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НА ФОКУС: Високочестотни индикатори 
 

 

• Индустриалното производство към август отново отбеляза ръст - с 16.6% (реално, 
спрямо август м.г.), оставайки от около година насам на стабилно високо равнище. 
База за този растеж е солидната позиция на преработващата промишленост, чийто 
прираст достигна 13.7%. От своя страна производството на енергия отново 
„експлоатира“ - с 43.7%, за трети пореден месец, в отговор на недостига на 
електроенергия и ниската себестойност на местното й производство. Третият 
компонент на индустрията, добивната промишленост, очаквано се сви, отчитайки 
спадащите цени на металите на глобалните пазари, както и необичайно топлото 
време за сезона. (Фиг. 1)        

• За разлика от индустрията строителната продукция към август отново отчете 
незначителен прираст с 0.6% (реално, на годишна база), дължащ се на сградното 
строителство с +2.6% и очакван спад на гражданското и инженерното строителство 
с -1.9%, което решаващо зависи от инфраструктурната политика на държавата. 
Политическото противопоставяне и управленската несигурност на фона на 
натрупаните структурни проблеми и порочни практики в сектора ще продължат да 
задържат ръста на този сегмент. (Фиг. 2)                         

• Анкетите на НСИ от септември, отразяващи краткосрочните очаквания на 
българските мениджъри за стопанската конюнктура, регистрират като цяло слабо 
оптимистични нагласи. По отделните отрасли, оптимистични са мениджърите в 
търговията на дребно и услугите, индиферентни тези в индустрията и песимистични 
в строителството. (Фиг. 3) 

• Към септември хармонизираният индекс на потребителските цени отчете нов връх 
от 15.6% (спрямо септември м.г.). Базисната инфлация (с изключена храна и енергия) 
също достигна връх от 12.7%, което показва, че инфлацията е „заразила“ голяма част 
от икономиката. Очаквано на първо място е групата „Жилища, енергия и горива“ 
(29.3%), следвана от „Храните и безалкохолните напитки“ (25.2%), „Транспорта“ 
(17.6%) и „Ресторантите и хотелите“ (17.5%). (Фиг. 4) 

• Ревизирахме ръста на БВП за 2023 г. до 0.7% (-0.9пр.п.), поради по-нисък очакван 
растеж на инвестициите, частни и публични, във връзка с политическа нестабилност. 
Очакваното плавно повишаване на лихвите също ще затрудни инвестициите. 
Очакваме също и малко по-слабо (реално) частно потребление, поради спад в 
покупателната способност на домакинствата в резултат на ревизираната нагоре 
средна годишна инфлация (10.5% за 2023 г.). Предвиждаме и по-слабо външно 
търсене, движено от очакваното забавяне на ръста Германия и ниския ръст в ЕС.  

 

Д-р Емил Калчев, Главен икономист 
emil.kalchev@ubb.bg 
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Източник: НСИ 
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фиг.1 Индустрия по компоненти
(%, реално, годишно)

Добивна промишленост Преработваща промишленост

Производство на енергия Индустрия (общо)
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фиг.2 Строителство по компоненти
(%, реално, годишно)

Строителство (общо) Сгради Гражданско/инженерно строителство

фиг.3 Компоненти на бизнес климатa

Индустрия Строителство Търговия на дребно Услуги
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фиг.4 Петте най-инфлационни отрасъла
(хармонизирана инфлация,%, годишно)

Храни и безалкохолни напитки Жилища,  електроенергия,  горива Транспорт

Ресторанти и хотели Стоки и услуги за домакинството
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ИЗБРАНИ ПРОГНОЗИ  

     БВП (%, реално) 
Инфлация (%, 

средногодишно) 

    2021 2022 2023 2021 2022 2023 

Еврозона 

Еврозона 5.3 3.2 0.2 2.6 8.5 6.1 

Германия 2.6 1.7 -0.2 3.2 8.8 6.1 

Белгия 6.1 2.9 0.2 3.2 10.9 6.2 

Словакия 3 1.4 0.6 2.8 11.5 13 

Централна и Източна 
Европа 

Чехия 3.5 2.5 0.8 3.6 14.5 7.5 

Унгария 7.1 5.5 0 5.2 14 14.3 

България 7.1 2.8 0.7 2.9 13.5 10.5 

Полша 5.8 3.6 2.6 5.2 13.1 10.5 

Румъния 5.9 4 3.5 4.1 12 9 

Други напреднали 
икономики 

Съединени щати 5.9 1.8 0.5 4.7 8.1 4 

Развиващи се пазари 

Китай 8.1 3.2 4.5 0.9 2 2.1 

Турция 11.4 5.1 2.2 19.6 72.3 39.7 

Източник: KBC Economics 

 

 

ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ 

Отказ от права: Тoзи документ е само за информация. Aнализираната цифрова информация е осигурена от надеждни, 
институционални източници като KBC, НСИ, МФ, БНБ, ОИСР, ЕЦБ, ЕК, ЕБВР, МВФ, СБ. Обединена Българска Банка (ОББ) 
приема официално прецизността и пълнотата на изготвените от тях данни. Нито степента, в която хипотезите, рисковете 
и прогнозите в този материал отразяват пазарните очаквания, нито техните реални шансове могат да бъдат гарантирани. 
Прогнозите са индикативни. Данните в тази публикация са от общ характер и е само за информационни цели. Тази 
публикация не следва да се използва като препоръка или предложение за закупуването или продажбата на никакви 
финансови инструменти и ценни книжа и не представлява предложение или проспект по смисъла на Закона за публично 
предлагане на ценни книжа, Закона за пазарите на финансови инструменти или други сходни регулаторни актове, 
включително чуждестранни. ОББ и КВС не носят отговорност за точността и пълнотата на тази информация. Повече 
информация по темите можете да получите при допълнително поискване.   


