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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 неенергийни суро-
вини 

15 БВП ЕС 28 

  

 

 

След като през последните три тримесе-

чия ИИА1 остана почти без промяна, през 

първото тримесечие на 2020 г. той се по-

нижи от -0.22 до -0.47, под влияние на въ-

ведените ограничителни мерки за овла-

дяване на COVID-19. Влошаване се наблю-

даваше както при цикличния, така и при 

дългосрочния компонент на композитния 

индикатор. С добавянето на последните 

актуални данни, дългосрочния компонент 

на ИИА беше ревизиран в низходяща по-

сока. 

Водещо влияние за спада на ИИА оказаха 

приходите от ДДС, поради забавяне в рас-

тежа на постъпленията при сделки в стра-

ната. Това съответстваше на отчетените 

по-ниски циклични позиции при оборота 

в търговията на дребно и нагласите на 

предприемачите за бизнес средата в 

страната, в т.ч. общ бизнес климат, осигу-

реност с поръчки и очаквания за заетостта 

и цените в промишлеността. Тези разви-

тия кореспондираха и на оценения по-

слаб цикличен компонент на реалния 

растеж на БВП на ЕС 28, отразяващ огра-

ничаването на икономическата активност 

във външната среда. Единствено показа-

телите от паричния сектор все още ня-

маха съществен принос за влошаването 

на ИИА.  
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Sheet1

		Година		Тримесечие		Индикатор на икономическа активност (ИИА)*

		2002		I		0.00

				II		-0.10

				III		0.34

				IV		0.25

		2003		I		0.52

				II		0.76

				III		0.28

				IV		0.47

		2004		I		0.45

				II		0.67

				III		0.81

				IV		0.87

		2005		I		0.67

				II		0.64

				III		0.61

				IV		0.56

		2006		I		0.41

				II		0.51

				III		0.68

				IV		1.29

		2007		I		1.13

				II		1.56

				III		1.05

				IV		0.22

		2008		I		0.73

				II		0.33

				III		0.13

				IV		-0.55

		2009		I		-1.96

				II		-2.97

				III		-3.03

				IV		-2.46

		2010		I		-1.93

				II		-0.33

				III		0.03

				IV		0.26

		2011		I		0.49

				II		0.50

				III		0.22

				IV		-0.20

		2012		I		-0.03

				II		-0.49

				III		-0.47

				IV		-0.55

		2013		I		-0.51

				II		-0.76

				III		-0.58

				IV		-0.39

		2014		I		-0.27

				II		0.03

				III		0.36

				IV		0.21

		2015		I		0.50

				II		0.31

				III		0.06

				IV		-0.02

		2016		I		0.08

				II		-0.08

				III		-0.10

				IV		0.14

		2017		I		0.13

				II		0.33

				III		0.29

				IV		0.27

		2018		I		0.10

				II		0.06

				III		-0.08

				IV		-0.13

		2019		I		-0.04

				II		-0.24

				III		-0.23

				IV		-0.22

		2020		I		-0.46

						*  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* 

 

Източник: МФ 

 
*     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 2020 г. са прогнозни. Тримесечната ди-
намика на част от променливите, участващи в ИИА в текущия период, е изчислена въз ос-
нова на отчетната информация до април или май в т.ч. промишлено производство, строи-
телна продукция, търговия на дребно, паричен агрегат М1 (април), приходи от ДДС (април 
и май). Данните за натоварването на мощностите за второ тримесечие са налични, а влия-
нието на останалите на показатели, включени в ИИА, се оценява с един период закъснение 
и за тях е използвана отчетна информация за първо тримесечие. 

През първото тримесечие оценените цик-

лични компоненти на ИИА и €-coin2 бяха 

близки до 0. Данните за композитния ин-

дикатор на еврозоната за второто триме-

сечие обаче показаха съществен спад, 

най-големият от средата на 2012 г. Основ-

ните фактори бяха свиването на дей-

ността в еврозоната през първото триме-

сечие и сривът на доверието на потреби-

телите и фирмите след март, в резултат на 

разпространението на пандемията в стра-

ните от еврозоната. През май и юни нега-

тивното развитие на €-coin се засили и по 

отношение на промишленото производс-

тво. Влошената циклична позиция на ев-

розоната се очаква да има отрицателно 

влияние върху ИИА през второто триме-

сечие. 

Оценката за ИИА през второто тримесе-

чие на 2020 г. показва силно задълбоча-

ване на спада до най-ниското си ниво от 

началото на 2010 г. Всички променливи, 

включени в ИИА, се очаква да допринесат 

за низходящата тенденция на композит-

ния индикатор. С цел оценяване на пъл-

ния мащаб на пандемията върху иконо-

мическата активност е направено допус-

кане, че през второто тримесечие дина-

миката на част от включените в ИИА про-

менливи в текущия период се базира на 

последната налична информация за ме-

сеците април и май. 

1  Вж. „Същност и методология на ИИА“ 

2  Данни и подробни обяснения за методологията на съста-
вяне на месечния индикатор €-coin за оценяване на ико-
номическата активност в еврозоната са достъпни на 
http://eurocoin.cepr.org. Данните за €-coin са осреднени, 
за да може 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 постигане на съпоставимост с 
ИИА е премахнат дългосрочният тренд във времевия ред 
с филтър на Ходрик-Прескот. 
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