		I		-2.02

				II		-3.04

				III		-3.09

				IV		-2.50

		2010		I		-1.98

				II		-0.40

				III		-0.03

				IV		0.19

		2011		I		0.42

				II		0.44

				III		0.17

				IV		-0.26

		2012		I		-0.03

				II		-0.52

				III		-0.52

				IV		-0.58

		2013		I		-0.54

				II		-0.78

				III		-0.57

				IV		-0.40

		2014		I		-0.30

				II		0.00

				III		0.33

				IV		0.17

		2015		I		0.48

				II		0.26

				III		0.03

				IV		-0.05

		2016		I		0.07

				II		-0.09

				III		-0.12

				IV		0.11

		2017		I		0.10

				II		0.31

				III		0.25

				IV		0.25

		2018		I		0.07

				II		0.05

				III		-0.07

				IV		-0.12

		2019		I		-0.06

				II		-0.25

				III		-0.26

						*  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 

 
*    Оценката за цикличната позиция на €-coin се базира на данни за октомври и ноември. 

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 стандарт-
ното отклонение. 

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

Източник: МФ 

През третото тримесечие степента на син-

хронизация между оценените циклични 

колебания в еврозоната и българската 

икономика в текущия период продължи 

да се засилва. 

В съответствие с очакванията в предход-

ното издание, текущата динамика на цик-

личния компонент на ИИА следваше бла-

гоприятното развитие на €-coin2 през тре-

тото тримесечие. Подобрението на цик-

личната позиция на еврозоната отразя-

ваше по-оптимистичните нагласи на пот-

ребителите и нарастването на регистри-

раните нови автомобили. През ноември 

също беше отчетено слабо нарастване на 

€-coin, което показа известно съживяване 

на икономическата активност.  

Въпреки това, цикличната позиция на ев-

розоната остава потисната през четвър-

тото тримесечие, поради продължава-

щата отслабената активност в индустри-

алния сектор. Като цяло, оценките за цик-

личната позиция на €-coin през 2019 г. 

достигнаха най-ниските си стойности от 

2013 г. насам. Това ограничава възмож-

ностите за по-нататъшно подобрение на 

цикличния компонент на ИИА през след-

ващото тримесечие. 

Предварителната оценка за ИИА през чет-

въртото тримесечие остава отрицателна, 

но се очаква да се задържи близка до ни-

вото си от третото тримесечие. 

 

1  Вж. „Същност и методология на ИИА“ 

2  Данни и подробни обяснения за методологията на 
съставяне на индикатора за бизнес цикъла на евро-
зоната €-coin са достъпни на 
http://eurocoin.cepr.org. Тъй като този индикатор 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 крат-
косрочните (сезонните) колебания в икономичес-
ката активност в еврозоната и за да бъде съпоста-
вим с ИИА беше необходимо да бъде премахнат 
дългосрочният тренд във времевия ред с филтър 
на Ходрик-Прескот. 
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