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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 базата на 
информация, публикувана към 19 декември 2017 г., като са използвани допускания на ЕЦБ, ЕК и 
МВФ към 13 декември 2017 г. за развитието на международната конюнктура и за динамиката 
на цените на основни стокови групи на международните пазари.

Очаква се глобалният икономически растеж да се ускори през 2017 и 2018 г. и впоследствие да 
се стабилизира през 2019 г. Ускорение на икономическия растеж ще се наблюдава при развива-
щите се икономики, докато при развитите държави растежът ще се ускори през 2017 г. спрямо 
2016 г., след което ще се забави слабо през 2018 и 2019 г. 

Отчитайки прогнозите за растежа на световната икономика, очакваме външното търсене 
на български стоки и услуги през 2017 г. да се ускори спрямо 2016 г. През 2018 и 2019 г. очак-
ваме растежът на външното търсене да се забави спрямо 2017 г. С оглед на благоприятната 
икономическа и политическа динамика при основните търговски партньори на България неси-
гурността в перспективите за развитието на международната конюнктура се понижи спрямо 
предходната ни прогноза. Оценяваме като балансирани рисковете от отклонение в развитието 
на външната среда спрямо допусканията, използвани при изготвянето на прогнозата.

След по-значителен растеж на цените на енергийните и неенергийните суровини през 2017 г. 
спрямо 2016 г. поради изчерпване на свръхпредлагането на международните пазари очакваме 
цените да продължат да нарастват в долари за периода 2018–2019 г., макар и с по-слаби тем-
пове. Цените на неенергийните продукти в евро ще се понижат слабо през 2018 г. спрямо 
2017 г.

Растежът на реалния БВП в България през 2017 г. се очаква да достигне 4.0% (спрямо 3.9% 
през 2016 г.). През 2018 г. очакваме той слабо да се ускори до 4.2%, след което отново да въз-
лезе на 4.0% през 2019 г. За 2018–2019 г. предвиждаме вътрешното търсене да има основен 
положителен принос за реалния растеж, което съответно да доведе и до увеличаване на вноса 
на стоки и услуги. По-бързото нарастване на вноса в сравнение с износа на стоки и услуги ще 
доведе до отрицателен принос на нетния износ за общия растеж. Рисковете пред прогнозата 
за икономическата активност в базисния сценарий се оценяват като ориентирани в посока реа-
лизиране на по-висок растеж за 2017 г. и като балансирани за периода 2018–2019 г.

През 2018 и 2019 г. се очаква инфлацията плавно да се повиши в съответствие с допус-
канията за възходяща динамика на международните цени и очакваното повишение на базисната 
инфлация в резултат от изчерпването на ефекта от действието на специфични за страната 
фактори през 2017 г. Административните цени се очаква да имат положителен принос за 
общата инфлация поради предвижданото увеличение на акцизната ставка върху тютюневите 
изделия и на увеличението на цените на водоснабдяването през периода 2018–2019 г. Същест-
вуват рискове реализираната инфлация да бъде по-висока от прогнозираната в случай на 
неочаквани повишения на административно определяните цени и на по-високи от очакваните 
международни цени на петрола и основни суровини, които биха се отразили и върху останалите 
компоненти на инфлацията. 

Международна конюнктура и цени
Прогнозата на БНБ за основни макроикономически показатели на България е изготвена на 

базата на информация, публикувана към 19 декември 2017 г. За изготвянето на прогноза-
та са използвани допускания на ЕЦБ, ЕК и МВФ към 13 декември 2017 г. за развитието на 
международната конюнктура и за динамиката на международните цени на основни стоко-
ви групи. Въз основа на тези допускания очакваме глобалният икономически растеж през 
2017 г. да се ускори спрямо този през 2016 г. Очакванията ни са допълнително подкрепени 
и от положителните тенденции в международните конюнктурни индикатори, в търговията, 
индустриалното производство и инвестициите. За ускоряването на глобалния растеж през 
2017 г. ще допринесе както по-високата икономическа активност в развиващите се страни, 
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така и цикличното подобряване на растежа в развитите страни. През 2018 г. очакваме гло-
балният икономически растеж да се ускори спрямо 2017 г. и през 2019 г. да остане на ниво, 
сходно с това от 2018 г. През 2018 и 2019 г. растежът в развиващите се икономики ще се 
ускори спрямо 2017 г., докато в еврозоната и в развитите икономики слабо ще се забави. 
Очакваната динамика на глобалната икономическа активност ще допринесе за нарастване 
на външното търсене на български стоки и услуги, което след значително ускоряване на 
растежа през 2017 г. спрямо 2016 г. ще продължи да нараства устойчиво за прогнозния 
хоризонт, макар и с по-нисък темп от този през 2017 г.

През 2017 г. се наблюдаваше процес на ребалансиране на търсените и предлаганите 
количества основни стоки на международните пазари, което доведе до повишаване на меж-
дународните цени на енергийните продукти, както и на голяма част от неенергийните 
продукти. Удължаването на срока на споразумението за ограничаване на производството на 
петрол между ОПЕК и други големи страни производителки до края на 2018 г., както и висо-
кото ниво на спазване на параметрите по споразумението бяха основни фактори за намаля-
ване на свръхпредлагането на петролни продукти и съответно за значителното нарастване 
на цените на енергийните продукти. През 2018 и 2019 г. очакваме международните цени на 
петролните продукти да продължат да нарастват, макар и с по-слаб темп спрямо наблюда-
вания през 2017 г. 

При неенергийните продукти най-съществен растеж на цените на годишна база през 
2017 г. се наблюдаваше при металите. С основно значение за повишението на цените им бе 
понижение на предлагането поради затварянето на неефективни производствени мощности 
в Китай (като средство за понижаване на замърсяването на въздуха в 28 града в северна-
та част на страната). Важен фактор за поскъпването на металите през годината беше и 
нарастващото търсене, произтичащо от високия растеж на индустриалното производство 
в световен мащаб. През 2018–2019 г. очакваме цените на неенергийните продукти в долари 
да продължат да се повишават, докато в евро те ще се понижат слабо през 2018 г. спрямо 
2017 г., а през 2019 г. отново ще отбележат растеж. 

Прогноза
През 2017 г. очакваме растежът на реалния БВП да се ускори спрямо 2016 г. и да достигне 

4.0% на годишна база. Основен принос за растежа ще има вътрешното търсене, подкрепяно 
и от двата си компонента – потребление и брутно образуване на основен капитал. В резул-
тат на нарастващото търсене на стоки и услуги очакваме вносът да ускори темпа си на 
растеж над този на износа, с което приносът на нетния износ за общия растеж да стане 
отрицателен. 

До края на 2019 г. очакваме реалният растеж да се задържи на високо ниво, като през 
2018 г. достигне 4.2% и след това слабо се забави до 4.0% през 2019 г. Очакваме основен 
принос за растежа през 2018 и 2019 г. да има вътрешното търсене. Частното потребление 
ще продължи да нараства с висок темп в резултат от нарастващия реален разполагаем 
доход на домакинствата и подобряващите се условия на пазара на труда, с което ще запа-
зи значителния си положителен принос за общия растеж до края на прогнозния хоризонт. 
Очакваното повишение на търсенето на стоки и услуги, високите нива на натоварване на 
производствените мощности и оптимистичните нагласи на фирмите ще допринесат за 
ускоряване на растежа на частните инвестиции както през 2018 г., така и през 2019 г. 
Правителственото потребление се очаква също да нарасне през периода 2018–2019 г. в 
резултат главно на заложените от правителството в последната актуализация на сред-
носрочната бюджетна прогноза планове за увеличаване на заплатите (основно в сектор 
„образование“). При отчитане на относително ниските нива на публичните инвестиции от 
2016–2017 г. и съобразно очакванията ни за ускоряване на разходите по програми на ЕС и за 
възстановяване на националните инвестиционни разходи динамиката на правителствените 
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инвестиции би имала определящо значение за профила на растежа на общите инвестиции 
през прогнозния хоризонт, като се очаква те да имат най-силен принос за растежа на общи-
те инвестиции през 2018 г. 

Очакваме нарастването на износа на стоки и услуги през 2017 г. да остане по-ниско, 
отколкото през 2016 г., въпреки наблюдаваното значително засилване на външното търсене 
в хода на годината. Забавянето в износа през 2017 г. се дължи главно на услугите, където 
ключова роля има високата база от 2016 г., когато се наблюдаваше значителен приток на 
чуждестранни туристи в България. През 2018 г. очакваме реалният износ на стоки и услуги 
да ускори темпа си на растеж в сравнение с 2017 г. Ускорението ще се дължи на възста-
новяване на растежа на износа на услуги под влиянието на положителните тенденции в 
глобалната търговия и в икономическата активност на основните ни търговски партньори, 
както и на изчерпването на базовия ефект от предходната година. В същото време при 
износа на стоки ще се наблюдава известно забавяне на растежа спрямо 2017 г. в синхрон с 
очакванията ни за по-нисък растеж на външното търсене. През 2019 г. очакваме нарастване-
то на реалния износ на стоки и услуги да се забави спрямо 2018 г. под влиянието на забавя-
щото се външно търсене. Очакваме вносът на стоки и услуги да ускори темпа си на реален 
растеж през 2017 и 2018 г. в съответствие с нарастващото вътрешно търсене и най-вече 
със засилването на инвестиционната активност в страната. През 2019 г. прогнозираме рас-
тежът на вноса на стоки и услуги да се забави, следвайки динамиката на вътрешното тър-
сене. В резултат през прогнозния хоризонт очакваме отрицателен принос на нетния износ 
за растежа на БВП, който ще бъде най-силно изразен през 2018 г.

При реализиране на прогнозата ни за по-висок темп на растеж на реалния внос на стоки 
спрямо този на износа на стоки, както и поради негативните условия на търговия за Бълга-
рия (измерващи изменението на цените на износа на стоки спрямо цените на вноса на сто-
ки) през 2017 и 2018 г., очакваме търговският дефицит по платежния баланс да се увеличи 
като процент от БВП през 2017–2019 г. спрямо нивото си от 2016 г. Очакваме постепенно 
свиване на излишъка по салдото на търговията с услуги като процент от БВП, обусловено 
главно от по-високия растеж на вноса на услуги спрямо износа на услуги. 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 „първичен доход“ на платежния 
баланс през прогнозния хоризонт. През 2017–2019 г. очакваме нетните трансфери по сметка 
„вторичен доход“ на платежния баланс да останат без съществена промяна като процент 
от БВП на ниво под регистрираното през 2016 г., отразявайки 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 постепенно ще се свива като процент от БВП.

Очакваме през 2017 г. темпът на растеж на заетостта да се ускори спрямо 2016 г. и да 
достигне 1.5%. Принос за това ще има отчетеното по-високо нарастване на самонаетите 
в селското стопанство през третото тримесечие на 2017 г. Под влияние на продължава-
щото нарастване на заплатите и добрата икономическа конюнктура в страната очакваме 
включването на нови лица в работната сила да продължи. Към края на прогнозния хоризонт 
очакваме негативните демографски тенденции да окажат влияние в посока забавяне рас-
тежа на заетостта. Коефициентът на безработица ще продължи да намалява, но към края 
на периода ще забави спада си с оглед на по-ниския растеж на заетостта. В резултат от 
прогнозираното слабо нарастване на заетостта производителността на труда ще следва 
главно динамиката на реалния БВП. Темпът на растеж на реалната компенсация на един 
нает постепенно ще се доближава до този на производителността на труда, в резултат на 
което номиналните разходи за труд на единица продукция към края на прогнозния хоризонт 
ще нарастват с темп между 2.5% и 3.0%.
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При допускане за продължаване през следващите две години на формиралата се през 
2017 г. тенденция към повишаване на международните цени на петрола в евро очакваме 
ХИПЦ да следва възходяща динамика през прогнозния хоризонт. Годишната инфлация се 
предвижда да бъде 1.9% в края на 2018 г. и да възлезе на 2.0% в края на 2019 г. Базисната 
инфлация се очаква да следва тенденция към плавно ускоряване и да има съществен положи-
телен принос за общата инфлация, обусловена главно от изчерпването на ефекта от специ-
фични за страната фактори през 2017 г., които отразяваха поевтиняването на телекому-
никационните услуги и на въздушния транспорт в условията на силна ценова конкуренция и 
навлизането на нискотарифни авиокомпании. Административно определяните цени се очаква 
също да имат положителен принос за общата инфлация, което ще отразява предвижданото 
увеличение на акцизната ставка върху тютюневите изделия и обявеното от КЕВР увеличе-
ние на цените на водоснабдителните услуги през периода 2018–2019 г.

През прогнозния хоризонт очакваме привлечените средства от неправителствения сек-
тор в банковата система да нарастват с темп около 6–7%. Тази динамика ще се дължи на 
очакванията за растеж на заетостта и заплатите, което ще допринася за нарастване 
както на частното потребление, така и на спестяванията. Същевременно запазването на 
лихвените проценти по депозитите на сравнително ниски равнища ще влияе ограничаващо 
върху растежа на депозитите. Лихвените проценти по кредитите ще продължат да отразя-
ват основно текущия лихвен цикъл в еврозоната и очакванията за продължаващо понижение 
на несигурността в икономиката, и съответно свързаното с това понижение на рисковия 
профил на кредитополучателите. Очакваме темпът на растеж на кредита за неправител-
ствения сектор да следва тенденция към плавно ускорение. Сравнително ниските лихвени 
нива по кредитите и продължаващото подобрение на икономическата активност ще стиму-
лират търсенето на кредити от фирмите и домакинствата. Фактор, който ще ограничава 
растежа на кредита за домакинствата, е изплащането от страна на правителството на 
кредити, отпуснати по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни 
жилищни сгради.

Ревизии в прогнозата
Спрямо прогнозата, публикувана в бр. 2 на „Икономически преглед“ от 2017 г., очакваме по-

висок растеж на реалния БВП за целия прогнозен хоризонт. Тази промяна се дължи на изме-
нения в допусканията за развитието на външната среда и за параметрите на фискалната 
политика, ревизии в данните на НСИ за националните сметки89 и по-висока от очакваното 
реализация на компонентите на БВП по крайно използване на вътрешното търсене. 

Възходящата ревизия на отчетните данни за растежа на частното потребление през 
първото тримесечие на 2017 г., както и по-високите спрямо очакваните темпове на растеж 
за второто и третото тримесечие на годината обуславят до голяма степен възходяща-
та му ревизия за 2017 г. Позитивните нагласи на потребителите и нарастващият реален 
разполагаем доход, както и продължаващата динамика на нарастване на потреблението, 
доведоха до възходяща ревизия в очакванията и за 2018–2019 г. По-слаб темп на растеж 
спрямо предходната прогноза за 2017 г. предвиждаме по отношение на брутното образуване 
на основен капитал, което се дължи на очакванията за по-малък обем на правителствените 
инвестиции през годината. През 2018–2019 г. се очаква растежът на бруто образуването 
на основен капитал да бъде по-висок поради възходящата ревизия на растежа на правител-
ствените инвестиции. В съответствие с по-високото вътрешно търсене в положителна 
посока се променя и прогнозата за растежа на вноса на стоки и услуги. Ревизията в поло-

89 Ревизиите бяха публикувани в сайта на НСИ на 3 октомври 2017 г. в съответствие с календара на НСИ за раз-
пространение на резултатите от статистическите изследвания и се отнасяха за периода първо тримесечие на 
2016 г. – второ тримесечие на 2017 г. Ревизиите са свързани с допълнително постъпилите данни в рамките на 
изчерпателната годишна статистическа отчетност.
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жителна посока на растежа на външното търсене обуславя по-висок спрямо предходната 
прогноза растеж на износа на стоки и услуги за периода 2017–2019 г. 

Очакванията ни за инфлацията през 2018–2019 г. са ревизирани в посока нагоре. По-бързо 
от очакваното свиване на дефлацията при базисните компоненти на ХИПЦ в края на 2017 г., 
дължащо се главно на групата на услугите, е причина за възходяща ревизия в прогнозата ни 
за базисната инфлация за края на 2018 г. и на 2019 г.90 Повишението при очакванията ни за 
инфлацията при храните през следващите две години отразява ревизия на допусканията за 
международните цени на храните през прогнозния хоризонт. В допълнение към това текуща-
та прогноза включва ефекта от увеличението на някои административно определяни цени 
от началото на 2018 г., за които през юни 2017 г. не беше налична информация. 

Ревизии в прогнозата за БВП и за инфлацията (28 декември 2017 г. спрямо 20 юни 2017 г.)

Годишен темп на изменение, %
Прогноза към 28 декември 2017 г. Прогноза към 20 юни 2017 г. Ревизия (процентни пунктове) 

2016 г.1 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2016 г.2 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

БВП по постоянни цени 3.9 4.0 4.2 4.0 3.4 3.6 3.4 3.5 0.5 0.4 0.8 0.5

Частно потребление 3.6 4.3 3.6 3.5 2.1 3.5 2.8 2.9 1.5 0.8 0.8 0.6

Правителствено потребление 2.2 3.2 3.1 2.6 0.6 1.9 2.1 1.9 1.6 1.3 1.0 0.7

Брутно образуване на основен 
капитал -6.6 3.9 10.1 7.5 -4.0 6.2 6.3 6.7 -2.6 -2.3 3.8 0.8

Износ на стоки и услуги 8.1 5.2 5.6 5.4 5.7 5.1 5.3 5.3 2.4 0.1 0.3 0.1

Внос на стоки и услуги 4.5 6.2 6.3 5.7 2.8 5.4 5.3 5.4 1.7 0.8 1.0 0.3

ХИПЦ в края на периода3 -0.5 1.8 1.9 2.0 -0.5 1.5 1.6 1.7 0.0 0.3 0.3 0.3

Базисна инфлация3 -2.1 0.3 1.8 2.1 -2.1 0.1 1.5 2.0 0.0 0.2 0.3 0.1

Енергийни продукти3 -0.2 6.9 0.7 3.5 -0.2 3.6 1.7 3.0 0.0 3.3 -1.0 0.5

Храни3 0.9 2.7 2.9 3.0 0.9 3.3 2.3 2.1 0.0 -0.6 0.6 0.9

Стоки и услуги с администра-
тивно определяни цени и тю-
тюневи изделия3 1.4 2.6 1.2 0.2 1.4 1.9 0.9 0.0 0.0 0.7 0.3 0.2

1 Отчетните данни за БВП са публикувани на 3 октомври 2017 г.
2 Отчетните данни за БВП са публикувани на 7 март 2017 г.
3 Данните за 2017 г. са отчетни.

Източници: НСИ, БНБ.

Рискове пред реализирането на прогнозата
Рисковете по отношение на реализирането на прогнозата за икономическия растеж са в 

посока по-висок от очаквания растеж за 2017 г. и балансирани за 2018–2019 г. С оглед на 
благоприятната икономическа и политическа динамика при основните търговски партньори 
на България несигурността в перспективите за развитието на международната конюнкту-
ра се понижи спрямо предходната ни прогноза. Рисковете по линия на външната среда оце-
няваме като балансирани. След като в началото на 2018 г. беше постигнато споразумение 
за сформиране на правителство в Германия основният източник на несигурност по линия 
на външната среда остават преговорите за излизането на Обединеното кралство от ЕС. 
За 2017 г. съществува риск за реализиране на по-висок от очаквания растеж на частното 
потребление и съответно по-висок растеж на вътрешното търсене, поради което е въз-
можно реалният растеж на икономиката за годината да е по-висок от прогнозния. За оста-
налата част от прогнозния хоризонт рисковете за прогнозата относно компонентите на 
вътрешното търсене са оценени като балансирани. 

90 За повече информация относно динамиката на базисната инфлация виж тук глава 4.
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Несигурността по отношение 
на прогнозата за даден показа-
тел може да бъде илюстрирана 
с помощта на т.нар. ветрило-
образна графика. Лентите на 
графиката, оцветени с определен 
цвят, задават интервал, в кой-
то с определена вероятност се 
очаква да попадне реализацията 
на прогнозираната величина (за 
повече подробности виж бележ-
ката към графиката за растежа 
на БВП). Всеки такъв интервал 
се разширява с увеличаване на 
прогнозния хоризонт, което отра-
зява нарастващата несигурност 
по отношение на по-далечното 
бъдеще. Ветрилообразната гра-
фика за годишния растеж на 
БВП показва например, че с 60% 
вероятност годишният растеж 
на БВП ще бъде в интервала 
3.8%–4.1% за 2017 г.

Съществуват рискове реализи-
раната инфлация да бъде по-висо-
ка от прогнозираната в случай 
на непредвидени повишения на 
административно определяните 
цени и на международните цени 
на петрола и на основни суровини. 
По-високи от очакваните цени 
на петрола са предпоставка за 
по-бързо поскъпване на горивата 
спрямо прогнозираното, а също 
и за повишение на цените на 
останалите компоненти на потре-
бителската кошница под влияние 
на по-високи разходи за производ-
ство. Риск пред реализирането на 
прогнозата е евентуално по-силно 
от очакваното пренасяне на пови-
шението на разходите за труд 
върху инфлацията под влияние на 
продължаващото подобряване на 
трудовия пазар. Балансът на рис-
ковете по отношение на инфлацията е илюстриран на ветрилообразната графика за темпа 
на изменение на инфлацията. Графиката за инфлацията показва например, че с 60% вероят-
ност годишният растеж на ХИПЦ ще бъде в интервала 0.57%–3.47% в края на 2018 г.

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

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%.

Източници: НСИ, 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%.

Източници: НСИ, 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 3.9 4.0 4.2 4.0

Частно потребление 4.5 3.6 4.3 3.6 3.5

Правителствено потребление 1.4 2.2 3.2 3.1 2.6

Брутно образуване на основен капитал 2.7 -6.6 3.9 10.1 7.5

Износ на стоки и услуги 5.7 8.1 5.2 5.6 5.4

Внос на стоки и услуги 5.4 4.5 6.2 6.3 5.7

ХИПЦ в края на периода1 -0.9 -0.5 1.8 1.9 2.0

Базисна инфлация1 -0.3 -2.1 0.3 1.8 2.1

Енергийни продукти1 -10.5 -0.2 6.9 0.7 3.5

Храни1 0.9 0.9 2.7 2.9 3.0

Стоки и услуги с административно определяни цени и тютюневи изделия1 -0.7 1.4 2.6 1.2 0.2

Заетост 0.4 0.5 1.5 0.6 0.4

Разходи за труд на единица продукция 2.3 2.3 5.2 2.9 2.6

Производителност на труда 3.3 3.4 2.4 3.6 3.6

Равнище на безработица (дял от работната сила, %) 9.1 7.6 6.4 5.8 5.4

Вземания от неправителствения сектор1 -1.6 1.8 4.6 4.9 5.6

Вземания от предприятия1, 2 -1.6 0.6 1.5 4.6 6.1

Вземания от домакинствата1 -1.3 2.0 6.0 5.2 4.3

Депозити на неправителствения сектор1 10.6 7.0 6.1 6.8 7.2

Процент от БВП

Текуща сметка на платежния баланс 0.0 5.3 4.7 2.8 2.0

Търговски баланс -5.8 -2.0 -2.7 -3.1 -3.1

Услуги, нето 6.6 6.4 6.2 6.1 6.0

Първичен доход, нето -4.5 -2.4 -1.6 -3.1 -3.7

Вторичен доход, нето 3.6 3.3 2.9 2.9 2.8

Годишен темп на изменение

Външни допускания 

Външно търсене 2.2 3.3 6.0 5.0 4.1

Средногодишна цена на петрол тип „Брент“ (в долари)1 -47.1 -15.9 23.5 4.4 1.7

Средногодишна цена на неенергийни продукти (в долари)1 -16.5 -3.9 7.9 2.3 2.6

Цена на петрол тип „Брент“ в края на периода (в долари)1 -42.9 15.3 22.7 -5.2 1.9

Цена на неенергийни продукти в края на периода (в долари)1 -18.9 7.4 6.6 1.3 2.8

1 Данните за 2017 г. са отчетни.
2 Данните се отнасят за нефинансовите предприятия.

Източници: НСИ, БНБ.

Рисковете пред прогнозата за растежа на депозитите на неправителствения сектор в 
банковата система са балансирани. По отношение на динамиката на кредита несигурност 
пред прогнозата произтича от темповете, с които правителството ще погасява кредити-
те по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, 
като се има предвид значителното влияние, което тези кредити оказват върху общата 
динамика на кредита за домакинствата. Допълнителен риск по отношение на прогнозата за 
растежа на кредита е свързан и с потенциални продажби на кредити, както и с отписвания 
на необслужвани кредити от балансите на банките.
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