
БЪЛГАРИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ БЮЛЕТИН 
Ноември 2022 
 

1 
 

 

НА ФОКУС: БВП и трудов пазар 
 

 

• Брутният вътрешен продукт (БВП) за деветмесечието отбеляза значително 
увеличение с 4.4% (реално, на годишна база), движен от прираст на потреблението 
с 4.6% на фона на пореден спад при инвестициите с -9.4% и на по-бързо нарастване 
на вноса (+6.8%) спрямо износа (+9.8%). 1  Особеното е, че този резултат идва в 
сравнение с ревизираните данни на НСИ за предходната година, които бяха силно 
повишени. Така той се явява изненадващо висок, още повече предвид и сериозната 
инфлация в страната, свиваща реалното потребление, и политическата несигурност, 
възпираща инвестициите (вж. Фиг. 1).            

• Високият ръст за деветмесечието налага промяна в нашата оценка за цялата 2022 г. 
от 2.8% на 3.5%, като същевременно оставяме непроменена прогнозата от 0.7% за 
2023 г. Като цяло очакваме първата половина на следващата година да попадне в 
период на слаба икономическа активност, когато ще продължат да се 
материализират рисковете на глобалната и вътрешната среда: повишаване на 
лихвените равнища, високи цени на енергията, свиване на някои износни позиции 
към еврозоната, политическа нестабилност, бързо нарастваща цена на труда и др. 
На този фон нашият базов сценарий остава умерено оптимистичен.  

• Централен фактор на дългосрочния растеж е демографската ситуация и по-
специално възпроизводството на трудоспособното население в страната. То се 
описва от коефициента на демографско заместване, който показва съотношението 
между лицата, влизащи в трудоспособна възраст (15 - 19 години), и тези, излизащи 
от нея (60 - 64 години). По данни от преброяване 2021 г. на 100 излизащи лица се 
падат 61 влизащи, спрямо 70 при преброяване 2011 г. и 124 през 2001 г. Това 
развитие влияе непосредствено върху заетостта, чиято дългосрочна тенденция след 
известен пик е към намаляване, както показва Фиг. 2. 

• Съответно тенденцията на безработицата е към устойчиво снижаване, като 
хармонизираният коефициент на безработица на Евростат достигна 4.6% към 
септември (Фиг. 3). Според данните на НСИ той бе дори значително по-нисък: 3.7% 
(15-64 години), а за хората с висше образование от тази група само 1.7%.  

• Ниският потенциал за заетост и съответстващата му ниска безработица водят до 
очакван натиск върху средната работна заплата, която към септември отчете ръст от 
15.8% спрямо септември 2021 г., допълнително движена и от инфлацията. (Фиг. 4)  

 

Д-р Емил Калчев, Главен икономист 
emil.kalchev@ubb.bg 

                                                                 
1 Тези данни са резултат от собствени изчисления въз основа на изгладените предварителни данни за първо 
и второ тримесечие и експресните оценки за трето тримесечие на 2022 г. на Националния статистически 
институт.     
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Източник: НСИ 
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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 8.4 6.3 

Германия 2.6 1.8 -0.2 3.2 8.6 7.7 

Белгия 6.1 3.0 0.1 3.2 10.3 6.4 

Словакия 3.0 1.5 0.6 2.8 12.0 13.0 

Централна и Източна 
Европа 

Чехия 3.5 2.5 0.7 3.3 14.0 7.6 

Унгария 7.1 4.9 0 5.2 14.3 15.3 

България 7.1 3.5 0.7 2.9 13.5 10.5 

Полша 6.7 4.5 2.0 5.2 12.9 10.5 

Румъния 5.9 4.0 3.5 4.1 12.0 9.0 

Други напреднали 
икономики 

Съединени щати 5.9 1.9 0.4 4.7 8.1 3.9 

Развиващи се пазари 

Китай 8.1 3.0 4.2 0.9 2.0 2.1 

Турция 11.4 5.1 1.9 19.6 72.5 40.2 

Източник: KBC Economics 
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