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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 

  

 

 

За трето тримесечие поред ИИА1 остана 

почти без промяна. През четвъртото три-

месечие на 2019 г. стойността му се за-

държа отрицателна и относително ниска, 

съпоставима с нивата от началото на 

2014 г. Както и през предходното триме-

сечие, беше отчетено подобряване на 

цикличния компонент, което успя да ком-

пенсира продължаващото влошаване на 

дългосрочната позиция. Всички показа-

тели, включени в ИИА, допринесоха за 

цикличното му подобрение. 

 

Най-съществено положително влияние 

върху ИИА оказаха показателите, свър-

зани с оценките на предприемачите за 

очакванията им за заетостта и цените, 

осигуреността с поръчки в промишле-

ността и общия бизнес климат в страната. 

Приносът на приходите от ДДС също 

беше положителен, но по-нисък спрямо 

предходното тримесечие. С все още отри-

цателен принос върху ИИА се характери-

зираха индексите на промишлена и стро-

ителна продукция, международните 

цени на петрола и неенергийните суро-

вини, както и натоварването на производ-

ствени мощности.   
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ИИА остана стабилен  


Sheet1

		Година		Тримесечие		Индикатор на икономическа активност (ИИА)*

		2002		I		-0.03

				II		-0.13

				III		0.33

				IV		0.24

		2003		I		0.50

				II		0.77

				III		0.28

				IV		0.48

		2004		I		0.46

				II		0.66

				III		0.78

				IV		0.86

		2005		I		0.70

				II		0.64

				III		0.60

				IV		0.55

		2006		I		0.38

				II		0.49

				III		0.69

				IV		1.28

		2007		I		1.09

				II		1.56

				III		1.01

				IV		0.21

		2008		I		0.76

				II		0.30

				III		0.10

				IV		-0.61

		2009		I		-2.03

				II		-3.06

				III		-3.10

				IV		-2.52

		2010		I		-1.99

				II		-0.39

				III		-0.02

				IV		0.20

		2011		I		0.43

				II		0.44

				III		0.18

				IV		-0.26

		2012		I		-0.03

				II		-0.52

				III		-0.52

				IV		-0.58

		2013		I		-0.53

				II		-0.78

				III		-0.57

				IV		-0.40

		2014		I		-0.30

				II		0.01

				III		0.33

				IV		0.18

		2015		I		0.49

				II		0.26

				III		0.03

				IV		-0.04

		2016		I		0.07

				II		-0.09

				III		-0.12

				IV		0.11

		2017		I		0.11

				II		0.31

				III		0.26

				IV		0.25

		2018		I		0.05

				II		0.03

				III		-0.09

				IV		-0.14

		2019		I		-0.05

				II		-0.25

				III		-0.25

				IV		-0.25

						*  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 
31 март 2020 г. Информацията може да се ползва без специално разре-
шение, но с изричното позоваване на източника. Публикуваните оценки 
и коментари не следва да се считат за препоръка за вземане на опреде-
лени инвестиционни решения.  

ISSN 2367-4741 
© Министерство на финансите, 2020 г. 
Дирекция "Икономическа и  
финансова политика" 

София 1000, ул. "Г. С. Раковски" 102  
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 3   ОЦЕНЕНИ ЦИКЛИЧНИ КОЛЕБАНИЯ В ЕВРОЗОНАТА И В БЪЛГАРИЯ 

 
*    Оценката за цикличната позиция на €-coin се базира на данни за периода от януари до 

март. 

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 първото тримесечие на 2020 г. са прогнозни.  

Източник: МФ 

Цикличната позиция на ИИА беше в съот-

ветствие с цикличните колебания в евро-

зоната. Оцененият цикличен компонент 

на €-coin2 следваше възходяща тенден-

ция от месец ноември, под влияние на 

благоприятните развития на капитало-

вите пазари, но те бяха отчасти компенси-

рани от продължаващия песимизъм в ин-

дустриалния сектор. През първите два 

месеца на 2020 г. €-coin продължи да се 

подобрява, под влияние на наблюдава-

ните положителни тенденции при зае-

тостта и разходите на домакинствата.  

През месец март обаче беше отчетен съ-

ществен спад в композитния индикатор, 

което отразяваше първите негативни 

признаци в нагласите на икономическите 

агенти и спада на стоковите индекси след 

средата на месец март, вследствие на 

пандемията COVID-19 сред страните от 

еврозоната. 

 

Стойността на ИИА през първото тримесе-

чие на 2020 г. отново се очаква да остане 

стабилна, тъй като много малка част от 

данните за месец март ще обхванат влия-

нието на пандемията върху икономичес-

ката активност. 

 

 

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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