
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНДИКАТОР НА  
ИКОНОМИЧЕСКАТА  
АКТИВНОСТ В БЪЛГАРИЯ 
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 1   ИИА ПО КОМПОНЕНТИ*  

 

   Източник: МФ 

   *  Оценката на ИИА през първото тримесечие на 2022 г. е предварителна 

 

 2   ДЕКОМПОЗИЦИЯ НА ПРОМЕНЛИВИТЕ В ИИА 

 

 Източник: МФ 

1 БВП 

2 Заети 

3 БВП ЕС27 

4 Промишлено производство ЕС27 

5 Цени на производител 

6 Промишлено производство 

7 Строителна продукция 

8 Търговия на дребно, оборот 

9 M2 

10 Кредит, частен сектор 

11 Бизнес климат 

12 Поръчки в промишлеността 

13 Очаквания за цените в промишлеността 

14 Натоварване на произв. мощности 

15 Euribor (3м.), % 

16 Межд. цена на неенергийни суровини 

 

Индикаторът на икономическата актив-

ност1 (ИИА) е оценен на 0.46 през първото 

тримесечие на 2022 г. спрямо 0.87 през 

предходното тримесечие. Предварител-

ната оценка на съставния индикатор про-

дължава да дава индикации за растеж, но 

се понижава, в резултат от продължава-

щото намаление на неговия цикличен 

компонент. За разлика от него, дългосроч-

ната позиция се подобри за четвърто три-

месечие поред. 

Всички компоненти допринесоха за спада 

на ИИА, като техният отрицателен принос 

беше с приблизително идентичен размер. 

Влошаването на ИИА отразяваше ефекта 

от затрудненията произтичащи от по-висо-

ките цени на енергията, които доведоха 

до влошаване на очакванията на предпри-

емачите за бизнес средата общо в стра-

ната и очакванията за цените, осигуреност 

с поръчки и натоварването на производст-

вените мощности в промишлеността. Тъй 

като по-голямата част от показателите, из-

ползвани за оценката на ИИА покриват пе-

риода преди инвазията в Украйна, този 

ефект тепърва предстои да се материали-

зира. Единствено през март беше отче-

тено по-съществено влошаване на нагла-

сите за бизнес климата в страната, съче-
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 3   ОЦЕНЕНИ ЦИКЛИЧНИ КОЛЕБАНИЯ В ЕВРОЗОНАТА И В БЪЛГАРИЯ 

 
Източник: МФ, CERP 

 

 4   ИИА И БВП* 

 

  Източник: МФ 

  * Оценките за ИИА и БВП през първото тримесечие на 2022 г. са предварителни. 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 стандарт-
ното отклонение. 

 

тано с нарастване на Euribor и междуна-

родните цени на неенергийните суро-

вини.   

Цикличната позиция на ИИА следваше 

низходящо развитие, но беше на положи-

телна територия. В същото време, оцене-

ната цикличната позиция на €-coin2  през 

първото тримесечие на 2022 г. почти не се 

измени спрямо последните три месеца на 

предходната година. По този начин цик-

личните позиции на ИИА и еврозоната ос-

танаха близки до 0. Както и при ИИА, ком-

позитният индикатор на еврозоната е оце-

нен въз основа на променливи, отнасящи 

се предимно за период преди нахлува-

нето на Русия в Украйна. По-съществено 

влошаване на €-coin беше отчетено през 

януари, докато през месеците февруари и 

март той беше положително повлиян от 

подобряването на оценките на фирмите 

за икономиката.  

Предварителната оценка на ИИА дава ин-

дикация за забавяне на реалния растеж на 

БВП през първото тримесечия на 2022 г. 

спрямо последното тримесечие на пред-

ходната година.   

1 В брой 2/2021 е направена ревизия на включените в ИИА 
показатели. ИИА е преоценен според новата методология 
за целия период от 2001 г. насам. За повече подробности 
относно промените 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 крат-
косрочните (сезонните) колебания в икономическата ак-
тивност 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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