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 1   ИИА ПО КОМПОНЕНТИ  

 

Източник: МФ 

 2   ДЕКОМПОЗИЦИЯ НА ПРОМЕНЛИВИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ 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 производст-
вени мощности 

10 M1 

11 
Лихвен %, дългосрочни  
кредити в лева 

12 Приходи от ДДС 

13 Индекс на цената на петрола 

14 
Индекс на цените на неенер-
гийните суровини 

15 БВП ЕС 28 

  
 
 
 
 
 
 

През второто тримесечие на 2017 г. 

ИИА1 се повиши значително до 0.26 

спрямо 0.07 през първите три месеца 

на годината.  

Дългосрочният компонент обуслови 

положителната стойност на ИИА, но 

повишаването на общата позиция на 

икономиката следваше подобрението 

на цикличния компонент. Последният 

премина на положителна територия за 

първи път от средата на 2015 г.  

Всички показатели, включени в ИИА, 

имаха положителен принос, но с во-

дещо значение бяха променливите, 

отчитащи външната среда. По-

високият реален растеж на БВП в ЕС 28 

и продължаващото нарастване на 

международните цени на петрола и 

неенергийните суровини оказаха бла-

гоприятно влияние върху свързаните с 

българския износ показатели – индекс 

на промишлено производство и нато-

варване на производствените мощ-

ности. Подкрепа за подобрението на 

цикличната позиция се наблюдаваше 

и по линия на по-благоприятните 

оценки на предприемачите за общия 

бизнес климат в страната. 

1
 Вж.  „Същност и методология на ИИА“
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		Година		Тримесечие		Индикатор на икономическа активност (ИИА)*

		2002		I		-0.02

				II		-0.14

				II		0.31

				IV		0.24

		2003		I		0.43

				II		0.71

				II		0.24

				IV		0.42

		2004		I		0.42

				II		0.59

				II		0.73

				IV		0.81

		2005		I		0.66

				II		0.60

				II		0.56

				IV		0.50

		2006		I		0.35

				II		0.48

				II		0.65

				IV		1.20

		2007		I		1.03

				II		1.49

				II		0.97

				IV		0.25

		2008		I		0.75

				II		0.28

				II		0.10

				IV		-0.56

		2009		I		-1.90

				II		-2.88

				II		-2.93

				IV		-2.37

		2010		I		-1.87

				II		-0.32

				II		0.04

				IV		0.21

		2011		I		0.36

				II		0.39

				II		0.13

				IV		-0.27

		2012		I		-0.03

				II		-0.51

				II		-0.51

				IV		-0.57

		2013		I		-0.49

				II		-0.74

				II		-0.53

				IV		-0.37

		2014		I		-0.31

				II		-0.03

				II		0.29

				IV		0.15

		2015		I		0.45

				II		0.26

				II		0.01

				IV		-0.08

		2016		I		0.04

				II		-0.11

				II		-0.14

				IV		0.10

		2017		I		0.07

				II		0.26

		*  С добавянето на нови данни за всяко тримесечие, ИИА се преизчислява за целия период от 2002 г. насам.
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 3   ОЦЕНЕНИ ЦИКЛИЧНИ КОЛЕБАНИЯ В ЕВРОЗОНАТА И В БЪЛГАРИЯ 

 

Източник: МФ, CERP 

 

 

 4   ИИА И РЕАЛЕН РАСТЕЖ НА БВП* 

 
* С цел постигане на сравнимост, данните за БВП са нормирани, като от стойността на по-
казателя е извадена неговата средна и полученият резултат е разделен на стандартното 
отклонение. 

Източник: МФ 

Текущото развитие на цикличния ком-

понент на ИИА следваше възходящата 

динамика в цикличната позиция на 

страните от еврозоната, отразяваща 

подобрените оценки за доверието на 

фирмите и домакинствата в края на 

предходната година.  

През първото тримесечие на 2017 г. 

цикличният компонент на €-coin2 дос-

тигна най-високата си стойност от 

2014 г. насам, допълнително подкре-

пен от нарастването на индустриално-

то производство в развитите страни. 

Въз основа на оценената степен на 

синхронизация между €-coin и ИИА 

(0.74 и 0.87, с лаг от един и два перио-

да, съответно3) може да се очаква 

цикличната позиция на българската 

икономика да продължи да се подоб-

рява и през следващите месеци.  

В съответствие с благоприятните очак-

вания за цикличния компонент и по-

вишената дългосрочна позиция, пред-

варителната оценка за съвкупния ин-

дикатор за българската икономика за 

третото тримесечие на 2017 г. също се 

повишава. Очакванията са възходяща-

та динамика на ИИА да съответства на 

посоката на развитие на БВП. 

 

2
  Данни и подробни обяснения за методологи-

ята на съставяне на индикатора за бизнес 
цикъла на еврозоната €-coin са достъпни на 
http://eurocoin.cepr.org. Тъй като този инди-
катор е месечен, данните за него са осред-
нени, за да може да се сравнява с ИИА, който 
е с тримесечна честота. Също така, индика-
торът €-coin изключва само краткосрочните 
(сезонните) колебания в икономическата ак-
тивност в еврозоната и за да бъде съпоста-
вим с ИИА беше необходимо да бъде пре-
махнат дългосрочният тренд във времевия 
ред с филтър на Ходрик-Прескот. 

3
  Корелацията е изчислена за периода от пър-

во тримесечие на 2002 г. до второ тримесе-
чие на 2017 г. 
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