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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 
суровини 

15 БВП ЕС 27 

 

През четвъртото тримесечие на 2020 г. 

ИИА1 остана на отрицателна територия, 

но следваше възходящо развитие. Ком-

позитният индикатор се повиши до -1.2, 

спрямо -2.2 през третото тримесечие, 

главно поради подобрението на неговия 

цикличен компонент. Дългосрочният 

компонент слабо се влоши и неговото от-

рицателно влияние върху ИИА беше от-

носително ниско. 

Най-силен положителен ефект върху цик-

личната позиция на ИИА се наблюдаваше 

по линия на по-слабо песимистичните 

нагласи на предприемачите за бизнес 

средата, в т.ч. бизнес климат в страната, 

осигуреност с поръчки и очаквания за за-

етостта и цените в промишлеността. Вън-

шната икономическа активност също от-

беляза значително циклично подобрение 

спрямо предходните три месеца, тъй като 

спадът на реалния БВП в ЕС 27 беше огра-

ничен по линия на сектор индустрия. Оце-

неният цикличен спад на останалите про-

менливи, включени в съставния индика-

тор, също се забави, в сравнение с пред-

ходното тримесечие. 
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		Година		Тримесечие		Индикатор на икономическа активност (ИИА)*

		2002		I		0.08

				II		-0.00

				III		0.38

				IV		0.30

		2003		I		0.59

				II		0.78

				III		0.34

				IV		0.52

		2004		I		0.48

				II		0.68

				III		0.82

				IV		0.89

		2005		I		0.62

				II		0.70

				III		0.66

				IV		0.65

		2006		I		0.56

				II		0.52

				III		0.70

				IV		1.23

		2007		I		1.06

				II		1.48

				III		1.03

				IV		0.26

		2008		I		0.81

				II		0.49

				III		0.29

				IV		-0.40

		2009		I		-1.76

				II		-2.66

				III		-2.71

				IV		-2.14

		2010		I		-1.63

				II		-0.18

				III		0.13

				IV		0.35

		2011		I		0.62

				II		0.54

				III		0.31

				IV		-0.13

		2012		I		0.05

				II		-0.36

				III		-0.31

				IV		-0.37

		2013		I		-0.36

				II		-0.61

				III		-0.50

				IV		-0.34

		2014		I		-0.23

				II		0.03

				III		0.37

				IV		0.20

		2015		I		0.45

				II		0.28

				III		-0.00

				IV		-0.09

		2016		I		0.02

				II		-0.14

				III		-0.14

				IV		0.16

		2017		I		0.17

				II		0.35

				III		0.30

				IV		0.26

		2018		I		0.09

				II		0.06

				III		-0.05

				IV		-0.09

		2019		I		0.01

				II		-0.17

				III		-0.15

				IV		-0.16

		2020		I		-0.41

				II		-1.48

				III		-2.18

				IV		-1.23



						*  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 януари-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 стандар-
тното отклонение. 

** Данните за ИИА и БВП през първото тримесечие на 2021 г. са прогнозни. Тримесечната 
динамика на част от променливите, участващи в ИИА в текущия период, е изчислена 
въз основа на отчетната информация за януари и февруари в т.ч. промишлено произ-
водство, строителна продукция, търговия на дребно, паричен агрегат М1, приходи от 
ДДС. Данните за натоварването на мощностите за първо тримесечие са налични, а вли-
янието на останалите на показатели, включени в ИИА, се оценява с един период закъс-
нение и за тях е използвана отчетна информация за четвъртото тримесечие. 

Източник: МФ 

Макар и все още отрицателна, възходя-

щата цикличната позиция на ИИА е в съ-

ответствие с оценените цикличните коле-

бания в еврозоната. През четвъртото три-

месечие на 2020 г. €-coin2 излезе на поло-

жителна територия, в резултат на започ-

налото частично възстановяване на пот-

реблението и повишаване на активността 

в промишлеността.  

Наблюдаваното през четвъртото триме-

сечие положително развитие в еврозо-

ната продължи и през първото на 2021 г. 

През март данните за €-coin дадоха инди-

кация за възстановяване на общата ико-

номическа активност в еврозоната за 

пети месец поред. Оценката за композит-

ния индикатор на еврозоната през пър-

вото тримесечие  беше повлияна от пови-

шеното доверие на фирмите в промиш-

леността и по-малко песимистичните наг-

ласи в услугите. Въз основа на оценената 

висока степен на синхронизация между 

€-coin и ИИА (0.85 в текущия период), 

може да се очаква цикличната позиция 

на българската икономика да продължи 

да се подобрява през следващите ме-

сеци. 

Предварителната оценка за ИИА и БВП 

през първото тримесечие също се очаква 

да се подобри, в съответствие с възходя-

щите очаквания за цикличния компонент. 

1  Вж. „Същност и методология на ИИА“ 

2  Данни и подробни обяснения за методологията на съста-
вяне на месечния индикатор €-coin за оценяване на иконо-
мическата 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 чес-
тота. Също така, индикаторът €-coin изключва само краткос-
рочните (сезонните) колебания в икономическата актив-
ност 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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