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Акценти 

През май 2019 г. показателите от краткосрочната бизнес статистика 
продължиха да нарастват, но с по-умерен темп. Индустриалното 
производство и продажби, строителната продукция и търговията на 
дребно нараснаха с по-нисък темп. През юни доверието на 
потребителите достигна най-високата си стойност от началото на 
годината, отразявайки по-добрите очаквания на домакинствата за 
финансовото и икономическото състояние и намеренията им за 
покупка на стоки за дълготрайна употреба. Показателят за бизнес 
климата се понижи, противно на възходяща динамика от началото на 
годината. Индикаторът за проследяване на икономическия цикъл 
остана в зоната на свиване, което предполага забавяне на 
икономическата активност в страната.  

Регистрираната безработица се понижи с 0.2 пр.п. спрямо 
предходния месец до 5.2% в края на юни, след като изходящият поток 
безработни остана по-висок от входящия. 

Потребителските цени останаха непроменени през юни спрямо май. 
Годишният темп на инфлация се забави до 2.3%, като положителният 
принос на енергийните стоки, храните и услугите се сви. Базисната 
инфлация бе 2.5% на годишна база.  

Положителният баланс по текущата сметка през април увеличи 
натрупания от началото на годината излишък до 1.2% от прогнозния 
БВП. 

Годишният растеж на кредита за частния сектор продължи да се 
ускорява до 7.1% през май. Положителен принос за това имаха както 
заемите на нефинансовите предприятия, така и тези на 
домакинствата. Среднопретегленият лихвен процент по кредитите 
се понижи. Лихвата по кредити за фирми и жилищните кредити 
достигна нови най-ниски исторически нива, като цената на 
потребителските кредити също се понижи през месеца. 

За пети пореден месец консолидираното бюджетно салдо бе 
положително, като достигна 3 млрд. лв. (2.6% от прогнозния БВП) в 
края на май. Приходите достигнаха 42.7% от разчета за годината, а 
изпълнението при разходите бе 35.3% от плана.  
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КРАТКОСРОЧНА  
БИЗНЕС СТАТИСТИКА  

През май растежът на годишна база на 
производството и оборота в промишлеността се 
забави в сравнение с предходния месец. По-нисък 
темп бе регистриран при промишлените продажби 
както за вътрешния пазар, така и за износ (граф. 1). 
Оборотът за вътрешния пазар се увеличи с 2.3% 
спрямо същия месец на предходната година при ръст 
от 8.5% през април. По-ниският растеж се дължеше 
на неблагоприятната динамиката при производство 
и разпределение на електрическа и топлинна 
енергия и производство на основни метали и 
метални изделия, без машини и оборудване. В 
същото време производството на химически 
продукти продължи да нараства и имаше основен 
принос за по-високите продажби на вътрешния 
пазар. При оборота за износ увеличението през май 
бе 10.7%, при 13.8% през април. Забавянето бе 
резултат най-вече от по-ниския растеж при 
енергийните продукти. Химическите продукти 
продължиха да имат водеща роля за нарастването на 
продажбите за износ, но техният растеж също се 
забави. 

Растежът на сградното строителство се забави до 
6.4% спрямо същия месец на 2018 г., а при 
гражданското строителство бе отчетен спад от 
2.2% (граф. 2). Растежът на годишна база в 
търговията на дребно се забави до 0.4%. По-слабо 
представяне бе отчетено във всички сектори, с 
изключение на търговия на дребно с автомобилни 
горива, при която растежът се ускори до 4.7% при 
0.9% през предходния месец, и продажба на 
текстил , облекло и обувки, с повишение от 3.6% 
при спад от 4.1% месец по-рано. 

През юни общият показател за бизнес климата 
намаля с 1.3 пункта, поради влошаване на 
очакванията във всички сектори (граф.3 и 4). За втори 
пореден месец бизнес климатът в услугите отбеляза 
спад и стойността на индикатора бе малко под 
дългосрочната средна. Броят на анкетираните в 
услугите, които посочват проблеми с недостатъчно 
търсене, се увеличи. Мениджърите в 
промишлеността имаха положителни нагласи за 
осигуреността с поръчки, но очакванията им за 
производството станаха по-песимистични. Бизнес 
климатът в строителството намаля за първи път 
през 2019 г. Очакванията се влошиха, въпреки 
подобряването на оценките за текущата строителна 
дейност и нивото на поръчките. Бизнес климатът в 
търговията на дребно остана приблизително на 
нивото си от май. Търговците оцениха положително 

  
 

Граф. 1: Оборот в промишлеността 

(%, изменение на год. база) 

 
Източник: НСИ 

 

Граф. 2: Индекс на строителната продукция 

(%, изменение на год. база) 

 
Източник: НСИ 

 

Граф. 3: Бизнес климат по сектори 

(баланс) 

 
Източник: НСИ 
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настоящата бизнес ситуация, но очакванията им се 
влошиха. 

Показателят за доверието на потребителите се 
повиши през юни, отразявайки по-високите 
очаквания на домакинствата за бъдещата финансова 
и икономическа ситуация и намеренията им за 
покупка на стоки за дълготрайна употреба. 

Индикаторът за проследяване на икономическия 
цикъл1 продължи да е във фаза на свиване през 
второто тримесечие на 2019 г., което е сигнал за 
забавяне на икономическия растеж (граф. 5). 
Предопределящи за динамиката бяха секторните 
показатели в промишлеността и услугите, които се 
приближиха до границата между зоните на свиване и 
застой. В същото време индикаторите в търговията 
на дребно и строителството бяха във фаза на 
подем. 

 

ПАЗАР НА ТРУДА  

През юни коефициентът на регистрираната 
безработица отбеляза понижение спрямо 
предходния месец от 0.2 пр.п. и достигна 5.2%. 
Нетният поток от безработни остана отрицателен, но 
стойността му бе по-малка в сравнение с май, поради 
нарастването на входящия поток с 12.9% и 
намалението на изходящия поток безработни с 2.6% 
(граф. 6). Броят на постъпилите на работа през юни 
се понижи до под 20 хил. души, в резултат основно 
на по-малкия брой намерили реализация на 
първичния трудов пазар. Последните продължиха да 
заемат най-голям дял (около 63%) от започналите 
работа през месеца. В същото време, обхватът на 
прилаганите активни политики на пазара на труда се 
разшири спрямо май, като броят на устроените в 
активните програми, мерки и проекти достигна 3.5 
хил. души и бе 2.6 пъти по-висок отколкото през 
предходния месец. 

 

ИНФЛАЦИЯ  

През юни общото ценово равнище на 
потребителските стоки и услуги остана без промяна 
в сравнение с май. По основни групи, цените на 
услугите се повишиха с 1.2% и компенсираха общия 

Граф. 4: Бизнес климат и брутен вътрешен продукт 

 
Източник: НСИ 

 

Граф. 5: Индикатор за проследяване на  
икономическия цикъл 

 

Източник: Евростат, изчисления МФ 

 

Граф. 6: Нетен поток и брой безработни 

(хил. души) 

 
Източник: АЗ 

 

                                                           
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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отрицателен принос на стоките през месеца. Храните 
поевтиняха с 1.3%, най-вече поради сезонния спад в 
цените на зеленчуците, енергийните стоки се 
понижиха с 0.9%, неенергийните промишлени стоки 
– с 0.1%. Под влияние на по-ниските цени на суровия 
петрол с 9.1% (отчитайки и поевтиняването с 1% на 
щатския долар спрямо еврото, респ. лева), 
потребителските цени на дизеловото гориво и 
бензините се понижиха, съответно с 1.7 и 1.4%. 
Поскъпването при услугите се дължеше на услугите 
по настаняване (10.1%), международните полети 
(9.3%) и общественото хранене (0.5%). 

Инфлацията за юни спрямо съответния месец на 
предходната година бе 2.3%, като се забави с 
0.6 пр.п спрямо 2.9% през май. По-нисък растеж на 
цените имаше при енергийни стоки – с 2.7 пр.п., 
храни и безалкохолни напитки – с 0.8 пр.п., услуги – с 
0.2 пр.п. При алкохолните напитки и цигарите и 
неенергийните промишлени стоки имаше ускорение 
в нарастването на цените на годишна база, съответно 
с 0.7 и 0.1 пр.п. 

Базисната инфлация2 през юни намаля до 2.5% на 
годишна база спрямо 2.6% през май, поради 
забавянето при услугите.  

 

ВЪНШЕН СЕКТОР  

През април текущата сметка бе положителна, с 
което натрупаният от началото на годината излишък 
се повиши до 703 млн. евро или 1.2% от прогнозния 
БВП. Динамиката през месеца не се отклоняваше 
съществено от наблюдаваните досега процеси през 
2019 г. Салдата в търговията със стоки и услуги се 
повишиха спрямо съответния месец на предходната 
година, повлияни от по-доброто представяне на 
износа. Износът на стоки се увеличи с 9.7% на 
годишна база, като за първи път през годината 
темпът на нарастване при държавите членки на ЕС бе 
по-висок от този при трети страни. Растежът на вноса 
бе по-умерен (4.2%), с което търговският дефицит се 
сви наполовина спрямо баланса от април 2018 г. 
(граф. 9). Износът на услуги остана почти без 
промяна спрямо предходната година, но вносът 
намаля в резултат от понижение при транспортните 
услуги. Салдото при първичния доход също се 
подобри на годишна база, след като изплащанията 
на доход към чуждестранни инвеститори останаха 
ограничени. През месеца балансът по вторичния 
доход се влоши спрямо година по-рано, заради по-

Граф. 7: Инфлация (ХИПЦ) 

(%, изменение на год. база) 

 
Източник: НСИ 

 

Граф. 8: Базисна инфлация, компоненти 

(%, на год. база) 

 
Източник: НСИ, Евростат 

Граф. 9: Износ, внос на стоки и търговски баланс 

(млрд. евро) 

 
Източник: БНБ 

 

 

                                                           
2
 От общия индекс са изключени енергийните стоки и непреработените храни. 
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ниски трансфери по линия на средства от 
еврофондове. Въпреки това, натрупаният от началото 
на годината излишък остана на нива съпоставими с 
тези от четиримесечието на 2018 . 

Към края на април брутният външен дълг (БВД) 
възлезе на 34 млрд. евро или 57.5% от прогнозния 
БВП. Съотношението се понижи спрямо 12 месеца 
по-рано, но нивото на задлъжнялост се повиши както 
на годишна, така и на месечна база. Причина за това 
бе нарастването на краткосрочните задължения на 
банките (граф. 10). В резултат общата краткосрочна 
задлъжнялост се повиши до 25.2% от БВД. Външните 
активи продължиха да надвишават брутния външен 
дълг и към края на април нетният външен дълг бе 
6.9% от прогнозния БВП (4 млрд. евро).  

 

ФИНАНСОВ СЕКТОР  

През май растежът на кредита за частния сектор 
продължи да се увеличава, достигайки 7.1% на 
годишна база при 6.9% през април. Кредитът за 
домакинствата нарасна с 8% при 7.9% в края на 
април. Възходящата динамика бе подкрепена от 
заемите за покупка на жилище и потребителските 
кредити. Жилищните кредити запазиха стабилна 
динамика, нараствайки с 11.7% на годишна база, 
като частта от тях, включваща лоши и 
преструктурирани кредити, се сви с 11.5%. 
Потребителските кредити се увеличиха с 10.8% в 
съответствие с възходящото развитие при 
индикаторите за потребителското доверие и пазара 
на труда (заетост, безработица и доходи). Другите 
кредити намаляха с 39.5%. Корпоративните заеми 
запазиха растежа си от 4.8% на годишна база спрямо 
месец по-рано. През май среднопретеглената цена 
на новите кредити за нефинансови предприятия 
достигна нова най-ниска историческа стойност, като 
намалението бе 22 б.т. спрямо средната цена през 
април и 39 б.т. спрямо същия месец през 2018 г. 
Спадът на лихвения процент бе движен от 
намаление във всички валутни сегменти, като цената 
на кредитите, деноминирани в евро, намаля с 21 б.т. 
спрямо април, а лихвеният процент по новите 
корпоративни кредити в американски долари се сви 
с 140 б.т. При потребителските кредити също бе 
отчетено намаление с 8 б.т. спрямо месец по-рано, а 
цената на новите жилищни кредити остана на 
исторически ниски нива, като намалението спрямо 
април беше с 1 б.т. 

 

Граф. 10: Изменение на БВД и приноси по компоненти 

(пр.п., спрямо същия месец на предходната година) 

 
Източник: БНБ 

 

Граф. 11: Нови корпоративни кредити: обем и 
претеглен лихвeн процент 

 
Източник: БНБ, изчисления МФ 

 

Граф. 12: Нови корпоративни кредити:  
лихвен процент по валути 

(%) 

 
Източник: БНБ 
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ФИСКАЛЕН СЕКТОР  

През май натрупаният излишък по Консолидираната 
фискална програма нарасна до 3 млрд. лв. или 2.6% 
от прогнозния БВП при 2.3% от БВП към април и 1.3% 
от БВП към май 2018 г. По-високото салдо се 
дължеше както на нарастване на приходите, така и 
на сравнително бавното повишение на разходите. 

Общите бюджетни постъпления се увеличиха със 
17.2% (граф. 13) за разглеждания период и 
достигнаха 42.7% изпълнение на разчета за годината. 
Най-висок принос за нарастването на приходите 
имаха косвените данъци и най-вече приходите от 
ДДС с растеж от 10.1%. Социалните и 
здравноосигурителни вноски се увеличиха с 11.6%. 
Неданъчните приходи и европейските грантове 
допринесоха за растежа на приходите, съответно с 
5.4 и 3.1 пр.п. 

Консолидираните публични разходи достигнаха 
35.3% от годишните разчети и се повишиха със 7.8% 
на годишна база (граф. 14). Най-голям принос за 
нарастването имаха текущите нелихвени разходи и 
най-вече плащанията за персонал, чийто растеж 
достигна 13.9%. Социалните разходи се увеличиха с 
4.5%, а капиталовите – с 3.5%. 

Общият размер на държавния и 
държавногарантирания дълг намаля с 0.1 пр.п. 
спрямо април и достигна 19.8% от прогнозния БВП. 
Понижението се дължеше на намаление на външния 
дълг.  

 

 

Граф. 13: Приноси за изменението на касовите  
бюджетни постъпления 

(пр.п., изменение на год. база, с натрупване)  

 
Източник: МФ 

Граф. 14: Приноси за изменението на касовите  
бюджетни разходи 

(пр.п., изменение на год. база, с натрупване)  

 
Източник: МФ 
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ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ  ПОКАЗАТЕЛИ  

 

 
Годишни данни Тримесечни данни Месечни данни 

2016 2017 2018 III'18 IV'18 I'19 II'19 12’18 01’19 02’19 03’19 04’19 05’19 06’19 

—Брутен вътрешен продукт1                          

БВП растеж, % 3.9 3.8 3.1 2.7 3.0 4.8 3.9 - - - - - - - 

Потребление растеж, % 3.3 4.3 6.0 7.5 3.4 3.8 3.3 - - - - - - - 

Брутообразуване в основен капитал растеж, % -6.6 3.2 6.5 3.0 6.7 0.6 -6.6 - - - - - - - 

Износ растеж, % 8.1 5.8 -0.8 -3.2 2.2 6.9 8.1 - - - - - - - 

Внос растеж, % 4.5 7.5 3.7 3.8 1.6 4.8 4.5 - - - - - - - 

Селско стопанство растеж, % 5.3 8.9 -1.1 -0.8 -1.1 -1.0 5.3 - - - - - - - 

Индустрия без строителство растеж, % 5.9 4.0 0.8 0.9 0.3 3.0 5.9 - - - - - - - 

Строителство растеж, % -6.8 4.4 4.0 2.1 6.6 -1.9 -6.8 - - - - - - - 

Услуги растеж, % 3.1 3.9 4.0 4.3 3.8 3.2 3.1 - - - - - - - 

Корективи растеж, % 7.2 1.5 3.8 2.0 3.1 17.3 7.2 - - - - - - - 

—Краткосрочна бизнес статистика2                             

Промишлено производство растеж, % 2.7 3.4 1.1 1.1 0.2 3.5 - -4.0 2.6 6.9 1.2 4.3 0.6 - 

Оборот в промишлеността растеж, % 1.1 9.3 3.8 4.0 2.2 5.4 - -2.5 5.1 7.7 3.7 10.7 5.8 - 

Оборот в търговията на дребно растеж, % 6.1 5.4 4.5 4.2 4.9 1.2 - 2.9 3.2 -0.1 0.6 1.2 0.4 - 

Строителна продукция растеж, % -16.7 4.6 1.6 -1.2 1.3 4.9 - 1.6 1.3 8.4 5.1 8.1 2.7 - 

Общ бизнес климат баланс 22.5 26.6 28.8 29.6 26.1 27.8 30.3 25.9 27.8 27.7 28.0 29.9 31.2 29.9 

Промишленост баланс 23.5 26.9 28.1 28.3 25.5 26.7 27.2 24.3 28.4 26.1 25.7 27.7 27.5 26.4 

Търговия на дребно баланс 33.6 37.9 41.4 41.4 39.3 40.7 44.1 41.8 40.1 39.7 42.3 42.7 44.8 44.7 

 Строителство баланс 17.9 24.6 28.3 30.9 27.0 28.5 34.3 26.5 27.7 29.0 29.0 30.3 37.2 35.4 

 Услуги баланс 13.8 16.7 18.3 19.3 13.0 16.5 18.7 13.0 14.2 17.6 17.5 20.9 18.7 16.6 

Доверие на потребителите баланс -22.5 -19.6 -20.3 -18.7 -25.8 -26.3 -24.7 -26.2 -26.8 -26.7 -25.3 -26.0 -24.4 -23.8 

—Пазар на труда                              

Коеф. на икономическа активност 
(15+) 

% 53.3 55.4 55.3 56.1 55.0 55.5 - - - - - - - - 

Коеф. на заетост (15+) % 49.3 51.9 52.4 53.3 52.5 52.7 - - - - - - - - 

Заетост (СНС) растеж, % 0.5 1.8 -0.1 -0.9 -0.8 0.1 - - - - - - - - 

Безработица (НРС) % 7.6 6.2 5.2 5.0 4.7 5.0 - - - - - - - - 

Безработица (АЗ) % 8.7 7.2 6.2 5.6 6.0 6.2 - 6.1 6.4 6.2 5.9 5.6 5.3 5.2 

Номинална работна заплата растеж, % 8.0 9.4 9.4 7.7 6.9 12.2 - 7.3 10.9 12.9 12.6  - - 

Реална работна заплата3 растеж, % 9.5 8.1 6.6 3.9 3.8 9.4 - 4.9 8.4 10.2 9.6  - - 

Производителност на труда (БВП на 
зает) 

растеж, % 3.4 2.0 3.2 3.7 3.8 4.6 - - - - - - - - 

Реални разходи на единица труд (БВП) растеж, % 0.1 4.8 -1.2 -3.9 -0.1 -0.7 - - - - - - - - 

Номинални разходи на единица труд 
(БВП) 

% 2.3 8.4 2.4 1.4 2.4 6.3 - - - - - - - - 

—Инфлация                              

Индекс на потребителските цени растеж, % -0.8 2.1 2.8 3.5 3.1 3.3 3.3 2.7 3.0 3.2 3.6 3.7 3.5 2.8 

Хармонизиран индекс на 
потребителски цени 

растеж, % -1.3 1.2 2.6 3.6 3.0 2.5 2.8 2.3 2.3 2.4 2.8 3.1 2.9 2.3 

Цени на производител на вътрешния 
пазар 

растеж, % -2.9 4.2 4.1 3.2 3.4 3.4 - 2.9 2.1 4.1 4.1 4.0 3.4 - 

Цени на производител на 
международния пазар 

растеж, % -3.5 6.0 3.9 5.4 3.8 3.2 - 2.4 0.6 3.5 5.5 4.7 1.9 - 

—Консолидиран бюджет (с натрупване)                           

Приходи и помощи млн. лв. 33 959 35 317 39 651 29 164 39 651 10 858 - 39 646 3 718 7 220 10 858 15 176 18 720 - 

Общо разходи млн. лв. 32 491 34 471 39 516 26 501 39 516 9 054 - 39 509 2 712 5 706 9 051 12 476 15 694 - 

Вноска в бюджета на ЕС млн. лв. 859 888 1 083 823 1 083 466 - 1 083 149 372 466 537 599 - 

Касов дефицит (-) / излишък (+) млн. лв. 1 468 846 135 2 663 135 1 804 - 137 1 006 1 513 1 807 2 700 3 026 - 

  % от БВП 1.6 0.8 0.1 2.5 0.1 1.6 - 0.1 0.9 1.3 1.6 2.3 2.6 - 

Държавен и държавногарантиран 
дълг 

млн. лв. 27 424 25 531 23 942 24 153 23 942 22 966 - 23 942 23 197 22 985 22 966 22 935 22 882 - 

  % от БВП 29.1 25.3 22.2 22.4 22.2 19.9 - 22.2 20.1 19.9 19.9 19.9 19.8 - 
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Годишни данни Тримесечни данни Месечни данни 

2016 2017 2018 III'18 IV'18 I'19 II'19 12’18 01’19 02’19 03’19 04’19 05’19 06’19 

Фискален резерв млн. лв. 12 883 10 289 9 365 11 213 9 365 10 333 - 9 365 10 518 10 417 10 333 10 618 11 308 - 

  % от БВП 13.7 10.2 8.7 10.4 8.7 9.0 - 8.7 9.1 9.0 9.0 9.2 9.8 - 

—Финансов сектор                              

Международни резерви млн. евро 23 899 23 662 25 072 24 540 25 072 25 026 - 25 072 24 398 24 767 25 026 24 813 24 837 25 183 

Покритие на паричната база  % 163.4 156.4 150.5 160.1 150.5 155.2 - 150.5 154.1 156.2 155.2 156.3 158.2 162.9 

Покритие на вноса месеци 10.0 8.7 8.7 8.6 8.7 8.5 - 8.7 8.4 8.5 8.5 8.5 - - 

Покритие на краткосрочния външен 
дълг 

% 315.7 304.6 307.0 295.7 307.0 297.5 - 307.0 295.9 298.7 297.5 289.4 - - 

Паричен агрегат М1 растеж, % 13.5 16.9 12.2 13.5 12.2 14.3 - 12.2 13.5 14.1 14.3 15.6 13.5 - 

Паричен агрегат М3 растеж, % 7.6 7.7 8.8 9.2 8.8 10.4 - 8.8 10.0 10.4 10.4 11.1 9.1 - 

Депозити растеж, % 6.7 7.2 8.7 8.8 8.7 10.5 - 8.7 10.0 10.4 10.5 11.3 9.0 - 

Кредит към частния сектор растеж, % 1.5 4.8 8.4 7.4 8.4 7.8 - 8.4 8.5 8.7 7.8 6.9 7.1 - 

Кредит към нефинансовите  
предприятия 

растеж, % 0.3 1.7 5.4 4.1 5.4 5.3 - 5.4 5.8 6.2 5.3 4.8 4.8 - 

Кредит за домакинствата растеж, % 2.0 6.0 11.2 9.7 11.2 11.0 - 11.2 10.8 10.7 11.0 7.9 8.0 - 

Лихвен процент по кредити4 % 5.8 4.3 4.6 4.6 4.3 4.6 - 4.0 4.6 4.6 4.7 4.4 4.7 - 

Лихвен процент по депозити5 % 0.8 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 - 0.3 0.3 0.3 0.3 0.6 0.2 - 

ГПР6, потребителски кредити % 11.0 10.2 10.5 10.9 10.9 10.1 - 11.3 10.5 9.9 9.9 10.1 10.0 - 

ГПР6, жилищни кредити % 5.5 4.4 3.9 3.9 3.6 3.6 - 3.6 3.7 3.7 3.6 3.5 3.5 - 

Валутен курс BGN/USD кр. пер. 1.86 1.63 1.71 1.69 1.71 1.74 - 1.71 1.70 1.71 1.74 1.74 1.75 1.72 

  ср. пер. 1.77 1.74 1.72 1.68 1.72 1.73 - 1.72 1.71 1.72 1.73 1.74 1.75 1.73 

—Брутен външен дълг                 

Брутен външен дълг % от БВП 71.1 65.5 60.4 62.3 60.4 57.3 - 60.4 56.7 57.0 57.3 57.5 - - 

Краткосрочен външен дълг % от БВД 22.1 23.4 24.5 24.1 24.5 24.9 - 24.5 24.7 24.7 24.9 25.2 - - 

Вътрешнофирмени заеми % от БВД 36.2 38.3 37.7 38.1 37.7 38.3 - 37.7 37.9 38.0 38.3 38.2 - - 

—Платежен баланс7                              

Текуща сметка млн. евро 1 244 1 578 2 548 2 257 24 555 - -40 101 369 85 149 - - 

Текуща сметка, плъзгаща се база % от БВП 2.6 3.1 4.6 3.4 4.6 5.5 - 4.6 5.1 5.4 5.6 6.0 - - 

Търговски баланс млн. евро -984 -766 -2 264 -257 -673 -338 - -242 -44 -160 -134 -118 - - 

Търговски баланс, плъзгаща се база % от БВП -2.0 -1.5 -4.1 -3.9 -4.1 -3.5 - -4.1 -3.8 -3.7 -3.6 -3.4 - - 

Износ, f.o.b. млн. евро 23 104 26 950 27 348 7 174 7 240 6 997 - 2 070 2 309 2 317 2 371 2 310 - - 

  растеж, % 5.4 16.6 1.5 2.2 3.0 11.3 - -1.6 7.1 21.2 6.9 9.7 - - 

Внос, f.o.b. млн. евро 24 088 27 716 29 612 7 431 7 913 7 335 - 2 312 2 353 2 477 2 505 2 428 - - 

  растеж, % -1.8 15.1 6.8 9.5 4.1 6.0 - -7.5 -0.4 15.1 4.1 4.2 - - 

Капиталова сметка млн. евро 1 071 530 598 248 155 193 - 17 61 91 42 104 - - 

Финансова сметка млн. евро 668 1 252 627 53 -864 746 - -569 757 284 -295 84 - - 

Нетни преки чуждестранни 
инвестиции 

млн. евро -615 -1 999 -1 416 -511 -931 82 - -201 243 -67 -94 127 - - 

Нетни портфейлни инвестиции млн. евро 2 198 898 322 298 -333 32 - 45 20 81 -69 94 - - 

Други нетни инвестиции млн. евро 1 735 271 1 723 804 -349 882 - -705 466 260 156 330 - - 

Промяна в международните  
резерви на БНБ 

млн. евро 3 467 -99 1 362 1 122 383 -133 - 843 -715 350 232 -192 - - 

 

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., за 2017 г. – 101 042.5 лв., за 2018 г. – 
107 925.3 лв., както и прогнозни данни на МФ за 2019 г. – 116 411.7 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. 


