


•	 През	 второто	 тримесечие	 на	 2016	 г.	 излишъкът	 по	 консолидираната	
фискална	програма	увеличава	своя	излишък.	Към	края	на	юни	той	е	в	размер	
от	3	071,2	млн.	лв.	(3,4	%	от	прогнозния	БВП),	което	е	най-високият	излишък,	
регистриран	през	последните	 години	през	този	период	на	дадена	календарна	
година.
•	 Банковата	 система	 в	 страната	 се	 запазва	 стабилна,	 с	 висока	
ликвидност	 и	 рентабилност.	 Според	 доклада	 на	 БНБ,	 публикуван	 след	
проверката	на	качеството	на	активите	на	търговските	банки,	банковата	система	
е	 капитализирана,	 капиталово	 съотношение	 на	 базовия	 собствен	 капитал	 от	
първи	 ред	 остава	 значително	 над	 регулаторния	 минимум,	 а	 капиталовата	
адекватност	 на	 всяка	 една	 търговска	 банка	 банка	 остава	 над	 задължителния	
регулаторен	минимум.
•	 През	 второто	 тримесечие	 се	 наблюдава	 известно	 оживление	 при	
отпускането	 на	 нови	 кредити.	 Към	 края	 на	 юни	 кредитите	 към	 нефинансови	
предприятия	 са	 се	 увеличили	 с	 254	 млн.лв.	 спрямо	 края	 на	 март,	 а	 тези	 за	
домакинства	са	се	увеличили	с	203	млн.лв.
•	 Делът	на	необслужваните	кредити	с	просрочие	над	90	дни	намалява	и	
към	края	на	юни	той	е	14,5%	от	всички	кредити	(без	тези	за	банки),	което	е	близо	
до	дела	на	необслужваните	кредити	от	края	на	2011	г.
•	 Печалбата	 след	 данъци	 на	 банковата	 система	 продължава	 да	 се	
увеличава.	За	първата	половина	на	2016	г.	тя	е	в	размер	на	773,5	млн.лв.,	което	
е	 най-високата	 печалба	на	банковата	 система	 за	 този	 период	от	 годината	 от	
2009	г.	насам.
•	 Продължава	 процесът	 на	 спад	 на	 лихвените	 равнища	 по	 кредити	 и	
депозити.	Основни	фактори,	влияещи	върху	динамиката	на	лихвените	равнища	
в	страната,	са	ниските	референтни	лихвени	равнища	в	Еврозоната	и	в	САЩ	и	
достъпа	до	евтин	привлечен	ресурс	за	търговските	банки.

Акценти

•	 Българската	икономика	продължава	да	поддържа	своя	реален	растеж	
около	нивото,	регистрирано	през	2015	г.	и	първото	тримесечие	на	2016	г.
•	 Все	по-голямо	значение	за	растежа	придобива	крайното	индивидуално	
потребление.	Външното	търсене	също	продължава	да	има	положителен	принос	
за	растежа,	но	този	принос	намалява	през	последното	тримесечие.	Реалният	
ръст	на	износа	на	стоки	и	услуги	се	запазва,	но	намалението	на	нетния	износ	
се	дължи	на	възстановяването	на	ръстовете	на	вноса,	което	от	своя	страна	се	
свързва	с	ръста	на	потреблението	в	страната.
•	 Най-динамичен	 е	 секторът	 на	 услугите,	 където	 повечето	 отрасли	
регистрират	реален	ръст	на	БДС	над	5%.	Промишлеността	забавя	динамиката	
си	в	сравнение	с	предходното	тримесечие,	а	строителството	и	аграрният	сектор	
регистрират	спад	на	физическия	обем	на	своята	БДС.
•	 Данните	 за	 развитието	 на	 пазара	 на	 труда	 отново	 са	 положителни,	
като	 продължават	 тенденциите	 на	 намаляване	 на	 нивото	 на	 безработица	 и	
увеличението	на	броя	на	заетите.
•	 Средната	 работна	 заплата	 за	 второто	 тримесечие	 на	 годината	 е	 946	
лева,	което	представлява	номинален	годишен	ръст	от	7,6%.	Все	по-значителен	
фактор	 за	 нарастване	 на	 трудовото	 заплащане	 в	 страната	ще	 представлява	
повишеното	търсене	на	работна	сила	и	възможностите	за	неговото	задоволяване.
•	 Салдото	 по	 текущата	 сметка	 остава	 положително	 и	 високо	 (3,1%	 от	
БВП).	 Основна	 причина	 за	 увеличаване	 на	 излишъка	 й	 е	 подобряването	 на	
търговското	салдо	в	сравнение	с	предходната	година.
•	 През	второто	тримесечие	на	2016	г.	дефлацията	в	България	намалява	
своята	стойност.	Постепенно	се	изчерпва	дефлационният	потенциал	на	групата	
на	 горивата,	 но	 други	 групи	 стоки	 и	 услуги	 (като	 някои	 хранителни	 стоки,	
потребителски	 стоки	 за	 дълготрайна	 употреба,	 транспортни	 и	 съобщителни	
услуги)	увеличават	своето	значение	за	намаляване	на	общия	ценови	индекс	на	
потребителските	стоки.
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През	 2006-2008	 г.	 българската	 икономика	 се	 намира	 в	 период	 на	 висок	
икономически	 растеж	 с	 признаци	 за	 известно	 прегряване.	 Новосъздаденият	
доход	номинално	нараства	в	диапазона	15-20%	годишно	(измерен	чрез	ръста	
на	 БВП	 в	 текущи	 цени).	 Средногодишната	 инфлация	 е	 относително	 висока,	
в	диапазона	между	6	и	8%,	а	през	2008	г.	дори	достига	двуцифрена	стойност	
от	12.3%.	Търсенето	на	кредити	е	високо	и	кредитът	за	фирми	регистрираше	
двуцифрен	 годишен	 ръст.	 В	 рамките	 на	 три	 години	 (2006-2008)	 кредитът	 за	
фирми	нараства	близо	три	пъти	–	от	11,1	млрд.	лв.	в	 края	на	2005	 г.	до	30,2	
млрд.	лв.	в	края	на	2008	г.	Търговските	банки	привличат	ресурс	от	чужбина	и	
охотно	 отпускат	 нови	 кредити	 както	 поради	 очакваната	 висока	 рентабилност	
на	новите	проекти,	така	и	поради	допълнителното	очакване	за	поддържане	на	
висок	икономически	растеж,	генерирано	от	присъединяването	на	България	към	
ЕС	от	началото	на	2007	г.
През	 втората	 половина	 на	 2008	 г.	 разрастването	 на	 световната	 финансова	
криза	се	отразява	и	върху	динамиката	на	българската	икономика.	През	2009	г.	
е	регистриран	спад	на	физическия	обем	на	БВП,	а	през	следващите	пет	години	
(2010-2014)	 икономическият	 ръст	 се	 запазва	 на	 относително	 ниско	 ниво	 (под	
и	 около	 1.5%).	 Инвестиционната	 активност	 намалява,	 а	 притокът	 на	 ПЧИ	 в	
страната	се	свива	до	около	3-3.6%	от	БВП.	Инфлацията	рязко	се	забави,	като	до	
2014	г.	средногодишната	й	стойност	се	колебаеше	в	диапазона	между	2	и	4.5%.
Въпреки	 охлаждането	 на	 икономическата	 активност	 в	 страната,	 лихвените	
равнища	 по	 фирмените	 кредити	 се	 запазват	 относително	 постоянни	 и	 дори	
за	 кратък	 период	 през	 първата	 половина	 на	 2009	 г.	 се	 колебаят	между	 10.5-
11%	 на	 годишна	 база.	 Факторите,	 които	 допринасят	 за	 това,	 са	 засилената	
несигурност	около	текущото	състояние	на	икономиката,	както	и	неизвестността	
около	продължителността	и	дълбочината	на	кризата.	Вследствие	на	влошеното	
състояние	на	фирмите	се	проявява	и	друг	фактор,	който	допринася	за	задържане	
на	лихвените	проценти	и	дори	за	известното	им	увеличаване.	От	2009	г.	започва	
бързо	 нарастване	 на	 необслужваните	 фирмени	 експозиции	 към	 търговските	
банки,	което	увеличава	нуждата	от	средства	за	провизиране.

Тема	на	фокус:	Лихвени	равнища	по	кредити	за	нефинансови	
предприятия

Динамика	на	лихвите	през	последните	десет	години

Динамиката	 на	 лихвите	 по	 кредити	 за	 фирми	 през	 последните	 десет	 години	
отчетливо	се	разделя	на	два	периода.	Между	2007	и	2011	г.	средният	ефективен	
годишен	 лихвен	 процент	 по	 фирмените	 кредити	 се	 колебае	 около	 едно	
относително	постоянно	ниво	между	8	и	10%.	От	2012	г.	започва	тенденция	на	
постоянно	намаление	на	лихвените	проценти,	особено	силно	проявена	между	
2014	и	2016	г.	През	този	период	стойността	на	лихвените	равнища	по	фирмените	
кредити,	нов	бизнес,	намалява	почти	два	пъти	–	от	около	9%	(края	на	2011	г.,	
началото	на	2012	г.)	до	около	4.5-5%	(в	средата	на	2016	г.).
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Всичко	това	влияе	на	динамиката	на	средните	междубанкови	лихвени	равнища	
в	Европа	(EURIBOR),	които	се	явяват	основни	референтни	лихвени	равнища	за	
българските	търговски	банки,	когато	определят	лихвени	равнища	за	фирмените	
кредити,	 деноминирани	 в	 евро.	 Референтен	 лихвен	 процент	 за	 кредитите,	
деноминирани	в	български	лева,	е	индексът	СОФИБОР,	но	той	като	цяло	следва	
тренда	на	съответния	EURIBOR	с	допълнителна	рискова	добавка.	Освен	този	
основен	 фактор,	 обусловен	 от	 паричната	 политика	 на	 ЕЦБ,	 допълнително	
върху	понижаването	на	лихвените	равнища	в	България	(както	върху	кредитите,	
така	и	върху	депозитите)	влияе	намаляването	на	инфлацията	в	страната	(а	от	
2014	 г.	 и	 навлизане	 в	 период	 на	 дефлация)	 и	 забавянето	 на	 икономическия	
растеж.	 Годишният	 номинален	 ръст	 на	 новосъздадения	 доход	 през	 периода	
2012-2014	 г.	 е	 в	 диапазона	 0.5%-2.5%,	 което	 прави	 трудно	 за	 голяма	 част	 от	
фирмите,	особено	в	икономически	сектори,	изпитващи	затруднения	след	2010	
г.,	 да	 обслужват	 натрупаните	 си	 в	 предходни	 периоди	 кредитни	 задължения	

Освен	 по	 линия	 на	 влошената	 икономическа	 среда	 и	 засилена	 несигурност,		
задържането	 на	 лихвените	 равнища	 през	 2009	 г.	 е	 повлияно	 и	 по	 линия	 на	
цената	 на	 привлечения	 ресурс.	 Световната	 финансова	 криза	 поставя	 пред	
изпитание	балансите	на	търговските	банки	в	световен	мащаб,	включително	и	
на	тези	в	ЕС,	а	основната	част	от	системните	български	банки	са	собственост	
на	чужди	банки	от	ЕС	28	 (Италия,	Гърция,	Унгария	и	Австрия).	Това	променя	
модела	на	привличане	на	средства,	като	средствата	от	чужбина	се	налага	да	се	
заместят	с	привлечени	средства	от	местните	икономически	агенти	и	най-вече	от	
домакинствата	в	страната.	Появява	се	дори	и	мнения	за	депозитна	война	между	
банките,	 която	 би	 навредила	 на	 тяхното	 финансово	 състояние.	 За	 известен	
период	(края	на	2008	г.	и	първата	половина	на	2009	г.)	лихвените	равнища	по	
депозитите	 на	 фирми	 и	 домакинства,	 нов	 бизнес,	 в	 страната	 се	 повишават,	
като	това	е	най-силно	проявено	при	левовите	депозити,	които	представляват	и	
по-голямата	част	от	депозитите	в	страната.	Все	пак	влиянието	на	този	фактор	
е	 ограничено	 и	 от	 началото	 на	 2010	 г.	 лихвените	 равнища	 по	 депозитите	 се	
завръщат	към	равнищата	си,	наблюдавани	преди	2009	г.
От	 2012	 г.	 насам	 преобладаващата	 тенденция	 в	 динамиката	 на	 лихвените	
равнища	 по	 кредитите	 е	 на	 намаление.	 Основен	 фактор	 за	 това	 бе	
разхлабването	 на	 паричната	 политика	 на	 ЕЦБ,	 която	 първоначално	 започва	
поетапно	да	намалява	основния	си	лихвен	процент,	а	в	последствие	въвежда	и	
постепенно	разширява	програмата	за	количествени	улеснения.	В	края	на	2011	
г.	ЕЦБ	на	две	стъпки	намалява	основния	си	лихвен	процент	от	1.50%	до	1.00%.	
Този	 процес	 продължава	и	 през	 следващите	няколко	 години,	 за	да	 се	 стигне	
до	 безпрецедентната	 до	 този	 момент	 в	 историята	 на	 ЕЦБ	 нулева	 ставка	 на	
основния	лихвен	процент,	считано	от	16	март	2016	г.	Междувременно	от	юни	
2014	г.	ЕЦБ	въвежда	отрицателен	лихвен	процент	върху	овърнайт	депозитите,	
които	банките	държат	при	нея.
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Сравнение	с	останалите	страни	от	ЕС

Сравнителният	 анализ	 с	 останалите	 членки	 на	 ЕС	 показва,	 че	 през	 целия	
анализиран	период	България	е	 сред	страните	с	най-високи	лихвени	равнища	
по	фирмените	 кредити.	 Лихвените	 равнища	 по	 еврови	 кредити	 в	 България	 с	
матуритет	над	5	години	постоянно	са	над	максималната	стойност	на	показателя,	
регистрирана	 в	 държави	 от	 еврозоната,	 като	 тази	 разлика	 се	 запазва	 почти	
постоянна	 през	 последните	 три	 години.	 При	 по-краткосрочните	 кредити	
(между	 1	 и	 5	 години)	 лихвените	 равнища	 в	 България	 отново	 са	 по-високи	 от	
тези	 в	 държавите	 от	 еврозоната,	 но	 през	 последните	 две	 години	 стойността	
на	 показателя	 в	 България	 се	 изравни	 с	 лихвените	 равнища	 на	 страната	 от	
Еврозоната,	където	той	е	най-висок	(в	случая	Гърция).	При	най-краткосрочните	
кредити	(тези	с	матуритет	до	1	година)	от	2013	г.	насам	лихвените	равнища	по	

при	 по-високи	 лихвени	 равнища.	 Това	 води	 до	 увеличаване	 на	 случаите	 на	
предоговаряне	 на	 условията	 по	 съществуващи	 кредити,	 а	 и	 влияе	 върху	
условията	при	сключването	на	нови	кредитни	договори.
Заедно	 с	 намалението	 на	 лихвените	 равнища	 по	 фирмените	 кредити,	 през	
последните	 години	 се	 наблюдава	 постепенно	 изравняване	 между	 лихвените	
равнища	по	левовите	и	евровите	кредити.	Ако	през	2009	 г.	средното	лихвено	
равнище	 по	 левовите	 кредити	 (без	 овърдрафт),	 салдо,	 надхвърля	 с	 над	 350	
б.т.	средното	лихвено	равнище	по	евровите	кредити,	то	през	първата	половина	
на	 2016	 г.	 тази	 разлика	 намалява	 под	 30	 б.т.,	 а	 през	 май	 и	 юни	 разликата	
практически	изчезва.	Това	води	до	постепенно	преструктуриране	на	обема	на	
отпуснатия	кредит	към	фирмите,	като	от	началото	на	2012	г.	делът	на	левовите	
кредити	постоянно	нараства	в	общата	стойност	на	фирмения	кредит	за	сметка	
на	 дела	 на	 евровите	 кредити.	Ако	 в	 началото	 на	 2012	 г.	 кредитът	 за	фирми,	
деноминиран	 в	 евро,	 е	 бил	 около	 5	 пъти	 повече	 от	 кредита,	 деноминиран	 в	
лева,	то	към	средата	на	2016	г.	стойността	на	деноминираните	в	евра	фирмени	
кредити	са	само	с	около	50%	повече	от	деноминираните	в	лева	кредити.
Въпреки	 наблюдаваната	 	 промяна	 във	 валутната	 структура	 на	 фирмените		
кредити	 трябва	 да	 се	 отбележи,	 че	 поради	 различни	 фактори	 се	 запазва		
дисбаланс	 във	 валутната	 структура	 на	 заемите	 и	 депозитите	 на	 фирми	 към	
търговски	 банки.	 В	 края	 на	 2010	 г.	 72,5%	 от	 кредитите	 за	 фирми	 са	 били	
деноминирани	 в	 евро	 и	 едва	 24,3%	 са	 били	 деноминирани	 в	 лева,	 докато	 в	
същото	време	депозитите	на	институции,	различни	от	кредитни,	са	били	37,9%	
деноминирани	в	евро	и	55,8%,	деноминирани	в	лева.	В	средата	на	2016	г.	това	
валутно	 несъответствие	 между	 активи	 и	 пасиви	 в	 голяма	 степен	 се	 запазва,	
макар	и	по	линия	на	фирмените	кредити	да	се	наблюдава	известно	изравняване	
на	дяловете.	 Към	 края	на	юни	2016	 г.	 41,7%	от	 кредитите	 за	фирми	 са	били	
деноминирани	в	евро	и	54,9%	са	били	деноминирани	в	лева,	но	при	депозитите	
на	фирми	се	наблюдава	увеличаване	на	дела	на	левовите	депозити	–	29,9%	от	
фирмените	депозити	са	деноминирани	в	евро	и	60,1%	са	деноминирани	в	лева.1

1	 Трябва	 да	 се	 добави	 и	факта,	 че	 при	 отпускането	 на	 кредити	 съществува	 валутна	 клауза,	 според	 която	
деноминираният	в	лева	кредит	подлежи	на	преизчисление	при	промяна	на	обстоятелствата,	докато	подобни	
случаи	при	левовите	депозити	са	по-скоро	изключение.
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фирмените	кредити	в	евро	в	България	са	съпоставими	със	средното	равнище	на	
показателя	за	страните	членки	на	еврозоната.
Сравнението	 с	 лихвените	 равнища	 по	 фирмени	 кредити,	 деноминирани	 в	
национална	валута,	в	страните	от	ЕС	извън	еврозоната,	показва,	че	през	почти	
целия	период	България	е	сред	страните	с	най-висока	стойност	на	показателя,	
като	 през	 последните	 три	 години	 се	 приближава	 плътно	 до	 страната	 с	
максимална	стойност	на	показателя	(в	случая	Унгария).	Както	и	при	евровите	
депозити,	отново	с	увеличаването	на	матуритета	на	кредита	лихвените	равнища	
у	нас	имат	склонност	да	са	по-близко	до	максималната	стойност	на	показателя	
за	разглежданата	група,	като	за	кредитите	с	най-дълъг	матуритет	(над	5	години)	
България	 е	 държавата	 с	 най-високо	 лихвено	 равнище	 сред	 страните	 извън	
еврозоната	от	2014	година	насам.

6



Фактори	за	високите	лихвени	равнища	в	България

Основни	 причини	 България	 да	 е	 страната	 с	 най-висок	 лихвен	 процент	 сред	
страните	 от	 ЕС	 28	 през	 почти	 целия	 период	 от	 последните	 десет	 години	 са:	
високата	 рискова	надбавка,	 която	 търговските	банки	добавят	 към	 съответния	
референтен	лихвен	процент	и	стремежът	за	постигане	на	висока	рентабилност.
През	по-голямата	част	от	разглеждания	период	рисковата	надбавка	в	България	
е	най-висока	сред	всички	 страни	от	ЕС	28,	а	през	останалите	месеци,	 когато	
рисковата	 надбавка	 не	 е	 максимална	 за	 групата	 страни	 от	 общността,	 тя	 е	
сред	 най-високите	 в	 ЕС	 28	 (обикновено	 заедно	 с	 Гърция,	 Румъния,	 Латвия,	
Литва,	Португалия	и	Хърватска).	2	За	кратко,	през	2009	г.,	рисковата	надбавка	
в	България	намалява	до	200-300	б.т.	над	референтния	лихвен	процент,	но	още	
през	2010	г.	тя	отново	се	повишава	и	през	по-голямата	част	на	периода	2012-
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от	петте	най-големи	търговски	банки	в	страната,	и	опасността	за	прехвърлянето	
на	 „заразата“	 върху	 други	 търговски	 банки,	 също	 допринася	 за	 по-високата	
несигурност	на	системата,	особено	през	годините,	когато	икономическият	ръст	у	
нас	се	повишава	до	3%	в	реално	измерение.
Вторият	фактор,	който	допринася	за	относително	високите	лихви	по	фирмените	
кредити	в	страната,	е	стремежът	на	банките	да	поддържат	висока	рентабилност	
и	 възвръщаемост	 на	 активите	 (или	 капитала)	 си.	 Данните	 от	 ЕЦБ	 показват,	
че	 след	 2009	 г.	 България	 е	 сред	 първите	 седем	 страни	 от	 ЕС	 28	 според	
показателя	възвръщаемост	на	капитала	и	сред	първите	три	според	показателя	
възвръщаемост	на	активите.
Сравнението	с	други	страни	от	ЕС	28	показва,	че	поведението	на	българските	
търговски	банки	е	по-консервативно	в	сравнение	с	това	на	търговските	банки	
в	 други	 страни.	 Това	 означава,	 че	 при	 равни	 други	 условия	 те	 се	 стремят	
в	 по-голяма	 степен	 да	 се	 презастраховат	 срещу	 евентуални	 неизпълнения	
на	 вземания	 при	 равни	 други	 условия.	 Ако	 се	 сравнят	 данните	 за	 дела	 на	
просрочените	експозиции	в	общия	дял	на	кредити	и	вземания	от	нефинансови	
предприятия	(източник	от	ЕЦБ3)	с	данните	за	рискови	надбавки,	ще	се	види,	че	
държавите,	при	които	рисковите	надбавки	са	сравнително	ниски,	ако	се	вземе	
предвид	качеството	на	кредитите	им	за	фирми	(намират	се	относително	далеч	
от	 една	 условна	 експоненциална	 трендова	линия)	 са	 Гърция,	 Кипър,	Италия,	
Словения	и	Унгария.	В	същото	време,	държавите,	в	които	рисковата	премия	е	
относително	висока	според	качеството	на	техните	кредити	за	фирми	(намират	
се	относително	най-далеч	от	експоненциалния	тренд)	са	България	и	Латвия.	В	
Гърция,	където	рисковата	надбавка	е	сравнима	с	тази	в	България,	проблемът	
с	качеството	на	активите	е	много	по-остър,	както	и	в	Кипър,	където	рисковата	
надбавка	 на	 фирмените	 кредити	 е	 далеч	 по-ниска	 от	 тази	 у	 нас.	 В	 Италия,	
Ирландия,	Румъния,	където	делът	на	„лошите“	кредити	е	близък	и	дори	по-висок	
от	този	в	България,	рисковата	надбавка	е	съществено	по-ниска,	като	в	Румъния	

2015	 г.	 се	 колебае	 в	 диапазона	между	 450-500	 б.т.	 над	 референтния	 лихвен	
процент.	Едва	след	средата	на	2015	г.	се	наблюдава	тенденция	на	намаление	
на	 рисковата	 надбавка	 в	 България	 и	 през	 последните	 месеци	 тя	 се	 колебае	
между	380	и	450	б.т.	над	референтния	лихвен	процент.

По-голямата	 рискова	 надбавка	 над	 кредитите	 в	 България	 спрямо	 останалите	
страни	 от	 ЕС	 28	 се	 обуславя	 от	 някои	 характеристики	 на	 банковата	 система	
в	 България.	 През	 периода	 2010-2014	 г.	 се	 натрупва	 относително	 голям	 дял	
на	 просрочия	 над	 90	 дни,	 което	 неминуемо	 повишава	 рисковия	 компонент	
на	 съответния	 тип	 експозиция	 при	 равни	 други	 условия.	 По-големият	 дял	
необслужвани	 задължения	 принуждават	 търговските	 банки	 да	 правят	 по-
големи	 разходи	 за	 обезценки	 и	 провизии	 на	 съществуващи	 вземания,	 което	
повишава	и	цената	на	отпускания	дълг.	Освен	това,	фалитът	на	ТБ	КТБ,	една	

2	Данните	са	взети	от	ЕЦБ,	в	рубриката	“MFIs	lending	margins	on	loans	to	non-financial	corporations”.	Данните	са	
показани	в	таблица	като	приложение.	Дата	на	достъп	до	данните:	1	септември	2016	г.:

	3	Данните	са	към	края	на	2015	г.	с	изключение	на	Литва,	които	са	за	края	на	2014	г.
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стойността	на	показателя	за	домакинства	и	на	седмо	място	–	за	фирми.	Може	да	
се	каже,	че	България	е	сред	преобладаващата	група	страни,	където	лихвените	
равнища	 на	 депозитите,	 съответно	 на	 домакинства	 и	 на	фирми,	 се	 колебаят	
в	много	 тесни	 граници.	 В	 девет	 държави	 лихвените	 равнища	 по	 депозити	 на	
домакинства	до	2	 години	 се	 колебаят	между	1.3	и	1.7%	 (като	България	е	по-
близо	до	долната	граница	на	този	интервал)	и	в	дванадесет	държави	лихвените	
равнища	по	депозити	на	фирми	до	2	години	се	колебаят	между	0.5	и	1.%	(като	
тук	България	е	близо	до	средата	на	интервала).	Ниската	инфлация	в	България	
(през	последните	две	години	България	е	сред	страните	с	най-висока	стойност	на	
дефлацията	от	всички	страни	на	ЕС	28)	е	фактор,	който	подпомага	търговските	
банки	 в	 понижаването	 на	 лихвените	 равнища	 по	 привлечените	 средства	 от	
икономическите	агенти	в	страната.	Друг	фактор,	спомагащ	за	това,	е	високата	
ликвидност	на	българските	търговски	банки.
 

(държава	извън	Еврозоната	и	с	плаващ	валутен	курс	за	разлика	от	българския	
лев),	тази	надбавка	е	с	между	50	и	100	б.т.	по-ниска	от	тази	в	България.	Твърде	
вероятно	е	у	нас	очакваната	загуба	от	несъбираемите	вземания	да	се	прехвърля	
посредством	лихвените	равнища	върху	клиентите,	докато	в	останалите	държави	
една	част	от	тази	загуба	да	остава	за	сметка	на	самите	търговски	банки	и	по	
този	начин	за	сметка	на	тяхната	печалба	и	рентабилност.

По-високата	рентабилност	в	България	спрямо	повечето	страни	от	ЕС	28	се	дължи	
на	поддържания	по-висок	лихвен	марж	между	лихвени	проценти	по	кредитите	
и	по	привлечения	ресурс.	Лихвените	проценти	по	депозитите	на	домакинства	
и	фирми	 (основна	 част	 от	 привлечените	 средства	 в	 България,	 около	 85%	 от	
общата	стойност	на	пасивите	на	банковата	система	към	края	на	юни	2016	 г.)	
не	 са	 сред	 най-високите	 за	 страните	 от	 ЕС	 28.	 Ако	 се	 разгледат	 лихвените	
равнища	по	депозити	с	договорен	матуритет	със	срок	до	2	години	(депозитите	
над	 2	 години	 представляват	 под	 10%	 от	 депозитите	 на	 фирми	 и	 граждани	
в	 България),	 то	 България	 е	 на	 девето	място	 сред	 страните	 от	 ЕС	 28	 според	
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Приложение	–	таблици	(източник:	ЕЦБ)	

Възвръщаемост	на	капитала	(%)

Възвръщаемост	на	активите	(%)
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Lending	margin	(декември	на	всяка	календарна	година,	само	за	2016	–	юни)

Лихвени	проценти	по	еврови	кредити,	салда,	до	1	година
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Лихвени	проценти	по	еврови	кредити,	салда,	между	1	и	5	години

Лихвени	проценти	по	еврови	кредити,	салда,	над	5	години
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Лихвени	проценти	по	кредити	в	национална	валута,	салда,	до	1	година

Лихвени	проценти	по	кредити	в	национална	валута,	салда,	между	1	и	5	години
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Лихвени	проценти	по	кредити	в	национална	валута,	салда,	над	5	години

Лихвени	 проценти	 по	 депозити	 на	 фирми,	 салда,	 договорен	 матуритет,	 до	 2	
години,	национална	валута	(декември	на	всяка	календарна	година,	2016	–	юни)
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постигане	на	бюджетен	дефицит	по-нисък	от	 заложения	по	програма.	Принос	
за	реалния	ръст	на	БВП	има	и	брутното	капиталообразуване,	но	това	изцяло	се	
дължи	на	изменението	на	запасите.	След	четири	последователни	тримесечия	
на	растеж	бруто	образуването	на	основен	капитал	отбеляза	спад	от	0,3%.
Външното	 търсене	 също	 има	 положителен	 принос	 за	 реалния	 ръст	 на	 БВП.	
Трябва	да	се	отбележи,	обаче,	че	през	първите	две	тримесечия	на	2016	г.	този	
принос	намалява	в	сравнение	с	2015	г.	Това	се	дължи	изцяло	на	увеличаването	
на	 ръста	 на	 вноса	 на	 стоки	 и	 услуги	 (4,9%	 за	 второто	 тримесечие	 на	 2016	 г.	
на	 годишна	 база),	 което	 се	 обуславя	 най-вече	 от	 нарасналото	 индивидуално	
потребление	в	страната.	Заедно	с	ускоряването	в	ръста	на	вноса	се	наблюдава	
и	ускоряване	на	ръста	на	българския	износ	на	стоки	и	услуги	(5,1%	на	годишна	
база),	поради	което	нетният	износ	на	страната	се	запазва	положителен.	През	
последните	 пет	 тримесечия	 единствено	 през	 четвъртото	 тримесечие	 на	 2015	
г.	 нетният	 износ	 на	 страната	 е	 отрицателен,	 което	 не	 се	 наблюдава	 през	
последните	 години.	 Като	 се	 има	 предвид	 сезонността	 на	 българския	 износ	 и	
внос	може	да	се	очаква,	че	и	през	третото	тримесечия	на	2016	г.	нетният	износ	
ще	се	запази	положителен.

Реален	сектор

Българската	икономика	запазва	темпа	си	на	растеж	от	последните	тримесечия,	
като	през	второто	тримесечие	на	2016	г.	регистрира	ръст	на	физическия	обем	
на	БВП	от	2,9%	(сезонно	неизгладени	данни).	Както	и	през	предходната	година,		
положителен	принос	за	растежа	имат	и	вътрешното,	и	външното	търсене,	но	се	
наблюдава	постепенно	намаление	на	приноса	на	външното	търсене	за	ръста	на	
българската	икономика.

Един	 от	 основните	 източници	 на	 растеж	 през	 първата	 половина	 на	 2016	
г.	 се	 очертава	 крайното	 потребление.	 Неговият	 реален	 ръст	 през	 второто	
тримесечие	на	настоящата	година	(спрямо	същото	тримесечие	на	предходната	
година)	е	1,3%.	Ръстът	на	потреблението	се	дължи	основно	на	нарастването	
на	 индивидуалното	 потребление	 на	 домакинствата,	 което	 на	 годишна	 база	
се	 повишава	 с	 1,9%	 в	 постоянни	 цени.	 В	 същото	 време,	 индивидуалното	
потребление	на	правителството,	както	и	колективното	потребление	отбелязват	
спадове	на	годишна	база,	което	се	свързва	и	с	усилията	на	правителството	за	
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Спадът	в	строителството	продължава	да	се	задълбочава.	Данните	за	динамиката	
на	строителното	производство	показват,	че	през	второто	тримесечие	на	2016	г.	
то	вече	е	намалява	почти	до	ниво	от	около	80%	от	строителното	производство	
от	2010	г.	Това	е	единственият	сектор,	който	все	още	не	се	е	възстановил	до	
предкризисното	 си	 равнище.	 Известното	 съживяване	 на	 жилищния	 пазар	
(повишаване	на	средните	цени	на	жилищната	площ	и	възстановяване	на	броя	на	
строителните	обекти)	създава	очакване	за	преодоляване	на	годишните	спадове	
на	строителството	през	следващите	месеци.

За	 разлика	 от	 първото	 тримесечие	 на	 2016	 г.	 най-динамично	 развитие	 се	
наблюдава	в	сектора	на	услугите.	В	повечето	отрасли	на	услугите	реалният	ръст	
на	брутната	добавена	стойност	 (БДС)	е	в	диапазона	от	5,0-6,7%,	но	дори	и	в	
отраслите,	в	които	този	ръст	е	най-малък	(финансово	посредничество	и	култура,	
спорт	и	други	дейности)	този	ръст	е	малко	под	4%.	Ръстът	на	преработващата	
промишленост	съществено	се	 забавя	в	сравнение	с	предходното	 тримесечие	
(0,1%),	 когато	 това	 е	 най-динамично	 развиващият	 се	 сектор	 на	 българската	
икономика.	 Строителството	 продължава	 да	 регистрира	 намаление	 на	 своята	
БДС	в	постоянни	цени	(-0,7%),	но	то	е	значимо	по-малко	от	спада	на	годишна	
база,	регистриран	през	първото	тримесечие	на	2016	г.	Аграрният	сектор	също	
регистрира	спад	на	своята	БДС	в	реална	стойност	(-0,7%),	като	подобно	сезонно	
поведение	е	наблюдавано	и	през	2015	г.,	когато	секторът	регистрира	растежи	
през	 първото	 и	 третото	 тримесечие	 и	 спадове	 през	 второто	 и	 четвъртото.	
Аграрният	 сектор	 все	 още	 се	 очертава	 като	 един	 от	 най-непостоянните	 в	
развитието	си	в	българската	икономика.
Данните	от	Системата	на	национални	сметки	се	потвърждава	и	от	краткосрочната	
бизнес	статистика	за	динамиката	на	продажбите	и	от	наблюденията	на	бизнес	
климата.	 Годишният	ръст	на	индекса	на	промишлените	продажби	постепенно	
намалява.	 Средното	 натоварване	 на	 мощностите	 се	 запазва	 относително	
високо	(73,3%	за	юли),	но	отбелязва	известен	спад	с	около	1-2	пп	спрямо	2015	
г.	Осигуреността	на	производството	с	поръчки	намалява	спрямо	2015	и	първата	
половина	на	2016	г.	(5,1	месеца	за	юли	2016	г.),	което	е	предварителен	индикатор	
за	допълнително	 забавяне	на	дейността	 в	 промишлеността	 през	 следващите	
месеци	на	годината.
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Всички	държави	от	ЕС	28,	за	които	има	данни,	регистрират	годишен	ръст	на	БВП	
през	второто	тримесечие	на	2016	г.,	като	единственото	изключение	е	Гърция.	
Но	 дори	 и	 в	 Гърция	 се	 наблюдава	 ограничаване	 на	 спада	 на	 показателя	 от	
-2,3%	през	първото	тримесечие	на	годината	до	0,9%	през	второто.	Държавите,	
които	регистрират	най-голямо	увеличение	на	растежа	на	годишна	база	(спрямо	
данните	за	първото	тримесечие)	са	Румъния	и	Унгария.	България	се	запазва	в	
групата	страни	с	най-висок	годишен	ръст	на	БВП.	Според	данните	на	Евростат	
реалният	 ръст	 на	 БВП	 за	 ЕС	 28	 през	 първото	 тримесечие	 на	 2016	 г.	 е	 1.8%	
спрямо	 същия	 период	 на	 2015	 г.,	 а	 този	 на	 Еврозоната	 е	 1,1%.	 Както	 и	 за	
България,	потреблението	също	има	положителен	принос	за	ръста	на	БВП	в	ЕС	
28	и	в	Еврозоната,	докато	бруто	образуването	на	основен	капитал	има	неутрално	
влияние	 за	динамиката	на	показателя.	Нетният	износ	на	ЕС	28	и	еврозоната	
също	имат	положителен	принос	за	ръста	на	европейската	икономика,	като	той	
има	преимуществено	значение	над	приноса	на	потреблението.

Всички	 икономически	 	 дейности	 	 от	 	 сектора	 	 на	 услугите	 	 регистрират		
годишен	 	 ръст	 на	 своята	 брутна	 добавена	 стойност.	 Освен	 това	 оценките	
на	 предприемачите	 в	 търговията	 на	 дребно	 за	 настоящата	 бизнес	 среда	 се	
запазват	на	високо	равнище.	Подобряват	се	очакванията	за	бизнес	състоянието	
през	 следващите	 шест	 месеца,	 като	 предприемачите	 в	 сектора	 са	 най-
оптимистично	настроените	за	динамиката	на	бизнеса	през	следващите	месеци.	
Данните	за	оборота	на	продажбите	в	търговията	на	дребно	демонстрират	ръст	
на	 сезонно	 изгладената	 серия	 от	 началото	 на	 годината	 поради	 повишеното	
индивидуално	потребление	в	страната.
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Натрупаната	 от	 началото	 на	 годината	 дефлация	 е	 в	 размер	 на	 -1,1%.	Почти	
всички	основни	групи	стоки	и	услуги	(без	обществено	хранене)	имат	приноси	за	
намаляване	на	общия	ценови	индекс	от	началото	на	годината,	като	за	разлика	
от	 предходната	 година	 този	 принос	 се	 разпределя	 почти	 равномерно	 между	
хранителните,	нехранителните	стоки	и	услугите.	Течните	горива	все	още	са	сред	
стоките	с	най-високо	намаление	на	цените	(на	годишна	база),	но	през	май	и	юни	
техният	 принос	 за	 дефлацията	 в	 страната	 постепенно	 започва	 да	 намалява.	
Международните	цени	на	петрола	все	още	се	движат	от	противоречиви	сигнали,	
но	може	да	се	счита,	че	потенциалът	за	намаляване	на	цените	на	горивата	е	
почти	изчерпан	и	до	края	на	годината	вероятно	ще	се	наблюдава	обръщане	на	
тенденцията	и	горивата,	ако	не	започнат	да	допринасят	за	общото	повишаване	
на	цените,	то	поне	ще	спрат	да	допринасят	за	тяхното	намаляване.	От	януари	
насам	 средномесечната	 цена	 на	 петрола	 тип	 БРЕНТ	 отбелязва	 пет	 поредни	
месеца	на	повишение	и	през	юни	регистрира	стойност	от	48,25	USD/барел,	което	

Инфлация

През	второто	тримесечие	на	годината	дефлацията	намалява,	но	въпреки	това	
България	 остава	 една	 от	 страните	 с	 най-висока	 стойност	 на	 показателя	 от	
ЕС	28.	Постепенно	се	изчерпва	дефлационният	потенциал	на	групата	на	горивата,	
но	 други	 групи	 стоки	 увеличават	 своето	 значение	 за	 намаляване	 на	 общия	
ценови	индекс	на	потребителските	стоки.	Към	края	на	юни	дванадесетмесечният	
национален	индекс	на	потребителските	цени	(ИПЦ)	е	-1,3%,	а	средногодишната	
му	стойност	е	-0,1%.
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България	 остава	 сред	 страните	 с	 най-висока	 дефлация	 според	
дванадесетмесечния	хармонизиран	индекс	на	портебителските	страни	(ХИПЦ)	
от	 страните	 членки	 на	 ЕС.	 Към	 края	 на	 юни	 неговата	 стойност	 е	 -1,9%	 и	
стойността	му	 запазва	 същата	 както	 през	март	 2016	 г.	 Единствените	 страни,	
в	които	годишната	дефлация	надхвърля	1%,	са	Кипър,	България	и	Хърватска.	
Трябва	 да	 се	 отбележи,	 че	 през	 второто	 тримесечие	 на	 2016	 г.	 в	 повечето	
от	 страните	 от	 ЕС	 28	 се	 наблюдава	 минимално	 увеличение	 на	 инфлацията	
(респективно	намаление	на	дефлацията),	макар	общият	индекс	за	ЕС	28	да	се	
запазва	непроменен	(0%),	докато	този	за	Еврозоната	се	увеличава	минимално	
спрямо	март	(през	юни	дванадесетмесечният	ХИПЦ	е	0.1%).	Все	още	политиката	
на	ЕЦБ	за	количествени	улеснения	(в	нея	вече	е	включено	и	изкупуването	на	
корпоративни	ценни	книжа	с	най-висок	рейтинг)	не	може	да	постигне	целта	си	за	
повишаване	на	общата	инфлация	в	Еврозоната	до	таргетираното	ниво	от	около	
2%	годишна	инфлация.

е	с	57%	повече	спрямо	средномесечната	стойност	през	януари	и	завръщане	към	
стойностите	от	есента	на	2015	г.

Други	 стоки,	 които	 допринасят	 за	 понижаването	 на	 общия	 индекс	 на	
потребителските	 цени,	 са	 транспортните	 и	 съобщителни	 услуги	 (последните	
най-вече	заради	намаляването	на	роуминга	в	ЕС	28),	битовата	техника	(най-вече	
съобщителна,	звукозаписна,	телевизори	и	др.),	облекла	и	обувки	(преди	всичко	
обувките),	както	и	хранителните	стоки,	като	сред	тях	с	най-голямо	намаление	
на	 годишна	 база	 са	 плодове,	 зеленчуци,	месо	 и	месни	 произведения,	 мляко,	
млечни	произведения	и	яйца.
Голяма	част	от	услугите	регистрират	увеличение	на	цените	на	годишна	база.	Все	
пак,	за	приноса	на	групата	за	общата	дефлация	в	страната	допринасят	услугите	
в	 транспорта,	 съобщенията,	 както	 и	 някои	 комунални	 услуги	 (топлоенергия,	
вода,	отпадъци),	които	компенсират	увеличението	на	цените	на	всички	останали	
услуги.	
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месеци	на	календарната	година	е	наблюдавано	единствено	през	2008-2009	г.,	
когато	има	индикации	за	известно	„прегряване“	на	трудовия	пазар	в	страната.	
При	 съществуващите	 демографски	 процеси	 и	 при	 очакване	 за	 по-нататъшно	
увеличаване	на	броя	на	 заетите	в	икономиката	и	през	2016	 г.,	 коефициентът	
на	заетост	на	населението	между	15	и	64	г.	се	очаква	да	надхвърли	65%	още	
третото	тримесечие	на	настоящата	година.	
Ръстът	на	заетостта	отново	се	дължи	преди	всичко	на	динамиката	на	заетостта	
в	 частния	 сектор.	 Броят	 на	 наетите	 в	 частните	 предприятия	 през	 второто	
тримесечие	на	2016	г.	е	1991,8	хил.д.	и	е	с	46,4	хил.д.	повече	спрямо	същото	
тримесечие	на	2015	г.	Броят	на	наетите	в	обществения	сектор	е	677,9	хил.д.	и	е	
с	23,5	хил.д.	по-малко	спрямо	първото	тримесечие	на	2015	г.	

Според	данните	на	НРС	безработните	в	страната	(възрастова	група	15-64	г.)	през	
второто	тримесечие	на	2016	г.	са	264,0	хил.д.,	а	нивото	на	безработица	е	8,2%.	
То	е	с	1,8	пп	по-ниско	спрямо	стойността,	регистрирана	през	второто	тримесечие	

Пазар	на	труда

Както	 и	 през	 цялата	 предходна	 година,	 данните	 за	 пазара	 на	 труда	 през	
второто	тримесечие	на	2016	г.	продължават	да	бъдат	силно	позитивни.	Нивото	
на	 безработица	 продължава	 бързо	 да	 намалява,	 а	 броят	 на	 заетите	 (според	
данните	 от	 Наблюдението	 на	 работната	 сила)	 се	 увеличават,	 макар	 и	 със	
забавени	темпове.	Икономическата	активност	на	населението	се	запазва	висока	
и	 на	нивото	от	 предходната	 година,	 а	 коефициентът	 на	 заетост	 се	 повишава	
и	 вече	 е	 сравним	 с	 2008	 г.,	 годината	 на	 най-висока	 заетост	 през	 последните	
години.

Броят	на	заетите	в	икономиката	(възрастова	група	15-64	г.)	е	2972,1	хил.д.	през	
второто	тримесечие	на	2016	г.	и	се	увеличава	с	16,6	хил.д.	спрямо	аналогичния	
период	 на	 предходната	 година.	 Коефициентът	 на	 заетост	 достига	 63,7%	 от	
населението	 в	 съответната	 възрастова	 група	 и	 е	 с	 1,3	 пп	 по-висок	 спрямо	
стойността	 си	 една	 година	 по-рано.	 По-високо	 ниво	 на	 заетост	 през	 първите	
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Средната	 работна	 заплата	 за	 страната	 за	 второто	 тримесечие	 на	 2016	
г.	 е	 в	 размер	 на	 946	 лева.	 Нейният	 номинален	 годишен	 ръст	 се	 запазва	
относително	 висок	 (около	 7,5%),	 което	 се	 дължи	 както	 на	 административни	
мерки	(индексация	на	минималната	работна	заплата	в	страната	от	380	на	420	
лева	от	началото	на	годината),	но	също	и	на	повишеното	търсене	на	труд.	От	
средата	на	2015	г.	нивото	на	безработица	в	страната	се	запазва	под	средното	
за	ЕС	28	и	продължава	да	намалява	през	настоящата	година,	докато	в	ЕС	като	
цяло	се	запазва	относително	постоянно.	Това,	заедно	с	относително	високата	
икономическа	активност	на	населението,	вероятно	оказва	натиск	на	работните	
заплати	 по	 посока	 на	 повишение,	 особено	 в	 сектори	 и	 дейности,	 където	
нарасналото	търсене	не	може	да	бъде	веднага	посрещнато	от	предлагане	на	
работна	сила	със	съответните	умения	и	квалификации,	което	се	явява	основен	
фактор	 за	 динамиката	 на	 заплащането	 на	 труда	 през	 последните	 две-три	
години.	По-нататъшното	увеличаване	на	броя	на	заетите	в	страната	ще	става	
все	по-трудно	поради	ограничените	 свободни	ресурси	от	работна	 сила,	 както	
квалифицирана,	 така	и	неквалифицирана.	През	последните	 години	ръстът	на	
работната	заплата	трайно	изпреварва	ръста	на	производителността	на	труда,	
което	води	до	постепенното	увеличаване	на	дела	на	компенсациите	за	труд	в	
общата	стойност	на	брутната	добавена	стойност.	За	да	се	уеднакви	динамиката	
между	заплащане	и	производителност	на	труда	в	дългосрочен	аспект	и	да	се	
избегне	 проявяването	 и	 задълбочаването	 на	 макроикономическия	 дисбаланс	
между	 тях,	 през	 следващите	 периоди	 основен	 проблем	 на	 икономическата	
политика	 ще	 бъде	 да	 се	 стимулира	 повишаването	 на	 общата	 факторна	
производителност	като	източник	на	икономически	растеж.

на	2015	г.	Намалението	на	броя	на	безработните	на	годишна	база	се	дължи	както	
на	нарасналата	заетост	(около	25%	от	спада	на	броя	на	безработните	се	дължи	
на	увеличения	брой	работни	места	в	икономиката),	така	и	на	напускането	на	част	
от	безработните	лица	на	работната	 сила	 (поради	излизане	от	 трудоспособна	
възраст,	 прекратяване	 на	 активното	 търсене	 на	 работа	 или	 друга	 причина).	
Усилията	 на	 правителството	 през	 следващите	 години	 е	 да	 положи	 усилия	 за	
обратното	интегриране	на	тази	част	от	населението,	 която	в	момента	поради	
различни	 причини	 не	 търси	 активно	 работа	 и	 остава	 извън	 пазара	 на	 труда.	
Това	е	един	от	основните	резерви	за	посрещане	на	увеличаващото	се	търсене	
на	 трудов	 ресурс	 от	 страна	 на	 работодателите.	 Броят	 на	 обезкуражените	
лица	към	момента	е	161,1	хил.д.,	което	е	съпоставимо	с	периода	2008-2009	г.	
(периодът	 с	 най-малък	 брой	 обезкуражени	 лица,	 напуснали	 работната	 сила).	
Затова	 усилията	 на	 правителството	 трябва	 да	 са	 насочени	 към	 обратното	
интегриране	на	възрастовата	група	16-29	г.,	или	т.н.	 „младежка	безработица“,	
тъй	като	България	е	сред	страните	с	най-ниска	активност	на	младото	население	
на	трудовия	пазар.
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През	 последните	 дванадесет	 месеца	 най-съществен	 ръст	 в	 стойността	 на	
износа	по	групи	стоки	се	наблюдава	при	инвестиционните	стоки.	Техният	износ	
през	 периода	юли	2015	–	юни	2016	 г.	 е	 5295,3	млн.	 евро,	 като	 увеличението	
е	 14,6%	 (674,1	млн.	 евро)	 спрямо	 същия	 период	 предходната	 година.	 В	 най-
голяма	степен	това	увеличение	се	дължи	на	износа	на	електрически	машини	(с	
16,2%),	транспортни	средства	(с	9,3%),	както	и	на	резервни	части	и	оборудване	
(7,5%).	Трябва	да	се	отбележи	и	същественият	ръст	на	сборната	група	„други	
инвестиционни	стоки“,	чиято	стойност	на	износа	се	е	увеличила	почти	с	една	
трета	(с	31,7%	до	1575,4	млн.евро	за	периода	юли	2015	–	юни	2016	г.).
Другата	 група	стоки	с	ръст	в	стойността	на	износа	са	потребителските	стоки,	
чийто	износ	е	на	стойност	от	6270,7	млн.	евро	за	периода	юни	2015	–	май	2016	
г.	и	се	увеличава	със	7,5%	(436,3	млн.	евро)	спрямо	същия	период	една	година	
по-рано.	С	най-голям	принос	за	ръста	на	износа	на	потребителските	стоки	са	
мебели	и	домакинско	обзавеждане	както	и	храни,	като	единствените	стоки	от	
групата,	при	които	има	намаление	в	стойността	на	износа,	са	цигари.
Групите	 стоки	 с	 намаляващ	 износ	 през	 последните	 дванадесет	 месеца	 са	
енергийни	ресурси	(намаление	с	23,1%	или	677,1	млн.	евро	спрямо	предходните	
дванадесет	месеца)	и	суровини	(намаление	от	6,1%	или	591,8	млн.	евро).	Трябва	
да	се	отбележи,	че	в	сравнение	с	края	на	март	спадът	в	износа	на	тези	две	групи	
стоки	се	задълбочава.	И	в	двата	случая	намалението	в	стойността	на	износа	е	
обусловено	от	ценовите	динамики	на	съответните	суровини	на	международните	
пазари.	 Сред	 групата	 на	 суровините	 стоките,	 които	 регистрират	 намаление	
на	стойността	на	износа,	са	цветни	метали:	чугун,	желязо	и	стомана.	При	тях	
спадът	на	стойността	на	износа	е	съответно	25,3	и	21,7%.	Намалява	и	износът	
на	суровини	за	производство	на	храни	(с	8,9%)	и	на	торове	(с	2,7%),	но	техният	
принос	за	спада	на	износа	на	суровини	и	материали	е	по-малък.
Динамиката	 на	 износа	 не	 само	 през	 последните	 дванадесет	 месеца,	 но	 и	 от	
началото	на	2014	г.,	по	стокови	групи	води	до	повишаване	на	относителния	дял	
на	стоките	с	по-висока	степен	на	преработка	и	на	добавена	стойност,	което	е	
индикатор	за	подобряваща	се	структура	на	българския	износ.

Външен	сектор
През	второто	тримесечие	на	2016	г.	излишъкът	по	текущата	сметка	продължава	
да	 нараства	 и	 към	 края	 на	 юни	 достига	 стойност	 от	 1394,7	 млн.	 евро	 (3,1%	
от	очаквания	БВП	за	2016	г.).	В	сравнение	със	същия	период	за	предходните	
дванадесет	месеца	(юли	2014	г.	–	юни	2015	г.)	излишъкът	по	текущата	сметка	се	
е	увеличил	с	близо	1	млрд.	евро.	Това	се	дължи	преди	всичко	на	подобряването	
на	салдото	на	търговията	със	стоки,	както	и	на	подобряването	на	салдото	на	
първичния	 доход.	 Положителен,	 макар	 и	 минимален	 принос,	 за	 по-високия	
излишък	 по	 текущата	 сметка	 има	 и	 салдото	 на	 търговията	 с	 услуги,	 докато	
салдото	по	вторичния	доход	се	влошава.
Салдото	по	търговския	баланс	за	последните	дванадесет	месеца	(юли	2015	–	
юни	2016	г.)	е	отрицателно	в	размер	на	1518,3	млн.	евро	и	се	подобрява	с	684,1	
млн.	 евро	 спрямо	 предходния	 дванадесетмесечен	 период.	 Подобряване	 на	
салдото	по	търговията	със	стоки	се	дължи	на	намаляването	на	обема	на	вноса	
(с	897,7	млн.	евро),	което	съществено	изпреварва	намалението	на	стойността	
на	износа	(с	213,6	млн.	евро)	през	същия	период.
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Привлечените	ПЧИ	в	България	за	последните	дванадесет	месеца	са	в	размер	
на	1413,6	млн.	евро	или	3,1%	от	БВП.	Те	са	с		51.3	млн.	евро	по-малко	спрямо	
юли	2014	–	юни	2015	г.	Нивото	на	чуждите	инвестиции	в	страната	все	още	остава	
ниско	като	дял	от	БВП.

През	второто	тримесечие	на	2016	г.	външният	правителствен	дълг	се	увеличава	
с	371,9	млн.	евро,	докато	частният	външен	дълг	продължава	да	намалява	и	към	
края	на	юни	е	с	266,8	млн.	евро	по-малко	спрямо	края	на	март.	Към	края	на	юни	
общата	стойност	на	външния	дълг	на	България	е	34894,6	млн.	евро	и	е	76,7%	от	
очаквания	БВП	за	2016	г.

Вносът	 (FOB)	 за	 периода	юли	 2015	 –	юни	 2016	 г.	 е	 на	 стойност	 от	 23	 464,7	
млн.	евро.	И	тук,	както	при	износа,	се	наблюдават	спад	на	номиналния	внос	на	
енергийните	стоки	от	1200,7	млн.	евро	(24,6%),	дължащ	се	на	спада	на	цените	
на	суровия	петрол	и	свързаните	с	него	цени	на	нефтопродукти	и	други	горива	
на	 международните	 пазари.	 Освен	 това,	 се	 наблюдава	 и	 спад	 при	 вноса	 на	
инвестиционни	стоки	от	144,6	млн.	евро	(2,1%)	и	на	суровини	и	материали	с	34,6	
млн.	евро	(0,4%).	Единствената	група,	при	която	се	наблюдава	ръст	на	вноса,	е	
тази	на	„Потребителски	стоки“	(435,6	млн.	евро	или	8,3%),	което	се	обуславя	от	
възстановяването	на	потреблението	в	страната,	явяващо	се	основен	източник	
на	ръста	на	БВП	през	последната	година.
Излишъкът	по	статия	„Услуги”	в	периода	юли	2015	–	юни	2016	г.	е	на	стойност	
от	2633,5	млн.	евро	и	е	с	42,0	млн.	евро	по-голям	спрямо	този	за	аналогичния	
период	 дванадесет	месеца	 по-рано.	Измененията	 по	 различни	 видове	 услуги	
са	минимални,	но	трябва	да	се	отбележи,	че	се	подобрява	салдото	по	услугите	
за	 транспорт,	 на	 „ишлеме“	 и	 на	 други	 услуги,	 докато	 се	 влошава	 салдото	 по	
пътуванията.
Дефицитът	 по	 статия	 „Първичен	 доход”	 е	 на	 стойност	 от	 1265,8	 млн.	 евро	 и	
намалява	 спрямо	предходния	дванадесетмесечен	 	 период	 с	 454,3	млн.	 евро.	
Това	 се	 дължи	 преди	 всичко	 на	 намалението	 на	 дефицита	 в	 салдото	 на	
инвестиционния	доход	(репатрирана	печалба	от	страната).	Излишъкът	по	статия	
„Вторичен	доход”	за	периода	юли	2015	–	юни	2016	г.	е	в	размер	на	1545,3	млн.
евро	и	намалява	със	172,1	млн.евро	спрямо	аналогичния	период	дванадесет	
месеца	по-рано.
Салдото	на	финансовата	сметка	на	платежния	баланс	за	периода	юли	2015	–	
юни	2016	г.	е	в	размер	на	2995,8	млн.	евро	и	съществено	се	подобрява	спрямо	
аналогичния	по-ранен	период	(с	близо	1300	млн.	евро).	Това	се	дължи	най-вече	
на	намалението	на	частния	външен	дълг	през	2015	г.	поради	намалението	на	
заемите	и	депозитите	за	търговски	банки	в	страната,	както	и	на	намалението	
на	 портфейлните	 инвестиции,	 пасиви	 (най-вече	 емитирани	 ДЦК	 за	 външни	
инвеститори)	с	близо	2200	млн.	евро.	
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Постъпилите	приходи	и	помощи	по	КФП	за	първите	шест	месеца	на	2016	г.	са	в	
размер	на	17	709,5	млн.	лв.,	което	представлява	53,6%	от	годишните	разчети.	
Те	са	с	1	405,9	млн.	лв.	(8,6%)	повече	спрямо	приходите	и	помощите	за	същия	
период	 на	 предходната	 година.	 В	 структурно	 отношение	 данъчните	 приходи	
(включително	приходите	от	осигурителни	вноски)	нарастват	с	1	202,8	млн.	лв.	
(9,8%),	неданъчните	приходи	-	с	269,3	млн.	лв.	(13,3%),	докато	постъпленията	
от	помощи	намаляват	минимално	в	сравнение	с	предходната	 година	–	с	66,2	
млн.	лв.	Въпреки	това	изпълнението	на	приходите	от	помощи	спрямо	разчета	
за	 годината	 е	 добро,	 като	 постъпленията	 от	 помощи	 от	 страната	 и	 чужбина	
(основно	възстановени	средства	от	Европейската	комисия	от	края	на	2015	г.	по	
Оперативните	програми	и	фондовете	на	ЕС	за	стария	програмен	период	2007-
2013	г.	и	постъпили	аванси	от	ЕК	по	новия	програмен	период	2014-2020	г.),	са	в	
размер	на	1	932,4	млн.	лв.,	което	представлява	76,0%	от	годишния	разчет.
Общата	сума	на	данъчните	постъпления	по	КФП	възлиза	на	13	488,9	млн.	лв.	
В	 структурно	 отношение	 най-значителен	 ръст	 се	 отчита	 при	 постъпленията	
от	 косвени	 данъци.	Приходите	 в	 частта	 на	 преките	 данъци	 са	 в	 размер	 на	 2	
538,9		млн.	лв.,	което	е	със	174,7	млн.	лв.	(7,4%)	повече	в	сравнение	с	първото	
полугодие	на	2015	г.	Приходите	от	корпоративни	данъци	към	юни	2016	г.	са	в	
размер	на	1	095,4	млн.	лв.	или	59,4%	от	годишния	план.	Съпоставено	със	същия	
период	на	предходната	 година,	приходите	от	корпоративни	данъци	нарастват	
с	 86,9	 млн.	 лв.	 (8,6%).	 Приходите	 от	 данъци	 върху	 доходите	 на	 физически	
лица	 са	 в	 размер	 на	 1	 436,9	млн.	 лв.	 или	 50,8%	от	 заложените	 в	 разчета	 за	
годината	и	нарастват	с	87,6	млн.	лв.	(6,5%)	спрямо	юни	2015	година.	Фактори	за	
увеличаването	на	последните	са	ръста	на	средната	работна	заплата	и	на	броя	
на	наетите	лица.
Приходите	от	косвени	данъци	за	първото	полугодие	на	2016	г.	са	в	размер	на	
6	834,6	млн.	лв.	или	51,5%	от	годишния	разчет.		Приходите	от	ДДС	са	в	размер	
на	 4	 355,6	 млн.	 лв.	 и	 нарастват	 номинално	 с	 409,3	 млн.	 лв.	 (10,4%)	 спрямо	
отчетените	 за	 същия	 период	 на	 предходната	 година.	 Те	формират	 46,0%	 от	
данъчните	приходи	по	държавния	бюджет.	Високото	изпълнение	се	дължи	на	

Бюджетен	сектор

Според	 първоначалните	 данни	 на	 Министерство	 на	 финансите	 бюджетното	
салдо	по	консолидираната	фискална	програма	(КФП)	към	края	на	юни	2016	г.	е	
положително	в	размер	на	3	071,2	млн.	лв.	(3,4	%	от	очаквания	БВП).	Това	е	най-
високият	 бюджетен	 излишък,	 регистриран	 през	 първото	 полугодие	 на	 дадена	
календарна	 година,	 от	 2008	 г.	 насам.	 В	 сравнение	 с	 полугодието	 на	 2015	 г.,	
излишъкът	по	КФП	се	повишава	с	над	2,2	млрд.лв.	Факторите	за	повишаването	
на	излишъка	по	КФП	са	свързани	както	с	изпълнението	на	държавния	бюджет	
за	2016	г.	(по-високите	приходи	и	ограничаване	на		бюджетните	разходи	спрямо	
аналогичния	 период	 на	 предходната	 година),	 но	 също	 така	 и	 превишението	
на	приходите	над	разходите	по	сметки	на	средства	от	ЕС,	 което	превишение	
представлява	1,6%	от	очаквания	БВП	за	2016	г.
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в	 размер	 на	 13	 012,7	 млн.	 лв.	 (49,1%	 от	 разчета	 за	 годината),	 капиталовите	
разходи	възлизат	на	867,1	млн.	лв.	Лихвените	плащания	са	в	размер	на	361,2	
млн.	лв.	 или	45,0%	от	 планираните	 за	2016	 година.	Около	55%	от	лихвените	
плащания	са	за	лихви	по	външни	заеми.
Частта	от	вноската	на	Република	България	в	бюджета	на	ЕС,	изплатена	към	юни	
2016	г.	от	централния	бюджет,	възлиза	на	397,4	млн.	лв.	

Към	 края	 на	 юни	 фискалният	 резерв	 в	 частта	 му	 като	 депозити	 в	 БНБ	 и	
търговски	банки	е	в	размер	на	12,6	млрд.	лв.	и	представлява	устойчив	буфер	за	
стабилността	на	държавните	финанси	и	за	посрещане	на	непредвидени	разходи	
предвид	нестабилната	външна	среда.	Увеличаването	на	стойността	му	спрямо	
декември	2015	г.	се	дължи	както	на	реализирания	излишък	по	КФР	през	първото	
полугодие	на	2016	г.,	така	и	на	осъществените	емисии	еврооблигации	през	този	
период.

по-високите	нетни	постъпления	от	ДДС	при	 сделки	 в	 страната,	 които	отчитат	
номинален	ръст	от	609,3	млн.	лв.	(27,2%)	спрямо	юни	2015	г.	Нетният	размер	
на	приходите	от	ДДС	от	внос	имат	отрицателно	влияние	към	приходите	от	ДДС	
поради	спада	на	цената	на	суровия	петрол,	количествата	на	внасяните	стоки	за	
междинно	потребление	(черни	и	цветни	метали	и	др.),	курса	на	щатския	долар	
спрямо	еврото	и	други.
Приходите	от	акцизи	(нето)	внос,	вътрешно	производство	и	въведени	в	страната	
от	други	държави-членки	на	ЕС	акцизни	стоки	са	в	размер	на	2	380,6	млн.	лв.	и	
нарастват	номинално	със	373,9	млн.	лв.	(18,6%)	спрямо	отчетените	за	първото	
полугодие	на	предходната	година.	Основната	част	от	постъпленията	от	акцизи	
се	формира	от	акцизи	върху	тютюневи	изделия	и	върху	горива	(близо	95%	от	
постъпленията	от	акцизи	за	първите	шест	месеца	на	годината).
Постъпленията	от	мита	са	83,6	млн.	лв.	и	бележат	ръст	от	10,8%	спрямо	първите	
шест	 месеца	 на	 2015	 г.	 Постъпленията	 от	 други	 данъци	 (вкл.	 имуществени	
данъци	 и	 др.	 данъци	 по	 ЗКПО)	 са	 в	 размер	 на	 591,0	 млн.	 лв.	 Приходите	 от	
социално-	и	здравноосигурителни	вноски	са	3	524,3	млн.	лв.,	като	съпоставено	
с	предходната	година	нарастват	с	5,1%.	Неданъчните	приходи	са	в	размер	на	2	
288,2		млн.	лв.,	което	представлява	51,1%	изпълнение	на	годишните	разчети	и	е	
със	269,3	млн.	лв.	(13,3%)	повече	спрямо	първите	шест	месеца	на	2015	г.
Разходите	по	консолидираната	фискална	програма	(вкл.	вноската	на	Република	
България	 в	 бюджета	 на	ЕС)	 за	 първото	 полугодие	 на	 2016	 г.	 възлизат	 на	 14	
638,3	млн.	лв.,	което	е	със	775,7	млн.	лв.	по-малко	спрямо	направените	разходи	
през	същия	период	на	предходната	година.	Това	е	свързано	преди	всичко	със	
забавяне	при	някои	 капиталови	разходи	 (основно	по	сметките	 за	 средства	от	
ЕС),	което	се	дължи	от	една	страна	на	ниското	усвояване	през	началния	етап	на	
изпълнение	на	проектите	по	новия	програмен	период	2014-2020	г.,	и	от	друга	-	на	
изместване	на	голяма	част	от	капиталовите	разходи	в	последното	тримесечие	
на	годината,	поради	технологични	и	процедурни	фактори.
Нелихвените	 разходи	 са	 в	 размер	 на	 13	 879,7	 млн.	 лв.,	 което	 представлява	
42,6%	от	годишните	разчети.	Текущите	нелихвени	разходи	към	юни	2016	г.	са	
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През	последните	месеци	се	наблюдава	известно	оживление	при	отпускането	на	
нови	кредити.	Според	данните	от	Банков	надзор	към	края	на	юни	кредитите	към	
нефинансови	предприятия	са	на	стойност	от	32,9	млрд.	лв.	като	увеличението	е	
с	254	млн.	лн.	спрямо	края	на	март.	Кредитите	за	домакинства	са	на	стойност	от	
18,3	млрд.	лв.	-	увеличение	от	203	млн.	лв.	Добрите	резултати	от	проведената	
проверка	 на	 качеството	 на	 активите	 ще	 увеличи	 готовността	 на	 търговските	
банки	 да	 увеличат	 своята	 експозиция	 към	 фирми	 и	 граждани,	 като	 се	 има	
предвид	 и	 че	 търсенето	 на	 кредити	 също	 нараства	 през	 последните	месеци.	
Въпреки	оживлението	на	кредитния	пазар	на	годишна	база,	кредитът	за	фирми	
все	 още	отбелязва	 годишен	 спад	 от	 2,9%,	 а	 този	 за	 домакинства	 регистрира	
спад	от	1,6%.	Още	през	следващите	месеци	се	очаква	стойността	на	кредитите	
към	 фирми	 и	 домакинства	 най-после	 да	 надхвърли	 тази,	 регистрирана	 една	
година	по-рано.

Финансов	сектор

През	второто	тримесечие	на	2016	г.	банковата	система	в	страната	се	развива	
стабилно,	като	повечето	нейни	показатели	се	подобряват.	Спрямо	края	на	март	
активите	й	се	повишават	с	1,5	млрд.	лв.	(1,7%)	и	към	края	на	юни	са	на	стойност	
от	88,7	млрд.	лв.	Ликвидността	на	банковата	система	се	запазва	високо,	като	
коефициентът	на	ликвидни	активи	 (КЛА)	 през	юни	е	36,64%,	 което	е	 с	 3,7	 пп	
повече	спрямо	стойността	на	показателя	една	година	по-рано.	

Заедно	 с	 увеличението	 на	 активите	 на	 банковата	 система	 се	 наблюдават	
изменения	 в	 тяхната	 структура.	 През	 второто	 тримесечие	 се	 наблюдава	
увеличение	 на	 всички	 видове	 активи	 без	 Парични	 средства	 по	 сметки	 в	
централни	 банки,	 като	 най-много	 се	 увеличават	 Кредити	 и	 вземания	 -	 с	 978	
млн.лв.	Намалението	на	паричните	 средства	в	централни	банки	 се	дължи	на	
стремежа	на	търговските	банки	да	намалят	ефекта	от	отрицателните	лихвени	
проценти,	наложени	от	БНБ	върху	свръхрезервите.
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Към	края	на	юни	привлечените	средства	в	банковата	система	са	на	стойност	
от	 75,2	 млрд.	 лв.	 През	 второто	 тримесечие	 на	 годината	 търговските	 банки	
продължават	 да	 намаляват	 лихвените	 проценти	 по	 привлечените	 средства,	
което	 все	 повече	 намалява	 стимулите	 на	 фирмите	 да	 поддържат	 част	 от	
активите	си	във	вид	на	банкови	депозити	и	се	очаква	все	повече	те	да	се	опитват	
да	 разнообразят	 структурата	 на	 активите	 си	 в	 друг	 тип	 финансови	 активи.	
Въпреки	това,	през	второто	тримесечие	на	годината	депозитите	на	нефинансови	
предприятия	се	увеличават	с	590	млн.	лв.	(до	19,6	млрд.	лв.	в	края	на	юни),	а	
депозитите	на	домакинства	нарастват	с	547	млн.	лв.	(до	45,2	млрд.	лв.	в	края	
на	юни).

Продължава	 да	 се	 наблюдава	 намаление	 на	 необслужваните	 кредити	 с	
просрочие	над	90	дни,	както	като	стойност,	така	и	като	дял	от	общата	стойност	
на	 кредитите	 към	 небанкови	 институции.	 Към	 края	 на	 юни	 този	 дял	 достига	
14,5%	от	всички	кредити	(без	тези	за	банки),	а	само	при	кредити	за	фирми	делът	
на	просрочията	над	90	дни	е	16,9%.	Стойността	на	„лошите“	кредити	намалява	
до	нивата,	наблюдавани	в	средата	на	2011	г.
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Печалбата	след	данъци	на	банковата	система	е	в	размер	на	773,5	млн.	лв.	и	е	
най-висока	за	последните	5	години.	Една	от	основните	причини	за	подобряването	
на	финансовия	резултат	спрямо	предходната	година	са	по-ниските	разходи	за	
обезценки,	 които	 за	 първото	 полугодие	 на	 2016	 г.	 са	 в	 размер	 на	 326,2	млн.
лв.	(с	90,6	млн.лв.	по-малко	спрямо	същия	период	на	2015	г.).	Освен	това,	се	
повишават	 нетните	 доходи	 от	 лихви	 и	 такси.	 За	 първата	 половина	 на	 2016	
г.	нетните	доходи	от	лихви	са	на	стойност	от	1,4	млрд.	лв.	и	са	с	45	млн.	лв.	
повече	спрямо	същия	период	на	предходната	година,	а	нетният	доход	от	такси	и	
комисиони	е	в	размер	на	446	млн.	лв.	и	е	със	17	млн.	лв.	повече	спрямо	първата	
половина	на	2015	г.

Към	края	на	юни	2016	г.	капиталът	на	банковата	система	е	на	стойност	11,8	млрд.	
лв.	и	е	с	около	1	млрд.	лв.	повече	спрямо	юни	2015	г.	Според	доклада	на	БНБ,	
публикуван	след	проверката	на	качеството	на	активите	на	търговските	банки,	
банковата	система	е	капитализирана,	като	капиталово	съотношение	на	базовия	
собствен	капитал	от	първи	ред	остава	значително	над	регулаторния	минимум	от	
4.5%.	Резултатите	на	отделните	банки	показват,	че	капиталовата	адекватност	
на	всяка	една	банка	остава	над	задължителния	регулаторен	минимум.
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Търговски	банки
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          Ключови показатели за българската икономика

Използвани	са	данни,	които	са	публикувани	до	7	септември	2016	г.

Настоящият	 документ	 е	 изготвен	 на	 базата	 на	 обществено	 достъпна	
информация	от	източници,	които	се	считат	за	надеждни,	но	за	пълнотата	
или	точността	на	тази	информация	не	носим	отговорност.	Всички	оценки	и	
мнения,	включени	в	този	документ,	представляват	независима	преценка	на	
авторите	към	момента	на	неговото	публикуване.	Запазваме	правото	си	за	
промяна	на	мнението	по	всяко	време	при	актуализиране	и	постъпване	на	
нова	информация.

Този	 документ	 е	 изготвен	 единствено	 с	 информационна	 цел	 и	 не	 е	
предназначен,	не	съставлява	и	не	е	част	от	покана	за	продажба,	отправяне	
на	предложение	за	закупуване	или	записване	на	финансови	инструменти,	
или	какъвто	и	да	е	съвет	за	вземане	на	инвестиционни	решения.

Тъй	 като	 настоящият	 документ	 не	 представлява	 пряка	 или	 косвена	
инвестиционна	препоръка	или	инвестиционен	съвет,	нито	целия	документ,	
нито	 част	 от	 него	 може	 да	 се	 счита	 за	 основа,	 мотив	 или	 обосновка	 за	
сключване	на	договор	или	поемане	на	какъвто	и	да	е	ангажимент.

	4	Сезонно	неизгладени	данни
	5	В	края	на	периода
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