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Акценти
•	 Българската икономика запазва относително висок икономически рас-

теж, близък до този, регистриран през 2015 и предишните тримесечия 
на 2016 г.

•	 Основни фактори за растежа са външното търсене и крайното потреб-
ление, като нетният износ допринася за около три четвърти от общия 
растеж.

•	 По икономически сектори най-голямо значение за растежа имат ус-
лугите, като през втората половина на годината преработващата 
промишленост възвръща високия ръст на своята брутна добавена 
стойност.

•	 Единствено строителството не успява да преодолее трудностите в 
развитието си и остава на около 80% от нивото си за 2010 г.

•	 Данните за развитието на пазара на труда отново са положителни, 
като нивото на безработица намалява до 6,7%. Все по-силно се проя-
вява обаче проблемът с намирането на допълнителна квалифицира-
на работна сила.За първи път през последните години през втората 
половина на 2016 г. броят на заетите намалява на годишна база.Сред-
ната работна заплата за четвъртото тримесечие на 2016 г. е 990 лева, 
което представлява номинален годишен ръст от 8,1%. Все по-важен 
фактор за динамиката на работната заплата в страната представлява 
високото търсене на работна сила.

•	 Текущата сметка продължава да реализира висок излишък (3,9% от 
БВП), като основен фактор за това е подобряването на търговското 
салдо в сравнение с предходната година.

•	 В края на 2016 г. българската икономика регистрира положителна 
инфлация за първи път от 2012 г. насам в размер на 0,1%. Групите, 
които допринасят за положителната инфлация (към края на периода), 
са хранителни стоки и обществено хранене, докато услугите и нехра-
нителните стоки все още имат дефлационен принос към динамиката 
на общия ИПЦ.

•	 За първи път от 2008 г. насам консолидираната фискална програма 
(КФП) приключва годината с излишък, който е в размер на 1472,5 млн.
лв. (1,6% от БВП). Преизпълнението на плана за ДБ в частта му за 
бюджетното салдо се дължи както на по-високите реализирани при-
ходи в сравнение с предварително заложеното (приходите по всички 
видове данъци вървят над предварително планираното), така и на 
по-ниското усвояване на разходите в сравнение с плана.

•	 Банковата система в страната се запазва стабилна, с висока ликвид-
ност и рентабилност.

•	 През четвъртото тримесечие се наблюдава нарастване на обема на 
кредитите към нефинансови предприятия (с 92,9 млн. лв. спрямо края 
на септември) и домакинства (със 101,5 млн. лв.), но кредитният ръст 
все още се запазва нисък. Ограничаващи фактори остават несигурна-
та икономическа среда, ниската инвестиционна активност от страна 
на българските и чуждите предприемачи, както и въвеждането на нов, 
по-консервативен подход при оценката на финансовите активи и на-
чина на тяхната обезценка.

•	 Делът на необслужваните кредити с просрочие над 90 дни към края 
на декември е 12,8% от всички кредити (без тези за банки). Макар и да 
намалява, той все още се запазва относително висок.
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•	 Печалбата след данъци на банковата система е в размер на 1 262,3 млн. лв. 
и е най-висока за последните 5 години. Основна причина за повишаването йѝ 
през 2016 г. е оптимизирането на административните разходи и намаляването 
на разходите за обезценки.

•	 Продължава процесът на спад на лихвените равнища по кредити и депозити, 
но постепенно скоростта на този процес се забавя. Много вероятно е лихвите 
по кредити и депозити през следващата година да се задържат около достиг-
натото в края на 2016 г. равнище.

Тема на фокус: Инвестиции

От 2015 г. насам българската икономика отбелязва стабилно и относително високо 
икономическо развитие. Реалният ръст на българската икономика през последните две 
години се стабилизира на нива около 3,5%, като през 2016 г. принос за растежа има 
както вътрешното, така и външното търсене. Ръстът на българския износ на стоки и 
услуги се поддържа на високи равнища, в резултат на което текущата сметка на пла-
тежния баланс реализира излишък, който не е наблюдаван през последните 6-7 години. 
Динамиката на пазара на труда съществено се подобрява, коефициентът на заетост 
на населението е вече много близък до този от 2006-2008 г., а нивото на безработица 
трайно слиза под средното за ЕС 28.

Въпреки доброто икономическо развитие на страната, ръстът на инвестиционната 
дейност на предприемачите на територията на страната постепенно се забавя, а през 
последната година дори се наблюдава спад на инвестициите.  Единственият елемент 
на брутната добавена стойност (БДС) по линия на крайното използване, която има 
негативен принос за ръста на показателя, е бруто образуването на основен капитал 
(по-нататък инвестициите). През първото тримесечие на 2016 г. те отбелязват реален 
ръст от 1,4% (над два пъти по-нисък от реалния ръст на БДС), а през второто и третото 
тримесечие на годината инвестициите отбелязват годишен спад (в постоянни цени) 
съответно от -0,3% и -6,9%. Според експресните оценки на брутния вътрешен продукт 

(БВП) спадът на инвестициите продължава и през четвъртото тримесечие на годината 
(-1,5%). Притокът на преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в България спада до много 
ниско равнище. Според предварителните данни на БНБ, техният обем за цялата 2016 
г. е 682.8 млн. евро, което е с около 1 млрд. евро по-малко в сравнение с 2015 г. В 
по-дългосрочен период потокът от ПЧИ през 2016 г. е над два пъти по-малък спрямо 
средногодишната стойност на показателя за периода 2010-2015 г.

Динамика на инвестициите през периода 2007-2015 г.

Най-високата инвестиционна активност в страната през последните две десетиле-
тия е наблюдавана през периода 2007-2008 г. През 2008 г. инвестициите са на стой-
ност от 24.0 млрд.лв. или 35% от БВП. Високата инвестиционна активност тогава е 
подхранвана от няколко основни фактора, сред които са стабилното и високо икономи-
ческо развитие на страната в период от почти едно десетилетие 2001-2007 г.), високата 
рентабилност на бизнес проектите в страната от този период, приемането на страната 
за член на ЕС и свързаните с това очаквания за продължаване и дори ускоряване на 
икономическия ръст в страната, както и очаквания за динамиката на цените на активите 
в страната в посока увеличение. Това, което рязко охлади инвестиционния апетит не 
само в страната, но и в глобален мащаб, е световната финансова и икономическа кри-
за, която сериозно повлия на икономическото развитие в ЕС и особено силно на така 
наречената „периферия“ на общността, по-слабо развитите икономики, членуващи в 
нея. На един от основните пазари, генериращ висока инвестиционна активност, този 
на недвижимите имоти, се наблюдава рязък спад на търсенето и корекция на цените 
надолу.  Подобна ценова корекция е наблюдавана и в България, но нейните размери  
са сравнително по-малки от най-засегнатите „периферни“ страни (Гърция и Испания).
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В резултат на глобалните икономически събития и в частност тези в ЕС, както и в 
съседни на България, силно засегнати от кризата страни, инвестициите в страната ни 
намаляват с 28.3% през 2009 г. (в цени от предходната година) и допълнително с още 
17.7% през 2010 г. . Годишният ръст на инвестициите се възстановява през 2012 г., 
като едва през 2014 и 2015 г. този ръст успява да достигне диапазона от 2.5 - 3.5%. 
През 2015 г., когато БВП вече надхвърля равнището си от 2008 г. с над 5% (в постоянни 
цени), инвестициите остават с около 30% по-ниски спрямо предкризисните години. Ако 
приемем, че през 2007-2008 г. българската икономика е прегрявала и е демонстрира-
ла необичайно висока инвестиционна активност, то спрямо 2010 г. (две години след 
кризата, когато повечето европейски икономики показват първи признаци на възста-
новяване), инвестициите в България през 2015 г. бележат ръст от 3.6% (в постоянни 
цени), което е малко под средния ръст на показателя за ЕС 28 (4.0%). Само девет 
страни имат по-малък реален ръст на инвестициите през периода 2010-2015 г., сред 
които са и  страните, преминали през най-сериозни сътресения вследствие на кризата 
(Гърция, Кипър, Португалия, Испания и Италия). На другия полюс са държавите, които 
са постигнали реален ръст на инвестициите си през същия период с около и над 30%.  
Сред тях са балтийските републики, а Ирландия е постигнала ръст на инвестициите 

през 2015 г. от 72% (в постоянни цени) и на практика е надхвърлила дори равнището 
на показателя за 2008 г.
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Сравнението с останалите страни от ЕС 28 показва, че през целия период 2007-2015 
г. делът на инвестициите в БВП винаги е над средния за общността като цяло. В нача-
лото на периода 2007-2009 г. стойността на този дял в България е трайно над 25% и е 
близък до максималния за ЕС 25, но още през 2010 г. неговата стойност намалява до 
22,2%, а през следващите години и до 21%. Така през периода 2011-2015 г. България 
е по-близо до средната стойност на дела на инвестициите в БВП за ЕС 28 отколкото 
до максималните му стойности. В повечето страни от ЕС 25 делът на инвестициите в 
БВП за 2015 г. почти се е възстановил спрямо стойността си от 2009 г., но България е 
в групата страни, където този дял все още е далеч от тези нива. Всъщност, единствено 
в Кипър и Гърция спадът на дела на инвестициите в БВП през 2015 спрямо 2009 г. е 
по-висок, а останалите страни, които са съпоставими със спада у нас, са Португалия, 
Хърватска, Словения и Испания.
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Структура на инвестициите

Основната част от инвестициите в България са тези, направени в сгради и съоръже-
ния. През повечето години на периода 2006-2015 г. те представляват около и над поло-
вината от всички инвестиции в страната. Както и при общите инвестиции, техният връх е 
достигнат през 2008 и 2009 г. и след което стойността им започва постоянно да намалява. 
През 2015 г. тяхната стойност е с над 30% по-ниска от тази през 2008 и 2009 г. (в текущи 
цени). Трябва да се отбележиобаче, че при инвестициите в сгради и съоръжения се забе-
лязва известен лаг (закъснение в реакцията) на динамиката. Ако при останалите инвес-
тиции се регистрира почти незабавна реакция на променения бизнес климат вследствие 
на финансовата криза от 2008 г., то при инвестициите в сгради тази реакция се забавя и 
те започват да намаляват едва през 2010 г. (почти две години след началото на кризата), 
което обяснява и фактът, че техният дял в стойността на общите инвестиции е най-висок 
именно през 2009 и 2010 г., съответно 66% и 63%. Това може би се обяснява с характера 
на самия инвестиционен процес при строежа на сгради и съоръжения, който е относител-
но по-дълъг от инвестиционния процес в други активи (например машини или продукти 
на интелектуалнасобственост) и изисква период от една и повече години между началото 
на инвестиционния процес и окончателното му завършване.

В структурата на инвестициите в сгради и съоръжения делът на жилищата почти 
постоянно намалява. През 2006 г. жилищата представляват 41% от тези инвестиции. 
През 2007 и 2008 г. техният дял намалява до 32%, а от 2009 г. следва почти постоянна 
тенденция на намаление и през периода 2012-2015 г. делът им се колебае между 14 и 
15% от всички инвестиции в сгради и съоръжения. Намалението на дела на жилищата 
през 2007 и 2008 г. се дължи на бурното нарастване на инвестициите в други сгради 
и съоръжения, които през тези две години удвояват размера си (това е периодът на 
бързо разрастване на строежа на търговски площи, офис сгради, хотели, болници и 
др.), докато през годините след 2010 г. това се дължи на резкия спад на строежа на жи-
лища. Инвестициите в жилища намаляват повече от два пъти през 2010 г. спрямо 2008 
г., а през 2015 г. са намалели повече от три пъти и половина спрямо същата година. 
Инвестициите в други сгради и съоръжения също намаляват след 2008 г., но се запаз-
ват относително близо до стойността си от върховата година (през 2015 г. са с 12% 

по-малко спрямо 2008 г.). На практика инвестициите в жилища са основният фактор за 
дълбокия и продължаващ спад на инвестициите в строителство на сгради през целия 
период след 2010 г.

Инвестициите в машини и оборудване реагират много бързо на променената иконо-
мическа среда и още през 2009 г. намаляват почти два пъти спрямо стойността си от 
2008 г. Това обуславя и резкия спад на техния дял до около 30% в общите инвестиции. 
Още през 2011 г. стойността на инвестициите в машини и оборудване нарастват и през 
следващите години, макар и с прекъсване, следват тенденция на нарастване. През 
2015 г. те са с 18% по-малко от стойността си през 2008 г. (тяхната най-висока стой-
ност), но с около 60% повече спрямо 2010 г. (тяхната най-ниска стойност).

В структурата на инвестициите в машини и оборудване се наблюдават същест-
вени промени през периода 2006-2015 г. През 2006 и 2007 г. делът на инвестициите 
в транспортни средства е 35-40% от инвестициите в машини и оборудване, но през 
2008 г. те намаляват до 22%, а през следващите години техният дял се колебае 
в диапазона 12-15%. Инвестициите в машини за информационно и комуникацион-
ни технологии (ИКТ) имат относително нисък дял в общите инвестиции в машини и 
преди 2008 г. (под 15%), но след това техният дял допълнително намалява и след 
2012 г. е под 10%, а през 2015 г. тяхната стойност е незначителна (83 млн.евро или 
2%). На практика, през 2008 г. най-съществена редукция при инвестициите в маши-
ни се наблюдава в инвестициите в транспортни средства и в ИКТ. Инвестициите в 
други машини и оборудване също намаляват непосредствено след 2008 г., но през 
следващите години постепенно възстановяват стойността си и през 2015 г. тя вече 
е по-висока от тази през 2008 г. Техният дял в инвестициите в машини и оборудване 
след 2009 г. надхвърля 70%, а през 2015 г. достига 83%.

Инвестициите в продукти на интелектуалната собственост по принцип представля-
ват малка част от общите инвестиции (между 3 и 7% през периода 2006-2015), но това 
е единствената група инвестиции, която повишава стойността си през периода след 
2008 г. През 2015 г. тяхната стойност представлява 76% от стойността им през 2008 г. 
(в текущи цени).
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Сравнението на структурата на инвестициите по страни от ЕС 251 показва, че в пе-
риода 2006-2015 г. в България се е инвестирало относително повече в сгради и съоръ-
жения и в машини и екипировка и по-малко в продукти на интелектуалната собственост. 
Делът на инвестициите в сгради и съоръжения у нас е бил с 3 пп по-висок спрямо 
средната стойност на останалите страни, докато относителният дял на машини и еки-
пировка е с 5 пп по-нисък спрямо останалите страни. Съответно делът на инвестициите 
в продукти на интелектуалната собственост е бил с 8 пп по-нисък спрямо останалите 
страни от ЕС 25.

По-големият дял на инвестициите в сгради и съоръжения у нас в сравнение със 
страните от ЕС 25 се дължи основно на два периода – 2009-2010 и 2012-2013 г. През 
тези години стойността на този тип инвестиции се запазва почти постоянен, докато в 
останалите страни той намалява спрямо предходните години. Това изцяло се дължи 
на инвестициите в други сгради и съоръжения. Поддържането на относително високи 
инвестиции в тях в България вероятно се дължи на инвестициите в пътища и други съ-

1 Страните, за които има информация за структурата на инвестициите по видове активи за целия 
период 2006-2015 г. са всички страни от ЕС 28 с изключение на Великобритания, Кипър и Хърватска.

оръжения, финансирани през този период, включително и чрез европейски програми.

Сравнението с останалите страни от ЕС показва, че у нас по принцип инвестициите 
в жилища заемат по-нисък дял в инвестициите в сгради и съоръжения спрямо остана-
лите страни от ЕС. В останалите страни от ЕС, за които има налична информация за 
структурата на инвестициите в сгради и съоръжения, делът на жилищата в този тип 
инвестиции плавно намалява от около 44% през 2006 г. до около 37% през периода 
2012-2015 г.  В същото време инвестициите в жилища в България намаляват дела си 
от 41% през 2006 г. до около 15% от всички инвестиции в сгради и съоръжения през 
периода 2010-2015 г. По-ниският им относителен дял се дължи както на относително 
бурното строителство на търговски сгради, офиси, хотели и пр. през периода преди 
2008 г., така и на европейските програми, с които се финансира изграждането на инже-
нерни съоръжения, пътища, пречиствателни станции и др. през годините след 2008 г.

Структура на инвестициите по икономически дейности

Според данните от Евростат трите икономически дейности от неправителствения сек-
тор (без държавно управление, отбрана и задължително социално осигуряване) в Бълга-
рия с най-високи инвестиции през периода 2006-2015 г. са преработваща промишленост, 
строителство, производство и разпределение на ел. и топлинна енергия, газ и вода.

Инвестициите в преработващата промишленост през повечето години на наблю-
давания период представляват около 15% от всички инвестиции в икономиката. Този 
дял намалява единствено през 2009 и 2010 г., когато преработващата промишленост е 
силно засегната от влошаването на бизнес климата вследствие на световната финан-
сова криза. През 2015 г. инвестициите в сектора скачат двойно, но това в основната 
степен се дължи на „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“ и вероятно 
са свързани с инвестиции в ограничен брой предприятия. Иначе сред дейностите от 
преработващата промишленост най-много инвестиции през периода 2016-2015 г. са на-
правени в „Хранително-вкусовата промишленост“, „Производство на изделия от гума, 
каучук и от други неметални минерални суровини“ и „Производство на основни метали 
и на метални изделия без машини и оборудване“.
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През периода 2006-2009 г. инвестициите в строителството представляват между 17 
и 18% от всички инвестиции в икономиката, което прави сектора с най-голям относите-
лен дял в инвестициите общо. През следващите години този дял постепенно намалява, 
макар през 2015 г. строителството да остава един от секторите с най-много инвестиции 
в икономиката (между 10,5 и 11,5% през последните години от наблюдавания период). 
В същото време, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия 
и на газообразни горива“ - третият сектор с относително голям дял в инвестициите, 
показва различна динамика в сравнение със строителството. През периода 2006-2013 
г. секторът почти утроява инвестициите си (в текущи цени), а относителният им дял 
в общите инвестиции в икономиката достига 19% през 2013 г. През следващите две 
години, обаче, инвестициите в сектора рязко намаляват, което вероятно се свързва с 
прекратяването на големите енергийни национални и международни проекти, в които 
е включена и страната.

Според величината на отношението инвестиции/БДС най-високо инвестиционноем-
ки отрасли се очертават „Производство и разпределение на електрическа и топлинна 
енергия и на газообразни горива“ (инвестициите представляват 87% от БДС за целия 
период 2006-2015 г.), „Строителство“ (61%), „Доставяне на води; канализационни ус-
луги, управление на отпадъци и възстановяване“ (44%) и „Създаване и разпростране-
ние на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ (44%). Сред отраслите 
на „Преработващата промишленост“ (която сама по себе си също има висок дял на 
инвестициите в БДС за целия период, възлизащ на 30%), отраслите с най-висок дял 
на инвестициите в БДС са „Производство на изделия от други неметални, минерални 
суровини“ (43%), „Производство на лекарствени вещества и продукти“ (38%), „Печатна 
дейност и възпроизвеждане на записани носители“ (38%), „Производство на хартия, 
картон и изделия от хартия и картон“ (35%).

Структурата на инвестициите по икономически дейности силно се различава между 
отделните държави. Все пак трябва да се отбележи, че при някои страни се наблюда-
ва относително по-равномерно разпределение на инвестициите по икономически дей-
ности (Дания, Естония, Великобритания, Словения), докато при други инвестициите са 
концентрирани в относително малък брой отрасли, като най-очевиден пример за това 

са Румъния, Ирландия и Испания. В България инвестициите са по-скоро концентрирани 
в по-малък брой икономически дейности и затова е по-близо до втората група страни.

 В България отрасли, в които инвестициите имат относително по-висок дял спрямо 
средния за страната за целия период 2006-2015 г., са добивна промишленост, произ-
водство и разпределение на електричество, топлоенергия, газ, строителство, туризъм 
и държавна администрация. През последните шест години (след 2009 г.) към тази група 
се присъединява и аграрният сектор, където инвестициите се удвояват като стойност, 
а относителният дял на инвестициите в селското стопанство съществено надхвърля 
тези на България в общите инвестиции на ЕС 28. Твърде вероятно е тази структура да 
е повлияна до известна степен от трансферите към страната, които се осъществяват 
по линия на оперативните програми на ЕС, което определя още и високия дял на инвес-
тициите в строителството и държавната администрация спрямо общите инвестиции на 
ЕС 28 в тези икономически дейности. По икономически дейности, в които инвестициите 
имат относително по-висок дял спрямо средния за страната, България се доближава 
най-много до държави като Естония, Португалия, Словения. 

Факторите, възпрепятстващи инвестиционния процес в България

Основните фактори, които ограничават активността на инвеститорите в страната, 
са свързани преди всичко с институционалната среда. Почти всички изследвания, про-
веждани сред български предприемачи или чуждестранни инвеститори, посочват като 
най-слаби места в бизнес средата в България, корупцията и неприлагането на зако-
ните. Заедно с това много често като недостатък у нас се посочват и тромавата адми-
нистрация и многобройните изисквания и процедурипри стартиране на даден бизнес 
проект. Така недостатъците на институционалната среда анулират преимуществата, 
създавани от настоящата икономическа политика. Сред предимствата на България 
като инвестиционна дестинация се посочва ниското равнище на преките данъци, както 
и стабилността на макро средата, вкл. и на данъчното законодателство и фиксирания 
обменен курс на лева спрямо единната европейска валута.
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Друго преимущество, което се посочва обикновено от инвеститорите, е ниската цена 
на трудовия ресурс в страната. Все пак, постепенно значението на това сравнител-
но предимство на българската икономика намалява., Причина за това, е челипсата на 
трудови кадри с подходяща квалификация и образование през последните години все 
повече се проявява като ограничаващ фактор на бъдещото бизнес развитие,. Това на-
лага необходимостта от промяна в стратегията за бизнес развитие в страната, като 
все повече ще се налага развитието на технологии и дейности с по-ниска трудоемкост 
и по-висока механизация и автоматизация. Този процес, от своя страна, поставя от 
първостепенна важност необходимостта от инвестиции за подмяна на технологичните 
процеси, материали или операции.

Реален сектор

И през четвъртото тримесечие на 2016 г. българската икономика поддържа темпа на 
растеж, регистриран през последните две години. Според експресните данни на НСИ 
БВП за четвъртото тримесечие на 2016 г. е на стойност от 25,4 млрд. лв. в текущи цени, 
а реалният му ръст на годишна база е 3,4%. 

0.0

0.9

1.3

3.6 3.6 3.5
3.2

3.4

Q1 Q2 Q3 Q4 fl

2012 2013 2014 2015 2016

БВП, ръст на физическия обем, % Източник: НСИ

Основните източници на растеж през третото тримесечие на 2016 г. са нетният износ 
и крайното потребление. Бруто образуването на основен капитал за трето поредно три-
месечие регистрира спад и продължава да има негативен принос към икономическия 
растеж. Крайното потребление запазва ръста си от предходните тримесечия и според 
експресните данни на НСИ регистрира ръст от 0,9% на физическия си обем. През пре-
дходните тримесечия основен фактор за ръста на потреблението е нарастването на 
потреблението на домакинствата, което от своя страна е подкрепено от ръста на сред-
ната работна заплата в икономиката, както и от по-високата заетост. Бруто образува-
нето на основен капитал регистрира спад от 1,5% на годишна база (в постоянни цени). 
Несигурната външна среда (както в ЕС 28, така и в съседните на страната географски 
региони), засилената политическа нестабилност във вътрешен план, както и забавя-
нето на важни за българската икономика реформи (най-вече съдебната) ограничават 
инвеститорската активност както на външните, така и на българските предприемачи.

Основен фактор за растежа през четвъртото тримесечие на годината е външното 
търсене. Според експресните данни на НСИ салдото на външната търговия със стоки и 
услуги е в размер на -670 млн. лв., което се очертава най-ниският дефицит във външ-
ната търговия за последните десет години през този период на календарната година. 
Запазва се висок реалният ръст на износа, който за четвъртото тримечесие е в размер 
на 9,1% на годишна база. Сред стоките с най-висок ръст на износа през 2016 г. са ив-
нестиционни стоки, както и метални изделия без машини. Ръстът на вноса на стоки и 
услуги също се запазва относително висок, но остава по-нисък от този на износа. За 
четвъртото тримесечие вносът на стоки и услуги реализира ръст от 7,8% на годишна 
база (в постоянни цени), който се обуславя както от ръста на индивидуалното потреб-
ление в страната, така и от увеличаването на междинното потребление от страна на 
българските производители на крайни продукти.

Данните от кратксрочната бизнес статистика показват, че промишлеността поддър-
жа относително висок ръста на продажбите си. През последните два месеца на годи-
ната индексът на промишлените продажби отново се покачва чувствително и годиш-
ните ръстове на сезонно изгладения индекс надхвърлят 5%. Средното натоварване на 
мощностите се запазва на едно от най-високите си равнища за последните три години. 
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През октомври то е 74,6%, което е с над 1 пп по-високо от стойността на показателя за 
октомври 2015 г. Осигуреността на производството с поръчки намалява спрямо тази 
преди една година и е 5,3 месеца (октомври 2016 г.), което е близо до средното за 
последните две години.
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Спадът в строителството продължава да се задълбочава. Данните за динамиката на 
строителното производство показват, че през четвъртото тримесечие на 2016 г. то вече 
е намаляло до около 80% от нивото си през 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 възтановява-
не на броя на строителните обекти) създава очакване за преодоляване на годишните 
спадове на строителството през следващите месеци.
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Всички икономическите дейности от сектора на услугите регистрират годишен ръст 
на своята брутна добавена стойност. Освен това, оценките на предприемачите в тър-
говията на дребно за настоящата бизнес среда се запазват относително високи. По-
добряват 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 годишен ръст на сезонно изгладените си стойности от около 6,5%, което 
е индикатор за висок ръст на индивидуалното потребление в страната.
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През четвъртото тримесечие ЕС 28 и страните от Еврозоната запазват своя иконо-
мически растеж, регистриран и през предходното тримесечие (на база данни за реал-
ния ръст на БВП, сезонно изгладени). Според данните на Евростат реалният ръст на 
БВП за ЕС 28 през четвъртото тримесечие на 2016 г. е 1,8% спрямо същия период на 
2015 г., а този на Еврозоната е 1,7%. Всички държави от ЕС 28, за които има данни, 
регистрират годишен ръст на БВП. Двете най-динамично развиващи се държави през 
четвъртото тримесечие на 2016 г. са Румъния и България. 
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Инфлация

Процесът на постепенно нарастване на инфлацията в ЕС 28 (и в частност в Евро-
зоната) и приближаването й към целевото равнище на ЕЦБ (около 2,5% за годишната 
инфлация) продължава и през последните месеци на 2016 г. В повечето страни от ЕС 
28 годишният хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ) през декември 
се повишава в сравнение със стойността, регистрирана през септември, като за ЕС 28 
годишният ХИПЦ се повишава до 1,2% (0,8% през септември), а за Еврозоната до 1,1% 
(0,7% през септември).

В България годишният ХИПЦ също се повишава през четвъпрото тримесечие на 
2016 г. и през декември регистрира стойност от -0,5% (-1,1% през септември). Въпреки 
това България остава страната с най-висока дефлация от ЕС 28.
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Въпреки че годишният ХИПЦ за България се запазва отрицателен, към края на 2016 
г. националният индекс на потребителските цени (ИПЦ) най-сетне надхвърля нулата. 
Така в края на годината българската икономика регистрира положителна инфлация за 
първи път от 2012 г. насам в размер на 0,1%. Групите, които допринасят за положи-
телната инфлация (към края на периода) са хранителни стоки и обществено хранене, 
докато услугите и нехранителните стоки все още имат дефлационен принос към дина-
миката на общия ИПЦ.
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Източник: НСИ, ББР

Повечето стоки от групата на хранителните стоки регистрират повишаване на цените 
си, като най-висока е инфлацията при зеленчуци, захар и захарни изделия, кафе, чай, 
какао, животински и растителни масла и мазнини. С по-съществен отрицателен ИПЦ са 
плодове и спиртни напитки, а инфлацията на хляб и хлебни продукти, мляко и млечни 
продукти, месо и месни продукти е близка до нулата. Очакванията са, че през следва-
щите месеци хранителните стоки ще продължават да са сред групите стоки, доприна-
сящи за повишаване на средното ценово равнище, като техният принос за инфлацията 
в страната ще се увеличава.

През четвъртото тримесечие дефлацията на нехранителните стоки спада , главно 
поради намаляването на отрицателния индекс на цените на горивата. Течните горива, 
както за отопление, така и за ЛПС, постепенно намаляват значението си за дефлацион-
ния потенциал на групата. Единствено газообразните горива остават сериозен фактор 
за отрицателната инфлация на цялата група, като през декември 2016 г. регистрират 
годишен индекс на потребителската си цена от -15,1% спрямо края на 2015 г. Послед-
ното от своя страна влияе на динамиката на цената на топлоенергията, която пък е 
сред основните фактори за отрицателната инфлация при услугите. Другите стоки, кои-
то в най-голяма степен допринасят за отрицателния ценови индекс на нехранителните 
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стоки са облекла и обувки, мебели и предмети за обзавеждане, телефонни и телефакс 
апарати, апарати за приемане и възпроизвеждане на звук и образ, машини за обработ-
ка на информация.

Групата с най-съществен дефлационен принос за динамиката на националния ИПЦ 
през декември са услугите. Заедно с топлоенергията (повлияна от динам3иката на це-
ните на течните и газообразните горива) други услуги, които са с най-голям годишен 
спад на цените са пътническият въздушен транспорт, съобщителните услуги (свързано 
е с намаляването на роуминга в средата на годината), пакетните туристически услуги 
за почивка и туристическите пътувания, услугите по краткосрочно настаняване (веро-
ятно повлияно от засилената ценова конкуренция в съседни на България туристически 
дестинации).
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Източник: Евростат

Очакванията са, че през  2017 г. общия ИПЦ в страната ще продължи да се пови-
шава под влияние изменението на цените на хранителните стоки. Групата на услугите 
вероятно ще намали своята дефлация и постепенно общият ценови индекс на групата 
ще се приближи до нулата. В групата на нехранителните стоки горивата ще са изчер-

пали своя дефлационен потенциал и единствено уредите за възпроизвеждане на звук 
и образ, за обработка на информация и телефонните апарати ще продължат да имат 
отрицателен ценови индекс. Облекла, обувки и мебели, които също имат по-същест-
вено значение за динамиката на ценовия индекс на групата на нехранителните стоки, 
вероятно ще регистрират инфлация, близка до нулата и дори слабо положителна ин-
флация. 

Пазар на труда

Ситуацията на пазара на труда през четвъртото тримесечие на 2016 г. продължава 
да се подобрява. Нивото на безработица продължава да намалява, въпреки че в края 
на календарната година стойността на показателя обичайно тръгва нагоре след края на 
сезонната заетост. Делът на безработните между 15 и 64 г. е 6,7% през четвъртото три-
месечие на 2016 г. или с 1,3 пп по-малко спрямо същия период на предходната година. 

Според данните на НРС безработните в страната (възрастова група 15-64 г.) през 
четвъртото тримесечие на 2016 г. са 211,9 хил. д., а нивото на безработица е 7,1%. 
То е с 1,2 пп по-ниско спрямо стойността, регистрирана през третото тримесечие 
на 2015 г. Тяхното намаление на годишна база изцяло се дължи на демографски 
процеси и на излизане на част от безработните лица от работната сила. Броят на 
безработните лица е най-ниският от края на 2008 г. насам и във все по-малка степен 
те представляват резерв, който би могъл да бъде използван за задоволяване на бъ-
дещо увеличение на търсенето на работна сила от страна на предприемачите. 
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Броят на заетите в икономиката (възрастова група 15-64 г.) през четвъртото триме-
сечие на 2016 г. е 2941,9 хил. д. За второ поредно тримесечие техният брой намалява 
на годишна база. Те са с 57 хил. д. по-малко спрямо четвъртото тримесечие на 2016 г. 
(според данните на НРС). Заедно с това се наблюдава и намаление на коефициента 
на заетост на населението, който за четвъртото тримесечие на 2016 г. е 63,4% (63.7% 
една година по-рано), както и коефициентът на икономическа активност на население-
то (68% срещу 69,2% за края на 2015 г.). Достигането на равнища на икономическа 
активност от 70% и повече е сигнал за достигане на най-високия капацитет на използ-
ване на наличния трудов ресурс в страната, след което ще се увеличи натискът върху 
пазара на труда, а оттук и върху динамиката на работните заплати. Коефициентът на 
заетост на населението в трудоспособна възраст е близък до нивата, регистрирани 
през 2008 г., когато търсенето на труд е изключително високо и се говори за известно 
негово прегряване. В бъдеще все по-трудно ще е да се постигат по-високи нива на зае-
тост, което при намаляващо население ще означава, че са ограничени и перспективите 
за устойчиво и съществено увеличение на броя на заетите в икономиката. Все по-често 
предприемачите отчитат липсата на подходяща по квалификация работна сила като 
ограничение за бъдещо разширяване на тяхната дейност.
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Лицата извън работна сила (15-64 г.) са 1487,2 хил. д. и се увеличават с близо 40 
хил. д. спрямо четвъртото тримесечие на 2015 г. Това е един от основните резерви 
за посрещане на увеличаващото се търсене на трудов ресурс от страна на работода-
телите. В същото време броят на обезкуражените лица се задържа нисък (около 160 
хил. д.) и е сравним с периода 2008-2009 г. Това са и лицата, които най-бързо биха 
могли да бъдат реинтегрирани обратно на пазара на труда. 
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Допълнителен сигнал, че увеличаването на търсенето на работна сила все по-труд-
но намира необходимо съответствие при предлагането на труд, е динамиката на сред-
ната работна заплата в страната. Нейната средна месечна стойност за четвъртото 
тримесечие на 2016 г. е в размер на 990 лева. Почти през цялата година нейният номи-
нален ръст се задържа в диапазона 7,5-8%, при това в условия на дефлация. Нейното 
увеличение спрямо 2015 г. се дължи както на административни мерки (индексация на 
минималната работна заплата в страната от 380 на 420 лева от началото на годината), 
но така също и на повишеното търсене на труд. Последното оказва натиск на работните 
заплати по посока на увеличение, особено в сектори и дейности, където нарасналото 
търсене не може да бъде посрещнато веднага от предлагане на работна сила със съ-
ответните 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 послед-
ните години ръстът на работната заплата трайно изпреварва ръста на производител-
ността на труда, което води до постепенното увеличаване на дела на компенсациите 
за труд в общата стойност на брутната добавена стойност. За да се уеднакви дина-

миката 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. 

Външен сектор

През четвъртото тримесечие на 2016 г. излишъкът по текущата сметка на платеж-
ния баланс се запазва висок. За цялата година той е в размер на 1809,6 млн. евро и е 
съществено по-висок от реализирания през 2015 г. Това се дължи на по-доброто салдо 
по търговията със стоки и услуги, както и на по-ниския дефицит по статията „ървичен 
доход“. Единствената статия, по която се наблюдава минимално влошаване на салдо-
то през последните дванадесет месеца, е статията „Вторичен доход“.

Основен фактор за подобряването на салдото по текущата сметка през настоящата 
година е подобряването на салдото по търговията със стоки и услуги. Салдото по тър-
говския баланс за последните дванадесет месеца е отрицателно в размер на 1789.9 
млн. евро и се подобрява с 832,5 млн. евро спрямо 2015 г. Подобряване на салдото по 
търговията със стоки се дължи преди всичко на по-високия износ, който е в размер на 
22642,6 млн. евро и се увеличава с 832,5 млн.евро спрямо 2015 г. 



15www.bbr.bg

Икономически и финансов наблюдател
Четвърто тримесечие 2016 г.

-0.9

1.3
0.1 0.4 0.7

2.3
3.1

3.9
3.1

3.3

2.7
3.7 2.9

3.2 2.2
1.5

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

Q1 Q2 Q3 Q4

2012 2013 2014 2015 2016

Текуща сметка и ПЧИ в България (% от БВП)

Текуща сметка ПЧИ

Източник: БНБ

През последните дванадесет месеца (декември`15 – ноември`16) най-съществен 
ръст в стойността на износа по групи стоки се наблюдава при инвестиционните стоки. 
Техният износ е на стойност от 5434,9 млн. евро и се е увеличил с 11,3% (551,1 млн. 
евро) спрямо същия период година по-рано. В най-голяма степен това се дължи на 
износа на други инвестиционни стоки ( 25,6%), електрически машини ( 9,6%), резервни 
части и оборудване (7,9%) и на транспортни средства (7,7%).

Другата група стоки с ръст в стойността на износа са потребителските стоки. Техният 
износ е на стойност от 6258,1 млн. евро за периода декември`15 – ноември`16 и се уве-
личава с 3,6% (215,7 млн. евро) спрямо същия период година по-рано. С най-голям при-
нос за това  са други потребителски стоки (ръст от 8,7%), дрехи и обувки (6,7%), както и 
храни (3,9%). Потребителските стоки, които отбелязват съществен спад в номиналната 
стойност на износа си на годишна база (близо 30%), са цигарите.

Групите стоки, чиито износ намалява през последните дванадесет месеца, са енер-
гийните ресурси (намаление с 9,4% или 244,6 млн. евро спрямо предходните дванаде-
сет месеца) и суровините (намаление от 2,0% или 188,3 млн. евро). И в двата случая 

един от факторите, обусловил намалението на номиналния износ, е ценовата динами-
ка на съответните суровини на международните пазари. Сред групата на суровинните 
стоки, които регистрират намаление на стойността на износа, са цветни метали, чугун, 
желязо и стомана, торове и химически продукти.

Динамиката на износа не само през последните дванадесет месеца, но и от начало-
то на 2014 г. по стокови групи води до повишаване на относителния дял на стоки с от-
носително по-висока степен на преработка и на добавена стойност, което е индикатор 
за подобряваща се структура на българския износ.

Принос за подобряването на търговското салдо има и намаляването на обема на 
вноса със 109,2 млн. евро. Стойността на вноса (FOB) за 2016 г. е 24432,5 млн. евро. 
В най-голяма степен намалението на номиналната стойност на вноса на стоки през 
последните дванадесет месеца се дължи на групата на енергийните ресурси, чиито 
внос е намалял с 813,6 млн. евро. Намалението на международните цени на горивата 
повлиява едновременно на номиналните стойности и на вноса, и на износа, но нет-
но допринася за подобряването на салдото на външната търговия на България. През 
следващите месеци този фактор за динамиката на българския внос до голяма степен 
ще е изчерпал своя потенциал и повече няма да допринася за подобряването на тър-
говското салдо, а оттам и на салдото по текущата сметка.

Друга група стоки, която регистрира намаление на номиналната стойност на вноса 
си, са суровините, чиито внос намалява с 273,2 млн. евро през периода декември`15 
– ноември`16. Фактор, обусловящ намалението на номиналния внос на групата, е цено-
вата динамика на съответните суровини на международните пазари. Сред групата на 
суровинните стоки, които регистрират намаление на стойността на износа, са цветни 
метали (-10,4%), чугун, желязо и стомана (-6,8%). Друга стока от групата на суровините 
с висок спад на вноса си са рудите (-20,2%).

Вносът на инвестиционни стоки отново връща ръста си от 3,4% (228,3 млн. евро), до-
като три месеца по-рано групата на инвестиционните стоки регистрира спад на годишна 
база. Най-голям ръст на вноса се наблюдава при групата на потребителските стоки 
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(379,9 млн. евро или 6,9%), което се обуславя от възстановяването на потреблението в 
страната, явяващо се един от основните фактори за растежа през 2016 г.

През втората половина на 2016 г. се наблюдава постоянно увеличение на излишъка 
в търговията с услуги. За 2016 г. салдото по статия „Услуги“ е на стойност от 3370,0 млн. 
евро и е с 287,4 млн.евро по-високо от салдото на статията за 2015 г. Подобряването на 
салдото се дължи преди всичко на износа на туристически услуги с 445 млн.евро, както 
и на износа на транспорти услуги, който се  увеличава спрямо 2015 г. с 91,9 млн. евро.

Дефицитът по статия „Първичен доход” е на стойност от 1321,6 млн. евро и нама-
лява спрямо 2015 г. с 608,0 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 2016 г. е в размер на 1551,1 млн. евро и на-
малява с 90,7 млн. евро спрямо предходната година.

Салдото на финансовата сметка на платежния баланс за 2016 г. е в размер на 3098,6 
млн. евро и се запазва почти на същото ниво, както и за 2015 г. Привлечените ПЧИ в 
България за 2016 г. са в размер на 682,8 млн. евро или 3,0% от БВП. Потокът от ПЧИ 
към България е извънредно нисък в сравнение с предходните години.
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Източник: БНБ

През декември външният дълг на сектор „Държавно управление“ нараства с около 
570 млн. евро. В края на годината неговата стойност достига 7245 млн. евро или 15,4% 
от БВП. В частния външен дълг наблюдаваните изменения през последното тримесе-
чие на 2016 г. са минимални и към края на 2016 г. е на стойност от 27483 млн. евро или 
58,5% от БВП. Към края на декември брутният външен дълг на страната е в размер на 
34728 млн. евро (73,9% от БВП).

Нетният външен дълг (изчислен като разлика между размера на брутния външен 
дълг и размера на брутните външни активи) в края на 2016 г. е в размер на 2876,4 млн. 
евро (6,1% от БВП) и намалява с 3826,7 млн. евро спрямо края на 2015 г., най-вече 
поради бързото нарастване на брутните външни активи на страната.



17www.bbr.bg

Икономически и финансов наблюдател
Четвърто тримесечие 2016 г.

Бюджетен сектор

За първи път от 2008 г. насам консолидираната фискална програма (КФП) приключва 
годината с излишък. Според предварителните данни на Министерството на финансите 
(МФ) салдото на КФП за 2017 г. е положително в размер на 1472,5 млн. лв. (1,6% от 
БВП), което е съществено над предварително заложената цел в Закона за държавния 
бюджет за 2016 г. (дефицит от 1,8 млрд. лв. или 2,0% от БВП). В сравнение с 2015 г. 
(дефицит от 2485 млн. лв.) бюджетната позиция се подобрява с 4,4 пп. Преизпълне-
нието на плана за ДБ в частта му за бюджетното салдо се дължи както на по-високите 
реализирани приходи в сравнение с предварително заложеното (приходите по всички 
видове данъци вървят над предварително планираното), така и на по-ниското усвоява-
не на разходите в сравнение с плана.
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Източник: МФ, НСИ

Постъпилите приходи и помощи по КФП през 2016 г. са в размер на 33 953,1 млн. 
лв. или 102,8% от годишните разчети. Съпоставено с 2015 г. приходите и помощите 
нарастват с 1 753,5 млн. лв. (5,4%). Основната причина за това е нарастването на да-

нъчните и неданъчните приходи, докато помощите (въстановени средства от ЕС) са на 
по-малка стойност в сравнение с 2015 г. В структурно отношение данъчните приходи 
(включително приходите от осигурителни вноски) за 2016 г. са на стойност от 26903,0 
млн. лв. или 103,5% спрямо планираните, като нарастват с 2047,3 млн. лв. (8,2%) спря-
мо 2015 г.  Неданъчните приходи са на стойност от 4 145,5 млн. лв. и са със 7,5% 
по-малко от планираните, но въпреки това надхвърлят неданъчните приходи за 2015 г. 
с 12,2% (или 449,3 млн. лв.). 

По всички видове данъци изпълнението на приходите през 2016 г. надхвърля пред-
варителните разчети. Приходите в частта на преките данъци са в размер на 5 037,3  
млн. лв. или 107,5% спрямо предвидените в разчетите за годината. Те са с 445,7 млн. 
лв. (9,7%) повече в сравнение с 2015 г. Приходите от корпоративни данъци за 2016 г. 
са в размер на 2 076,3 млн. лв. или 112,7% от годишния план. Съпоставено със същия 
период на предходната година приходите от корпоративни данъци нарастват с 215,9 
млн. лв. (11,6 %). Приходите от данъци върху доходите на физически лица са в размер 
на 2 944,3 млн. лв. или 104,0% от заложените в разчета за годината и нарастват с 225,2 
млн. лв. (8,3 %) спрямо 2015 г. Фактор за увеличаването на последните е ръстът на 
средната работна заплата, но значение има и увеличаването на заетостта в страната.

Приходите от косвени данъци за 2016 г. са в размер на 13 561,7 млн. лв. или 102,3% 
от годишния разчет. Тяхното увеличение спрямо 2015 г. е с 1 111,2 млн. лв. (8,9%). 
Приходите от ДДС са в размер на 8 553,0 млн. лв., като изпълнението спрямо предва-
рителния разчет е 101,7%. Те нарастват номинално с 813,0 млн. лв. (10,5 %) спрямо 
отчетените за същия период на предходната година. По-високото изпълнение спрямо 
предходната година се дължи на по-високите нетни постъпления от ДДС при сделки в 
страната, които отчитат номинален ръст от 916,4 млн. лв. (21,0 %) спрямо 2015 г. Нет-
ният размер на приходите от ДДС от внос са в размер от 3 272,5 млн. лв., като отрица-
телно влияние към тяхната динамика имат фактори като спадът на цената на суровия 
петрол, количествата на внасяните стоки за междинно потребление (черни и цветни 
метали и др.), курсът на щатския долар спрямо еврото и други.
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Приходите от акцизи (нето) внос, вътрешно производство и внесени в страната от 
други държави-членки на ЕС акцизни стоки са в размер на 4805,0 млн. лв., което пред-
ставлява 102,9% спрямо годишния разчет. Те нарастват номинално със 280,0 млн. 
лв. (6,2 %) спрямо приходите от акцизи за предходната година. Основната част от по-
стъпленията се формира от акцизи върху тютюневи изделия и горива (над 90%).

Постъпленията от мита са 173,1 млн. лв. или 115,4% от разчета. Те нарастват с 14,1 
млн. лв. (8,9%) спрямо приходите от мита за 2015 г. 

Приходите от социално и здравноосигурителни вноски са 7 317,8 млн. лв., което 
представлява 102,6% спрямо разчета за годината. Съпоставени с предходната година 
те нарастват с 5,3% (или 370,7 млн. лв.). 

Допълнителен фактор, макар и по-малък като значение от преизпълнението на при-
ходната част на КФП, за по-доброто бюджетно салдо в края на годината, е по-ниското 
усвояване на разходите. Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в 
бюджета на ЕС) за 2016 г. възлизат на 32 480,5 млн. лв., което представлява 93,3% от 
годишните разчети. 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.

Нелихвените разходи за 2016 г. са в размер на 30 887,0 млн. лв., което представля-
ва 94,7% от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи са в размер на 27 026,2 
млн. лв. (101,9% от разчета за годината), а капиталовите разходи възлизат на 3 860,8 
млн. лв. или 63,2% от разчетите. Лихвените плащания са в размер на 734,1 млн. лв. 
или 91,5% от планираните за 2016 г. Около 62% от лихвените плащания са за лихви по 
външни заеми.
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Източник: МФ

В края на 2016 г. фискалният резерв в частта му като депозити в БНБ и търговски 
банки е в размер на 11,1 млрд. лв. и представяла устойчив буфер за стабилността на 
държавните финанси и за посрещане на непредвидени разходи предвид нестабилната 
външна среда. Увеличаването на стойността му спрямо края на 2015 г. с 4,3 млрд. лв. 
се дължи както на реализирания излишък по КФР, така и на осъществените емисии 
еврооблигации през 2016 г.

Финансов сектор

Активите на банковата система продължават бързо да нарастват през четвъртото 
тримесечие на 2016 г. Към края на декември те са на стойност от 92,1 млрд. лв. и се по-
вишават с 2,3 млрд. лв. (2,5%) спрямо края на септември. Спрямо края на 2015 г. тяхна-
та стойност се увеличава с 4571 млн. лв. (или 5,2%), което съществено изпреварва тем-
па на растеж на показателя, регистриран през предходните три години. При това този 
ръст на банковите активи е реализиран почти изцяло само през втората половина на 
2016 г., след приключването на процеса на оценка на активите на банковата система. 
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През последните три месеца на 2016 г. се увеличава стойността на всички видове 
банкови активи, но с най-голяма сума се увеличават паричните средства на търговски-
те банки по сметки в централни банки (с 1174 млн. лв.) и на финансовите активи (със 
711 млн. лв.).
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Структура на активите
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Кредити и вземания Други активи Източник: БНБ

През последното тримесечие на годината се увеличава и стойността на „Кредити 
и вземания“ (с 348 млн. лв.), но все още търговските банки остават предпазливи при 
отпускането на нови кредити към нефинансови предприятия и домакинства, въпреки 
относително високата си ликвидност. Според данните от „Банков надзор“ стойността 
на кредитите към нефинансови предприятия намалява на годишна база (спрямо края 
на 2015 г.) със 105 млн. лв., а стойността на кредитите за домакинства се увеличава с 
263 млн .лв. Това до голяма степен се дължи на Националната програма за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради, която съществено се ускорява през 
втората половина на 2016 г.

Добрите резултати от проведената проверка на качеството на активите се очакваше 
да доведе до повишаване на готовност от страна на търговските банки да отпускат 
нови заеми към нефинансовия, частен сектор, още повече предвид увеличеното тър-
сене на заемен ресурс през 2016 г. Ограничаващи кредитния ръст фактори остават 
несигурната икономическа среда и ниската инвестиционна активност. Друга причина е 
въвеждането на нов, по-консервативен подход при оценката на финансовите активи и 
начина на тяхната обезценка.
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Кредити за нефинансови институции, годишен ръст (%)
Източник: БНБ, ББР

През последните три месеца стойността на кредитите с вероятност за необслужва-
не над 90 дни намалява с близо 650 млн. лв.. От началото на годината се наблюдава 
стабилна тенденция на спад в стойността на тази част от кредитния портфейл на тър-
говските банки. В края на 2016 г. делът на кредитите с вероятност за неплащане над 
90 дни са 12,8% от всички кредити (без тези за кредитни институции). Все пак, делът на 
„лошите“ кредити в общия кредитен портфейл на банките се запазва относително висок 
и продължава да е фактор, ограничаващ тяхната склонност за поемане на по-високи 
рискове в основната си дейност.
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В края на годината привлечените средства в банковата система са на стойност от 
78,6 млрд. лв. През четвъртото тримесечие на годината търговските банки продължа-
ват да намаляват лихвените проценти по привлечените средства, което все повече 
намалява стимулите на фирмите да държат свободните си парични средства в бан-
кови депозити. Въпреки това, през четвъртото тримесечие на годината депозитите на 
нефинансови предприятия се увеличават с 960 млн. лв. (до 21,4 млрд. лв. в края на 
декември), а депозитите на домакинства нарастват с 1509 млн. лв. (до 47,2 млрд. лв.).

Към края на 2016 г. капиталът на банковата система е на стойност 12,1 млрд. лв. и е 
с 610 млн. лв. повече спрямо края на предходната година. 
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Източник: БНБ, ББР

Печалбата след данъци на банковата система е в размер на 1 262,3 млн. лв. и е 
най-висока за последните 5 години. Основна причина за това е намалението на адми-
нистративните разходи (с 259 млн. лв. спрямо 2015 г.) и на разходите за обезценка (с 
286 млн. лв. по-малко спрямо 2015 г.). Фактор за по-високата печалба е и увеличението 
на нетния приход от лихви (с 34 млн. лв.) и на нетния приход от такси и комисиони (с 
30,7 млн. лв.). 
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Провизиране на кредитите

Източник: БНБ, ББР

Лихви

И през четвъртото тримесечие на годината продължава тенденцията на намаляване 
на лихвените равнища по кредити и депозити на фирми, наблюдавана през последни-
те две години. Основните фактори, обусловили тази динамика, са ниските стойности 
на основните референтни лихвени равнища в Еврозоната и в САЩ; задържането на 
дефлацията в България, както и ниското равнище на инфлация в ЕС 28 като цяло; 
високата ликвидност на банковата система, както и отрицателни лихвени равнища по 
„свръхрезервите“ на търговските банки, държани по сметки в БНБ, въведени в края на 
2015 г. Усреднените лихвени проценти по кредити на фирми намаляват по-бързо от 
тези по фирмените депозити, което води и до известно намаляване на лихвения спред 
през последните месеци на 2016 г.
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Лихвени равнища, кредити за фирми, нов бизнес, оригинален 
матуритет

Лихвен процент 12м средна

Източник: БНБ, ББР

През четвъртото тримесечие на 2016 г. усредненият лихвен процент по левови кре-
дити за фирми, нов бизнес за първи път пада под 4%. Силната конкуренция между тър-
говските банки за изрядните клиенти продължава да натиска лихвените проценти по 
кредитите надолу. В същото време при новите еврови кредити за фирми тенденцията 
на намаление на лихвените равнища почти е преустановена и през последните месеци 
тяхната средна стойност се колебае в диапазона между 4,5 и 5%. Лихвените равнища 
по нови кредити в щатски долари също преустановяват спада си през последните месе-
ци на годината и се колебаят в широк диапазон между 4 и 5%, но техният обем е малък 
и нямат особено влияние върху динамиката на общата усреднена стойност. 
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Лихвени равнища, депозити на фирми, нов бизнес, договорен 
матуритет

Лихвени равнища 12 м средна

Източник: БНБ, ББР

Лихвените равнища по депозити на фирми също продължават да намаляват през 
четвъртото тримесечие на 2016 г. Голяма част от търговските банки определят лихвени 
равнища по по-краткосрочните депозити в диапазона от 0,01-0,1%, което е красноречив 
показател, че банките като цяло се стремят максимално да ограничат привличането на 
нови депозити от фирми и граждани. Ниските лихвени равнища по привлечените сред-
ства съществено редуцира стимула на фирми и домакинства да държат спестяванията 
си в банкови депозити и ги насочва към други инструменти за вложение на парични 
средства.

Усреднените лихвени проценти по нови левови депозити на фирми през последното 
тримесечие на 2016 г. намаляват до нивото около 0,15%, докато по евровите депозити 
на фирми се задържат в диапазона между 0,20 и 0,25%. През последните два месеца 
на годината усреднените лихвени проценти по депозити на фирми в щатски долари, 
нов бизнес, регистрират известно повишение и се колебаят около ниво от 0,45%.
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Лихвен Спред (пп)

Източник: БНБ, ББР

Очакванията за динамиката на базисния лихвен процент, който определя динамика-
та на лихвените равнища по евровите депоизити (EURIBOR) са той да остане отрица-
телен през цялата 2017 г., като не се очакват съществени изменения в стойността му. 
Едва от 2018 г. се очаква да започне намаление на неговите отрицателни стойности и 
към края същата година вероятността той отново да стане положителен е относително 
висока. В същото време базисната лихва на FED вече започна да се повишава и през 
2017 г. се очаква да бъдат извършени поне още две нейни повишавания и към края 
на 2017 г. е вероятно да достигне равнища около 1,5%. В същото време е възможно 
FED да започне да намалява облигациите в портфейла си, щом основният лихвен про-
цент достигне 1% и така да започне ограничаване на програмата си за количествени 
облекчения. Всичко това ще засили лихвения диференциал в Еврозоната и в САЩ. 
Освен това във всички страни от Еврозоната инфлацията се засилва и дефлационните 
опасения все повече остават в миналото. Инфлационната динамика, както и евенту-
алното възстановяване на икономиката на Еврозоната, може да повлияе на бъдещите 
решения на ЕЦБ и тя да започне по-рано да затяга паричната си политика спрямо на-
стоящите очаквания
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Лихвени равнища по кредити и депозити на фирми, салда

Кредити Депозити ИПЦ 12м

Източник: БНБ, НСИ

Въпреки че лихвените равнища по депозитите достигат исторически най-ниските си 
равнища, реалният лихвен процент продължава да бъде положителен поради дефла-
цията в страната. През декември националният дванадесетмесечен индекс на потреби-
телските цени вече е слабо положителен и вече плътно се доближава до номиналните 
годишни лихвени проценти по депозити на фирми. Динамиката на инфлацията през 
следващите месеци ще бъде един от факторите, които ще ограничават по-нататъшното 
намаляване на лихвите по фирмените кредити. В същото време, ниската положителна 
инфлация едва ли ще доведе до повишаване на лихвите по депозитите, като се има 
предвид ниското равнище на лихвите по привлечените средства в ЕС 28 и запазването 
на програмата на ЕЦБ за лихвени облекчения.

През 2016 г. се наблюдава тенденция на намаляване на лихвения спред. Неговата 
стойност спада от около 4,4 пп в началото на 2016 г. до около 4,0 пп в края ѝ. Намале-
нието на лихвения спред се дължи на по-бързото намаление на лихвените равнища по 
кредитите за фирми в сравнение с това по депозитите им. По-нататъшната динамика 
до голяма степен ще зависи от изменението на лихвените равнища по кредитите, ако 
допуснем, че тези по депозитите са достигнали своя минимум и в бъдеще се очаква да 
се колебаят около достигнатото равнище.
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Търговски банки
Активи - общо (млн. лева)

Дек` 12 Дек` 13 Дек`14 Дек` 15 Дек` 16 ∆ (12m)

Уникредит 12 658.5 12 728.1 14 843.8 17 368.3 18 625.8 1 257.5

ДСК 8 727.6 8 882.4 9 977.8 11 100.3 11 643.0 542.7

ПИБ 6 907.3 7 445.9 8 645.8 8 679.9 8 852.5 172.5

ОББ 6 347.6 6 715.1 6 570.3 6 559.3 6 831.7 272.4

Пощенска банка 5 630.4 5 697.5 6 145.6 5 759.6 6 818.3 1 058.7

Райфайзен 6 171.7 5 959.6 5 981.4 6 450.2 6 323.6 -126.7

СЖ Банк 3 584.4 3 664.6 4 571.8 5 273.5 5 934.8 661.3

ЦКБ 3 348.0 3 746.3 4 181.0 4 642.0 4 969.9 328.0

СИ Банк 2 082.9 2 187.6 2 457.3 2 687.4 3 102.3 414.9

Пиреос 3 098.8 3 355.8 3 250.5 2 860.8 2 907.7 46.9

Алианц 1 868.3 1 977.4 2 097.4 2 324.1 2 463.8 139.7

Инвестбанк 1 370.6 1 676.4 1 913.7 1 953.2 1 916.5 -36.6

ББР 1 694.2 1 781.3 1 921.6 1 614.0 1 911.4 297.3

Прокредит Банк 1 329.2 1 351.1 1 423.9 1 517.6 1 850.9 333.2

Общинска банка 1 017.4 1 155.6 1 246.7 1 193.0 1 320.4 127.4

ИА Банк 849.1 971.6 1 109.5 1 198.4 1 302.3 104.0

БАКБ 828.3 777.7 815.3 1 014.4 1 071.3 56.9

Сити Банк 542.0 635.4 916.5 832.6 829.1 -3.5

Париба 403.1 453.3 743.3 790.8 750.5 -40.3

Д Банк 743.1 703.8 712.7 672.3 725.9 53.6

TBI 189.0 408.0 480.1 514.9 593.9 79.0

ING Банк 883.7 612.0 598.5 585.8 540.5 -45.2

Токуда 459.8 417.4 441.7 427.6 387.3 -40.3

Тексим 126.4 123.2 146.4 176.2 199.8 23.5

Виктория 522.7 407.2 194.8 166.9 128.5 -38.4

Алфа Банк 3 691.8 3 655.2 3 663.1 1 064.0

Банки - общо 82 415.7 85 746.7 85 134.8 87 524.3 92 095.0 4 570.7

* От март `16 Алфа Банк се вля в Пощенска банка (Юробанк България АД).

Капитал (млн. лева)
Дек` 12 Дек` 13 Дек`14 Дек` 15 Дек` 16 ∆ (12m)

Уникредит 2 130.8 2 162.3 2 240.7 2 507.8 2 709.8 202.1

ДСК 1 447.9 1 492.9 1 562.4 1 584.8 1 537.7 -47.1

Пощенска банка 798.6 825.2 828.3 920.0 1 148.0 227.9

ОББ 1 069.8 1 087.0 1 165.3 1 237.3 1 083.5 -153.8

Райфайзен 908.6 863.3 909.4 901.2 910.3 9.1

ПИБ 511.2 538.6 728.3 745.5 841.8 96.2

ББР 682.9 673.2 680.6 708.9 756.6 47.7

СЖ Банк 475.1 497.0 536.8 584.2 675.9 91.7

ЦКБ 347.9 357.0 363.7 380.5 418.4 38.0

Пиреос 626.8 630.1 598.0 450.9 364.2 -86.6

СИ Банк 294.9 291.3 258.4 293.9 332.5 38.6

Прокредит Банк 154.2 167.5 173.1 193.4 231.9 38.4

Алианц 176.7 193.5 199.7 195.6 217.1 21.6

Инвестбанк 161.6 178.0 183.5 176.8 182.1 5.3

БАКБ 178.2 165.7 155.6 158.8 166.6 7.9

TBI 33.5 52.7 70.0 106.3 133.2 27.0

ИА Банк 80.9 82.0 85.5 89.7 101.7 12.0

Д Банк 65.6 66.7 91.3 91.3 91.9 0.6

Общинска банка 63.4 69.6 75.4 80.9 90.5 9.6

Токуда 63.5 58.2 51.0 45.6 44.9 -0.7

Виктория 42.4 36.1 21.2 10.9 36.3 25.3

Тексим 32.7 33.0 32.2 34.1 35.1 1.1

Сити Банк 22.5 10.1 11.8 10.1 0.9 -9.2

ING Банк 6.4 1.0 1.8 -2.4 -2.4 0.0

Париба 15.9 16.0 12.4 4.2 -3.0 -7.1

Алфа Банк -223.9 -216.6 -225.3 -15.1

Банки - общо 10 850.1 11 164.4 10 838.8 11 523.2 12 133.5 610.3



25www.bbr.bg

Икономически и финансов наблюдател
Четвърто тримесечие 2016 г.

Привлечени средства - общо (млн. лева)
Дек` 12 Дек` 13 Дек`14 Дек` 15 Дек` 16 ∆ (12m)

Уникредит 10 282.1 10 390.5 12 355.9 14 575.6 15 622.6 1 047.0
ДСК 7 164.2 7 291.1 8 310.7 9 415.3 9 902.6 487.3
ПИБ 6 386.2 6 895.0 7 896.1 7 464.1 7 698.0 233.8
ОББ 5 261.3 5 607.8 5 380.4 5 293.7 5 713.4 419.7
Пощенска банка 4 787.8 4 829.1 5 276.5 4 785.6 5 624.5 838.9
Райфайзен 5 156.4 5 022.7 4 994.7 5 474.1 5 342.9 -131.1
СЖ Банк 3 054.2 3 112.6 3 955.7 4 617.4 5 190.2 572.8
ЦКБ 2 984.2 3 371.6 3 808.3 4 184.6 4 469.6 285.0
СИ Банк 1 778.2 1 888.3 2 166.8 2 367.7 2 737.1 369.4
Пиреос 2 441.8 2 713.7 2 632.7 2 263.1 2 504.2 241.2
Алианц 1 638.2 1 737.0 1 887.0 2 120.5 2 236.6 116.1

Инвестбанк 1 189.5 1 483.1 1 728.5 1 724.6 1 671.2 -53.4

Прокредит Банк 1 158.4 1 168.7 1 238.9 1 317.8 1 611.8 293.9

Общинска банка 949.5 1 081.7 1 165.8 1 105.8 1 223.8 118.0

ИА Банк 765.8 887.1 1 021.5 1 073.0 1 162.3 89.3

ББР 993.7 1 101.8 1 236.8 902.3 1 150.6 248.3

БАКБ 646.7 607.7 654.9 840.7 892.7 52.1

Сити Банк 509.0 615.9 895.3 814.7 822.3 7.6

Париба 371.7 421.4 715.6 769.7 730.4 -39.4

Д Банк 674.1 633.5 615.6 575.6 630.8 55.2

ING Банк 852.6 602.3 587.4 581.5 538.7 -42.8

TBI 151.6 345.5 395.6 400.5 448.7 48.2

Токуда 393.7 355.9 387.5 380.4 341.3 -39.1

Тексим 92.2 89.0 112.8 140.1 162.0 21.9

Виктория 476.1 367.5 170.7 125.2 91.2 -34.0

Алфа Банк 3 901.9 3 860.1 3 880.7 964.2

Банки - общо 70 701.8 73 882.4 73 528.9 74 345.8 78 584.7 4 239.0

Кредити и аванси (брутни) - общо (млн. лева)
Дек` 12 Дек` 13 Дек`14 Дек` 15 Дек` 16 ∆ (12m)

Уникредит 10 999.5 11 354.8 12 458.7 15 224.2 15 502.9 278.7

ДСК 8 097.6 7 968.5 9 184.3 10 352.4 10 468.5 116.1

ПИБ 4 744.0 5 614.2 6 976.2 6 466.0 7 256.2 790.1

Пощенска банка 5 021.6 5 110.3 5 795.6 5 508.8 6 424.6 915.8

ОББ 5 494.2 5 745.0 5 948.1 5 821.5 5 452.6 -368.9

Райфайзен 5 281.3 5 138.8 4 373.7 5 747.7 5 309.9 -437.8

СЖ Банк 2 916.1 3 212.2 3 441.7 4 737.7 5 241.1 503.5

ЦКБ 1 863.5 2 132.2 2 194.3 3 248.4 3 797.6 549.2

Пиреос 2 898.2 3 304.4 3 209.9 2 890.5 2 878.0 -12.5

СИ Банк 1 765.5 1 875.8 2 060.6 2 273.7 2 518.4 244.8

Алианц 1 390.7 1 425.8 1 353.7 1 878.9 1 897.3 18.4

Прокредит Банк 1 095.5 1 139.7 1 168.6 1 427.1 1 743.7 316.6

ББР 1 483.7 1 393.0 1 288.5 1 413.6 1 640.8 227.2

ИА Банк 555.8 679.8 708.2 981.6 1 160.2 178.6

Инвестбанк 836.9 789.2 937.6 1 241.9 1 109.6 -132.3

БАКБ 747.8 621.0 663.9 906.9 957.1 50.2

Париба 336.4 419.7 624.3 659.4 743.7 84.3

Сити Банк 300.4 340.3 643.7 161.2 710.0 548.8

Общинска банка 419.4 519.2 445.3 612.7 605.9 -6.8

Д Банк 383.1 340.3 376.2 448.7 555.9 107.2

TBI 155.6 321.1 412.0 471.8 534.5 62.7

ING Банк 340.2 419.8 389.3 449.3 413.1 -36.1

Токуда 287.9 257.2 236.4 300.1 259.2 -40.9

Виктория 376.7 341.3 176.6 172.4 136.7 -35.7

Тексим 60.0 49.0 68.9 58.9 124.6 65.6

Алфа Банк 1 379.5 1 286.9 1 382.1 923.8

Банки - общо 64 726.0 68 114.3 66 567.2 74 457.1 76 605.6 3 060.3
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Кредити (брутни) - предприятия (млн. лева)
Дек` 12 Дек` 13 Дек`14 Дек` 15 Дек` 16 ∆ (12m)

Уникредит 6 577.8 6 580.9 6 808.8 6 995.8 7 329.5 333.7
ПИБ 3 775.9 4 210.3 4 974.3 4 120.4 4 058.0 -62.4
ОББ 2 777.9 2 653.7 2 670.1 2 736.2 2 485.5 -250.7
ДСК 2 129.4 2 007.8 2 172.6 2 131.7 2 356.0 224.3
Пощенска банка 2 339.5 2 208.0 2 208.2 2 279.0 2 329.4 50.4
Райфайзен 3 503.1 3 019.7 2 375.6 2 190.3 2 273.4 83.2
СЖ Банк 1 902.0 1 908.1 2 069.2 2 072.8 2 117.3 44.5
ЦКБ 1 338.6 1 447.4 1 448.8 1 685.6 1 620.4 -65.2
Пиреос 2 215.4 2 031.3 2 053.6 1 635.2 1 489.8 -145.3
Прокредит Банк 945.3 948.7 928.5 1 137.7 1 205.1 67.4
СИ Банк 793.5 832.2 887.8 919.1 988.5 69.4

ББР 539.4 569.7 735.6 715.2 802.7 87.5

БАКБ 582.7 512.1 567.3 648.0 752.8 104.8

Инвестбанк 500.4 496.5 664.1 782.8 699.4 -83.4

Алианц 626.2 598.0 632.6 629.6 539.7 -89.9

ИА Банк 378.5 411.5 466.2 482.1 500.0 17.9

Д Банк 283.6 258.1 264.7 289.6 319.2 29.6

Общинска банка 286.8 280.9 265.4 269.9 283.3 13.5

ING Банк 292.4 254.0 302.3 314.8 248.8 -66.0

Сити Банк 167.2 179.8 203.1 151.4 180.4 29.0

Париба 166.6 104.9 177.2 171.4 158.2 -13.2

Токуда 179.8 184.8 184.7 164.0 151.7 -12.3

TBI 70.4 107.9 126.0 134.6 127.7 -6.9

Виктория 242.3 204.1 131.0 94.7 82.9 -11.8

Тексим 16.1 18.2 31.6 36.1 57.1 21.1

Алфа Банк 921.8 843.2 939.1 465.3

Банки - общо 38 166.3 38 305.8 34 319.3 33 284.9 33 180.3 -104.6

Кредити (брутни) - граждани (млн. лева)
Дек` 12 Дек` 13 Дек`14 Дек` 15 Дек` 16 ∆ (12m)

ДСК 5 160.5 5 008.4 4 853.9 4 894.9 4 718.9 -176.1

Пощенска банка 1 995.0 2 013.3 2 045.9 2 052.6 2 240.7 188.1

Уникредит 2 434.5 2 435.7 2 363.6 2 192.9 2 127.6 -65.3

ОББ 2 380.4 2 240.2 2 140.7 1 929.4 1 837.8 -91.5

Райфайзен 1 409.9 1 619.2 1 534.6 1 490.0 1 591.8 101.8

ПИБ 853.5 885.7 1 275.6 1 479.3 1 442.9 -36.3

СЖ Банк 895.5 966.8 1 125.6 1 292.2 1 402.5 110.3

СИ Банк 488.7 505.4 555.3 602.7 688.6 85.9

Алианц 522.9 539.4 552.0 570.4 584.5 14.1

ЦКБ 232.2 227.5 273.0 370.3 508.0 137.7

ББР 2.7 2.8 3.4 13.5 401.5 388.0

Пиреос 513.2 459.4 433.7 353.7 290.0 -63.7

TBI 81.0 157.3 180.2 198.6 246.0 47.4

Инвестбанк 171.9 148.6 161.9 145.7 143.0 -2.7

Общинска банка 61.3 61.4 63.4 68.2 72.0 3.7

Прокредит Банк 100.7 97.2 101.8 37.6 51.3 13.7

ИА Банк 27.0 28.2 35.2 45.5 48.9 3.5

Д Банк 31.2 33.4 42.7 37.1 48.3 11.2

БАКБ 30.8 29.3 30.0 37.7 46.4 8.7

Токуда 35.4 32.7 35.2 39.0 43.3 4.3

Тексим 3.5 9.5 13.8 17.6 20.8 3.2

Виктория 120.2 126.0 29.1 18.5 17.2 -1.4

Париба 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ING Банк 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Сити Банк 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Алфа Банк 446.6 434.3 436.5 421.1

Банки - общо 18 415.2 18 503.9 18 290.0 18 311.6 18 575.3 263.7
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Печалба преди обезценка и данъци (млн. лева)
Дек` 12 Дек` 13 Дек`14 Дек` 15 Дек` 16 ∆ (12m)

Уникредит 408.1 390.5 431.8 437.8 482.6 44.8
ДСК 436.2 371.6 386.8 440.0 417.1 -22.9
ПИБ 68.2 89.9 325.8 341.8 255.2 -86.6
ОББ 164.8 141.0 181.7 200.3 238.3 38.0
Пощенска банка 118.3 115.0 143.0 164.9 221.2 56.3
Райфайзен 144.9 128.2 150.9 126.8 141.6 14.9
СЖ Банк 73.8 67.8 81.8 108.1 121.9 13.8
ЦКБ 20.6 18.2 13.2 37.2 65.3 28.1
Алианц 28.0 32.3 38.5 45.0 47.6 2.6
Прокредит Банк 33.7 28.4 31.9 37.9 45.4 7.6
ББР 46.7 48.7 47.4 41.4 44.9 3.5

СИ Банк 24.2 31.9 40.8 39.8 38.8 -1.1

Инвестбанк -5.3 -3.3 13.7 12.1 25.5 13.4

Д Банк 1.9 11.9 10.0 9.9 17.7 7.8

ИА Банк 6.0 3.7 9.4 29.5 14.3 -15.2

БАКБ -6.7 -9.4 -4.1 3.8 14.3 10.5

TBI -5.4 10.0 15.8 11.8 14.2 2.4

Сити Банк 15.3 22.5 10.0 13.0 10.5 -2.6

Общинска банка 25.0 16.3 6.8 5.1 4.0 -1.1

Тексим -5.8 -3.7 0.5 1.4 1.1 -0.3

Токуда 2.5 4.6 4.3 -4.3 -2.1 2.3

ING Банк 5.4 6.5 -0.5 4.9 -3.3 -8.2

Пиреос 77.8 56.1 33.8 -8.9 -4.8 4.1

Виктория -17.3 -14.7 -14.9 -9.3 -5.6 3.7

Париба 5.2 -0.6 -0.3 -3.6 -8.0 -4.4

Алфа Банк 30.3 20.0 21.2 3.0

Банки - общо 1 844.8 1 719.8 1 989.6 2 112.8 1 765.0 111.1

Декември`16

Печалба 
преди 

данъци ∆ (12m)
Печалба (% 

от обща)

Кредити за  
фирми (% 
от общо)

Кредити / 
Капитал

BGN mln BGN mln % % съотн.

Уникредит 325 2 23.03 22.09 5.72

ОББ 124 48 8.76 7.49 5.03

ДСК 314 -26 22.24 7.10 6.81

Пощенска банка 134 26 9.51 7.02 5.60

Райфайзен 147 79 10.40 6.85 5.83

ПИБ 100 86 7.12 12.23 8.62

БАКБ 6 6 0.43 2.27 5.74

Пиреос -66 68 -4.70 4.49 7.90

СЖ Банк 100 19 7.07 6.38 7.75

ИА Банк 12 7 0.82 1.51 11.40

Инвестбанк 2 0 0.11 2.11 6.09

Общинска банка 2 -4 0.18 0.85 6.69

Прокредит Банк 42 11 3.00 3.63 7.52

Алианц 34 22 2.40 1.63 8.74

ЦКБ 31 21 2.18 4.88 9.08

СИ Банк 33 13 2.38 2.98 7.58

ING Банк -1 3 -0.06 0.75

Д Банк 1 0 0.07 0.96 6.05

Сити Банк 10 0 0.70 0.54

Токуда -2 2 -0.11 0.46 5.78

TBI 25 -5 1.80 0.38 4.01

Париба -7 1 -0.51 0.48

Виктория -6 4 -0.40 0.25 3.77

Тексим 0 0 0.01 0.17 3.54

ББР 50 7 3.54 2.42 2.17

Банки - общо 1410 397 6.39
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Декември`16

Приходи / 
Разходи 
(преди 

обезценка) ∆ (12m)

Приходи / 
Разходи 

(след 
обезценка) ∆ (12m)

Текуща 
обезценка 
/ Кредити

% п.п. % п.п. %

Уникредит 31.91% -6.98 53.29% -0.68 1.02

ОББ 38.32% -6.89 67.97% -11.32 2.10

ДСК 33.38% -2.64 48.95% -1.61 0.99

Пощенска банка 36.57% -8.26 59.82% -3.59 1.36

Райфайзен 53.76% -4.67 52.12% -26.47 -0.09

ПИБ 42.04% 3.98 77.19% -19.07 2.13

БАКБ 59.87% -26.66 83.07% -16.33 1.09

Пиреос 92.80% 8.77 188.99% -52.75 2.13

СЖ Банк 39.23% -10.13 49.50% -12.68 0.42

ИА Банк 61.41% 15.87 68.83% -21.59 0.24

Инвестбанк 57.78% -12.25 106.15% 11.09 2.15

Общинска банка 90.82% 2.74 94.28% 8.49 0.25

Прокредит Банк 51.06% -5.55 54.24% -8.97 0.18

Алианц 47.75% -5.12 62.93% -24.63 0.72

ЦКБ 60.85% -14.38 81.36% -12.49 0.91

СИ Банк 59.48% -5.08 64.14% -16.74 0.21

ING Банк 99.55% 8.91 100.88% -14.09 0.06

Д Банк 51.24% -17.89 95.91% -1.51 3.07

Сити Банк 60.14% 8.39 60.84% 9.08 0.02

Токуда 87.23% -3.06 99.66% -12.15 0.63

TBI 50.96% 6.82 62.22% 8.16 1.41

Париба 153.85% -8.75 156.27% -6.52 0.04

Виктория 154.70% -27.52 180.50% -81.10 0.75

Тексим 80.98% -8.69 87.05% -12.15 0.77

ББР 20.68% -8.56 11.70% -15.51 -0.31

Банки - общо 43.20% -4.95 63.15% -11.21 1.05
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Ключови показатели за българската икономика

2012 2013 2014 2015 Q1’2016 Q2’2016 Q3’2016 Q4’2016
Номинален БВП (млрд.лв.) 82,0 82,2 83,6 88,6 19,2 22,3 25,3 25.4
Реален БВП (%, годишен ръст)1 0,0 0,9 1,3 3,6 3,6 3,5 3,2 3.4
Инфлация (%, ХИПЦ, 12 м) 2,8 -0,9 -2,0 -0,9 -1,9 -1,9 -1,1 -1.3
Номинална работна заплата (лв.) 731 775 822 894 922 946 941 990
Ниво на безработица (15-64 г., %) 12,4 13,0 11.5 9.2 8,7 8,2 7,1 6.7
Текуща сметка (% от БВП, 12 м) -0,9 1,3 0,1 0,4 0,7 2,3 3,1 3.9
ПЧИ в България (млн. евро, 12 м) 1320,9 1383,7 1160,9 1692,4 1382,2 1517,0 1049,3 682.8
Брутен Външен дълг (% от БВП) 89,9 87,9 92,0 75,3 73,2 73,9 72,7 73.9
USD/BGN2 1,48 1,42 1,61 1,79 1,72 1,76 1,75 1.86
Бюджетно салдо (% от БВП) -0,4 -1,8 -3,7 -2,9 2,1 3,5 3,8 1.7

Източник: НСИ, БНБ, МФ, ББР

Използвани са данни, които са публикувани до 28 февруари 2017 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.

1 Сезонно неизгладени данни
2 В края на периода


