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ИНДИКАТОР НА
ИКОНОМИЧЕСКАТА
АКТИВНОСТ В БЪЛГАРИЯ
1 ИИА ПО КОМПОНЕНТИ

ИИА остана стабилен

0.8
Дългосрочен компонент

Цикличен компонент

ИИА

ИИА1 възлезе на 0.05 през второто
тримесечие на 2018 г., отбелязвайки минимално понижение от 0.02
пр.п. спрямо първите три месеца на
годината. Задълбочаването на спада на цикличния му компонент беше компенсирано от продължаващото подобрение в оценената дългосрочна позиция на икономиката.
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2 ДЕКОМПОЗИЦИЯ НА ПРОМЕНЛИВИТЕ В ИИА
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По-голямата част от показателите,
включени в ИИА, се характеризираха с влошена циклична позиция, с
водещ принос от страна на промишленото производство. Висок
отрицателен принос имаха и пониското натоварване на производствените мощности, международните цени на неенергийните суровини
и петрола, и БВП на ЕС-28. Въпреки
отчетеното намаление при индикаторите, свързани с външното търсене, прави впечатление, че цикличната позиция на показателите, отразяващи нагласите на предприемачите, в т.ч. оценките за бизнес
климата, поръчките и очакванията
за заетостта и цените в промишлеността, се запази близка до предходните три месеца. Цикличният
компонент на приходите от ДДС отчете съществено подобрение и
имаше основен принос за ограничаване на понижението на ИИА.

През второто тримесечие на 2018 г.
цикличният компонент на €-coin2
отчете спад под влиянието на пониската индустриална активност и
влошаване на доверието на предприемачите в страните от еврозоната. В условията на ограничаване на
световната търговия и продължаващо влошаване на доверието на
бизнеса в периода юли-септември,
цикличният компонент на €-coin остана отрицателен, независимо че
през последния месец индикаторът
се повиши, подпомогнат от положителната динамика на цените. Потиснатата циклична позиция на еврозоната се очаква да има негативно влияние върху ИИА през третото
тримесечие, като в периода от
2016 г. насам се наблюдава засилване на синхронизацията на българския бизнес цикъл с този на основните търговски партньори в текущия период.
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4 ИИА И БВП*
0.8

БВП

Оценката за ИИА през третото тримесечие на 2018 г. показва влошаване, в съответствие с очакванията
за продължаване на спада в цикличната позиция, при запазване на
възходящата тенденция при дългосрочния компонент. Всички променливи, включени в ИИА, ще имат
отрицателен принос към очакваната низходяща динамика на композитния индикатор.
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* С цел постигане на сравнимост, данните за БВП са нормирани, като от стойността на показа теля е извадена неговата средна и полученият резултат е разделен на стандартното откл онение.
** Данните за ИИА и БВП през третото тримесечие на 2018 г. са прогнозни.
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В текущото издание са използвани статистически данни, публикувани
до 3 октомври 2018 г. Информацията може да се ползва без специално
разрешение, но с изричното позоваване на източника. Публикуваните
оценки и коментари не следва да с е считат за препоръка за вземане на
определени инвестиционни решения.
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Вж. „Същност и методология на ИИА“
Да нни и подробни обяснения за методологията на съставяне на индика тора за бизнес цикъла на еврозоната €-coin са достъпни на
http://eurocoin.cepr.org. Тъй ка то този индикатор е месечен, да нните за него са осреднени,
за да може да се сравнява с ИИА, който е с
тримесечна честота . Също та ка, индика торът
€-coin изключва само кра ткосрочните (сезонните) колеба ния в икономическата активност
в еврозона та и за да бъде съпоста вим с ИИА
беше необходимо да бъде према хнат дълго срочният тренд във времевия ред с филтър на
Ходрик-Прескот.
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