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Актуализацията на есенната прогноза на Министерство на финансите бе наложена от 

публикуването на ревизирани серии от данни за Платежен баланс и Национални сметки, 

съответно на 17ти септември и 11ти октомври 2016 г. Ревизиите на Платежния баланс 

следват практиката на БНБ и изискванията на ЕЦБ и обхващат периода януари 2014 – юни 

2016 г. Ревизиите на БВП засягат периода от 2000 г. до второ тримесечие на 2016 г. Те се 

дължат, от една страна, на промени в източниците и методите, като: преразглеждане на 

метода за постоянна инвентаризация за изчисляване на потреблението на основен капи-

тал на непазарните единици, поради резерва на Европейската комисия за БНД; ревизия на 

данните за Платежния баланс; преквалифициране на Фонда за гарантиране на влоговете 

на банките в сектор Държавно управление и посочване на приходите му от ежегодните 

вноски на банките от 2012 г., като приходи от данъци върху производството. Друга част 

от ревизиите са рутинни и се дължат на: наличност на годишни данни от изчерпателната 

годишна статистическа отчетност; балансиране на таблици Ресурс – Използване; преква-

лифициране на единици по искане на ЕК.  

В следствие на ревизиите номиналната стойност на БВП за 2015 г. е повишена с над 2 млрд. 

лв. Реалните растежи на БВП за 2015 г. и първата половина на 2016 г. са повишени с около 

0.6 пр.п. Променени са и източниците на растежа. Преди ревизията, с основен принос за 

растежа на БВП през 2015 г. бе нетният износ, но след промените двигател на растежа е 

вътрешното търсене. За първата половина на 2016 г. приносът на нетния износ бе пови-

шен , поради по-слабо реално нарастване на вноса на стоки и услуги. 

Национални сметки и Платежен баланс. Статистически данни. 

 

Преди ревизии След ревизии Разлика 

2014 2015 2016 
януари-

юни 

2014 2015 2016 
януари-

юни 

2014 2015 2016  
януари-

юни 

Брутен вътрешен продукт          

БВП (млн. лв.) 83,612 86,373 40,430 83,634 88,571 41,499 22 2,199 1,069 

БВП (реален растеж %) 1.5 3.0 3.0 1.3 3.6 3.5 -0.2 0.6 0.6 

Потребление 2.2 0.7 1.1 2.2 3.8 0.7 0.0 3.2 -0.4 

Брутообразуване на основен капитал 3.4 2.5 0.4 3.4 2.7 0.4 0.0 0.2 0.0 

Износ на стоки и услуги -0.1 7.6 4.4 3.1 5.7 3.9 3.2 -1.9 -0.5 

Внос на стоки и услуги 1.5 4.4 3.5 5.2 5.4 1.9 3.6 1.0 -1.6 

Пазар на труда и цени                   

Компенсации на един нает (%) 5.6 1.8 7.9 5.6 5.6 4.0 0.0 3.8 -3.9 

Дефлатор на БВП (%) 0.4 0.3 0.2 0.5 2.2 0.1 0.0 1.9 -0.1 

Платежен баланс                   

Текуща сметка (% от БВП) 0.9 1.4 1.5 0.1 0.4 1.7 -0.8 -1.0 0.2 

Търговски баланс (% от БВП) -6.5 -4.3 -1.2 -6.5 -5.8 -1.8 0.0 -1.5 -0.6 

Преки чуждестранни инвестиции (пасиви, % от БВП) 3.6 3.6 1.9 3.6 3.7 2.3 0.0 0.1 0.4 

Източник: НСИ, БНБ 



 

Минист ер ство  на  фи нан с ите,  ноем ври 20 16  

АКТУАЛИЗИРАНА ЕСЕННА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПРОГНОЗА    2016  2   

 1.  Външна среда  
 

Допусканията за външната среда по отношение на 

икономическото развитие за световната и европейска 

икономика са същите както в септемврийската прог-

ноза. 

Както европейската, така и американската икономика 

се очаква да забавят темповете си на растеж през те-

кущата година. Благоприятното развитие при разви-

ващите се пазари, както и ускорението на ръста на 

БВП на САЩ ще имат водеща роля за динамиката на 

световната икономика през 2017 г. В същото време, 

развитието на европейската икономика се очаква да 

остане потиснато, в резултат на повишената несигур-

ност в региона, свързана с геополитическото напре-

жение, миграционния поток към страните от ЕС, 

ефекта от предстоящото излизане на Великобритания 

от Съюза и влошената икономическа и политическа 

среда в Турция. 

Прогнозата за курса BGN/USD се основава на наличи-

ето на фиксиран курс на лева към единната евро-

пейска валута и техническо допускане за разменния 

курс на еврото към щатския долар. Последното се 

състои в изчисляване на средния курс EUR/USD с 

дневни данни за последните десет работни дни към 

датата на изготвяне на допусканията и фиксирането 

му за дните до края на прогнозния хоризонт. В насто-

ящата прогноза последните актуални дневни данни 

са към 28.10.2016 г.  

Допускането за цената на суровия нефт тип „Брент" 

през 2016 г. е за 44.3 щ.д./барел, а спадът средно за 

годината ще бъде 15.4%. Очакванията за цените на 

неенергийните суровини са за средно понижение от 

2.3% през 2016 г., като корекцията спрямо предход-

ната прогноза се дължи най-вече на по-бавно възста-

новяване при цените на храните и по-голям спад съ-

ответно при металите и селскостопанските суровини. 

В периода 20172019 г. се очаква всички основни су-

ровини да започнат да поскъпват при засилване на 

търсенето и по-ограничено предлагане. 

 2.  Брутен вътрешен продукт 
 

Новият ред от статистически данни за БВП показва 

значителни промени за 2015 г. и първата половина на 

2016 г., които са база за разработването на актуали-

зираната макроикономическа прогноза. Реалният 

растеж на БВП е ревизиран нагоре, но също така има 

промени и в неговите компоненти за цитираните два 

периода. 

За първото полугодие на 2016 г. крайното потребле-

ние се увеличи с 0.7%1 в сравнение със същия период 

на 2015 г. През второто полугодие, потреблението на 

домакинствата ще продължи да нараства, подкрепе-

но от увеличението на заетостта и реалния растеж на 

                                                           
1
 В прогнозата се имат предвид отчетените данни на НСИ за БВП, 

които не са сезонно изгладени.   

Външни допускания. Промени спрямо предходната прогноза 

Международна среда 

Актуализирана есенна  
прогноза 2016 г. 

Есенна прогноза 2016 г. Разлика спрямо  
есенна прогноза 

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 

Световна икономика (реален растеж, %) 3.1 3.4 3.6 3.7 3.1 3.4 3.6 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 

Европейска икономика - ЕС 28 (%) 1.8 1.6 1.8 1.8 1.8 1.6 1.8 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 

Валутен курс щ.д./евро  1.11 1.09 1.09 1.09 1.12 1.12 1.12 1.12 -0.01 -0.03 -0.03 -0.03 

Цена на петрол "Брент" (щ.д./барел) 44.3 52.2 54.7 56.1 43.6 50.9 53.9 56.2 0.7 1.3 0.9 0.0 

Цена на неенергийни суровини (в щ.д., %) -2.3 1.7 2.4 2.3 -0.8 1.5 2.4 2.4 -1.4 0.1 0.0 -0.1 

Източник: МФ, ЕК, МВФ, СБ 
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заплатите. Спадът при публичните разходи, който бе 

отчетен за първото полугодие, ще бъде преустановен 

и правителственото потребеление ще има положите-

лен принос към растежа на БВП за годината. В резул-

тат, крайното потребление ще нарасне с 1.6% за 

2016 г. 

Ревизираните данни за инвестициите показаха по-

голямо увеличение на запасите, докато инвестициите 

в основен капитал са почти на същото равнище, като 

стойност и реален растеж. За първото полугодие об-

щите инвестиции нараснаха със 7.7%, но за цялата 

година се очаква забавяне на растежа до 4.1%. Това 

ще бъде свързано с очакваното по-слабо нарастване 

на запасите и частните инвестиции през втората по-

ловина на годината, както и със спада на капиталови-

те разходи на правителството, който се дължи на 

преминаването към новата финансова рамка 

20142020 г. за финансиране на програмите от фон-

довете на ЕС. Инвестициите в основен капитал се 

очаква да нараснат с 0.1%, което ще се дължи на час-

тния сектор. 

Растежът на износа за 2016 г. от 4.1% ще бъде близък 

до отчетения за първото полугодие от 3.9%. Корек-

циите в отчетните данни за вноса на стоки и услуги 

предизвикаха и промяна в прогнозата. През втората 

половина на година се очаква леко ускорение на 

вноса, предизвикано от нарастването на вътрешното 

търсене и на износа.  

Реалният растеж на българската икономика за 2016 г. 

се очаква да достигне 3.2%, при 2.6% в есенната 

прогноза. Отново се очаква вътрешното търсене 

(потребление и инвестиции) да има основен принос 

за растежа, но е повишен и приносът на нетния износ, 

от 0.6 на 1 пр.п., поради ревизираните данни за вноса.  

През 2017 г. растежът на БВП слабо ще се забави до 

2.9%, при очакване за 2.5% в есенната прогноза. При-

нос за по-ниския растеж ще има по-слабото външно 

търсене от европейската икономика, което ще се от-

рази в забавяне на растежа на износа до 3.2%. При 

засилване на потреблението и на инвестициите в ос-

новен капитал, растежът на вноса на стоки и услуги се 

очаква да бъде малко по-висок от 2016 г. и да дос-

тигне 2.7%. В резултат, приносът на нетния износ за 

растежа на БВП ще бъде 0.4 пр.п., което е по-ниско с 

0.6 пр.п. в сравнение с 2016 г. 

Увеличението на потреблението ще бъде подкрепе-

но от продължаване на положителните тенденции на 

пазара на труда, както и на регистрираното подобре-

ние в очакванията на потребителите да правят разхо-

Реален растеж на БВП и приноси по компоненти 

(пр.п.) 

 
Източник: НСИ, МФ 
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ди за покупка на стоки за дълготрайна употреба. По-

ложителен ефект ще има и от увеличението на зап-

лащането в някои дейности на публичния сектор. По 

отношение на инвестициите в основен капитал се 

очаква ускорение на растежа до 1.1%, поради пре-

късване на негативната тенденция при публичните 

капиталови разходи и запазване на положителната 

динамика при частните инвестиции. Общите инвес-

тиции ще нараснат с 1.2%, поради техническо допус-

кане, че в прогнозните години запасите са с нулев 

принос към растежа на БВП. 

За периода 20182019 г. се очаква леко ускоряване 

на растежа на БВП до 3%. Вътрешното търсене ще 

бъде водещо, както по линия на потреблението, така 

и на инвестициите. По-високият ръст на вътрешното 

търсене ще се отрази в ускорено нарастване на вноса, 

в резултат на което приносът на нетния износ ще 

продължи да намалява, а в края на прогнозния пери-

од се очаква почти нулев принос към растежа на БВП.  

 

 3.  Текуща сметка 
 

В актуализацията на прогнозата за Платежния баланс 

на страната се отчита както ревизията в данните за 

износа и вноса за първото полугодие на 2016 г., така 

и актуалните очаквания за динамиката на междуна-

родните цени. Не се предвиждат съществени изме-

нения в тенденциите по отделните статии, но проме-

нените бази и допълнителната налична информация, 

се отразяват на темповете на изменение в целия 

прогнозен период. 

До края на 2016 г. се запазват очакванията за забавя-

не в понижението на цените на годишна база, което 

ще се отрази в повишение на дефлаторите, при по-

ложителни условия на търговия. Динамиката на из-

носа и вноса на стоки, през второто полугодие в ре-

ално измерение, ще е сходна на наблюдаваната през 

шестмесечието. Същевременно по-ниските отчетени 

реални растежи и ускореният спад в цените на ос-

новни търгуеми стоки ще доведат до номинален спад 

в търговията със стоки общо за годината. Износът ще 

бъде близък до нивото от 2015 г., при леко повише-

ние очаквано в прогнозата от месец септември. Вно-

сът ще се понижи на годишна база с около 2%. Тър-

говският дефицит през 2016 г. ще се свие до 4.8% от 

БВП, при 5.8% от БВП през 2015 г. Излишъкът по те-

кущата сметка ще достигне 2% от БВП. 

Използваните актуални външни допускания за по-

рязко покачване на цените на нефта и основни нее-

нергийни стоки, заедно с обезценката на еврото 

спрямо долара през 2017 г., ще се отразят в по-

високи дефлатори на износа и вноса и по-ясно изра-

зени отрицателни условия на търговия. Очаква се 

номиналните годишни растежи на износа и вноса на 

стоки да бъдат малко над 6%, като вносът ще изпре-

вари износа и това ще доведе до влошаване на тър-

говския баланс до дефицит от 4.9% от БВП. Излишъ-

кът по текущата сметка ще се свие по-съществено 

спрямо есенната прогноза и ще достигне 1.4% от БВП.  

Текуща сметка по компоненти и ПЧИ  

(% от БВП) 

 

Източник: БНБ, МФ 
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В периода 20182019 г. положителният нетен износ 

ще се съчетае с положителни условия на търговия, 

което ще обуслови изпреварващо номинално нараст-

ване на износа спрямо вноса. В резултат търговският 

дефицит ще се задържи около 4.6% от БВП, а изли-

шъкът по текущата сметка ще представлява 1.2% от 

БВП.  

 4. Пазар на труда и доходи от труд  
 

Ревизията на данните за БВП не се отрази на заетост-

та и поради това корекцията в очакванията за разви-

тието на основните показатели на пазара на труда 

спрямо прогнозата от месец септември е минимална. 

Текущото развитие на заетостта и безработицата 

следваше очакванията и темповете на изменение на 

двата показателя за 2016 г. остават непроменени. 

След като броят на заетите ускори растежа си до 1.5% 

(ЕСС 2010) за второто тримесечие на годишна база, 

подкрепен най-вече от сектора на услугите, през вто-

рата половина на 2016 г. се очаква темпът на нараст-

ване да се забави. Влияние ще окажат влошените 

бизнес очаквания за движението на персонала в ус-

лугите в периода август-октомври, очакваното отс-

лабване на икономическата активност в промишле-

ността и по-бавното намаление на безработицата. 

Средногодишният темп на увеличение на заетите се 

очаква да възлезе на 1.1% (ЕСС 2010), а нивото на 

безработица да достигне 8.1% (НРС). Благоприятната 

тенденция при коефициента на безработица се запа-

зи през първата половина на 2016 г., а месечните 

данни за регистрираната2 и хармонизираната3 безра-

ботица показаха продължаващо понижение и през 

третото тримесечие. През последните три месеца на 

годината очакванията са за сезонно покачване на по-

казателя, което, поради ефект на базата от предход-

ната година, когато нивото се понижи, ще се отрази в 

ниво на безработица в края на годината, близко до 

това от последните три месеца на 2015 г. За цялата 

2016 г. се очаква стабилизиране в коефициента на 

икономическа активност на населението (15+), за 

разлика от понижението на показателя през първите 

шест месеца на годишна база. 

За 2017 г. очакванията за растежа на БВП са завишени 

и това се отразява в малко по-висок растеж на зае-

тостта от 0.7% в сравнение с очаквания темп на на-

растване в предходната прогноза (0.6%). Последното 

не променя очакваната тенденция на забавяне в ди-

намиката на заетите спрямо 2016 г., както и фактори-

те, които се очаква да допринасят за растежа на по-

казателя през годината. Забавянето във външното 

търсене ще се отрази негативно на динамиката на 

заетите в промишлеността, но това ще бъде компен-

сирано от положителното развитие на вътрешното 

търсене, което ще подкрепя заетостта в услугите. Ни-

вото на безработица се очаква да продължи да на-

малява до 7.2% средно за 2017 г., като приносът на 

демографския фактор за намалението ще отслабне, 

поради мерките за повишаване на възрастта за пен-

сиониране. Последните имаха отражение още през 

2016 г., като за деветте месеца на годината броят на 

новопенсиониралите се лица за осигурителен стаж и 

възраст намаля с 14.3% на годишна база. Пенсионна-

                                                           
2
 По данни на Агенция по заетостта. 

3
 По данни на Евростат. 

Коефициенти на безработица и икономическа  
активност 

 

Източник: НСИ, МФ 
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та реформа се очаква да има по-голямо ограничава-

що влияние върху спада на работната сила в сред-

носрочен план, което ще подкрепи и очаквания ръст 

на икономическата активност на населението. Пос-

ледното ще бъде подпомогнато и от структурните 

реформи на пазара на труда и провежданите активни 

политики и мерки. 

Очакванията за динамиката на заетостта за 2018 и 

2019 г. остават непромени спрямо прогнозата от сеп-

тември, като малко по-ниският растеж на заетите 

през 2019 г. идва от по-високата база от предходните 

две години. При безработицата по-ниската база се 

отразява в малко по-нисък коефициент от 6.4% през 

2019 г. В средносрочен план растежът на БВП ще 

подкрепя развитието на пазара на труда, но потенци-

ала за нарастване на заетите намалява, поради нега-

тивните демографски развития, бързото намаление 

на безработицата през последните две години, както 

и понижението на обезкуражените лица.  

За разлика от данните за пазара на труда, текущата 

динамика на доходите от труд се характеризираше 

със съществена промяна, вследствие на публикува-

ните ревизии за БВП по метода на доходите. Пови-

шаването на базата през 2015 г. доведе до забавяне 

на номиналния растеж на компенсацията на един 

нает до 4.0% през първото полугодие на 2016 г. 

(спрямо 7.9% преди ревизиите), главно по линия на 

сектор услуги. Ревизираните данни обусловиха по-

ниския темп на нарастване на показателя в сравне-

ние с предходната прогноза. Тази корекция обхваща 

целия период на прогнозиране, с най-съществено 

влияние през 2016 г. 

Както и в прогнозата от месец септември, очаквания-

та за динамиката на компенсацията на един нает в 

сектор индустрия са свързани с нейното забавяне 

през втората половина на 2016 г., повлияно от по-

ниското нарастване на заетостта и добавената стой-

ност в сектора. Различия в развитието на показателя 

може да се очакват при дейностите в рамките на сек-

тор услуги, които се очаква да имат ускорен растеж 

до края на годината, в съответствие с очакванията за 

по-високо вътрешно търсене в страната. По този на-

чин номиналният темп на растеж, на годишна база, 

на компенсацията на един нает общо в икономиката 

ще остане близък в сравнение с първото полугодие, 

но за цялата 2016 г. се очаква забавяне до 3.8% спря-

мо 5.6% през 2015 г. Промяната в оценката за дина-

миката на доходите през 2016 г. ще има базов ефект 

и през 2017 г., и ще доведе до ускоряване в темпа им 

на растеж до 4.6%. Ограничаващото влияние на вън-

шната среда ще продължи да се наблюдава и през 

първото полугодие на 2017 г., след което очакванията 

за динамиката на доходите са свързани с постепенно 

им ускоряване. Средно за 2017 г. номиналният темп 

на нарастване ще остане по-нисък, но близък до 

предходната оценка от месец септември, подкрепен 

от корекцията в посока нагоре на реалната произво-

дителност и търсенето на труд, както и от запазване 

на очакванията за увеличение на цените в страната. 

Тези фактори ще обуславят възходящото развитие на 

показателя и през 20182019 г. В рамките на прог-

нозния период производителността на труда се очак-

ва да расте средногодишно с 2.3%4 в реално израже-

ние, а компенсацията на един нает с 4.8% в номинал-

но изражение. Повишените оценки за производител-

ността на труда, заедно с очаквания по-нисък растеж 

                                                           
4
 Показателят е изчислен като отношение между БВП по постоян-

ни цени от 2010 г.и броя на заетите лица (ЕСС 2010).  

Динамика на доходите, производителността и  
разходите за труд на единица продукция (РТЕП) 

 

Източник: НСИ, МФ 
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при доходите ще окажат благоприятно влияние върху 

разходната конкурентоспособност, измерена чрез 

разходите за труд на единица продукция. В периода 

2016-2019 г. те ще се повишат средногодишно с 2.5% 

в номинално и 1.4% в реално изражение.  

 5. Инфлация 
 

Прогнозата за инфлацията е ревизирана, като са от-

разени наличните към октомври 2016 г. данни за 

ХИПЦ, както и актуалните допускания по отношение 

на международните цени на петрола и основните су-

ровини. Текущото развитие на показателя доведе до 

корекция на очакванията за инфлацията в края на те-

кущата година в низходяща посока, което допринесе 

и за промяна на очакваната годишна инфлация за 

2016 и 2017 г. 

През 2016 г. годишният темп на инфлация остана от-

рицателен, като отчете известно ускорение през пър-

вото полугодие най-вече по линия на спада в цените 

на енергийните стоки и храните и поевтиняване на 

комуникационните услуги. През летните месеци оба-

че дефлацията в страната се забави съществено и ос-

тана на ниво от -1.1% на годишна база в периода 

юли-септември.  

Текущата динамика и очаквания за международните 

цени на суровините ни дават основания да очакваме, 

че отрицателната инфлация в страната ще продължи 

да се забавя до -0.2% в края на 2016 г. Поскъпване ще 

отчетат единствено храните, най-вече по линия на 

наблюдаваното възстановяване на международните 

цени, както и тютюневите изделия, поради въведе-

ните в началото на годината промени в акцизните 

ставки. При енергийните стоки се очаква поевтинява-

не поради извършените корекции в административ-

ните цени на топлоенергията и централното газос-

набдяване през годината, както и по-ниските цени на 

горивата. Понижение към декември се очаква също 

така при цените на неенергийните нехранителни сто-

ки, най-вече по линия на тези с дълготраен характер, 

както и при услугите. Средно за годината общият 

ХИПЦ ще отчете понижение от 1.2%, предвид висока-

та дефлация в периода април-май. 

Натрупаната инфлация в края на 2017 г. ще се ускори 

до 1.2%, като отрицателен принос се очаква 

единствено по линия на продължаващо, макар и с 

по-нисък темп, поевтиняване на потребителските 

стоки с дълготраен характер. Останалите основни 

компоненти на ХИПЦ ще отчетат поскъпване при 

допускане за по-високи международни цени на 

петрола и неенергийните суровини и нарастване на 

вътрешното търсене. Средногодишното повишение 

на общият индекс през 2017 г. се очаква да бъде 

1.1%, а в периода 20182019 г. инфлацията ще се 

ускори до 1.51.7%. 

Инфлация в края на годината, ХИПЦ (%) и 
приноси по основни компоненти (пр.п.)  

 
Източник: НСИ, МФ 
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Приносът от планираното увеличение на акцизните 

ставки върху цигарите за повишението на общия 

индекс в края на 2017 и 2018 г. се оценява съответно 

на 0.3 и 0.1 пр.п. 

Основните рискове за прогнозата за инфлацията са 

по-скоро в низходяща посока, като се свързват най-

вече с по-ниски от очакваните международни цени 

на суровия петрол и другите основни суровини. По-

нисък растеж на вътрешното търсене също би оказал 

задържащ ефект върху цените в страната.  

 6. Паричен сектор 
 

Прогнозата за паричния сектор е ревизирана като са 

отразени наличните за септември 2016 г. данни от-

носно динамиката на основните парични показатели, 

както и промените спрямо есенната прогноза по от-

ношение на компонентите на БВП и пазара на труда. 

Текущото развитие на кредита за домакинствата до-

веде до ревизиране на прогнозата във възходяща 

посока, което допринесе в по-голяма степен и за 

промяната при очаквания годишен растеж на взема-

нията от частния сектор за 2016 г.  

Агрегатът М3 на широките пари забави нарастването 

си в началото на 2016 г., но през април и юни темпът 

му на растеж на годишна база се повиши вследствие 

на ускоряване на ръста на овърнайт депозитите. В 

края на септември годишният растеж на широките 

пари достигна 8.7% и бе сходен с темпа им в края на 

2015 г. (8.8%). Очаква се в края на 2016 г. паричното 

предлагане да се увеличи годишно с 8.3%, като леко-

то му понижение спрямо предходната година може 

да се отдаде на очакваното забавяне на ръста на де-

позитите в края на текущата година.  

Темпът на нарастване на паричното предлагане пос-

тепенно ще се ускорява през прогнозния период, ка-

то през 2017 г. се очаква да бъде 8.8%, а през 2019 г. 

да достигне 9.3%. Основание за това дават очаквани-

ята за продължаващо нарастване на валутните ре-

зерви на страната, както и на депозитите в банковата 

система. Очаква се темпът на нарастване при овър-

найт депозитите да се забави постепенно за сметка 

на леко ускорение при растежа на депозитите с дого-

ворен матуритет и тези, договорени за ползване след 

предизвестие. Тази тенденция ще отразява посте-

пенното намаление на предпочитанията на икономи-

ческите агенти към по-висока ликвидност. 

Годишният темп на изменение на кредита за частния 

сектор беше отрицателен през цялото първо полуго-

дие на 2016 г., но през второто тримесечие спадът 

започна да се забавя. В края на август годишното му 

нарастване излезе от отрицателна територия с ръст 

от 0.1%. През септември изменението му отново бе-

ше леко отрицателно, но остана близко до нулата  

(-0.1%).  

Очакванията са вземанията от частния сектор в края 

на 2016 г. да нараснат с 0.9% на годишна база. Поло-

жителният растеж ще бъде движен в по-голяма сте-

пен от кредитите за домакинствата, които ще се уве-

личат с 1.2% спрямо края на 2015 г., докато ръстът на 

вземанията от нефинансови предприятия ще бъде 

0.7%.  

Вземания от частния сектор 

(%, на годишна база) 
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През 2017 г. частният кредит ще продължи да възста-

новява темпа си на растеж, който ще достигне 3.2%. С 

по-голям принос за това ще бъдат кредитите за не-

финансови предприятия, които ще отразяват очаква-

ната положителна динамика на частните инвестиции. 

От своя страна, темпът на растеж на кредитите за до-

макинствата също ще се увеличава, като ще следва 

развитието на частното потребление, което ще уско-

ри растежа си през 2017 г., както и положителните 

развития на пазара на труда.  

В периода 2018–2019 г. кредита за частния сектор ще 

ускори растежа си. Годишното увеличение на взема-

нията от частния сектор се очаква да се повиши до 

5.6%, като ускорението при кредита за домакинства 

ще бъде по-плавно.  

 

 

Парично предлагане и депозити 

(%, на годишна база) 
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ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ  

ПОКАЗАТЕЛИ 

ОТЧЕТНИ ДАННИ* ПРОГНОЗА 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Международна среда 

Световна икономика (реален растеж, %) 3.4 3.1 3.1 3.4 3.6 3.7 

Европейска икономика - ЕС 28 (%) 1.4 2.0 1.8 1.6 1.8 1.8 

Валутен курс щ.д./евро  1.33 1.11 1.11 1.09 1.09 1.09 

Цена на петрол "Брент" (щ.д./барел) 98.9 52.4 44.3 52.2 54.7 56.1 

Цена на неенергийни суровини (в щ.д., %) -4.6 -15.0 -2.3 1.7 2.4 2.3 

Брутен вътрешен продукт 

БВП (млн. лв.) 83 634 88 571 91 665 95 348 99 580 104 087 

БВП (реален растеж %) 1.3 3.6 3.2 2.9 3.0 3.0 

  Потребление 2.2 3.8 1.6 3.0 2.6 2.7 

  Брутообразуване на основен капитал 3.4 2.7 0.1 1.1 3.2 4.2 

  Износ на стоки и услуги 3.1 5.7 4.1 3.2 3.7 3.7 

  Внос на стоки и услуги 5.2 5.4 2.5 2.7 3.3 3.7 

Пазар на труда и цени 

Заетост (СНС) (%) 0.4 0.4 1.1 0.7 0.6 0.5 

Коефициент на безработица (НРС) (%) 11.4 9.1 8.1 7.2 6.7 6.4 

Компенсации на един нает (%) 5.6 5.6 3.8 4.6 5.3 5.6 

Дефлатор на БВП (%) 0.5 2.2 0.3 1.1 1.4 1.5 

Средногодишна инфлация (ХИПЦ) (%) -1.6 -1.1 -1.2 1.1 1.5 1.7 

Платежен баланс 

Текуща сметка (% от БВП) 0.1 0.4 2.0 1.4 1.2 1.2 

Търговски баланс (% от БВП) -6.5 -5.8 -4.8 -4.9 -4.6 -4.6 

Преки чуждестранни инвестиции (% от БВП) 3.6 3.7 3.7 3.8 3.8 3.8 

Паричен сектор 

М3 (%) 1.1 8.8 8.3 8.8 9.0 9.3 

Вземания от фирми (%) -10.8 -1.8 0.7 2.8 4.9 6.2 

Вземания от домакинства (%) -1.6 -1.3 1.2 3.7 4.1 4.5 

 
 

 
* При изготвяне на прогнозата са използвани статистически данни, публикувани до 28 октомври 2016 г. 

 
 


