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 1   ИИА ПО КОМПОНЕНТИ  
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 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 третото тримесечие на 2017 г. 

ИИА1 отчете слабо понижение до 0.22 

спрямо 0.27 през предходните три ме-

сеца. Стойността на композитния инди-

катор остана висока, обусловена от 

дългосрочната позиция на икономика-

та, която достигна най-високото си рав-

нище от началото на 2007 г. насам. При 

цикличния компонент се наблюдаваше 

влошаване и въпреки че остана на по-

ложителна територия, неговата дина-

мика определи понижението на ИИА 

спрямо предходния период.  

Показателите от външната среда и 

свързаните с тях променливи, отразя-

ващи вътрешната икономическа актив-

ност, имаха най-голям отрицателен 

принос към текущата позиция на цик-

личния компонент. Понижението на 

икономическия цикъл в страните от 

ЕС 28 оказа влияние върху индекса на 

промишленото производство и нато-

варването на производствените мощ-

ности. С отрицателно въздействие се 

характеризираха и международните 

цени на неенергийните суровини и 

петрола, което кореспондираше и с 

цикличното влошаване при очаквания-

та за продажните цени в промишле-

ността. Единственият показател, повли-

ял положително върху динамиката на 

цикличната позиция през третото три-

месечие, беше лихвеният процент по 

дългосрочните кредити в лева. За раз-

лика от цикличните, при дългосрочните 
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Sheet1

		Година		Тримесечие		Индикатор на икономическа активност (ИИА)*

		2002		I		-0.03

				II		-0.14

				III		0.30

				IV		0.24

		2003		I		0.44

				II		0.72

				III		0.24

				IV		0.42

		2004		I		0.42

				II		0.59

				III		0.73

				IV		0.81

		2005		I		0.66

				II		0.60

				III		0.55

				IV		0.51

		2006		I		0.35

				II		0.47

				III		0.66

				IV		1.20

		2007		I		1.03

				II		1.49

				III		0.98

				IV		0.24

		2008		I		0.74

				II		0.28

				III		0.09

				IV		-0.57

		2009		I		-1.91

				II		-2.90

				III		-2.95

				IV		-2.39

		2010		I		-1.88

				II		-0.33

				III		0.03

				IV		0.21

		2011		I		0.37

				II		0.39

				III		0.14

				IV		-0.27

		2012		I		-0.05

				II		-0.52

				III		-0.52

				IV		-0.57

		2013		I		-0.49

				II		-0.74

				III		-0.55

				IV		-0.38

		2014		I		-0.31

				II		-0.02

				III		0.30

				IV		0.14

		2015		I		0.43

				II		0.24

				III		0.02

				IV		-0.07

		2016		I		0.04

				II		-0.11

				III		-0.14

				IV		0.09

		2017		I		0.07

				II		0.27

				III		0.22



						*  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 

 

* Корелацията е изчислена за периода от първо тримесечие на 2002 г. до трето  
тримесечие на 2017 г. 

 

Източник: МФ, CERP 

 

 

 4   ИИА И БИЗНЕС КЛИМАТ В ПРОМИШЛЕНОСТТА И УСЛУГИТЕ* 

 

* Оценките за бизнес климата през четвъртото тримесечие на 2017 г. се базират на данни за 
октомври и ноември. 

Източник: МФ 

компоненти на всички променливи се 

наблюдаваше подобрение. 

През третото тримесечие на 2017 г. 

оценените циклични колебания в евро-

зоната и българската икономика пока-

заха засилване на влиянието на външ-

ната среда с лаг от един период. 

Под влияние на слабата индустриална 

активност в основните търговски парт-

ньори в периода април-юни и поскъп-

ването на еврото спрямо американския 

долар, индикаторът €-coin2 се понижи и 

имаше ограничаващо влияние върху 

българския бизнес цикъл през третото 

тримесечие. Въпреки че €-coin започна 

да се повишава от юни насам, подкре-

пен от засилването на производствена-

та активност и повишеното доверие на 

бизнеса, цикличната позиция на евро-

зоната остана потисната в периода 

юли-септември. Това се очаква да ог-

раничава повишаването на икономи-

ческата активност в страната през чет-

въртото тримесечие. 

Оценката за ИИА през четвъртото три-

месечие на 2017 г. остава положителна, 

но с вероятност за слабо забавяне по 

линия на цикличния компонент. По-

добни очаквания намират потвържде-

ние в понижените балансови оценки на 

предприемачите за бизнес климата в 

промишлеността и услугите през ок-

томври и ноември. 

 
1
  Вж. „Същност и методология на ИИА“ 

2
 Данни и подробни обяснения за методология-

та на съставяне на индикатора за бизнес ци-
къла на еврозоната €-coin са достъпни на 
http://eurocoin.cepr.org. Тъй като този индика-
тор 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 краткосрочните (сезон-
ните) колебания в икономическата активност 
в еврозоната и за да бъде съпоставим с ИИА 
беше необходимо да бъде премахнат дългос-
рочният тренд във времевия ред с филтър на 
Ходрик-Прескот. 
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