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Акценти 

Краткосрочната бизнес статистика отчете по-слабо представяне през 
ноември, като растежът на производството и продажбите в промиш-
леността се забави, а строителната продукция спадна спрямо същия 
месец на предходната година. Същевременно темпът на нарастване 
при търговията на дребно се ускори. През декември индикаторът за 
бизнес климата остана почти без промяна спрямо предходния месец, 
поради по-благоприятни очаквания за финансовото състояние на до-
макинствата и икономическата ситуация в страната. 

Регистрираната безработица отбеляза сезонно повишение до 6.1% 
през декември, но достигна исторически най-ниската си стойност към 
края на годината. 

През декември потребителските цени, измерени чрез ХИПЦ, запазиха 
нивото си спрямо предходния месец. Годишният темп на инфлация 
се забави до 2.3% в края на годината, а средногодишната инфлация 
за 2018 г. бе 2.6%. 

Излишъкът по текущата сметка през октомври подпомогна нараства-
нето на общия баланс за десетте месеца на 2018 г. до 4.9% от прог-
нозния БВП. Към края на месеца отношението на брутния външен 
дълг към БВП се достигна 61.5%. 

Растежът на кредита към частния сектор се ускори до 8.2% на годиш-
на база през ноември. Среднопретеглените лихви по новоотпуснати 
заеми се понижиха спрямо предходния месец за домакинства и фир-
ми, съответно до 6.15 и 4.11%. 

Бюджетното салдо по Консолидираната фискална програма бе поло-
жително, като достигна 2.9 млрд. лв. (2.7% от прогнозния БВП) към 
края на ноември, формирано и излишъка по националния бюджет.  
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КРАТКОСРОЧНА  
БИЗНЕС СТАТИСТИКА  

Както промишленото производство, така и оборо-
тът в промишлеността (граф. 1) отчетоха по-слабо 
годишно нарастване през ноември в сравнение с 
предходния месец. Забавянето се дължеше най-вече 
на по-ниски растежи при производството на хи-
мични продукти и производство на основни мета-
ли. Същевременно, производството и продажбите 
на изделия от каучук и пластмаси и на превозни 
средства имаха най-голям принос за растежа на 
двата индекса.  

Сградното и гражданското строителство допри-
несоха за понижението на строителна активност 
през месеца, отчитайки спадове съответно от 2 и 
1.5%. В същото време, растежът при търговията на 
дребно се ускори, подкрепен от всички сектори, с 
изключение на продажбите на дребно на компю-
търна и комуникационна техника (граф. 2).  

През декември общият показател за бизнес клима-
та остана близко до нивото си от ноември (граф. 3). 
Очакванията в търговията на дребно и услугите бяха 
благоприятни, докато тези в промишлеността по-
резервирани. В строителството намаля броят на 
предприемачите, които посочват като проблем не-
достатъчното търсене. Въпреки това очакванията за 
строителната дейност през следващите три месеца 
се влошиха. 

Индикаторът за доверието на потребителите се 
повиши през декември след два месеца на пониже-
ние. Подобрението се дължеше на по-благоприятни 
очаквания за финансовото състояние на домакинст-
вата и икономическата ситуация в страната. 

Индикаторът за проследяване на икономическия 
цикъл1 остана във фаза на свиване през четвъртото 
тримесечие на 2018 г. (граф. 5). Три от секторните 
индикатори - промишленост, услуги и потребители - 
бяха във фаза на свиване. Индикаторът в търговията 
на дребно се завърна към подем, докато този в 
строителството бе на границата между подем и сви-
ване. 

 

 

  

Граф. 1: Оборот в промишлеността 

(%, на год. база) 

 
Източник: НСИ 

Граф. 2: Търговия на дребно, без търговията  
с автомобили и мотоциклети 

(%, на год. база) 

 
Източник: НСИ 

Граф. 3: Бизнес климат по сектори 

(баланс) 

 
Източник: НСИ 

                                                           
1
 Индикаторът за проследяване на икономическия цикъл илюстрира развитието на данните от анкетите за съответното тримесечие. За 

повече информация, моля вижте Gayer, C (2010) „Report: The Economic Climate Tracer – A tool to visualise the cyclical stance of the economy 
using survey data” и Gayer, C, J. Genet (2006) „Using Factor Models to Construct Compo-site Indicators from BCS Data” 
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http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/documents/studies/economic_climate_tracer_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/documents/studies/economic_climate_tracer_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/pages/publication856_en.pdf
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ПАЗАР НА ТРУДА  

През декември регистрираната безработица отбеля-
за сезонно повишение до 6.1%. Свитото търсене на 
работна сила на първичния трудов пазар допринесе 
за намалението на изходящия поток безработни до 
най-ниската му стойност за цялата година. Нетният 
положителен поток безработни се понижи спрямо 
ноември, подпомогнат от намалението при входя-
щия поток, в резултат от по-малкия брой освободе-
ни от работа лица (граф. 6). Коефициентът на безра-
ботица остана с 1 пр.п. по-нисък в сравнение с годи-
на по-рано и това бе исторически най-ниската стой-
ност на показателя към края на годината. 

 

ИНФЛАЦИЯ  

Общото равнище на потребителските цени за де-
кември, измерено чрез ХИПЦ, остана без промяна 
спрямо предходния месец. Сред компонентите, най-
значимите промени за месеца бяха спадът в цените 
на течните горива и поскъпването при международ-
ните полети и пакетните услуги за почивка и наста-
няване. 

Инфлацията в края на годината бе 2.3% (граф. 7). 
През ноември и декември инфлацията на годишна 
база се сви значително, което се дължеше в най-
голяма степен на цените на течните горива, повлия-
ни от спада в международните цени на суровия 
нефт. Средногодишната инфлация за 2018 г. бе 
2.6%, като стойността бе близка до есенната прогно-
за на МФ от 2.7%. 

Започналата от септември тенденция на намаление 
на базисната инфлация2 продължи и през декември 
с понижение до 2.3%. От трите основни компонентa 
– преработени храни, неенергийни промишлени 
стоки и услуги, последните имаха най-високо нарас-
тване в цените от 4.1% за декември спрямо година 
по-рано (граф. 8). Годината завърши с доста по-
нисък ценови натиск при потребителските цени на 
стоките, в сравнение с услугите, което идва от меж-
дународните цени на суровините. В доларово изра-
жение, равнищата на международните цени както 
при енергийните, така и при неенергийните сурови-
ни, бяха по-ниски в края на 2018 г., съответно със 7 и 
4.1%. Този спад, изчислен в евро, бе компенсиран до 
известна степен от силния долар, чиято стойност в 

 

Граф. 4: Бизнес климат и БВП 

 
Източник: НСИ, МФ 

Граф. 5: Индикатор за проследяване на  
икономическия цикъл 

(на база бизнес анкети) 

 
Източник: Евростат, МФ 

Граф. 6: Нетен поток и брой безработни 

(хил. души) 

 
Източник: АЗ 

                                                           
2
 От общия индекс е изключено изменението в цените на енергийните стоки и непреработените храни 
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периода август-декември се покачи средно с 2.8% 
спрямо същите месеци на 2017 г. 

През ноември цените на производител на промиш-
лена продукция, реализирана на вътрешния пазар, 
се повишиха с 3.5% на годишна база. И при тях се 
наблюдаваше тенденция на отслабване на инфла-
ционните процеси в сравнение със средата на годи-
ната, поради голямата зависимост от динамиката на 
международните цени. При техническо изключване 
на групата на енергийните продукти от индекса, на-
растването му на годишна база бе само 1.7%. 

Като се имат предвид сегашните допускания на 
международни финансови институции за очакваната 
динамика на международните цени на суровините 
през 2019 г., може да се очаква, че средногодишната 
инфлация в България за годината ще бъде по-ниска 
от 2018 г. 

ВЪНШЕН СЕКТОР  

През октомври по текущата сметка бе отчетен из-
лишък за шести пореден месец. Натрупаният от на-
чалото на годината положителен баланс се повиши 
до 2.6 млрд. евро или 4.9% от прогнозния БВП. Ме-
сечното салдо (56.1 млн. евро) се понижи в сравне-
ние с октомври 2017 г., след като нарастването на 
търговския дефицит напълно компенсира подоб-
рението при баланса на услугите и доходните 
статии. Както при износа, така и при вноса на сто-
ки бяха отчетени двуцифрени темпове на растеж 
спрямо предходната година, от съответно 11.1 и 
17.8% (граф. 9). Нарастване бе наблюдавано и при 
търговията с ЕС, и при трети страни, като за първи 
път през 2018 г. бе отчетена положителна динамика 
на износа към държави извън Общността. Износът 
на услуги се повиши с 3.5% на годишна база, движен 
от постъпленията от пътувания на чужденци в стра-
ната и предоставени комуникационни и други биз-
нес услуги, и имаше основен принос за нарастването 
на излишъка по статията. По-високите трансфери 
към сектор Държавно управление по линия на евро-
пейски фондове и ограниченото изплащане на ин-
вестиционен доход към нерезиденти бяха водещи 
за подобрението на общия баланси по статиите До-
ход. 

Брутният външен дълг (БВД) възлезе на 
55.3 млрд. евро към края на октомври, нараствайки 
с 0.3% на месечна и 2.7% на годишна база. Увеличе-
нието на чуждестранните банкови депозити и вът-
рефирменото кредитиране предопределиха нараст-
ването спрямо същия момент на предходната годи-
на, докато покачването на дълга на небанковия час-

Граф. 7: Инфлация (ХИПЦ) и  
цени на производител (ИЦП)  

 
Източник: НСИ, Евростат 

 

Граф. 8: Основни компоненти на базисната инфлация  

 
Източник: НСИ, Евростат 

 

Граф. 9: Външна търговия 

(млрд. евро) 

 
Източник: БНБ 
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тен сектор обуслови повишението спрямо септемв-
ри. Повишението на нивото на дълга на годишна 
база, бе по-ниско от номиналното нарастване на 
БВП, с което отношението БВД/БВП се понижи спря-
мо октомври 2017 г. с 2.6 пр. п. до 61.5% (граф. 10). 
Брутните външни активи нараснаха и подкрепиха 
продължаващото подобрение на брутния външен 
дълг, който достигна до 7.1% от прогнозния БВП. 

ФИНАНСОВ СЕКТОР  

През ноември бе регистриран най-високият растеж 
на кредита за частния сектор от юли 2009 г. насам – 
нарастване от 8.2% на годишна база при 7.8% през 
октомври. В среда на все още ниски лихвени про-
центи, двата основни кредитни сегмента отново 
имаха положителен принос за продължаващото 
ускорение. Домакинствата запазиха водеща роля с 
10% годишно нарастване, а кредитът за нефинансо-
вите предприятия се увеличи с 5.5%. В същото вре-
ме, претегленият лихвен процент по нови кредити 
намаля и за двата сегмента - до 4.11% за фирми и 
6.15% за домакинства. Потребителските кредити 
запазиха възходяща посока на развитие и бяха ком-
понентът с най-голям годишен растеж от 16%, в син-
хрон с ускорения растеж в търговията на дребно в 
почти всички сектори през ноември. Претеглената 
цена по новите сделки леко се повиши с 6 б.т. спря-
мо предходния месец. Приносът на „други креди-
ти“ остана отрицателен поради нетния ефект от На-
ционалната програма за енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни сгради. Кредитите за заку-
пуване на жилища нараснаха, запазвайки темпа на 
годишен растеж от октомври от 10.2%, докато пре-
теглената цена по новите договори спадна до 3.3% 
(граф. 11). Последните данни показват забавяне в 
цените на жилища. През третото тримесечие индек-
сът на цените на жилища  се увеличи с 6.3% на го-
дишна база в номинално изражение, при нараства-
не от 9% през третото тримесечие на 2017 г. 
(граф. 12). 

БЮДЖЕТЕН СЕКТОР  

В края на ноември бюджетният излишък достигна 
най-високата си стойност от началото на годината – 
2.9 млрд. лв. (2.7% от прогнозния БВП, при 2.4% за 
същия период година по-рано). Положителният ба-
ланс по националния бюджет бе дори по-висок – 3% 
от БВП, докато по сметката на европейските средст-
ва бе реализиран дефицит.  

Граф. 10: Брутен външен дълг и  
брутни външни активи 

(% от БВП) 

 
Източник: БНБ,НСИ, МФ 

Граф. 11: Нови жилищни кредити 

 
Източник: БНБ, МФ 

Граф. 12: Динамика на индекса на цените  
на жилища* 

 
* Индексът на цени на жилища (ИЦЖ) е тримесечен показател за из-
менението на пазарните цени на жилищата (новопостроени и същест-
вуващи), закупени от домакинствата. Реалният ИЦЖ е отношението 
между ИЦЖ и дефлатора на разходите за крайно потребление (на 
домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинс-
твата) 

Източник: Евростат 
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Растежът на постъпилите от началото на годината 
касови бюджетни приходи също достигна най-висок 
темп от 12.2% на годишна база, при 2.6% за същия 
период на миналата година (граф. 13). Най-голям 
принос за тази динамика имаха данъчните постъп-
ления, в резултат най-вече от двуцифреното нараст-
ване на социално- и здравноосигурителните вноски 
(13.2% на годишна база) и силния ръст на приходите 
от косвени данъци (7.4%). Положителен принос 
имаше и групата на неданъчните приходи, с растеж 
от 24.6%. Помощите също нараснаха съществено – с 
36.8% спрямо ноември 2017 г.  

Консолидираните разходи към края на ноември 
възлязоха на 32.9 млрд. лв., по-високи с 11.5% на 
годишна база (граф. 14). Растежът им се дължи в 
най-голяма степен на увеличените социални и капи-
талови плащания, съответно с 6.3% и 42.2%, както и 
на разходите за персонал (11.2%). По-ниските лихви 
по външни заеми са основна причина за спада на 
годишна база на лихвените плащания от февруари 
2018 г. Към ноември понижението достигна 14%. 

Държавният дълг се сви до 24 млрд. лв (22.2% от 
БВП) спрямо 25.5 млрд. лв. (25.3% от БВП) към но-
ември 2017 г. 

 

 

Граф. 13: Приноси за растежа на общите приходи и  
помощи 

(пр.п., на год. база, с натрупване)  

 
Източник: МФ 

Граф. 14: Приноси за растежа на общите разходи 

(пр.п., на год. база, с натрупване)  

 
Източник: МФ 
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ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ  ИНДИКАТОРИ  

 

 
Годишни данни Тримесечни данни Месечни данни 

2016 2017 2018 I'18 II'18 III'18 IV'18 06’18 07’18 08’18 09’18 10’18 11’18 12’18 

—Брутен вътрешен продукт1                          

БВП растеж, % 3.9 3.8 - 3.5 3.2 2.7 - - - - - - - - 

Потребление растеж, % 3.3 4.3 - 6.1 7.7 7.5 - - - - - - - - 

Брутообразуване в основен капитал растеж, % -6.6 3.2 - 10.9 7.0 3.0 - - - - - - - - 

Износ растеж, % 8.1 5.8 - 1.1 -2.3 -3.2 - - - - - - - - 

Внос растеж, % 4.5 7.5 - 4.6 4.9 3.8 - - - - - - - - 

Селско стопанство растеж, % 5.3 8.9 - -0.6 -2.0 -0.8 - - - - - - - - 

Индустрия без строителство растеж, % 5.9 4.0 - 1.6 0.4 0.9 - - - - - - - - 

Строителство растеж, % -6.8 4.4 - 9.1 0.7 2.1 - - - - - - - - 

Услуги растеж, % 3.1 3.9 - 3.6 4.3 4.3 - - - - - - - - 

Корективи растеж, % 7.2 1.5 - 4.7 5.7 2.0 - - - - - - - - 

—Краткосрочна бизнес статистика2                             

Промишлено производство растеж, % 2.7 3.4 - 1.6 1.2 0.7 - 2.1 2.4 1.7 -1.9 2.7 1.2 - 

Оборот в промишлеността растеж, % 1.1 9.3 - 4.3 4.7 3.8 - 6.8 4.8 2.4 4.0 8.8 0.8 - 

Оборот в търговията на дребно растеж, % 6.1 3.7 - 3.5 5.7 4.5 - 6.0 4.8 5.2 3.6 5.6 6.7 - 

Строителна продукция растеж, % -16.7 4.6 - 7.1 -0.5 -1.2 - -5.0 3.2 -1.2 -5.9 4.1 -1.7 - 

Общ бизнес климат баланс 22.5 26.6 28.8 27.6 32.1 29.6 26.1 32.2 32.1 29.2 27.7 25.8 26.4 25.9 

Промишленост баланс 23.5 26.9 28.1 28.3 30.4 28.3 25.5 31.8 29.6 27.7 27.6 25.2 27.0 24.3 

Търговия на дребно баланс 33.6 37.9 41.4 41.5 43.3 41.4 39.3 43.3 44.0 40.0 40.1 37.6 38.6 41.8 

 Строителство баланс 17.9 24.6 28.3 21.9 33.3 30.9 27.0 33.7 35.3 31.5 25.7 28.3 26.1 26.5 

 Услуги баланс 13.8 16.7 18.3 17.8 23.2 19.3 13.0 20.5 21.8 19.0 17.3 12.8 13.2 13.0 

Доверие на потребителите баланс -27.5 -24.9 -24.6 -22.0 -22.3 -23.8 -30.2 -21.9 -23.3 -24.3 -23.7 -27.7 -32.1 -30.8 

—Пазар на труда                              

Коеф. на икономическа активност 
(15+) 

% 53.3 55.4 - 54.6 55.5 56.1 - - - - - - - - 

Коеф. на заетост (15+) % 49.3 51.9 - 51.5 52.5 53.3 - - - - - - - - 

Заетост (СНС) растеж, % 0.5 1.8 - 1.2 0.2 -0.9 - - - - - - - - 

Безработица (НРС) % 7.6 6.2 - 5.7 5.5 5.0 - - - - - - - - 

Безработица (АЗ) % 8.7 7.2 - 7.0 6.1 5.6 6.0 5.7 5.7 5.6 5.6 5.9 6.0 6.1 

Номинална работна заплата растеж, % 8.0 9.4 - 7.1 8.2 7.7 - 9.0 7.8 8.6 6.7 0.0 - - 

Реална работна заплата3 растеж, % 9.5 8.1 - 5.4 5.7 3.9 - 5.8 4.1 4.7 3.0 0.0 - - 

Производителност на труда (БВП на 
зает) 

растеж, % 3.4 2.0 - 2.3 3.1 3.7 - - - - - - - - 

Реални разходи на единица труд (БВП) растеж, % 0.1 4.8 - 0.5 -1.2 -3.9 - - - - - - - - 

Номинални разходи на единица труд 
(БВП) 

% 2.3 8.4 - 3.3 2.3 1.4 - - - - - - - - 

—Инфлация                              

Индекс на потребителските цени растеж, % -0.8 2.1 2.8 2.0 2.6 3.5 3.1 3.2 3.5 3.5 3.6 3.7 3.1 2.7 

Хармонизиран индекс на потребител-
ски цени 

растеж, % -1.3 1.2 2.6 1.6 2.4 3.6 3.0 3.0 3.6 3.7 3.6 3.6 3.0 2.3 

Цени на производител на вътрешния 
пазар 

растеж, % -2.9 4.2 - 4.9 4.8 3.2 - 5.7 3.4 3.1 3.1 3.9 3.5 - 

Цени на производител на междуна-
родния пазар 

растеж, % -3.5 6.0 - 0.6 5.7 5.4 - 8.3 6.8 5.0 4.5 5.3 3.4 - 

—Консолидиран бюджет (с натрупване)                           

Приходи и помощи млн. лв. 33 959 35 317 - 9 220 19 210 29 164 - 19 210 22 547 25 976 29 162 32 613 35 810 - 

Общо разходи млн. лв. 32 491 34 471 - 8 628 17 497 26 501 - 17 496 20 533 23 588 26 498 29 769 32 913 - 

Вноска в бюджета на ЕС млн. лв. 859 888 - 308 576 823 - 576 654 738 823 910 994 - 

Касов дефицит (-) / излишък (+) млн. лв. 1 468 846 - 592 1 713 2 663 - 1 714 2 015 2 388 2 665 2 844 2 897 - 

  % от БВП 1.6 0.8 - 0.5 1.6 2.5 - 1.6 1.9 2.2 2.5 2.6 2.7 - 

Държавен и държавногарантиран 
дълг 

млн. лв. 27 424 25 531 - 24 429 24 250 24 153 - 24 250 24 242 24 219 24 153 23 942 23 980 - 

  % от БВП 29.1 25.9 - 22.6 22.4 22.3 - 22.4 22.4 22.4 22.3 22.1 22.2 - 
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Годишни данни Тримесечни данни Месечни данни 

2016 2017 2018 I'18 II'18 III'18 IV'18 06’18 07’18 08’18 09’18 10’18 11’18 12’18 

Фискален резерв млн. лв. 12 883 10 289 - 10 149 10 831 11 213 - 10 831 10 803 10 860 11 213 11 128 11 306 - 

  % от БВП 13.7 10.4 - 9.4 10.0 10.4 - 10.0 10.0 10.0 10.4 10.3 10.5 - 

—Финансов сектор                              

Международни резерви млн. евро 23 899 23 662 - 22 606 23 510 24 540 - 23 510 23 731 23 960 24 540 24 137 24 161 25 072 

Покритие на паричната база  % 163.4 156.4 - 158.6 158.7 160.1 - 158.7 158.6 160.7 160.1 162.2 163.0 150.5 

Покритие на вноса месеци 10.0 8.7 - 8.2 8.4 0.0 - 8.4 8.3 8.4 8.5 8.3 - - 

Покритие на краткосрочния външен 
дълг 

% 315.7 304.6 - 287.0 301.1 0.0 - 301.1 301.0 300.1 304.8 297.9 - - 

Паричен агрегат М1 растеж, % 13.5 16.9 - 17.2 15.8 13.5 - 15.8 15.7 14.0 13.5 14.8 14.5 - 

Паричен агрегат М3 растеж, % 7.6 7.7 - 8.4 10.0 9.2 - 10.0 10.4 9.6 9.2 9.7 9.3 - 

Депозити растеж, % 6.7 7.2 - 7.8 9.6 8.8 - 9.6 10.2 9.3 8.8 9.6 9.2 - 

Кредит към частния сектор растеж, % 1.5 4.8 - 5.6 6.7 7.4 - 6.7 7.1 7.6 7.4 7.8 8.2 - 

Кредит към нефинансовите  
предприятия 

растеж, % 0.3 1.7 - 2.5 3.8 4.0 - 3.8 3.4 4.2 4.0 4.8 5.5 - 

Кредит за домакинствата растеж, % 2.0 6.0 - 6.3 9.2 9.7 - 9.2 10.0 10.2 9.7 10.0 10.0 - 

Лихвен процент по кредити4 % 5.8 4.3 - 4.6 4.7 4.6 - 4.7 4.9 4.4 4.6 4.7 4.3 - 

Лихвен процент по депозити5 % 0.8 0.2 - 0.3 0.2 0.3 - 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 - 

ГПР6, потребителски кредити % 11.0 10.2 - 10.0 10.3 10.9 - 10.2 10.9 11.1 10.9 10.6 10.7 - 

ГПР6, жилищни кредити % 5.5 4.4 - 4.1 3.9 3.9 - 4.0 3.9 4.0 3.8 3.6 3.6 - 

Валутен курс BGN/USD кр. пер. 1.86 1.63 - 1.59 1.68 1.69 - 1.68 1.67 1.68 1.69 1.73 1.72 1.71 

  ср. пер. 1.77 1.74 - 1.59 1.64 1.68 - 1.67 1.67 1.69 1.68 1.70 1.72 1.72 

—Брутен външен дълг                 

Брутен външен дълг % от БВП 71.1 64.6 - 60.2 60.5 61.2 - 60.5 61.2 61.6 61.3 61.5 - - 

Краткосрочен външен дълг % от БВД 22.1 23.4 - 23.8 23.3 23.6 - 23.3 23.3 23.4 23.8 23.8 - - 

Вътрешнофирмени заеми % от БВД 36.2 38.1 - 38.0 38.4 37.8 - 38.4 38.1 38.3 38.0 37.8 - - 

—Платежен баланс7                              

Текуща сметка млн. евро 1 244 3 368 - -130 116 2 130 - 351 924 980 303 56 - - 

Текуща сметка, плъзгаща се база % от БВП 2.6 6.5 - 5.4 4.3 3.4 - 5.0 4.5 4.7 4.2 4.2 - - 

Търговски баланс млн. евро -984 -766 - -804 -853 -373 - -208 -129 -36 -90 -233 - - 

Търговски баланс, плъзгаща се база % от БВП -2.0 -1.5 - -2.4 -3.6 -4.7 - -3.0 -3.6 -3.5 -3.9 -4.2 - - 

Износ, f.o.b. млн. евро 23 104 26 950 - 6 119 6 505 7 123 - 2 390 2 515 2 319 2 348 2 756 - - 

  растеж, % 5.4 16.6 - -2.3 -2.0 1.5 - 1.2 5.2 2.3 -0.4 11.1 - - 

Внос, f.o.b. млн. евро 24 088 27 716 - 6 923 7 358 7 496 - 2 598 2 645 2 355 2 437 2 990 - - 

  растеж, % 29.0 15.1 - 6.2 8.1 10.5 - 12.6 18.5 0.6 10.1 17.8 - - 

Капиталова сметка млн. евро 1 071 530 - 2 193 249 - 92 58 134 55 76 - - 

Финансова сметка млн. евро -266 2 260 - 1 445 -442 270 - -453 371 149 -194 639 - - 

Нетни преки чуждестранни инвести-
ции 

млн. евро -266 -1 079 - 53 -103 -473 - -12 -233 -368 104 5 - - 

Нетни портфейлни инвестиции млн. евро -75 1 291 - 406 -92 226 - 180 104 78 82 244 - - 

Други нетни инвестиции млн. евро 1 735 631 - 1 342 -388 848 - -5 840 634 -457 620 - - 

Промяна в международните  
резерви на БНБ 

млн. евро 3 467 -99 - -1 035 892 1 122 - 733 288 231 604 -493 - - 

 

Забележка: Всички изменения на индикаторите, посочени в таблицата като растеж в %, са на база съответния период на предходната година.  
За изчисление на съотношенията към БВП са използвани отчетни данни за БВП по текущи цени за 2016 г. - 94 130.0млн. лв. и за 2017 г. - 101 042.5 лв.,  както и прогноз-
ни данни на МФ за 2018 г. –  108 141.0 млн. лв; 

1. Растежи при съпоставими цени от 2010 г., неизгладени данни; 
2. Неизгладени данни; 
3. Дефлирани с ХИПЦ; 
4. Лихвен процент по новоотпуснати кредити за домакинства, НТООД и нефинансови предприятия – среднопретеглен по вид, валута и срочност; 
5. Лихвен процент по новопривлечени срочни депозити на домакинства, НТООД и нефинансови предприятия – среднопретеглен по вид, валута и срочност; 
6. Годишен процент на разходите по новоотпуснати кредити за домакинства по оригинален матуритет, претеглен по валута и срочност; 
7. Аналитично представяне, в съответствие с шестото издание на Ръководството по платежен баланс и международна инвестиционна позиция. 

 

Информацията в това издание може да се ползва без специално разрешение, но с изричното позоваване на източника. 

Публикуваните оценки и коментари не следва да се считат за препоръка за вземане на определени инвестиционни решения. 


