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5. прогноза на БНБ за основни макроикономически 
показатели за 2017–2019 година

Прогнозата на БНБ за основни макроикономически показатели е изготвена на база информа-
ция, публикувана към 20 юни 2017 г., като са използвани допускания на ЕЦБ, ЕК и МВФ към 9 юни 
2017 г. за развитието на международната конюнктура и за динамиката на цените на основни 
стокови групи на международните пазари.

През 2017 г., въз основа на прогнозите на ЕЦБ, ЕК и МВФ, очакваме глобалният икономически 
растеж да се ускори спрямо 2016 г. и впоследствие да се стабилизира през 2018 г. и 2019 г. 
Ускорението през настоящата година ще се дължи главно на развиващите се страни, докато 
в развитите страни растежът ще се ускори слабо, след което ще се стабилизира през 2018 г. 
Очакваме подобряването на икономическия растеж на основните ни търговски партньори да 
доведе до нарастване на външното търсене на български стоки и услуги, по-силно изразено 
през 2017 г. След провеждането на президентските и парламентарните избори в някои от 
търговските партньори на България (Франция и Нидерландия) несигурността в перспективите 
за развитието на международната конюнктура се понижи спрямо предходната ни прогноза и 
оценяваме като балансирани рисковете за отклонение в развитието на външната среда спрямо 
допусканията, използвани при изготвянето на прогнозата.

През първата половина на 2017 г., в процеса на изравняване между търсенето и предлагането 
на основни суровини на международните пазари, цените в долари на енергийните и неенер-
гийните суровини се покачиха значително на годишна база. Очакванията са този процес да се 
запази и през втората половина на 2017 г. и това да доведе до повишаване на цените на суро-
вините за цялата 2017 г. спрямо предходната година. През 2018–2019 г. оценките са за продъл-
жаващо плавно и бавно покачване на цените на основните суровини в сравнение с динамиката 
им през 2017 г.

Растежът на реалния БВП на страната ни през 2017 г. се очаква да се ускори до 3.6% (спрямо 
3.4% през 2016 г.). За периода 2018–2019 г. очакваме икономиката да запази сходен темп на рас-
теж. Основен принос за растежа в прогнозния хоризонт очакваме да има вътрешното търсене, 
което ще бъде съпътствано с ускоряване на растежа на вноса на стоки и услуги с темп близо 
до този на износа. Приносът за растежа на нетния износ ще бъде слабо отрицателен. По отно-
шение на прогнозата за икономическата активност преобладават рисковете растежът да е 
по-висок през 2017–2018 г. от базисния сценарий, докато за 2019 г. рисковете се оценяват като 
балансирани.

През 2017 г. инфлацията ще се определя главно от повишението на международните цени 
на горива и основни суровини. Административно определяните цени се очаква също да имат 
положителен принос за общата инфлация, който ще се определя от по-високите цени на някои 
стоки и услуги, които се влияят косвено от цените на горивата, и от повишението на акциз-
ната ставка върху тютюневите изделия от началото на годината. Действието на специфични 
за тази година фактори, свързани с поевтиняването на някои услуги (основно транспортни и 
телекомуникационни услуги), както и продължаващото намаляване на цените на стоките за 
дълготрайна употреба, ще имат ограничаващ ефект върху инфлацията. През 2018–2019 г., при 
реализиране на допускането за умерено увеличаване на международните цени и отслабване на 
влиянието на специфичните за 2017 г. фактори, очакваме инфлацията да следва тенденция към 
плавно повишение. Рисковете за реализиране на прогнозата за инфлацията се оценяват като 
балансирани и произтичат главно от несигурността, свързана с динамиката на цените на хра-
ните и петрола на международните пазари, и от възможни промени в административно опре-
деляните цени. По-голямо от предвижданото понижение на цените на телекомуникационните 
услуги в резултат от премахването на таксите за роуминг от 15 юни 2017 г. е възможно да 
доведе до реализирането на по-ниска от очакваната инфлация.



Икономически преглед • 2/2017 66

Прогноза
Прогнозата на БНБ за основни макроикономически показатели е изготвена на база инфор-

мация, публикувана към 20 юни 2017 г. За изготвянето на прогнозата са използвани допус-
кания на ЕЦБ, ЕК и МВФ към 9 юни 2017 г. за развитието на международната конюнктура и 
за динамиката на цените на основни стокови групи на международните пазари. Въз основа 
на тези допускания очакваме глобалният икономически растеж през 2017 г. да се ускори 
спрямо този през 2016 г., което се подкрепя и от положителните тенденции при междуна-
родните конюнктурни индикатори. За ускоряването на растежа през 2017 г. ще допринесе 
както по-високата икономическа активност в развиващите се страни, така и цикличното 
подобряване на растежа в развитите държави. От развиващите се страни по-висок темп 
на растеж се реализира в държавите – износителки на суровини, като икономическата им 
активност се стимулира от нарастването на международните цени на произвежданите от 
тях суровини. В развитите страни икономическата активност доближава потенциалното си 
ниво, като положителните тенденции на пазара на труда, ниските цени за финансиране и 
очакваният фискален импулс в САЩ ще допринесат за ускоряването на растежа през 2017 г. 
През 2018 г. и 2019 г. очакваме глобалният икономически растеж да остане на нива близо до 
наблюдаваните през 2017 г., като растежът в развитите икономики ще се стабилизира, а 
този в развиващите се страни ще се ускори слабо. Очакваната динамика на глобалната ико-
номическа активност ще допринесе за нарастване на външното търсене на български стоки 
и услуги, което за прогнозния хоризонт ще бъде по-високо в сравнение с 2016 г.

Несъответствието между търсените и произведените количества суровини на междуна-
родните пазари продължи да се намалява през първата половина на 2017 г., като се очаква 
средно за годината цените в долари на енергийните и неенергийните продукти да нарас-
нат спрямо 2016 г., което ще бъде първото повишение от 2012 г. насам. След като цените 
на суровините, и по-конкретно на петрола и металите, се покачиха значително на годишна 
база в началото на 2017 г., през второто тримесечие на годината растежът на цените се 
забави. При петрола това се дължеше на увеличаване на запасите и производството в САЩ. 
Ефективността на постигнатите споразумения между ОПЕК и други големи страни про-
изводителки от декември 2016 г. и май 2017 г. за ограничаване на добива бе поставена под 
съмнение, което се превръща във фактор, ограничаващ нарастването на цената на петрола. 
При металите покачването на цените се забави през второто тримесечие на 2017 г., след 
като в експлоатация бяха пуснати нови производствени мощности, а търсенето от страна 
на Китай се понижи. През 2018 г. и 2019 г. очакваме международните цени на основни суро-
вини да продължат да се повишават плавно, макар и с по-ниски темпове спрямо 2017 г.

През 2017 г. очакваме реалният растеж в страната ни да се ускори спрямо 2016 г. и 
да достигне 3.6% на годишна база. Предвиждаме с основен принос за растежа да бъде 
вътрешното търсене, отразяващо възходящата динамика на частното и правителственото 
потребление и на брутното образуване на основен капитал. В резултат от нарастващото 
търсене на стоки и услуги изменението на запасите ще има неутрален принос за растежа. 
С ускоряването на темповете на нарастване на вноса на стоки и услуги при запазване на 
висок темп на растеж на износа приносът на нетния износ ще се свие спрямо 2016 г. и ще 
бъде слабо отрицателен.

Очакваме за прогнозния хоризонт икономическият растеж в България да се задържи на 
ниво над 3%: през 2018 г. БВП да нарасне с 3.4% и запазвайки възходящата си тенденция, 
през 2019 г. да достигне 3.5% растеж. През целия период като основен двигател на расте-
жа ще се запази вътрешното търсене. Частното потребление ще продължи да има основен 
принос за растежа, като под влияние на увеличаващия се разполагаем доход на домакинства-
та и подобряващите се условия на пазара на труда ще продължи плавно да се повишава до 
края на прогнозния период. Положителните нагласи на фирмите, очакваното засилено тър-
сене на стоки и услуги и високото натоварване на производствените мощности създават 
предпоставки за увеличение на частните инвестиции, като те плавно ще се повишават до 
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края на 2019 г. Правителственото потребление и инвестиции се очаква също да нарастват 
в периода 2018–2019 г. в резултат главно на заложените от правителството в последната 
актуализация на средносрочната бюджетна прогноза планове за повишаване на заплатите в 
сектор „образование“ и поради прогнозираното увеличаване на разходите по програми на ЕС. 
Очакваното засилване на външното търсене ще допринесе за ускоряването на растежа на 
износа. Под влияние на тези фактори вносът на стоки и услуги също ще нараства по-уско-
рено на годишна база, с което нетният износ ще има неутрален принос за общия растеж на 
икономиката.

През 2017 г. очакваме реалният износ на стоки и услуги да забави растежа си в сравнение 
с отчетените високи темпове през 2016 г. При износа на услуги растежът ще се дължи 
на подобряването на икономическата активност във важни за туризма ни държави, но ще 
остане по-нисък от реализирания през 2016 г. поради високата база от предходната година. 
При износа на стоки прогнозираме забавяне на растежа спрямо 2016 г. въпреки повишаване-
то на външното търсене поради очакванията ни за по-ниско нарастване на износа на храни-
телни продукти след добрата реколта и високите резултати на износа на житни култури 
през 2016 г. През 2018 г. и 2019 г. очакваме растежът на реалния износ на стоки и услуги 
да се ускори спрямо 2017 г. под влиянието на повишаващото се външно търсене. Вносът на 
стоки и услуги също ще ускори темпа си на реален растеж през 2017 г. в съответствие с 
нарастващото вътрешно търсене, като през 2018 г. и 2019 г. прогнозираме растежът на 
вноса да се запази на ниво близо до това през 2017 г. В резултат през прогнозния хоризонт 
очакваме слабо отрицателен принос на нетния износ за растежа на БВП, най-силно изразен 
през 2017 г.

При реализиране на прогнозата ни за неблагоприятни условия на търговия за България 
(измерващи изменението на цените на износа на стоки спрямо цените на вноса на стоки) 
през по-голямата част от прогнозния хоризонт (2017–2019 г.) и за по-висок темп на растеж 
на реалния внос на стоки спрямо този на износа на стоки през 2017 г. очакваме търговски-
ят дефицит по текущата сметка на платежния баланс да се увеличи плавно като процент 
от БВП през 2017–2019 г. спрямо нивото си от 2016 г. При търговията с услуги през 2017 г. 
очакваме по-голям излишък в процент от БВП спрямо 2016 г. поради прогнозирания слаб рас-
теж на вноса на услуги, като в същото време износът на услуги ще нарасне по-съществено 
от вноса на услуги вследствие на очакваните по-високи приходи от туризъм. През 2018–
2019 г. очакваме излишъкът при търговията с услуги като процент от БВП да се стабили-
зира. Повишаването на икономическата активност в страната се очаква да допринесе за 
нарастване на печалбите на фирмите, което плавно да увеличи нивото на изплащаните към 
нерезиденти дивиденти и съответно да доведе до нарастване на дефицита по сметка „пър-
вичен доход“ на платежния баланс през прогнозния хоризонт. През 2017 г. очакваме нетните 
трансфери по сметка „вторичен доход“ на платежния баланс да се понижат като процент 
от БВП спрямо регистрираното през 2016 г. и да останат на сходно ниво през 2018–2019 г., 
като динамиката им отразява прогнозираното усвояване на средства от фондовете на ЕС. 
В резултат от динамиката на компонентите салдото по текущата сметка на платежния 
баланс за периода 2017–2019 г. ще остане положително, като към края на прогнозния хори-
зонт постепенно ще се свива като процент от БВП.

Заетостта общо за икономиката ще ускори слабо темпа си на растеж през 2017–2018 г. и 
ще достигне 0.7%. Очакваме положителните тенденции на пазара на труда да стимулират 
включването на населението в работната сила с оглед и на ускоряващата се икономическа 
активност и положителните нагласи на фирмите и домакинствата. Към края на прогнозния 
хоризонт очакваме негативните демографски тенденции да окажат влияние в посока забавя-
не в нарастването на заетостта. Равнището на безработица ще намалява през целия прог-
нозен хоризонт, но със забавени темпове към края на периода. В резултат на очакваното 
слабо нарастване на заетостта производителността на труда ще следва главно динамика-
та на реалния БВП. Темпът на растеж на реалната компенсация на един нает постепенно ще 
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се доближава до този на производителността на труда, в резултат на което номиналните 
разходи за труд на единица продукция през прогнозния хоризонт ще нарастват с темпове 
близо до 2%.

Наблюдаваното значително нарастване на годишна база на цените в евро на петрола и 
храните на международните пазари в началото на 2017 г. ще бъде фактор за повишаване 
на ХИПЦ през следващите тримесечия, като в края на 2017 г. очакваме годишната инфла-
ция да възлезе на 1.5%. За тази тенденция допълнително ще допринасят косвени ефекти 
от по-високите цени на горивата върху някои услуги с административно определяни цени, 
като доставка на природен газ, топлоенергия и електроенергия. Повишаването на акциз-
ната ставка при тютюневите изделия от началото на годината също се очаква да има 
нисък положителен принос за общата инфлация. Специфични за 2017 г. фактори, свързани с 
поевтиняването на някои услуги, например телекомуникационните услуги и въздушния транс-
порт, както и продължаващото намаление на цените на стоките за дълготрайна употреба 
ще имат ограничаващ ефект върху инфлацията. В съответствие с динамиката на междуна-
родните цени и при реализиране на допускането за отслабване на влиянието на специфични-
те за 2017 г. фактори очакваме инфлацията да следва тенденция към плавно повишение през 
2018–2019 г., достигайки до 1.7% в края на прогнозния хоризонт.

Очакваме нарастването на привлечените средства от неправителствения сектор в бан-
ковата система да бъде между 6.0% и 7.0% през периода 2017–2019 г. През прогнозния хори-
зонт очакваме запазване на ниските лихвени проценти по депозитите, което ще ограничава 
темповете на растеж на депозитите. Лихвените проценти по кредитите ще продължат да 
отразяват главно текущия лихвен цикъл в еврозоната и очакванията за продължаващо пони-
жение на несигурността в стопанската среда, и съответно свързаното с това понижение 
на рисковата премия за страната. В условията на сравнително ниски нива на лихвите по 
кредитите и подобрение в макроикономическата среда очакваме търсенето на кредити от 
неправителствения сектор да продължи да се засилва. В прогнозния хоризонт предвиждаме 
постепенно нарастване на кредита както за фирмите, така и за домакинствата. Основен 
принос за динамиката на кредита за домакинствата през 2017 г. ще продължат да имат 
кредитите, отпуснати по Националната програма за енергийна ефективност на многофа-
милни жилищни сгради, докато през 2018 г. очакваме този принос да се свие съществено. 

Ревизии в прогнозата
Спрямо прогнозата, публикувана в брой 4 на Икономически преглед от 2016 г., растежът на 

реалния БВП е ревизиран във възходяща посока за 2017 г. и 2018 г.

По компоненти на крайното използване положителните нагласи и ускоряването на растежа 
на разполагаемия доход се проявиха чрез по-високо от очакваното нарастване на частното 
потребление през първото тримесечие на 2017 г., което обуславя голяма част от възхо-
дящата му ревизия за 2017 г. Спрямо предходната прогноза за 2017 г. и 2018 г. е заложен 
по-висок обем на правителствените инвестиции и съответно на брутното образуване на 
основен капитал. Възходящата ревизия в допусканията за външното търсене е основание 
за по-висок спрямо предходната прогноза растеж на износа на стоки и услуги за 2017 г. и 
2018 г. В съответствие с динамиката на тези компоненти се очаква и по-силно нарастване 
на вноса на стоки и услуги спрямо предвиденото в предходната прогноза.

Очакванията ни за инфлацията през 2017–2018 г. са ревизирани нагоре. Повишението в 
прогнозата за 2017 г. отразява главно реализираната по-висока от очакваното инфлация в 
групата на храните през първите пет месеца на годината под влияние на нарастващите 
международни цени на храните и по-високите разходи за производство в селското стопан-
ство. В допълнение към това текущата прогноза включва ефекта от увеличението на някои 
административно определяни цени от края на март и началото на април 2017 г., за което 
през декември 2016 г. не беше налична информация. Прогнозата за цените на енергийните 
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продукти за края на 2017 г. и 2018 г. е ревизирана леко надолу, а тази за цените на храни-
те – в посока нагоре, което отразява промени в допусканията за динамиката на цените на 
петрола, на храни и основни суровини на международните пазари. Поради по-бавното спрямо 
очакванията свиване на дефлацията при базисните компоненти на ХИПЦ от началото на 
2017 г. в резултат от продължаващо поевтиняване на някои услуги (въздушен транспорт) и 
на някои стоки за дълготрайна употреба (автомобили) прогнозата ни за базисната инфлация 
за края на 2017 г.79 е ревизирана леко надолу.

Ревизии в прогнозата за БВП и за инфлацията (20 юни 2017 г. спрямо 15 декември 2016 г.)

Годишен темп на изменение 
Прогоза към 20 юни 2017 г. Прогоза към 15 декември 2016 г. Ревизия (процентни пунктове) 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

БВП по постоянни цени 3.4 3.6 3.4 3.4 2.8 2.9 0.0 0.8 0.5

Частно потребление 2.1 3.5 2.8 2.1 2.5 2.6 0.0 1.0 0.2

Правителствено потребление 0.6 1.9 2.1 0.3 1.7 1.7 0.3 0.2 0.4

Брутно образуване на основен 
капитал -4.0 6.2 6.3 -1.5 5.6 4.1 -2.5 0.6 2.2

Износ на стоки и услуги 5.7 5.1 5.3 5.7 4.7 5.0 0.0 0.4 0.3

Внос на стоки и услуги 2.8 5.4 5.3 3.2 5.0 4.7 -0.4 0.4 0.6

ХИПЦ  в края на периода -0.5 1.5 1.6 -0.8 1.2 1.4 0.3 0.3 0.2

Базисна инфлация -2.1 0.1 1.5 -2.1 0.3 1.1 0.0 -0.2 0.4

Енергийни продукти -0.2 3.6 1.7 0.2 8.1 4.3 -0.4 -4.5 -2.6

Храни 0.9 3.3 2.3 0.0 1.6 1.7 0.9 1.7 0.6

Стоки и услуги с административно 
определяни цени и тютюневи изделия 1.4 1.9 0.9 1.3 1.1 0.9 0.1 0.8 0.0

Източник: БНБ.

Рискове пред реализирането на прогнозата
По отношение на прогнозата за икономическата активност преобладават рисковете рас-

тежът да е по-висок през 2017–2018 г. от базисния сценарий, докато за 2019 г. рисковете 
се оценяват като балансирани. След провеждането на президентските и парламентарните 
избори в някои от търговските партньори на България (Франция и Нидерландия) несигур-
ността в перспективите за развитието на международната конюнктура се понижи спрямо 
предходната ни прогноза и оценяваме рисковете, произтичащи от външната среда, като 
балансирани. Свързаните с нивото на частното потребление и инвестиции рискове за целия 
прогнозен хоризонт също са балансирани. По линия на правителственото потребление и 
инвестиции рисковете са в посока по-висок от очаквания растеж за 2017–2018 г. и баланси-
рани за 2019 г.

В случай на по-благоприятно от очакваното развитие във външната и вътрешната среда 
икономическата активност в страната би могла да бъде по-висока в сравнение с базисния 
сценарий. Фактори, които продължават да бъдат предпоставки за реализиране на по-голямо 
потребление и инвестиции спрямо прогнозираните, са цените на петрола, които въпреки 
покачването си все още са на сравнително ниско ниво, ниските цени на ресурса за финанси-
ране, високото натоварване на производствените мощности и текущо наблюдаваните поло-
жителни нагласи в страната. Възможно е реализиране на по-високи правителствени инвес-
тиции и потребление през 2017 г. и 2018 г., ако усвояването на средства по програми на ЕС 
се ускори спрямо заложеното в прогнозата и ако по-съществена част от очакваното преиз-
пълнение на данъчните приходи бъде използвана за финансирането на допълнителни разходи 
за заплати, здравеопазване и издръжка над заложените в разчетите на правителството. 

79 За повече информация относно динамиката на базисната инфлация виж тук глава 4 „Инфлация“.
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По-силен от очаквания глобален растеж би могъл да доведе до по-високо външно търсене на 
български стоки и услуги.

От друга страна, все още има несигурност, свързана с преговорите за излизането на Обе-
диненото кралство от ЕС, с бъдещата парична и фискална политика в САЩ, с предстоящите 
избори в Германия и с политическата нестабилност в Италия, което би могло да има ограни-
чаващ ефект върху инвестиционните решения на фирмите, както и върху потребителските 
нагласи на домакинствата и върху външното търсене на български стоки и услуги. Възмож-
но е това да доведе до по-слабо от очакваното нарастване на частните компоненти на 
вътрешното търсене и на износа 
и съответно до по-нисък от очак-
вания растеж на реалния БВП.

Несигурността по отношение 
на прогнозата за даден показа-
тел може да бъде илюстрирана 
графично с помощта на т.нар. 
ветрилообразна графика. Лен-
тите на графиката, оцветени 
с определен цвят, задават 
интервал, в който с определена 
вероятност се очаква да попадне 
реализацията на прогнозираната 
величина (виж бележката към 
графиката за растежа на БВП за 
повече подробности). Всеки такъв 
интервал се разширява с увели-
чаване на прогнозния хоризонт, 
което отразява нарастващата 
несигурност по отношение на 
по-далечното бъдеще. Ветрило-
образната графика за годишния 
растеж на БВП показва например, 
че с 60% вероятност годишният 
растеж на БВП ще бъде в интер-
вала 3.3–4.5% за тази година.

Рисковете за реализиране на 
прогнозата за инфлацията се 
оценяват като балансирани и 
произтичат главно от несигур-
ността, свързана с развитието 
на международните цени на 
храните и петрола, и с възмож-
ни промени в административно 
определяните цени. По-голямо 
от предвижданото понижение на 
цените на телекомуникационните 
услуги в резултат от премах-
ването на таксите за роуминг 
от 15 юни 2017 г. е възможно да 
доведе до по-ниска от очаквана-
та инфлация. Балансът на риско-
вете по отношение на реализи-

Ветрилообразна графика за очаквания годишен темп 
на изменение на реалния БВП

Забележка: Ветрилообразната графика представя експертните възгледи на 
изготвилите прогнозата за несигурността по отношение на прогнозираната 
величина на база вероятностно разпределение. В отчетния период са показани 
ревизиите на оценките за растежа на БВП. Средната лента на графиката, отбе-
лязана с най-тъмен цвят, включва централната прогноза, а според построеното 
вероятностно разпределение вероятността действителната величина да по-
падне в тази лента е 20% за всяко от тримесечията. Ако към средната лента 
се прибавят съседните ленти от двете є страни (в еднакъв по-светъл цвят), 
то общо се покриват 40% от вероятностната маса. Така с добавянето на вся-
ка двойка ленти в еднакъв цвят вероятността стойността да попадне там се 
увеличава с по 20 процентни пункта, докато се стигне до 80%. Вероятността 
реализираната стойност да не попадне в оцветената част от графиката според 
избраното разпределение е 20%.

Източник: БНБ.

Ветрилообразна графика за очаквания годишен темп 
на изменение на инфлацията в края на периода

Забележка: Ветрилообразната графика представя експертните възгледи на изгот-
вилите прогнозата за несигурността по отношение на прогнозираната величина 
на база вероятностно разпределение. Средната лента на графиката, отбелязана 
с най-тъмен цвят, включва централната прогноза, а според построеното веро-
ятностно разпределение вероятността действителната величина да попадне в 
тази лента е 20% за всяко от тримесечията. Ако към средната лента се приба-
вят съседните ленти от двете є страни (в еднакъв по-светъл цвят), то общо 
се покриват 40% от вероятностната маса. Така с добавянето на всяка двойка 
ленти в еднакъв цвят вероятността стойността да попадне там се увеличава с 
по 20 процентни пункта, докато се стигне до 80%. Вероятността реализирана-
та стойност да не попадне в оцветената част от графиката според избраното 
разпределение е 20%.

Източник: БНБ.
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Прогноза за основните макроикономически показатели за периода 2017–2019 г.
(%) 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Годишен темп на изменение
БВП по постоянни цени 3.6 3.4 3.6 3.4 3.5

Частно потребление 4.5 2.1 3.5 2.8 2.9
Правителствено потребление 1.4 0.6 1.9 2.1 1.9
Брутно образуване на основен капитал 2.7 -4.0 6.2 6.3 6.7
Износ на стоки и услуги 5.7 5.7 5.1 5.3 5.3
Внос на стоки и услуги 5.4 2.8 5.4 5.3 5.4

ХИПЦ в края на периода -0.9 -0.5 1.5 1.6 1.7
Базисна инфлация -0.3 -2.1 0.1 1.5 2.0
Енергийни продукти -10.5 -0.2 3.6 1.7 3.0
Храни 0.9 0.9 3.3 2.3 2.1
Стоки и услуги с административно определяни цени и тютюневи изделия -0.7 1.4 1.9 0.9 0.0

Заетост 0.4 0.5 0.7 0.7 0.5
Разходи за труд на единица продукция 2.3 0.2 1.8 1.8 1.8
Производителност на труда 3.3 2.9 2.9 2.8 3.0

Равнище на безработица (дял от работната сила, %) 9.1 7.6 6.9 6.3 5.9

Вземания от неправителствения сектор -1.6 1.8 4.7 4.0 5.5
Вземания от предприятия* -1.6 0.6 4.0 4.3 5.7
Вземания от домакинствата -1.3 2.0 6.1 3.4 5.1

Депозити на неправителствения сектор 10.6 7.0 6.0 6.6 7.0

Процент от БВП
Текуща сметка на платежния баланс -0.1 4.2 2.2 1.4 1.1

Търговски баланс -5.8 -3.9 -4.3 -4.4 -4.5
Услуги, нето 6.6 7.3 7.5 7.6 7.6
Първичен доход, нето -4.6 -2.5 -3.6 -4.3 -4.6
Вторичен доход, нето 3.6 3.3 2.6 2.6 2.5

Годишен темп на изменение
Външни допускания 

Външно търсене 1.9 2.9 4.2 3.8 3.8
Средногодишна цена на петрол тип „Брент“ (в долари) -47.1 -15.9 21.4 3.7 3.2
Средногодишна цена на неенергийни продукти (в долари) -16.5 -3.9 6.4 2.2 2.8
Цена на петрол тип „Брент“ в края на периода (в долари) -42.9 15.3 7.8 4.9 1.7
Цена на неенергийни продукти в края на периода (в долари) -18.9 7.4 3.3 3.6 2.5

* Данните се отнасят за нефинансовите предприятия.

Източник: БНБ.

рането на прогнозата за инфлацията е илюстриран графично на ветрилообразната графика 
за очаквания годишен темп на инфлацията в края на периода. Тя показва например, че с 60% 
вероятност годишният растеж на ХИПЦ ще бъде в интервала 0.4–2.6% в края на 2017 г.

Оценяваме рисковете за реализиране на прогнозата ни за платежния баланс като баланси-
рани. Основен източник на несигурност пред прогнозата за платежния баланс е външната 
среда, и по-специално динамиката на цените на основните суровини на международните 
пазари, които през условията на търговия биха могли да окажат съществено влияние върху 
търговския баланс и съответно върху текущата сметка.

Несигурност по отношение на прогнозата за паричния сектор се отчита по линия на влия-
нието, което Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни 
сгради оказва върху темповете на растеж на кредита за домакинствата.
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