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5. прогноза на БНБ за основни макроикономически 
показатели за 2018–2020 година

Прогнозата на БНБ за основни макроикономически показатели е изготвена на базата на 
информация, публикувана към 15 юни 2018 г., като са използвани допускания на ЕЦБ, ЕК и МВФ 
за развитието на международната конюнктура и за динамиката на цените на основни стокови 
групи на международните пазари към 22 май 2018 г.

Въз основа на прогнозите на ЕЦБ, ЕК и МВФ се очаква външното търсене на български стоки 
и услуги да продължи да се повишава с тенденция към забавяне на темпа на нарастване. Базис-
ният сценарий за външното търсене не отчита ефектите от въведените в началото на юни 
2018 г. външнотърговски мерки от страна на САЩ и не включва потенциално ескалиране на 
международните търговски конфликти през прогнозния хоризонт. По отношение на цените 
на международните пазари очакванията са за значително покачване през 2018 г., след което 
в периода 2019–2020 г. цените на неенергийните продукти да продължат да се увеличават, 
докато цените на петрола слабо да се понижат поради прогнозирано нарастване на предлага-
нето на петролни продукти в световен мащаб. 

Относно допусканията за развитието на външната среда съществуват рискове за реализи-
ране на по-нисък растеж на външното търсене поради несигурност в оценките за въздействие 
на търговската политика на САЩ върху динамиката на глобалната търговия и несигурност 
за растежа на някои важни за България търговски партньори. По отношение на прогнозата 
за цените на суровия петрол съществуват рискове за повишението им в периода 2019–2020 г. 
поради възможно свиване на глобалните запаси на петрол, по-ниско от очакваното производ-
ство в САЩ и влошаване на геополитическата ситуация в глобален мащаб. 

Подобрената глобална икономическа среда допринася за стабилния икономически растеж 
в България. Според макроикономическата прогноза в периода 2018–2020 г. икономиката ще 
поддържа стабилен темп на растеж с положителен принос на вътрешното търсене (частно 
потребление, частни инвестиции и значително увеличение на публичните инвестиции). Расте-
жът на частното потребление се подкрепя от подобряването на пазара на труда – нивото 
на безработица спада на фона на нарастваща заетост и повишение на коефициента на ико-
номическа активност, като относително високият растеж на заплатите е важен мотивиращ 
фактор за включване в работната сила. Нарастващото вътрешно търсене генерира повиша-
ване на търсенето на вносни стоки и услуги, вследствие на което, независимо от очаквания 
стабилен растеж на износа, нетният износ ще има отрицателен принос за растежа на реалния 
БВП. Това развитие ще промени салдото по текущата сметка на платежния баланс от излишък 
през 2018 г. на дефицит за 2019–2020 г., като притокът на капиталови трансфери от ЕС и на 
преки чуждестранни инвестиции ще надвиши значително този дефицит.

Инфлацията, съществен принос за която има динамиката на цените на международните 
пазари, се очаква да се ускори през 2018 г. спрямо 2017 г., след което да се понижи и да се ста-
билизира на ниво от 2% годишно. 

Рисковете за реализиране на макроикономическата прогноза произтичат главно от несигур-
ността в допусканията за външната среда. Вътрешен фактор, който поражда несигурност за 
прогнозата, е динамиката на публичните инвестиции, която се определя от степента на усво-
яване на средствата по фондовете на ЕС. 

Прогноза
Прогнозата на БНБ за основни макроикономически показатели е изготвена на базата на 

информация, публикувана към 15 юни 2018 г. За изготвянето на прогнозата са използвани 
допускания на ЕЦБ, ЕК и МВФ за развитието на международната конюнктура и за динамика-
та на международните цени на основни стокови групи към 22 май 2018 г. Въз основа на тези 
допускания очакваме глобалният икономически растеж през 2018 г. и 2019 г. да се запази на 
ниво близо до отчетеното през 2017 г., подкрепян от все още благоприятните условия на 
финансиране. С постепенното отслабване на положителното влияние на текущите циклич-
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ни фактори в развитите икономики и изчерпването към края на прогнозния хоризонт на 
положителния ефект на фискалните стимули върху растежа в САЩ се очаква глобалният 
икономически растеж да се забави през 2020 г. спрямо 2019 г. С оглед на тези предвижда-
ния за периода 2018–2020 г. външното търсене на български стоки и услуги ще продължи да 
нараства, като темпът на растеж ще се забави постепенно, най-вече в синхрон с прогнози-
рания по-нисък растеж в основните търговски партньори на България – държавите от ЕС. 
Базисният сценарий за външното търсене не отчита ефектите от въведените в началото 
на юни 2018 г. външнотърговски мерки от страна на САЩ и не включва потенциално задълбо-
чаване на международните търговски конфликти през прогнозния хоризонт.

Цените на енергийните продукти нараснаха значително на годишна база през първите пет 
месеца на 2018 г. както в долари, така и в евро, независимо от динамиката на обменния 
курс между двете валути. Това се дължеше на свиване на предлагането вследствие на вре-
менното преустановяване на добива на петрол в отделни региони на САЩ, Либия, Венецуела 
и в Северно море и нарастване на търсенето поради наблюдавания глобален икономически 
растеж. Средно за 2018 г. очакваме цената на петролните продукти да се повиши спрямо 
2017 г. За останалата част от прогнозния хоризонт се очаква увеличение на предлагането 
поради договореното между ОПЕК и други страни – производителки на петрол, увеличаване 
на добива спрямо поетия ангажимент през февруари 2018 г., което да доведе до понижение 
в международната цена на петрола. 

При цените на неенергийните продукти се наблюдаваше разнопосочна динамика в евро и 
в долари през първите пет месеца на 2018 г. поради поскъпване на еврото спрямо долара. 
Повишението на цените на неенергийните продукти в долари се дължеше на поскъпване на 
селскостопанските суровини и металите. При нарастване на търсенето на метали в глоба-
лен мащаб наблюдаваната възходяща динамика на цените се подсилваше от фактори, воде-
щи до ограничаване на предлагането, като мерките на Китай за понижаване на замърсяване-
то на въздуха, свързани със свиване на някои производства, и от въведените през април от 
САЩ санкции на втория най-голям производител на алуминий в света. Очакваме ребалансира-
нето на търсенето и предлагането на неенергийни продукти да продължи да оказва натиск 
за повишение на цените им в долари и в евро през прогнозния хоризонт.

През 2018 г. очакваме растежът на българската икономика в реално изражение да се уско-
ри спрямо 2017 г. с основен принос на вътрешното търсене поради запазване на растежа 
на частното потребление и очакваното ускоряване на правителственото потребление и на 
бруто образуването на основен капитал, включващо значително увеличаване на публичните 
инвестиции. Отрицателният принос на нетния износ се очаква слабо да се разшири спрямо 
2017 г., което ще отразява ускоряването на растежа на вноса при запазване на висок темп 
на растеж на износа на стоки и услуги.

През 2019–2020 г. очакваме темпът на растеж на реалния БВП в България да се задържи 
на ниво от около 4%, като вътрешното търсене ще остане основен фактор за динамиката 
му. Нарастването на частното потребление в реално изражение ще се забави слабо в срав-
нение с 2017 г., но ще продължи да има значителен положителен принос за общата икономи-
ческа динамика. Разполагаемият доход на домакинствата ще продължи да нараства поради 
подобряване на условията на пазара на труда, което ще се изразява в спад в равнището на 
безработица и повишение на заетостта и на заплатите. Очакваното забавяне в нараства-
нето на броя заети поради демографски фактори ще бъде причина растежът на частното 
потребление да следва тенденция към плавно забавяне до края на прогнозния хоризонт. 
Положителните нагласи на фирмите, очакваното засилено търсене на стоки и услуги и 
високото натоварване на производствените мощности създават предпоставки за запазване 
на висок темп на нарастване на частните инвестиции. Правителственото потребление се 
очаква също да нараства в периода 2019–2020 г. в резултат главно на заложените от пра-
вителството в последната актуализация на средносрочната бюджетна прогноза планове за 
увеличаване на заплатите в сектор „образование“. След очакваното съществено повишение 
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на публичните инвестиции през 2018 г. прогнозата е те да продължат да нарастват с по-
бавен темп през 2019–2020 г., отразявайки главно оценката за динамиката на разходите по 
програми на ЕС. Прогнозираният растеж на външното търсене, съчетан със засилващата се 
конкурентоспособност на българската икономика, ще допринесе за ускоряването на растежа 
на износа. При очакваното значително нарастване на вътрешното търсене темпът на рас-
теж на вноса на стоки и услуги ще изпреварва този на износа, поради което нетният износ 
ще има отрицателен принос за общия растеж на икономиката.

През 2018 г. очакваме нарастването на реалния износ на стоки и услуги да се ускори в 
сравнение с 2017 г., като се възстанови растежът на износа на услуги, а растежът на 
износа на стоки слабо се забави спрямо 2017 г. Завръщането към растеж на износа на услу-
ги през 2018 г. ще се обуславя от очакваното нарастване на износа на „други услуги“95, 
както и от продължаващото увеличение на приходите от туризъм. Очакваме през периода 
2018–2020 г. повишението на износа на стоки постепенно да се забави спрямо 2017 г. пред-
вид предвижданото забавяне на външното търсене. Макар и с по-ниски темпове, износът на 
стоки и услуги ще продължи да нараства по-бързо от външното търсене благодарение на 
конкурентните предимства на българските износители, което ще доведе до повишаване на 
пазарния дял на България в световната търговия. Вносът на стоки и услуги ще ускори тем-
па си на растеж в реално изражение през 2018 г. в съответствие с прогнозираното ускоре-
ние във вътрешното търсене (главно очаквания висок растеж на правителствените инвес-
тиции). През 2019 г. и 2020 г. очакваме растежът на вноса да се забави спрямо 2018 г. и да 
следва динамиката на вътрешното търсене. В резултат през прогнозния хоризонт очакваме 
отрицателен принос на нетния износ за растежа на реалния БВП, най-силно изразен през 
2018 г.

През 2018 г. се очаква условията на търговия за България (измерващи изменението на 
цените на износа на стоки спрямо цените на вноса на стоки) да се влошат, което заедно с 
изпреварващия реален растеж на вноса спрямо износа на стоки ще допринесе за разширява-
не на търговския дефицит като дял от БВП спрямо 2017 г. Търговският дефицит ще продъл-
жи да се увеличава до края на прогнозния хоризонт, като частично ограничаващо действие 
ще оказва очакваното подобряване в условията на търговия. По салдото на търговията с 
услуги през 2018 г. се очаква по-голям излишък като дял от БВП спрямо 2017 г. при прогно-
зирания по-висок растеж на износа на услуги спрямо вноса. През 2019–2020 г. се очаква 
положителното салдо при търговията с услуги като дял от БВП да се стабилизира. Повиша-
ването на икономическата активност в страната се очаква да допринесе за нарастването 
на печалбите на фирмите, което плавно да увеличи нивото на изплащаните към нерезиденти 
дивиденти и съответно да доведе до нарастване на дефицита по статия „първичен доход, 
нето“ на платежния баланс през прогнозния хоризонт. През 2018 г. се предвижда нетните 
трансфери по статия „вторичен доход“ на платежния баланс да се понижат като дял от 
БВП спрямо регистрираното през 2017 г. и да останат на сходно ниво през 2019–2020 г. В 
резултат от динамиката на компонентите излишъкът по текущата сметка на платежния 
баланс ще се свие значително като дял от БВП през 2018 г. спрямо 2017 г., а през 2019 г. 
и 2020 г. салдото по текущата сметка ще премине от излишък към плавно увеличаващ се 
дефицит.

Подобряването на условията на пазара на труда се очаква да стимулира включването на 
населението в работната сила и нарастването на заетостта, но няма да е достатъчно, за 
да компенсира напълно влиянието на негативните демографски тенденции. Очакваме коефи-
циентът на безработица да намалява през периода, но със забавящ се темп. Растежът на 
производителността на труда ще се ускорява в резултат на очакваното слабо нарастване 
на заетостта и относително постоянната динамика на реалния БВП. Компенсацията на 
един нает ще продължава да нараства с относително висок темп в резултат на ограниче-

95 Услуги, различни от „транспорт“, „пътувания“, „производствени услуги с материали за влагане“ и „услуги по под-
дръжка и ремонт“.
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нията при предлагането на труд. По-бързото нарастване на производителността на труда 
спрямо компенсацията на един нает ще доведе до постепенно забавяне на растежа на раз-
ходите за труд на единица продукция през прогнозния хоризонт.

Формиралата се от средата на 2017 г. тенденция към повишение на цените на петрола на 
международните пазари ще бъде фактор за увеличение на хармонизирания индекс на потре-
бителските цени през следващите месеци. Базисната инфлация се очаква също да следва 
тенденция към плавно повишение в резултат най-вече от динамиката на цените на услугите 
и да има положителен принос за общата инфлация. Административно определяните цени ще 
бъдат друга група с положителен принос за общата инфлация вследствие главно на увеличе-
нието на акцизната ставка върху тютюневите изделия от началото на 2018 г. и поскъпване-
то на водоснабдителните услуги през периода 2018–2019 г. В съответствие с предвиденото 
стабилизиране на международните цени на петрола през 2019–2020 г. се очаква инфлацията 
слабо да се забави.

Очакванията ни относно динамиката на депозитите в българската банкова система са те 
да продължават да нарастват с около 6–7% в прогнозния хоризонт. Темпът им на растеж 
ще се определя от повишаването на заетостта и заплатите, което ще продължи да допри-
нася за нарастване както на частното потребление, така и на спестяванията. Фактор, кой-
то ще ограничава растежа на депозитите, е очакваното запазване на ниските лихвени про-
центи по депозитите през прогнозния хоризонт. Очакваме лихвените проценти по кредити-
те у нас да следват лихвения цикъл в еврозоната, като пазарните очаквания за тримесеч-
ния ЮРИБОР са за запазване на равнището му без съществена промяна през 2018 г. и слабо 
повишение през 2019–2020 г. Очакваме засилване на кредитната активност при по-висок рас-
теж на кредитите за домакинствата през 2018 г. поради ефекта от прекласификацията на 
една институция96. През 2019–2020 г. растежът на кредитите за нефинансови предприятия 
ще надвишава този на домакинствата главно в резултат на предвижданото изплащане на 
кредити, отпуснати по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни 
жилищни сгради, и на значителното намаление на обема нови кредити по програмата.

Ревизии в прогнозата
Спрямо прогнозата, публикувана в бр. 4 на „Икономически преглед“ от 2017 г., очакванията 

за растежа на реалния БВП са ревизирани за 2018 г. надолу, докато за 2019 г. остават без 
промяна. 

Положителните нагласи, наблюдавани през първото шестмесечие на 2018 г., както и 
подобряващите се условия на пазара на труда, изразени в очаквания за нарастване на зае-
тостта и на заплатите със сравнително високи темпове, доведоха до възходяща ревизия 
на прогнозата за растежа на частното потребление както за 2018 г., така и за 2019 г. 
По-високият прогнозен обем на правителствените инвестиции спрямо предходните предвиж-
дания обуславя възходяща ревизия и на очакванията за растежа на бруто образуването на 
основен капитал. В съответствие с динамиката на компонентите на вътрешното търсене 
се очаква вносът на стоки и услуги да нараства с по-високи темпове от предвидените в 
предходната прогноза. Очакванията за растежа на износа на стоки и услуги за 2018 г. и 
2019 г. се запазват сходни с предходните, поради което според ревизията нетният износ 
ще има по-голям отрицателен принос за растежа на БВП за прогнозния хоризонт. 

Значителното повишение на международните цени на петрола е главната причина за поло-
жителната ревизия на равнището на инфлацията за 2018–2019 г. Ревизирането нагоре на 
растежа на частното потребление и на разходите за труд през прогнозния хоризонт дават 
основание да се очаква по-висока инфлация при услугите за периода 2018–2019 г. спрямо 
пред ходната прогноза. Очакванията за по-висока инфлация при храните през прогнозния 

96 Виж бел. 19.
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хоризонт са свързани главно с ревизия на допусканията за растежа на международните 
цени на храните в евро.

Ревизии в прогнозата за БВП и за инфлацията (21 юни 2018 г. спрямо 28 декември 2017 г.)

Годишен темп на изменение, %
Прогноза към 21 юни 2018 г. Прогноза към 28 декември 2017 г. Ревизия (процентни пунктове) 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

БВП по постоянни цени 3.6 3.9 4.0 4.0 4.2 4.0 -0.4 -0.3 0.0

Частно потребление 4.8 4.5 4.4 4.3 3.6 3.5 0.5 0.9 0.9

Правителствено потребление 3.2 3.5 2.6 3.2 3.1 2.6 0.0 0.4 0.0

Брутно образуване на основен капитал 3.8 13.1 8.5 3.9 10.1 7.5 -0.1 3.0 1.0

Износ на стоки и услуги 4.0 5.5 5.4 5.2 5.6 5.4 -1.2 -0.1 0.0

Внос на стоки и услуги 7.2 8.2 6.7 6.2 6.3 5.7 1.0 1.9 1.0

ХИПЦ в края на периода 1.8 2.6 2.2 1.8 1.9 2.0 0.0 0.7 0.2

Базисна инфлация 0.3 1.9 2.8 0.3 1.8 2.1 0.0 0.1 0.7

Енергийни продукти 6.9 11.1 -0.7 6.9 0.7 3.5 0.0 10.4 -4.2

Храни 2.7 2.5 3.5 2.7 2.9 3.0 0.0 -0.4 0.5

Стоки и услуги с административно 
определяни цени и тютюневи изделия 2.6 1.0 0.1 2.6 1.2 0.2 0.0 -0.2 -0.1

Източник: БНБ.

Рискове пред реализирането на прогнозата
По отношение на икономическия растеж съществуват рискове БВП да нарасне с по-нисък 

от очаквания темп, което отразява несигурността в прогнозата по отношение на външна-
та среда и публичните инвестиции. 

По отношение на външната среда са идентифицирани следните рискове: по-високо от 
очакваното повишаване на цената на петрола поради изоставане на предлагането спрямо 
търсенето и понижение на външното търсене вследствие на негативното въздействие на 
търговската политика на САЩ върху глобалната търговия и влошаването на икономическа-
та ситуация в някои основни търговски партньори на България. При цената на петрола има 
възможност вместо очакваното понижение в периода 2019–2020 г. тенденцията към повише-
ние да се запази, ако се реализира по-ниско от очакваното производство в САЩ, влошаване 
на геополитическата ситуация в глобален мащаб, както и по-високо от прогнозираното 
свиване на глобалните запаси на петрол. Реакцията на засегнатите страни към въвеждане-
то на по-високи мита върху определени вносни стоки и други протекционистични мерки от 
страна на САЩ може да забави растежа на световната търговия и да доведе до понижение 
на външното търсене на български стоки и услуги. Ефектът от този риск за България би 
могъл да бъде значителен, в случай че бъде засегнат растежът в основните търговски 
партньори на страната. Повишената несигурност около оттеглянето на Обединеното крал-
ство от ЕС, както и възможното влошаване на икономическата ситуация в някои основни 
търговски партньори на България също представляват риск за понижение на външното тър-
сене на български стоки и услуги.

Възможността поради административни причини да се забави изпълнението на инвести-
ционните планове на правителството за 2018 г. представлява риск за реализиране на по-
нисък растеж на публичните инвестиции с негативен ефект върху растежа на реалния БВП. 

Несигурността по отношение на прогнозата за даден показател може да бъде илюстри-
рана графично с помощта на т.нар. ветрилообразна графика. Лентите на графиката, 
отбелязани с определен цвят, задават интервал, в който с определена вероятност се 
очаква да попадне реализацията на прогнозираната величина (за повече подробности виж 
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бележката към графиката за 
растежа на БВП). 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 годиш-
ния растеж на БВП показва 
например, че с 60% вероятност 
годишният растеж на БВП ще 
бъде в интервала 3.4–4.6% за 
2018 г.

Съществуват рискове за реа-
лизиране на по-висока от прогно-
зираната инфлация в случай 
на непредвидени повишения на 
административно определяните 
цени и на международната цена 
на петрола. По-висока от очак-
ваното цена на петрола е пред-
поставка горивата да поскъпват 
по-бързо спрямо прогнозата, 
а също и други групи стоки и 
услуги, които косвено се влияят 
от цените на горивата (транс-
портните услуги, природният 
газ и топлоенергията). По-високо 
от очакваното нарастване на 
разходите за труд на единица 
продукция и прехвърлянето му 
върху крайните цени, особено 
при услугите, създава риск за 
реализирането на по-висока от 
очакваната инфлация. Балансът 
на рисковете по отношение 
на инфлацията е илюстриран 
графично на ветрилообразната 
графика, която показва например, 
че с 60% вероятност годишни-
ят растеж на хармонизирания 
индекс на потребителските цени 
в края на тази година ще бъде в 
интервала 1.5–3.7%.

Основен източник на несигур-
ност относно прогнозата за платежния баланс е външната среда – динамиката на външното 
търсене и на международните цени на основните суровини, които биха могли да окажат 
съществено влияние върху търговския баланс и съответно върху текущата сметка. В случай 
че някои от описаните рискове относно външната среда се реализират, може да се очаква 
по-висок от прогнозирания дефицит по търговския баланс и съответно влошаване на баланса 
по текущата сметка. 

Очакван 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.

Очакван 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 2018–2020 г.
(%) 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Годишен темп на изменение

БВП по постоянни цени 3.9 3.6 3.9 4.0 4.0

Частно потребление 3.6 4.8 4.5 4.4 4.2

Правителствено потребление 2.2 3.2 3.5 2.6 2.6

Брутно образуване на основен капитал -6.6 3.8 13.1 8.5 8.5

Износ на стоки и услуги 8.1 4.0 5.5 5.4 5.3

Внос на стоки и услуги 4.5 7.2 8.2 6.7 6.5

ХИПЦ в края на периода -0.5 1.8 2.6 2.2 2.4

Базисна инфлация -2.1 0.3 1.9 2.8 3.0

Енергийни продукти -0.2 6.9 11.1 -0.7 0.3

Храни 0.9 2.7 2.5 3.5 3.5

Стоки и услуги с административно определяни цени и тютюневи изделия 1.4 2.6 1.0 0.1 0.1

Заетост 0.5 1.8 1.2 1.0 0.8

Разходи за труд на единица продукция 2.3 5.7 5.4 4.4 4.5

Производителност на труда 3.4 1.7 2.8 3.0 3.1

Равнище на безработица (дял от работната сила, %) 7.6 6.2 5.2 4.7 4.3

Вземания от неправителствения сектор 1.8 4.5 7.3 6.9 7.8

Вземания от предприятия1 0.6 1.5 5.5 7.0 8.2

Вземания от домакинствата 2.0 6.0 9.3 5.8 6.5

Депозити на неправителствения сектор 7.0 6.2 6.0 7.0 7.2

Процент от БВП

Текуща сметка на платежния баланс 2.3 4.5 0.3 -0.6 -1.6

Търговски баланс -2.0 -4.1 -6.6 -7.1 -7.7

Услуги, нето 6.1 6.0 6.2 6.0 6.0

Първичен доход, нето -5.1 -1.1 -2.7 -2.8 -3.0

Вторичен доход, нето 3.3 3.7 3.4 3.2 3.1

Годишен темп на изменение

Външни допускания 

Външно търсене 3.3 6.2 5.5 4.3 3.9

Средногодишна цена на петрол тип „Брент“ (в долари) -15.9 23.5 33.2 -5.1 -1.5

Средногодишна цена на неенергийни продукти (в долари) -4.0 7.9 8.9 2.0 2.8

Цена на петрол тип „Брент“ в края на периода (в долари) 15.3 22.7 19.8 -6.2 -2.3

Цена на неенергийни продукти в края на периода (в долари) 7.2 6.4 10.0 0.1 3.7
1 Данните се отнасят за нефинансовите предприятия.

Източник: БНБ.

По отношение на кредитните агрегати и депозитите съществува риск растежът на 
кредита да се окаже по-нисък от прогнозирания. По-слабо от очакваното външно търсене 
ще доведе до понижаване на вътрешното търсене на кредити поради високата степен на 
отвореност на българската икономика. Допълнителен риск от забавяне на кредитния рас-
теж е свързан с несигурността по отношение на политиката на банките за продажба на 
кредитни портфейли и отписването на необслужвани кредити. Несигурност отчитаме и по 
отношение на бъдещото влияние на Националната програма за енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни сгради върху темповете на растеж на кредита за домакинствата.


