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Икономическа ситуация 

1. Как оценявате икономическата ситуация в страната през III тримесечие на 2021 г.? 

 Много положително ……….………………..….… 6% 

 Задоволително …………………………….…….… 56% 

 Незадоволително ………………….……………... 31% 

 Много отрицателно ……………………..….…….. 6% 

 Оценката на финансовите посредници за икономическата ситуация през третото тримесечие на 
2021 г. се понижава спрямо предходното издание и се доближава до неутралното ниво. 
Обобщеният резултат остава леко положителен, но в това издание за пръв път от второто 
тримесечие на предходната година присъстват отговори „много отрицателно“. Мненията са 
разнопосочни, като търговските банки са умерено позитивни, а инвестиционните посредници са 
дали предимно незадоволителна оценка. 

Отговорите на анкетираните бяха подкрепени от експресните оценки на НСИ за икономическия 
растеж през третото тримесечие, показващи значително забавяне на годишна база според 
сезонно изгладените данни.  

 

 

 

Заб.: Оценките на финансовите посредници за 
текущата икономическа ситуация са 
представени чрез претеглен показател. 
Когато той е близък до 2, текущата 
икономическа ситуация се оценява много 
положително. Когато показателят е близък 
до -2, текущата икономическа ситуация се 
оценява много отрицателно. 

 

2. Какви са очакванията Ви относно годишния темп на икономически растеж  
през IV тримесечие на 2021 г. спрямо предходното? 

 Ускоряване  …………………..…………………..…. 13% 

 Запазване …………………………..…………….…… 50% 

 Забавяне …………………………..………….......…. 38% 

 Участниците в анкетата прогнозират, че темпът на икономически растеж ще се забави през 
четвъртото тримесечие на годината. В отговорите преобладава мнението за запазване на темпа, 
но делът на песимистично настроените посредници превишава този на очакващите ускоряване. 
Банките и тук са най-оптимистично настроени, докато 80% от инвестиционните посредници 
очакват забавяне н а растежа.  

Обобщеният резултат съответства на влошаването през октомври на индикаторите от бизнес 
наблюденията на НСИ за потребителското доверие и за бизнес климата в услугите, 
промишлеността и търговията.   

 

 

Заб.: Очакванията за икономическия растеж са 
представени чрез претеглен показател. Когато той е 
близък до 1, финансовите посредници очакват 
ускоряване на икономическия растеж. Когато 
показателят е близък до -1, съществуват очаквания за 
неговото забавяне.  

Оценката за настоящата и бъдеща икономическа ситуация 

 

Оценката комбинира обобщените очаквания 
на финансовите посредници за двете 
величини. 

20%
6%

60%

29%
31%

100%

71% 56%

20%
6%

ТБ ИП УД и ПОД общо

-2

-1

0

1

2

2018 2019 2020 2021

ТБ ИП УД и ПОД общо

80%

29%
38%

50%

20%

71% 50%

50%

13%

ТБ ИП УД и ПОД общо

-1

0

1

2018 2019 2020 2021

ТБ ИП УД и ПОД общо

-1

0

1

-2 -1 0 1 2

О
ча

кв
ан

  р
ас

те
ж

Текуща икономическа ситуация

Q1'17

Q1'19

Q1'18

Q1'20

Q4'21

 ISSN 2367-4733 



2 / 9 
Pag e 2  o f  9  

3. Какви са очакванията Ви за годишния темп на изменение на потребителските цени  
през IV тримесечие на 2021 г.? 

 Силно повишение ……………………..……….... 63% 

 Слабо повишение ……………….………………… 31% 

 Без промяна …………….…………………........…… 6% 

 Слабо намаление ……………….………….….…… 0% 

 Силно намаление ……………………………..….… 0% 

 

Инфлационните очаквания на анкетираните до края на 2021 г. продължават да се повишават и 
вече сочат силно повишение на потребителските цени. Разпределението на отговорите е сходно с 
това в предходното издание, като преобладават мненията за силно нарастване на инфлацията. 
Прогнозираното от участниците в анкетата умерено повишение на потребителските цени през 
третото тримесечие се реализираха над очакванията. От 2.4% през юни, годишният темп на 
инфлация (според ХИПЦ) достигна 4% през септември. Очакванията за четвъртото тримесечие 
също вече са частично реализирани, след като през октомври годишното повишение на ХИПЦ 
достигна 5.2% под влияние на същественото повишение на цените на енергийните стоки и 
храните.  

 

 
 

Заб.: Инфлационните очаквания на финансо-
вите посредници са представени чрез пре-
теглен показател. Когато той е близък до 2, 
финансовите посредници очакват значително 
ускоряване на инф-лацията. Когато 
показателят е близък до -2, съществуват 
очаквания за значително забавяне на 
инфлацията. 

При наличието на дефлация в икономиката, 
отговор "повишение" следва да се тълкува 
като забавяне на дефлационния процес, а 
отговор "намаление" означава задълбочаване 
на дефлацията. 

 

4. Какви са очакванията Ви за изменението на заетостта на годишна база  
през IV тримесечие на 2021 г. спрямо предходното? 

 Повишение ………….…………………………....…… 6% 

 Без промяна ………….………………….………….. 25% 

 Намаление ……………………………………..……. 69% 

 

В настоящото издание очакванията на финансовите посредници за годишното изменение на 
заетостта през последното тримесечие на 2021 г. се променят значително и вече сочат понижение, 
след като в предходното издание те бяха оптимистично настроени. Този оптимизъм се реализира, 
след като през второто и третото тримесечие динамиката на  на наетите лица общо в икономиката, 
отчетено на годишна база, премина на положителна територия (по данни от Краткосрочна 
статистика за заетостта и разходите за труд). Очакванията на анкетираните за забавяне на 
възстановяването на заетостта през четвъртото тримесечие кореспондира с по-ниските обобщени 
резултати от отговорите по отношение на текущата ситуация и очаквания растеж.   

 

 
 

Заб.: Очакванията на финансовите посред-
ници за изменението на заетостта са 
представени чрез претеглен показател. 
Когато той е близък до 1, финансовите 
посредници очакват силно увеличение на 
заетостта. Когато показателят е близък до 
-1, съществуват очаквания за силно 
намаление на заетостта. 

 

5. Какви са очакванията Ви за динамиката на основния лихвен процент през  
IV тримесечие на 2021 г. спрямо предходното? 

 Повишение ………………………………………….. 13% 

 Запазване на текущите нива ……………..… 88% 

 Намаление ………………………………..…..….….. 0% 

 

Балансовата оценка от отговорите на финансовите посредници относно очакваната динамика на 
основния лихвен процент през последното тримесечие на 2021 г. е минимално положителна след 
две поредни издания с единодушно неутрално очакване. Мнения за повишение има само в 
групата на УД и ПОД. Освен запазването на нулевото равнище на ОЛП през третото и изминалото 
време от четвъртото тримесечие, относително стабилни около -0.7% останаха и нивата на 
среднопретегления лихвен процент по сделките на междубанковия пазар. Положителната 
балансова оценка може да се свърже с евентуално очакване за начало на свиване на монетарните 
стимули от страна на големите централни банки и в частност на ЕЦБ.  

 

 
 

Заб.: Очакванията на финансовите 
посредници за динамиката на основния лихвен 
процент са представени чрез претеглен 
показател. Когато той е близък до 1, 
финансовите посредници очакват нарастване 
на основния лихвен процент. Когато 
показателят е близък до -1, съществуват 
очаквания за неговото намаление. 
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6. Какви са очакванията Ви за движението на номиналния курс на лева към щатския долар през  
IV тримесечие на 2021 г. спрямо предходното? 

 Силно поскъпване на лева …………………..… 0% 

 Слабо поскъпване на лева …………….…….. 20% 

 Без промяна ………….………………………...…… 20% 

 Слабо поевтиняване на лева …………..…… 53% 

 Силно поевтиняване на лева …………..……. 7% 

 

 

Прогнозите на анкетираните относно движението на валутния курс на щатския долар спрямо лева 
остават в полза на долара и по отношение на четвъртото тримесечие. Въпреки сходната балансова 
оценка, в това издание мненията са по-разнопосочни, като се появяват такива за поскъпване на еврото 
(лева), както и за силно поскъпване на долара. Очакваното слабо поскъпване на долара през третото 
тримесечие се реализира (основно през септември). В основата на динамиката на валутния курс бяха 
по-благоприятните данни за развитието на икономиката на САЩ спрямо европейската, както и по-
агресивния тон на Федералния резерв по отношение на бъдещо затягане на паричната политика, като 
евентуално повишение на лихвите вече се допуска още през следващата година. В същото време, 
въпреки че също сигнализира за свиване на месечните темпове на изкупуване на активи, ЕЦБ смята, че 
инфлацията е временна и засега остава в изчакване.     

Поскъпването на долара се ускори през октомври и ноември в следствие на продължаващото 
раздалечаване на комуникацията на Фед и ЕЦБ. В полза на търсенето на долари като актив-убежище 
подейства и очакваното разпространение на поредния щам на корона вирус.   

  

Заб.: Очакванията на финансовите посредници 
за движението на номиналния валутен курс на 
лева към щатския долар са представени чрез 
претеглен показател. Когато той е близък до 
2, финансовите посредници очакват силно 
поскъпване на лева спрямо щатския долар. 
Когато показателят е близък до -2, 
съществуват очаквания за силно 
поевтиняване на лева. 

 

7. Какви са очакванията ви за борсовите индекси през IV тримесечие на 2021 г. спрямо предходното? 

 Да се увеличи значително  

 Да се увеличи  

 Да остане без промяна  

 Да намалее  

 Да намалее значително  

 

Очакванията на финансовите посредници за динамиката на борсовите индекси до края на годината 
остават на положителна територия на фона на влошаване на индикаторите за бизнес климат и за 
доверие на потребителите през октомври.  

През третото тримесечие основните индекси отбелязаха нарастване спрямо предходното, с което 
мнението на анкетираните от предходния брой на изданието се реализира. SOFIX увеличи 
стойността си с 6.36%, BGREIT с 5.96% спрямо края на предходното тримесечие. Индекса BGBX40 
също отбеляза повишение в края на септември. 

   

Заб.: Очакванията на финансовите посредници 
за посоката на движение на борсовите индекси 
са представени чрез претеглен показател. 
Когато той е близък до 2, това означава, че 
финансовите посредници очакват значително 
нарастване на борсовите индекси. Съответно, 
когато показателят е близък до -2, то 
съществуват очаквания за тяхното намаление. 

 

8. Какви са очакванията Ви за лихвените проценти по депозитите  
през IV тримесечие на 2021 г. спрямо предходното? 

 Да се увеличат  

 Да останат без промяна  

 Да намалеят  

 

 

Обобщеният резултат от отговорите на участниците в анкетата показват засилване на очакванията за 
понижение на лихвените проценти по депозити и в трите основни използвани валути. Въпреки 
понижението на балансовите оценки, в това издание има отговори, подкрепящи повишение на 
възвръщаемостта на банковите депозити. Очакваното минимално понижение на лихвените проценти 
през третото тримесечие не се реализира напълно, като на база средни стройности по тримесечие бе 
налице повишение на процентите в лева и евро и понижение единствено на възвръщаемостта на 
депозитите в щатски долари.  

Получената балансова оценка за последното тримесечие на 2021 г. е по-скоро консистентна с относително 
песимистичните очаквания на посредниците за макроикономическите показатели от гледна точка на 
евентуално нарастване на предпазните спестявания и респективна реакция от търговските банки предвид 
високата им ликвидност.   

 
 

 

Заб.: Очакванията на финансовите посредници 
за динамиката на лихвените проценти по 
депозитите в лева, евро и щатски долари са 
представени чрез претеглен показател. Когато 
той е близък до 1, финансовите посредници 
очакват нарастване на лихвените проценти по 
депозитите. Когато показателят е близък до -
1, съществуват очаквания за тяхното 
намаление. 
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9. Какви са очакванията Ви за лихвените проценти по кредитите  
през IV тримесечие на 2021 г. спрямо предходното? 

 Да се увеличат  

 Да останат без промяна  

 Да намалее  

 

Анкетираните очакват леко повишение на лихвените проценти по кредитите до края на 
годината. Все още преобладават отговорите за запазване на лихвените нива, но в това 
издание делът на мненията за повишение нараства значително спрямо предходното 
тримесечие за сметка на неутралните. През третото тримесечие се наблюдаваше 
понижение на средните лихвени проценти за периода спрямо второто тримесечие при 
корпоративните и жилищните кредити и леко повишение при потребителските, а през 
октомври имаше понижение спрямо тези стойности и в трите пазарни сегмента.  

Възможно обяснение за очакването на участниците в анкетата е евентуално повишение на 
кредитния риск в портфейлите на банките. Фактори за това биха били очакваното забавяне 
на икономиката до края на годината, както и постепенното понижение на размера на 
кредитите, одобрени за участие в частния мараториум върху погашенията на задължения 
на нефинансови предприятия и домакинства към банки.  

 
  

Заб.: Очакванията на финансовите посредници 
за динамиката на лихвените проценти по 
кредитите в лева, евро и щатски долари са 
представени чрез претеглен показател. Когато 
той е близък до 1, финансовите посредници 
очакват нарастване на лихвените проценти по 
кредитите. Когато показателят е близък до -1, 
съществуват очаквания за тяхното намаление. 

 

10.  Какви са очакванията Ви за нивото на междуфирмена задлъжнялост  
през IV тримесечие на 2021 г. спрямо предходното? 

 Повишение ………………………………………...… 88% 

 Без промяна …………………………………………. 13% 

 Намаление ……………………………….……………. 0% 

 

Обобщените резултати на анкетираните категорично сочат очаквания за нарастване на 
междуфирмената задлъжнялост, което е в унисон с понижената оценка относно текущата 
икономическа ситуация и очакваното забавяне на икономическия растеж през последното 
тримесечие на годината, при значително покачване на потребителските цени и отчетено 
влошаване на бизнес климата през октомври. По-високите международни цени и 
затруднените доставки в някои сектори може да се отрази в забавяне и на разплащанията 
между компаниите. Мнението на предприемачите от месечните бизнес анкети на НСИ 
показват завишена балансова оценка през октомври и ноември по отношение на 
финансовите проблеми на компаниите в строителството, услугите и промишлеността. 

Инвестиционните посредници, ПОД и УД са с най-голям песимизъм сред участниците, 
докато около 25% от търговските банки очакват задържане на нивото на междуфирмена 
задлъжнялост. 

 

 
 

Заб.: Очакванията на финансовите посредници 
за изменението на междуфирмената 
задлъжнялост са представени чрез претеглен 
показател. Когато той е близък до 1, 
финансовите посредници очакват значително 
нарастване на междуфирмената 
задлъжнялост. Когато показателят е близък до 
-1, съществуват очаквания за  нейното 
намаление. 
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Очаквания за развитието на финансовите посредници 

1. Очаквания за дейността на банките 

През IV тримесечие на 2021 г. спрямо предходното очаквате: 

 Да се увеличи значително   Да се увеличи     Да остане без промяна    
 Да намалее    Да намалее значително 

 III тримесечие на 2021 

 IV тримесечие на 2021 

 Обемът на отпуснатите кредити ….………………….……..….…….................................…… 100%  

 

 Обемът на дългосрочните кредити* на фирмите ………..…….…………………….… 50% 50% 
 

 Обемът на овърдрафта на фирмите …………………………….…………………………….…75% 25%  
 

 Обемът на дългосрочните кредити* на домакинствата …………………………..… 75% 25% 
 

 Отпуснатите кредити в евро на домакинствата ……………………………… 50%  25% 25% 
 

 Обемът на привлечените депозити от фирми ………………………….….… 50%  25% 25%  
 

 Обемът на привлечените депозити от домакинствата ….….………….. 33%  33% 33% 
 

 Обемът на дългосрочните депозити** на домакинствата …………………..…… 50%  50%  
 

 Привлечените депозити в евро на домакинствата ……………………..…. 25%  50% 25% 
 

 Размерът на депозитите на чуждестранните финансови институции ……… 75%  25% 
 

 Конкуренцията от страна на другите търговски банки ………….….…………….... 50% 50% 
 

 Конкуренцията от страна на лизинговите компании …………..………............... 25% 75% 
 

 Конкуренцията от страна на други  
небанкови финансови институции ………………………………………………………….……75%  25%  

*     Кредити с договорен матуритетнад 5 години 

**  Депозити с договорен матуритетдо две години и депозити, договорени за ползване след предизвестие до 3 месеца 

 

 Oчакванията на банките за дейността им остават положителни и за последното 
тримесечие на годината на фона на продължаващо ускорение на кредита за частния 
сектор. Към края на третото тримесечие годишното му нарастване се ускори до 7.6% и 
7.9% в края на октомври. При нефинансовите предприятия годишното нарастване към 
края на септември и октомври беше 4.1% и 4.4%, подкрепено и от месечното нарастване 
на овърдрафта.  

 Според банките обема на дългосрочните кредити на фирмите ще нараства с по-високи 
темпове спрямо оценката им за трето тримесечие на годината, докато нарастването на 
овърдрафта им ще бъде по-умерено. 

 Търговските банки, също очакват растежа на дългосрочните кредити на домакинствата 
и на тези, деноминирани в евро леко да се ускори до края на декември. Тази оценка е 
на фона на продължаващо двуцифрено нарастване на жилищните кредити до 16.2% и 
16.5%, съответно в края на септември и октомври спрямо година по-рано. Кредитите за 
потребление на домакинствата също продължиха да се ускоряват, като годишното им 
нарастване достигна 10.1% в края на октомври. 

 При депозитите на домакинствата се запази тенденцията на стабилно нарастване на 
спестяванията, с което очакванията на участниците от миналата анкета като цяло се 
реализираха. В края на третото тримесечие годишното нарастване на депозитите на 
домакинствата беше 11% при 12.2% в края на второ. При привлечените депозити от 
фирми банките очакват нарастването леко да се забави, но динамиката им ще остане на 
положителна територия. 

 Конкуренцията в сектора, както и от други небанкови институции и лизинговите 
компании ще продължи да нараства, като тази от небанковия кредитен пазар ще бъде 
по-изявена. 

Заб.: Очакванията са представени чрез претеглени 
показатели, които могат да приемат стойности между 2 
(значително нарастване) и -2 (значително намаление). 
Когато показателят получава стойност близо до 0, може 
да е сигнал или за силна разнородност в очакванията на 
финансовите посредници, или за очаквания за 
непроменливост на разглежданата икономическа 
променлива. 
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2. Очаквания за развитието на инвестиционните посредници 

През IV тримесечие на 2021 г. спрямо предходното очаквате:  

 Да се увеличи значително   Да се увеличи     Да остане без промяна    
 Да намалее    Да намалее значително 

 III тримесечие на 2021 

 IV тримесечие на 2012  

 Реализираният оборот от търговия с акции на БФБ …………………………….…… 60% 40% 
 

 Реализираният оборот от търговия с облигации на БФБ ………………………..… 40% 60% 
 

 Броят реализирани сделки с акции на БФБ .…………….….………………… 60% 20% 20% 
 

 Броят реализирани сделки с облигации на БФБ .…………..……………... 20% 60% 20% 
 

 Общият брой нови емисии акции, листнати на БФБ …………….……………….……60% 40% 
 

 Общият брой нови емисии облигации, листнати на БФБ …………….………………….… 100% 
 

 Конкуренцията на други инвестиционни посредници ………………….. 20% 40% 40% 
 

 

 Инвестиционните посредници са оптимистични за дейността си до края на 
годината при очаквания за спад в реализириния от тях брой сделки и оборот от 
търговия с облигации на БФБ в миналото издание, които се сбъднаха. Спрямо 
второто тримесечие и двата показателя - отчетеният брой и реализираният 
оборот от търговия с облигации бяха по-малко.  

 Броят сделки на регулирания пазар на финансови инструменти на БФБ през 
третото тримесечие бе по-голям с 12.2% спрямо второто, но оборотът отбеляза 
лек спад. Според участниците в анкетата броят реализирани сделки с акции на 
БФБ ще нарасне, докато този с облигации ще остане без промяна. Според 
анкетираните общият брой нови емисии акции и облигации, листнати на БФБ ще 
бъде по-висок през последното тримесечие на годината. 

 През третото тримесечие броят на новите емисии финансови инструменти бе 
значително по-висок спрямо година по-рано, както и спрямо предходното 
тримесечие поради стартиралия през м. юли нов сегмент, в който броят на 
новите емисии бе 90. Новите емисии акции на сегмент Standard бяха две при 
една общо за полугодието, а на облигации съответно 5 през третото тримесечие 
при общо две до юни. С това като цяло позитивните очаквания на посредниците 
от миналата анкета по отношение на новите емисии акции и облигации, 
листнати на БФБ за третото тримесечие се оправдаха. 

 Спрямо оценката в предходното издание конкуренцията в сегмента ще се 
повиши по-осезаемо при липса на много алтернативни, различни от депозити, 
опции за спестяване, и близки до нулата лихвени проценти по депозитите за 
домакинства и отрицателни лихвени проценти за нови депозити на фирми в 
лева. 

Заб.: Очакванията са представени чрез претеглени 
показатели, които могат да приемат стойности между 2 
(значително нарастване) и -2 (значително намаление). 
Когато поsказателят получава стойност близо до 0, може 
да е сигнал или за силна разнородност в очакванията на 
финансовите посредници или за очаквания за 
непроменливост на разглежданата икономическа 
променлива. 

 

0,00

0,00

0,00

0,00

-2 -1 0 1 2



7 / 9 
Pag e 7  o f  9  

3. Очаквания на управляващите дружества 

През IV тримесечие на 2021 г. спрямо предходното очаквате:  

 Да се увеличи значително   Да се увеличи     Да остане без промяна    
 Да намалее    Да намалее значително 

 III тримесечие на 2021 

 IV тримесечие на 2021 

 Акумулираните активи в  
колективните инвестиционни схеми ………………..…………..………………..………… 80% 20% 

 

 Привлечените средства от домакинства и  
нефинансови предприятия …………………………………………………..…………………... 80% 20% 

 

 Привлечените средства от застрахователни дружества и  
пенсионни фондове ……………………………………………………………….………………..… 60% 40% 

 

 Доходността на управляваните от Вас  
колективни инвестиционни схеми …………………….……………………………………… 40% 60% 

 

 Конкуренцията на други  
колективни инвестиционни схеми …………………………………..………………………… 40% 60%  

 
 

 Очакванията на УД също остават положителни, но по-умерени спрямо оценката 
им в предходната анкета, а по отношение на доходността на управляваните КИС 
анкетираните очакват значително по-скромен растеж. 

 Акумулираните активи в КИС през последното тримесечие ще продължат да 
нарастват, но по-слабо. Сходни са очакванията на анкетираните по отношение 
на привлечените средства от домакинства и нефинансови предприятия докато 
темпа на нарастване на привлечените средства от застрахователните дружества 
и пенсионните фондове остава близо до оценката от предходното издание. 

 Към края на септември размера на активите, управлявани от местните и 
чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в 
България са нараснали с над 8% спрямо края на юни и с около 47% спрямо 
септември 2020 г., с което оптимистичните нагласи на участниците от 
предходното издание се реализираха.  

 Оптимизмът им по отношение на привлечените средства за трето тримесечие, 
също се реализира като при тези от домакинствата и НФП нарастването бе по-
голямо спрямо тези, привлечени от застрахователните дружества и пенсионните 
фондове, както предвиждаха. 

 Конкуренцията на други КИС слабо ще нарасне през последните три месеца на 
годината. 

Заб.: Очакванията са представени чрез претеглени 
показатели, които могат да приемат стойности между 2 
(значително нарастване) и -2 (значително намаление). 
Когато показателят получава стойност близо до 0, може да 
е сигнал или за силна разнородност в очакванията на 
финансовите посредници, или за очаквания за 
непроменливост на разглежданата икономическа 
променлива. 
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4. Очаквания на пенсионните осигурителни дружества 

През IV тримесечие на 2021 г. спрямо предходното очаквате:  

 Да се увеличи значително   Да се увеличи     Да остане без промяна    
 Да намалее    Да намалее значително 

 III тримесечие на 2021 

 IV тримесечие на 2021  

 Акумулираните активи в  
допълнителните задължителни пенсионни фондовe ………..………………..… 33% 67% 

 

 Акумулираните активи в  
допълнителните доброволни пенсионни фондове …..…………………………… 33% 67% 

 

 Броят на осигурените лица в  
допълнителните задължителни пенсионни фондове ……………….… 33% 33% 33% 

 

 Броят на осигурените лица в  
допълнителните доброволни пенсионни фондове ………….….……… 33% 33% 33% 

 

 Стойността на един дял в  
допълнителните задължителни пенсионни фондове …………………...………. 33% 67% 

 

 Стойността на един дял в  
допълнителните доброволни пенсионни фондове …………………………..…... 33% 67% 

 

 Конкуренцията на други пенсионно-осигурителни дружества …….......…. 33% 67%  

 

 Нагласите за дейността на ПОД до края на годината остават положителни и по-
оптимистични спрямо предходното издание въпреки очакванията за забавяне 
на икономическия растеж и забавяне възстановяването на заетостта. 
Обобщените оценки на анкетираните показват, че активите и в ДЗПФ и в ДДПФ 
ще продължат да нарастват. 

 Оптимизмът на осигурителните дружества от предходното издание се 
реализира. През третото тримесечие акумулираните нетни активи във 
фондовете за допълнително пенсионно осигуряване продължиха да нарастват. 
Към края на септември 2021 г. те достигнаха 18.8 млрд. лв., като годишното им 
повишение е двуцифрено (14.4%), а спрямо второто тримесечие на годината 
повишението е 2%.  

 Броят на осигурените лица ще се увеличава през последното тримесечие, като 
очакванията за тези в ДДПФ са по-оптимистични спрямо предходното издание. 

 Анкетираните прогнозират стойността на един дял в допълнителните 
задължителни и доброволни пенсионни фондове да бъде по-висока през 
последното тримесечие на 2021 г.  

 При пазарния дял на универсалните пенсионни фондове по размер на нетните 
им активи нямаше съществена промяна през третото тримесечие, като 
конкуренцията между ПОД ще нараства по-осезаемо спрямо оценките от 
началото на годината. 

Заб.: Очакванията са представени чрез претеглени 
показатели, които могат да приемат стойности между 2 
(значително нарастване) и -2 (значително намаление). 
Когато показателят получава стойност близо до 0, може да 
е сигнал или за силна разнородност в очакванията на 
финансовите посредници, или за очаквания за 
непроменливост на разглежданата икономическа 
променлива. 
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Специфичен въпрос 

През последните месеци се наблюдава ускорено нарастване на енергийните цени в  
международен план. Според Вас, каква ще е тяхната динамика през  

следващите месеци и през 2022 г.? 

  До края на 2021 г. енергийните цени ще продължат да се  
повишават, а през 2022 г. ще се запазят около достигнатото 
ниво. 

  До края на 2021 г. енергийните цени ще се стабилизират, а след 
края на зимните месеци на 2022 г. дори ще се наблюдава  
корекция надолу, която ще ги върне около нива по-близки до 
тези от началото на 2021 г. 

  Повишението на енергийните цени ще продължи и през 2022 г. 

  Друго 

 

 

 

 

С оглед на значителното повишение на енергийните цени и 
високите нива на инфлация в международен план, в 
настоящото издание попитахме финансовите посредници 
относно очакванията им. Поскъпването на цените на 
природен газ, електричество и въглища се отрази и върху 
цените на елекроенергията на дребно за домакинствата и 
предприятията и се транслира върху текущата инфлация и 
очакванията за икономическото възстановяване.  

През октомври 2021 г. в свое „Съобщение относно цените на 
енергията“ Европейската комисия (ЕК) постави въпроса за 
рязкото им повишение като сериозен проблем пред 
икономическото възстановяне от пандемията и подкрепи 
серия от незабавни и средносрочни мерки за смекчаване на 
последиците1. Като незабавни мерки ЕК предлага да се 
подпомогнат енергийно бедните потребители (чрез ваучери, 
частични компенсации или отложени плащания на сметките), 
помощ за предприятията в съответствие с правилата на ЕС за 
държавната помощ, временни и целенасочени намаления на 
данъчните ставки за уязвимите домакинства, борба с 
евентуално антиконкурентно поведение на енергийния пазар, 
по-широк достъп до споразумения за закупуване на 
електроенергия от възобновяеми източници и други.  

В средносрочен план предложенията на ЕК са свързани с 
увеличаване на инвестициите във възобновяеми енергийни 
източници, подобряване на енергийната ефективност, 
разработване на капацитет за съхранение на енергия и 
евентуално преразглеждане на Регламента относно 
сигурността на доставките, за да се постигне по-добро 
използване и функциониране на съоръженията за съхранение 
на газ в Европа и др. 

Повишението на енергийните цени и на общата инфлация бе 
отчетено от ЕЦБ и ФЕД като цяло като временно явление, 
което в средносрочен хоризонт ще бъде преодоляно.  

                                                           

1 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/qanda_21_5202 

В своята есенна макроикономическа прогноза, 2021 г. 
Европейската комисия предвижда равнището на енергийните 
цени да продължи да се повишава до края на годината, като 
ще достигне пика си през първото тримесечие на 2022 г., след 
което плавно ще започне да намалява и ще се стабилизира 
през 2023 г. Общата инфлация, измерена чрез ХИПЦ в ЕС се 
прогнозира да достигне 2.6% през 2021 г. и 2.5% през 2022 г., 
при съответно 1.9% и 1.5% в пролетната прогноза на ЕК. 

Очакваната годишна инфлация в еврозоната през ноември е 
4.9%, за Германия - 6%, Белгия – 7.1%, Естония – 8.4%, Литва – 
9.3%, Люксембург-6.3%, Испания – 5.6%. В САЩ общото 
равнище на цените през октомври се повиши до 7.3% при 6.2% 
през септември.  

Отчетеният у нас годишен темп на инфлация през октомври 
достигна 5.2%, при 4.0% през септември, като най-съществен 
принос за повишението имаха именно енергийните стоки.  

Според по-голямата част (43%) от получените отговори 
енергийните цени в международен план до края на годината 
ще се стабилизират, като през следващата година ще има 
корекция в низходяща посока. Най-категорични в това са 
управляващите дружества докато преобладаващото мнение 
на инвестиционните посредници е в противоположна посока.  

Около 36% от анкетираните считат, че повишението на 
международните цени на енергийните суровини ще 
продължи до края на годината, като през 2022 г. равнището 
им ще се запази.  

По-малък дял от участниците (21%) считат, че повишението на 
енергийните цени ще продължи и през 2022 г.  
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