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За януари 2011 текущата сметка е положителна – EUR 158.1 млн. (0.4% от БВП), при
дефицит от EUR 291.9 млн. (0.8% от БВП) за януари 2010

10%**

Брутният външен дълг в края на януари 2011 е EUR 36 318.3 млн. (96.3% от БВП),
което е с EUR 361.2 млн. по-малко в сравнение с края на 2010

Безработица (%)

9.10%

9.20%

Чуждестранните резерви спаднаха с 0.9% на месечна база (EUR 105.6 млн.) до EUR
12.33 млрд. към края на февруари 2011
Текуща
сметка/БВП (%)

-9.90%

-0.80%
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Търговско
салдо EUR млн

-4 174

-2 401

-2993**

ПЧИ EUR млн.

3 821

1 639

2150**

Сезонно изгладените данни на БВП показват растеж от 2.1% през четвъртото тримесечие на 2010 спрямо третото тримесечие и растеж от 2.8% през четвъртото
тримесечие спрямо същото тримесечие на предходната година
Общият показател на бизнес климата намалява с 4.1 пункта спрямо февруарското
си равнище
Годишната инфлация за февруари 2011 спрямо февруари 2010 е 5.2%

Държавен
дълг и държавно гарантиран
дълг/БВП (%)

15.5%

16.7%

16.5%**

Бюджетeн излишък/БВП (%)

-0.79%

0.70%

- 2.5%**

Средна
доходност
10 годишни ДЦК

5.50%

4.72%

4.17%**

Източник: БНБ, прогнози, Министерство на финансите*, ОББ**

Общият индекс на цените на производител през януари 2011 се увеличава с 12.1%
в сравнение със същия месец на 2010
По предварителни данни през януари 2011 индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, нараства с 3.2% в сравнение с декември 2010
През януари 2011 оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, е с 0.4% под равнището от същия месец на предходната година
Безработицата през февруари 2011 е 9.78%, без промяна в сравнение с предходния месец
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Фискалният резерв възлиза на BGN 5.1 млрд. към февруари 2011
През февруари 2011 годишният прираст на широките пари (паричният агрегат М3)
е 5.9% при 7.1% през януари 2011
В края на февруари 2011 депозитите на Неправителствения сектор са BGN 43.793
млрд. (59.4% от БВП)
През февруари 2011 депозитите от граждани и домакинства се увеличават с 0.9%
(BGN 244 млн.) и достигат 45.2% от общата сума на привлечените средства в системата
През февруари 2011 средните цени на имотите в седемте най-големи града в България се увеличиха средно с 0.1%
Общият обем на БФБ през февруари 2011 възлезе на BGN 49,927млн.
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ВЪНШЕН СЕКТОР
1.Платежен баланс
За януари 2011 текущата сметка е положителна – EUR 158.1 млн. (0.4% от БВП), при
дефицит от EUR 291.9 млн. (0.8% от БВП) за януари 2010

Платежен баланс (EUR млн .)
Източник:БНБ
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За януари 2011 текущата сметка е положителна – EUR 158.1 млн. (0.4% от БВП), при дефицит от EUR 291.9 млн. (0.8% от БВП) за януари 2010. Факторите за увеличението на салдото
по текущата сметка са по-високите салда по статия Стоки (с EUR 281 млн.), по статия Доход
(с EUR 87.3 млн.) и по статия Услуги (с EUR 83.5 млн.). Търговското салдо за януари 2011 е
положително, в размер на EUR 111.7 млн. (0.3% от БВП), при отрицателно салдо от EUR
169.4 млн. (0.5% от БВП) за януари 2010. Износът (FOB) за януари 2011 е за EUR 1590.6
млн., при EUR 921.3 млн. за януари 2010. Това е ръст от 72.6% на годишна база, при ръст от
13.2% на годишна база за януари 2010 Вносът (FOB) за януари 2011 e EUR 1478.9 млн., при
EUR 1090.7 млн. за януари 2010. На годишна база той нараства с 35.6%, при спад от 5% на
годишна база за януари 2010. Салдото по услугите за януари 2011 е положително, в размер
на EUR 60 млн., при отрицателно салдо от EUR 23.4 млн. за януари 2010. Салдото по статията Доход за януари 2011 е отрицателно, в размер на EUR 62.8 млн., при отрицателно салдо
от EUR 150 млн. за януари 2010. Нетните постъпления от текущи трансфери за януари 2011
възлизат на EUR 49.1 млн. (0.1% от БВП) при EUR 50.9 млн. (0.1% от БВП) за януари 2010.
Капиталовата сметка3 за януари 2011 е отрицателна в размер на EUR 2.6 млн., при отрицателна от EUR 6.6 млн. за януари 2010 Финансовата сметка за януари 2011 е отрицателна –
EUR 624.8 млн., при отрицателна сметка от EUR 195 млн. за януари 2010. Преките инвестиции в чужбина за януари 2011 са EUR 8.4 млн., при EUR 6.1 млн. за януари 2010. Преките
чуждестранни инвестиции в страната са EUR 103.8 млн. (0.3% от БВП), при EUR 57.3 млн.
(0.2% от БВП) за януари 2010. Портфейлните инвестиции – активи за януари 2011 намаляват
с EUR 3.5 млн., а за януари 2010 се увеличават с EUR 37.4 млн. Портфейлните инвестиции –
пасиви за януари 2011 намаляват със EUR 112.6 млн. За януари 2010 нарастват с EUR 4.4
млн. Други инвестиции – активи за януари 2011 нарастват с EUR 377.8 млн., при намаление
от EUR 261.3 млн. за януари 2010 Други инвестиции – пасиви за януари 2011 намаляват с
EUR 232.8 млн., при намаление от EUR 472.6 млн. за януари 2010. За отчетния период статията Грешки и пропуски има отрицателна стойност, в размер на EUR 159 млн. За януари 2010
статията е положителна – EUR 70.6 млн. Общият баланс за януари 2011 е отрицателен, в
размер на EUR 628.3 млн., при отрицателен общ баланс от EUR 422.9 млн. за януари 2010
За януари 2011 резервните активи на БНБ намаляват с EUR 628.3 млн., при намаление от
EUR 422.9 млн. за същия период на 2010.
2.Външен дълг
Брутният външен дълг в края на януари 2011 е EUR 36 318.3 млн. (96.3% от БВП), което
е с EUR 361.2 млн. по-малко в сравнение с края на 2010

Източник:БНБ
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Брутният външен дълг в края на януари 2011 е EUR 36 318.3 млн. (96.3% от БВП), което е с
EUR 361.2 млн. по-малко в сравнение с края на 2010 (EUR 36 679.5 млн., 101.8% от БВП). В
сравнение с края на януари 2010 (EUR 37 411 млн.) брутният външен дълг намалява с EUR
1092.7 млн. В края на януари 2011 дългосрочните задължения са EUR 25 044.6 млн. (69% от
дълга), а краткосрочните – EUR 11 273.7 млн. (31% от дълга). Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на януари 2011 е EUR 2722.2 млн. (7.2% от БВП). Спрямо
края на 2010 той намалява със EUR 150.9 млн. В сравнение с края на януари 2010 (EUR
2880.5 млн.) дългът на сектора намалява със EUR 158.3 млн. Външните задължения на сектор Банки са EUR 6659.4 млн. (17.7% от БВП). Те намаляват с EUR 202.7 млн. (3%) спрямо
края на 2010. В сравнение с края на януари 2010 (EUR 7892.6 млн.) дългът на сектора намалява с EUR 1233.3 млн. Дългът на Други сектори е EUR 12 106 млн. Той намалява спрямо
края на 2010 с EUR 90.4 млн. В сравнение с края на януари 2010 (EUR 12 012.8 млн.) дългът
на сектора нараства с EUR 93.2 млн. В края на януари 2011 вътрешнофирменото кредитиране е EUR 14 830.8 млн., което е с EUR 82.8 млн. (0.6%) повече в сравнение с края на 2010.
Спрямо края на януари 2010 (EUR 14 625.1 млн.) дългът на сектора се увеличава с EUR
205.7 млн. През януари 2011 извършените плащания по обслужването на брутния външен
дълг са EUR 540.5 млн. (1.4% от БВП) при EUR 966.9 млн. (2.7% от БВП) за същия период на
2010. През януари 2011 получените кредити и депозити от нерезиденти са EUR 288.4 млн.
(0.8% от БВП) при EUR 346.7 млн. (1% от БВП) за същия период на 2010. От тях, за отчетния
период, EUR 6.6 млн. (2.3%) са за сектор Държавно управление, EUR 58.8 млн. (20.4%) за
сектор Банки, EUR 24.2 млн. (8.4%) за Други сектори, а EUR 198.9 млн. (68.9%) са задължения по вътрешнофирмено кредитиране. Нетният външен дълг в края на януари 2011 е EUR
18 399.9 млн. Той нараства с EUR 63.2 млн. (0.3%) в сравнение с края на 2010 (EUR 18 336.7
млн.). Като процент от БВП в края на януари 2011 той е 48.8%, понижавайки се с 2.1 процентни пункта спрямо края на 2010 (50.9%). Към 31 януари 2011 брутните външни активи са EUR
17 918.4 млн. при EUR 18 342.7 млн. в края на декември 2010. В края на януари 2010 нетни-
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ят външен дълг е EUR 19 633.9 млн. или 54.5% от БВП.
3. Чуждестранни резерви
Чуждестранните резерви спаднаха с 0.9% на месечна база (EUR 105.6 млн.) до EUR
12.33 млрд. към края на февруари
Чуж дестранни резерви
Източник: БНБ
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Чуждестранните резерви спаднаха с 0.9% на месечна база (EUR 105.6 млн.) до EUR 12.33
млрд. към края на февруари 2011 по данни на БНБ. Депозитът на правителството спадна с
7.6% (EUR 187 млн.) през февруари след спадането с 10.8% през януари за да стигнат до
18.4% от всички чуждестранни резерви към края на февруари в сравнение с 25% по-рано.
Парите в обращение също спадат (с 0.8% на месечна база до EUR 33.8 млн.). Всички останали компоненти имат положителен принос с депозитите на търговските банки, който се увеличава до 3.4% (EUR 97.2 млн.) през месеца. Основното подобрение се дължеше на 55.5%
увеличение на холдингите на други депозанти. На годишна база стойността на чуждестранните резерви спадна с 5%. Нивото на чуждестранните резерви към краткосрочния дълг се
увеличи до 113.7% към края на 2010, 111.5% към края на ноември 104.6% към края на 2009
96.5% към края на 2008.
II. РЕАЛЕН СЕКТОР
1.Брутен вътрешен продукт
Сезонно изгладените данни на БВП показват растеж от 2.1% през четвъртото тримесечие на 2010 спрямо третото тримесечие и растеж от 2.8% през четвъртото тримесечие
спрямо същото тримесечие на предходната година

Темп на прираст на БВП спрямо
съответния период на предходната
година
Източник:НСИ
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През четвъртото тримесечие на 2010 БВП възлиза на BGN 19 962 млн. по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП е съответно EUR 10 206.5 млн., като на човек се падат EUR 1 359.4.
Сезонно изгладените данни на БВП показват растеж от 2.1% през четвъртото тримесечие на
2010 спрямо третото тримесечие и растеж от 2.8% през четвъртото тримесечие спрямо същото тримесечие на предходната година. През 2010 БВП възлиза на BGN 70 474.3 млн. по
текущи цени. Преизчислен в евро, БВП е съответно EUR 36 033 млн, като на човек се падат
EUR 4 786.8. БВП в стойностен обем, текущи цени. По предварителни данни произведеният
брутен вътрешен продукт (БВП) през четвъртото тримесечие на 2010 възлиза на BGN 19 962
млн. по текущи цени. На човек от населението се падат BGN 2 658.8 от стойностния обем на
показателя. При среден за тримесечието валутен курс от BGN 1.440271 за щатски долар БВП
възлиза на 13 860 млн. долара и съответно 1 846.1 долара на човек от населението. Преизчислена в евро, стойността на БВП възлиза на EUR 10 206.5 млн., като на човек от населението се падат EUR 1 359.4. Създадената от отраслите на националната икономика брутна
добавена стойност през четвъртото тримесечие на 2010 възлиза на BGN 17 012.5 млн. по
текущи цени. Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност
на икономиката с 5.5 процентни пункта през четвъртото тримесечие на 2010 спрямо същото
тримесечие на предходната и достига до 33.4%. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, е 63.3%, което е с 6 процентни пункта по-малко спрямо съответния период на предходната . Относителният дял на аграрния
сектор в добавената стойност на икономиката се увеличава с 0.5 процентни пункта и достига
3.3% през четвъртото тримесечие на 2010. За индивидуално потребление на населението
през четвъртото тримесечие на 2010 се изразходва 69.7% от произведения БВП. Инвестициите (брутообразуване в основен капитал) формират 28.3% от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е отрицателно в размер на BGN 1 766.4 млн. и заема дял
от 8.8% в структурата на БВП. За 2010 БВП достига номинален стойностен обем от BGN 70
474.3 млн. Преизчислен в щатски долари, БВП при средно годишен валутен курс от BGN
1.477896 за щатски долар възлиза на 47 685.6 млн. долари. На човек от населението се
падат BGN 9 362.2 от обема на показателя, или 6 334.8 долара. Преизчислен в евро, БВП е
съответно 36 032.9 млн., като на човек от населението се падат EUR 4 786.8. БВП за 2010,
получен като сума от тримесечните данни, нараства в реално изражение с 0.2% спрямо 2009.
Брутната добавена стойност, реализирана от субектите на националната икономика, възлиза
на BGN 60 645.7 млн. Реалният стойностен обем на показателя е с 0.2% по-висок в сравнение с този, достигнат през 2009. Индустриалният сектор създава 31.2% от добавената стойност на икономиката, което е с 0.5 процентни пункта повече в сравнение с 2009 . Секторът на
услугите създава 63.5% от общата добавена стойност, а аграрният сектор достига 5.3% от
добавената стойност. От категориите на крайно използвания БВП инвестициите в основен
капитал достигат относителен дял от 23.5% в общия обем на БВП. Индивидуалното потребление на населението формира 69.1% от БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е
негативно. Сезонно изгладените данни на БВП показват растеж от 2.1% през четвъртото
тримесечие на 2010 спрямо предходното тримесечие. През четвъртото тримесечие на 2010
спрямо същото тримесечие на предходната ръстът на БВП е 2.8%. През четвъртото тримесечие на 2010 спрямо третото брутната добавена стойност в икономиката нараства с 0.3%.
Предварителните данни за четвъртото тримесечие на 2010 потвърждават отчетеното при
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експресните оценки нарастване на крайното потребление и бруто капиталообразуването
спрямо предходното тримесечие. Според предварителните данни ръстът на тези показатели
е 1.7% за крайното потребление и 7.4% за бруто капиталообразуването. През четвъртото
тримесечие износът и вносът на стоки и услуги нарастват съответно с 0.8 и 9.1% спрямо
предходното тримесечие. През четвъртото тримесечие на 2010 спрямо същото тримесечие
на предходната брутната добавена стойност нараства с 0.2%, като динамиката й се определя основно от регистрираните ръстове в промишлеността - с 8.4%, и финансовия сектор - с
5.2%. Аграрният сектор, строителството и услугите в областта на търговията, хотелиерството
и ресторантьорството, транспорта и съобщенията имат отрицателен принос в добавената
стойност и отчитат намаление през разглеждания период. По отношение на компонентите на
крайното използване основен принос за регистрирания положителен икономически растеж от
2.8% има колективното потребление, износът на стоки и услуги и бруто капиталообразуването в основен капитал, които се увеличават съответно с 12.7, 16.0 и 7.2%. Индивидуалното
крайно потребление отчита спад спрямо съответното тримесечие на предходната с 2.9%.
2.Бизнес климат
Общият показател на бизнес климата намалява с 4.1 пункта спрямо февруарското си
равнище

Бизнес климат за периода
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Стопанската конюнктура в страната през март 2011 отбелязва негативна промяна. Общият
показател на бизнес климата намалява с 4.1 пункта спрямо февруарското си равнище поради по-неблагоприятния в сравнение с предходния месец бизнес климат в промишлеността,
строителството и услугите. Съставният показател „бизнес климат в промишлеността” пада
под нивото си от февруари с 3.9 пункта поради влошените очаквания на мениджърите за
бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Последната анкета
регистрира и свиване на очакванията за увеличение на дейността през следващите месеци.
По отношение на персонала все още има намерения за съкращаване. През март несигурната
икономическа среда и недостатъчното търсене от страната са основните фактори, затрудняващи дейността в отрасъла, която се оценява като намалена спрямо предходния месец въпреки известното увеличение на поръчките от чужбина. Нагласите от февруари за известно
покачване на продажните цени в промишлеността през следващите месеци се запазват и
през март. През март 2011 съставният показател „бизнес климат в строителството” се понижава с 1.7 пункта спрямо предходния месец, което се дължи на малко по- резервираните
оценки и очаквания на строителните предприемачи по отношение на бизнес състоянието на
предприятията от бранша. По тяхно мнение има известно подобрение в осигуреността на
производството с поръчки в сравнение с предходния месец, като и прогнозите, свързани със
строителната дейност през следващите три месеца, са благоприятни (балансовият показател се покачва с 6.8 пункта). Несигурната икономическа среда и финансовите проблеми
продължават да са основните фактори, затрудняващи дейността в отрасъла, като отрицателното влияние и на двата фактора се засилва през последния месец и е все още над обичайното за последните десет години. По отношение на продажните цени в строителството анкетата регистрира очаквания за увеличение през следващите три месеца. През март съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно” се покачва с 4.1 пункта в сравнение с
февруари поради по-оптимистичните очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на
предприятията през следващите шест месеца, тъй като по отношение на настоящото бизнес
състояние има влошаване. Анкетата регистрира и намаление на обема на продажбите на
дребно спрямо предходния месец. За следващите три месеца обаче очакванията са силно
завишени и не са съпроводени с подобни очаквания по отношение на поръчки към доставчиците, а и стоковите запаси се оценяват като нормални за сезона. През март в сравнение с
февруари се наблюдава намаление на негативното влияние на факторите несигурна икономическа среда и финансови проблеми, които обаче продължават да са основните затруднения в дейността на търговските предприятия. През последния месец се засилва негативното
влияние на фактора търсене - увеличение с 5.9 пункта спрямо предходния месец. Търсенето
и конкуренцията са обичайните проблеми на търговците на дребно за последните десет
години, но в настоящата ситуация са минали на по-заден план. Същевременно анкетата
отчита трайна тенденция на намаляване на конкуренцията в отрасъла. Очакванията за движението на цените в търговията на дребно през следващите три месеца са в посока на увеличение. През март съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите” рязко намалява - равнището му спада с 14.9 процентни пункта в сравнение с предходния месец. Това се
дължи на неблагоприятните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на
предприятията. Влошават се и мненията за настоящото и очакваното търсене на услуги. По
отношение на персонала обаче се наблюдава известно подобрение в очакванията за следващите три месеца. Несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша продължават
да бъдат основните фактори, затрудняващи дейността на предприятията в сектора, като
негативното влияние на първия фактор се засилва през март. По отношение на продажните
цени в сектора на услугите преобладаващите очаквания са за запазване на тяхното равнище
през следващите три месеца.
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3.Инфлация
Годишната инфлация за февруари 2011 спрямо февруари 2010 е 5.2%

Инфлация на годишна база
Източник: НСИ
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Индексът на потребителските цени (ИПЦ) за февруари 2011 спрямо януари 2011 е 101.2%,
т.е. месечната инфлация е 1.2%. Инфлацията от началото на годината (февруари 2011
спрямо декември 2010) е 1.9%, а годишната инфлация за февруари 2011 спрямо февруари
2010 е 5.2%. Средногодишната инфлация за периода март 2010 - февруари 2011 спрямо
периода март 2009 - февруари 2010 е 3.1%. През февруари 2011 спрямо предходния месец
цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили, както следва: хранителни продукти и безалкохолни напитки - увеличение с 3.1%; алкохолни напитки и тютюневи
изделия - увеличение с 0.2%; облекло и обувки - намаление с 1.1%; жилища (наеми, текущ
ремонт и поддържане), вода, електроенергия, газ и други горива - цените остават на равнището от миналия месец; жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържанена дома - цените остават на равнището от миналия месец; здравеопазване - увеличение с 0.1%; транспорт - увеличение с 1.2%; съобщения - цените остават на равнището от миналия месец; свободно време, развлечения и културен отдих - увеличение с
0.1%; образование - намаление с 0.1%; ресторанти и хотели - увеличение с 0.2%; разнообразни стоки и услуги - увеличение с 0.3%. Хармонизираният индекс на потребителските цени
(ХИПЦ) за февруари 2011 спрямо януари 2011 е 100.6%, т.е. месечната инфлация е 0.6%.
Инфлацията от началото на та (февруари 2011 спрямо декември 2010) е 1.0%, а годишната
инфлация за февруари 2011 спрямо февруари 2010 е 4.6%. Средногодишната инфлация за
периода март 2010 - февруари 2011 спрямо периода март 2009 - февруари 2010 е 3.5%. По
окончателни данни на НСИ хармонизираният индекс на потребителските цени за януари
2011 спрямо декември 2010 е 100.5%, т.е. месечната инфлация е 0.5%. Индексът на цените
за малката кошница (ИЦМК) за февруари 2011 спрямо януари 2011 е 102.2%, а от началото
на та (февруари 2011 спрямо декември 2010) е 103.2%. През февруари цените на стоките и
услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се променили
спрямо предходния месец, както следва: хранителни продукти - увеличение с 3.6%; нехранителни стоки - намаление с 0.1%; услуги - увеличение с 0.1%. По окончателни данни на НСИ
индексът на цените за малката по състав кошница за януари 2011 спрямо декември 2010 е
101.0%.
4. Индекс на цени на производител
Общият индекс на цените на производител през януари 2011 се увеличава с 12.1% в
сравнение със същия месец на 2010
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Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през януари 2011 е с 0.5% над
равнището от предходния месец. Увеличение на цените е регистрирано в добивната промишленост - с 2.8%, и в преработващата промишленост - с 0.9%, докато при производството и
разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетено намаление - с 1.0%. В
преработващата промишленост по-значително увеличение на цените спрямо предходния
месец се наблюдава при производството на основни метали - с 6.7%, при производството на
хранителни продукти и при производството на изделия от каучук и пластмаси - с 1.5%. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през януари 2011 нараства с 11.1% в
сравнение със същия месец на 2010 . Цените се увеличават в добивната промишленост - с
15.0%, в преработващата промишленост - с 11.4%, и при производството и разпределението
на електрическа и топлоенергия и газ - с 10.1%. Увеличение на цените в преработващата
промишленост спрямо януари 2010 е отчетено при производството на основни метали - с
25.0%, производството на хранителни продукти - с 9.8%, и при производството на текстил и
изделия от текстил, без облекло - с 8.4%. Намаление на цените се наблюдава при производството на тютюневи изделия - с 13.3%, и при производството на изделия от други неметални
минерални суровини - с 3.8%.Общият индекс на цените на производител през януари 2011
нараства с 1.7% спрямо предходния месец. По-високи цени са регистрирани в добивната
промишленост - с 8.8%, и в преработващата промишленост - с 2.0%, докато при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетено намаление - с 1.0
%. По-съществено увеличение на цените в преработващата промишленост се наблюдава
при производството на основни метали - с 9.7%, производството на текстил и изделия от
текстил, без облекло - с 2.3%, и при производството на изделия от каучук и пластмаси - с
1.4%. Общият индекс на цените на производител през януари 2011 се увеличава с 12.1% в
сравнение със същия месец на 2010. В преработващата промишленост нарастването на
цените на производител е 11.9% спрямо януари 2010. По-съществено увеличение е регистрирано при производството на основни метали - с 24.7%, производството на автомобили,
ремаркета и полуремаркета - с 13.4%, и при обработката на кожи; производството на изделия
от обработени кожи без косъм - с 12.4%, а намаление се наблюдава при производството на
тютюневи изделия - с 10.9%, и при производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 3.5%.
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5.Индекс на промишленото производство
По предварителни данни през януари 2011 индексът на промишленото производство,
изчислен от сезонно изгладените данни, нараства с 3.2% в сравнение с декември 2010
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По предварителни данни през януари 2011 индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, нараства с 3.2% в сравнение с декември 2010. През януари 2011 календарно изгладеният индекс на промишленото производство нараства с 9.3%
спрямо съответния месец на 2010 . През януари 2011 спрямо предходния месец промишленото производство в преработващата промишленост нараства с 18.7%, докато в добивната
промишленост и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ
е регистрирано намаление с 1.5%. По-значителен ръст в преработващата промишленост се
наблюдава при производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 36.6%, при
производството на химични продукти – с 23.4%, при производството на лекарствени вещества и продукти - с 16.4%, при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с
13.3%, при производството на основни метали – с 13.1%. Спад е регистриран в ремонта и
инсталирането на машини и оборудване - с 5.1%. На годишна база увеличение на промишленото производство, изчислено от календарно изгладените данни, е отчетено в преработващата промишленост - с 14.9%, в добивната промишленост - с 13.7%, докато в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ се наблюдава намаление - с
2.7%. Регистриран е ръст в производството на инвестиционни продукти (27.6%), в производството на продукти за междинно потребление (21.3%), а в производството на енергийни продукти е отчетено намаление (1.0%).
6.Търговия на дребно и търговия на едро
През януари 2011 оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, е с 0.4% под равнището от същия месец на предходната година
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По предварителни сезонно изгладени данни на НСИ през януари 2011 оборотът в раздел
„Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети" по съпоставими цени
отбелязва ръст от 2.1% в сравнение с предходния месец. През януари 2011 оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, е с 0.4% под равнището от същия месец на предходната година. През януари 2011 оборотът нараства спрямо
предходния месец в търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с
3.4% и в търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 0.2%.
Спад се наблюдава в търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки, козметика
и тоалетни принадлежности - с 6.2%, в търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и
кожени изделия - с 6.0%, и в търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника –
с 0.4%. Оборотът през януари 2011 нараства в сравнение със същия месец на предходната
в три основни групи дейности - търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 3.0%, търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 1.7%, и търговията на дребно с храни, напитки и тютюневи изделия - с 0.8%. В търговията на дребно с
битова техника, мебели и други стоки за бита, в търговията на дребно с текстил, облекло,
обувки и кожени изделия и в търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника
се наблюдава намаление съответно с 5.9, 4.0 и 3.8%.
7.Безработица
Безработицата през февруари 2011 е 9.78%, без промяна в сравнение с предходния
месец
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Безработицата през февруари 2011 е 9.78%, без промяна в сравнение с предходния месец.
Броят на безработните в страната остава непроменен - само със 79 по-малко спрямо януари.
През февруари са регистрирани 362 368 безработни лица, което е със 17 876 по-малко от
февруари 2010. През месеца новорегистрираните безработни са 33 661. Търговията продължава да е проблемен отрасъл - там делът на освободените през февруари се е увеличил на
18% при 14% през януари. Продължават да се увеличават съкращенията в преработващата
промишленост и строителството. Броят на новорегистрираните безработни е почти равен на
броя на хората, които през февруари са намерили работа. Те са 33 740, което е с 4 400 помалко в сравнение с януари зарад по-малкия брой постъпили на работа по програмите за
субсидирана заетост. В същото време през февруари в бюрата по труда са заявени 14 897
свободни работни места, от които 9 118 в реалната икономика. Индикатор за оживлението на
пазара на труда е увеличението на сезонните работни места. Те са близо три пъти в сравнение с януари - от 447 места на 1 227. Най-много места за сезонна заетост са заявени в транспорта и селското стопанство. Равнището на безработица остава по-ниско от средното за
страната в 10 области и през февруари 2011 : София - град - 3.89%; Габрово - 6.60%; Стара
Загора - 7.71%; Варна - 8.11%; Бургас - 8.20%; Пловдив - 8.47%; Перник - 8.84%; Велико Търново - 9.33%; Русе - 9.39%; Хасково - 9.59%. В останалите 18 области равнището на безрабо-
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тица е над средното за страната и най-високите му стойности се отчитат в областите: Смолян - 17.67%; Търговище - 16.57%; Монтана - 15.25%; Шумен - 14.79%; Разград - 14.39%;
Силистра - 14.01%; Враца - 13.81%; Видин - 13.55%.
III. ФИКСАЛЕН СЕКТОР
Фискалният резерв възлиза на BGN 5.1 млрд.
По данни на Министерство на финансите, приходите по консолидираната фискална програма
към февруари 2011 са в размер на BGN 3 302.8 млн., което представлява 12.6% прогнозирания БВП за 2011. Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни
вноски) възлиза на BGN 19 008,8 млн. Неданъчните приходи и помощите са в размер на BGN
4 053.3 млн., което представлява 9.9% от разчета за годината. Разходите по консолидирания бюджет (вкл. вноската на Република България за общия бюджет на ЕС) са в размер на
BGN 4 053.3 млн., което представлява 14.4% от годишния разчет. Спрямо същия период на
2010 общо разходите по консолидирания бюджет са с BGN 442.4 лв.(9.8%) по-ниски. Разходите по консолидирания бюджет към края на февруари 2011, са в размер на BGN 4 053.3 лв.,
което представлява 14.4% от предвидените към ЗДБРБ за 2011. Частта от вноската на Република България за общия бюджет на ЕС, изплатена към февруари 2011 от централния бюджет възлиза на BGN 211.0 млн. Бюджетното салдо по КФП към края на февруари 2011 е
отрицателно в размер на BGN 750.5 млн., което се формира от дефицит по националния
бюджет в размер на BGN 796.3 млн. и излишък по европейските средства в размер на BGN
45.8 млн. Фискалният резерв възлиза на BGN 5.1 млрд. Общият размер на приходите и помощите по републиканския бюджет към края на февруари е BGN 2 202.1 млн., което представлява 13.7% изпълнение на актуализирания годишен разчет.
Парично предлагане (M3)

BGN млн.

IV. ПАРИЧЕН СЕКТОР

Източник: БНБ

1.Парично предлагане
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През февруари 2011 годишният прираст на широките пари (паричният агрегат М3) е
5.9% при 7.1% през януари 2011
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През февруари 2011 годишният прираст на широките пари (паричният агрегат М3) е 5.9%
при 7.1% през януари 2011 . В края на февруари т. година те са BGN 51.293 млрд. (69.6% от
БВП) при BGN 50.821 млрд. към януари 2011 (68.9% от БВП). Най-бързоликвидният им компонент – паричният агрегат М1, намалява през февруари т. с 0.1% на годишна база (1.4%
годишен ръст през януари 2011 ).
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2.Нетни вътрешни активи и вътрешен кредит
В края на февруари 2011 депозитите на Неправителствения сектор са BGN 43.793 млрд.
(59.4% от БВП)

Вътрешен кредит/БВП (%)
Вътрешен кредит
Вземания от сектор държавно управление
Вземания от неправителствения сектор
в т.ч. Кредити
Източник: Паричен отчет на БНБ, баланс на банковата система

02/10
71.1%
-4.1%
75.2%
45.6%

01/11
71.2%
-2.5%
73.6%
45.2%

02/11
71.7%
-1.8%
73.5%
45.1%

В края на февруари 2011 депозитите на Неправителствения сектор са BGN 43.793 млрд.
(59.4% от БВП). Годишният им темп на прираст през отчетния месец е 7.5% при 9.2% през
януари 2011 . Депозитите на Нефинансови предприятия са BGN 12.299 млрд. (16.7% от БВП)
в края на февруари 2011. В сравнение със същия месец на 2010 те нарастват с 3.4% (6.7%
годишен ръст през януари 2011). Депозитите на Финансови предприятия намаляват с 2.3%
на годишна база през февруари т. година (0.2% годишен ръст през януари 2011) и в края на
месеца достигат BGN 3.785 млрд. (5.1% от БВП). Депозитите на Домакинства и НТООД са
BGN 27.710 млрд. (37.6% от БВП) в края на февруари 2011. Те нарастват с 10.9% спрямо
същия месец на 2010 (11.7% годишен ръст през януари 2011). Нетните вътрешни активи са
BGN 49.849 млрд. в края на февруари 2011. Те се увеличават с 4% спрямо същия месец на
2010 (4.8% годишен ръст през януари 2011). В края на месеца основният им компонент –
вътрешният кредит, възлиза на BGN 51.004 млрд. и нараства с 5.4% (6.1% годишен ръст
през януари 2011). На годишна база, през отчетния месец, вземанията от Неправителствения сектор се повишават с 2%, достигайки BGN 52.282 млрд. (1.8% ръст през януари 2011). В
края на февруари 2011 кредитите за Неправителствения сектор са BGN 51.481 млрд. (69.8%
от БВП) при BGN 51.644 млрд. към януари т. година (70% от БВП). Годишният им темп на
нарастване през отчетния месец е 1.7% (1.6% годишен ръст през януари 2011). Изменението
в размера на кредитите за Неправителствения сектор е повлияно от нетните покупки на кредити от Други парично-финансови институции (Други ПФИ), чиито обем за последните 12
месеца е 547 млн. лева. На годишна база продадените кредити от Други ПФИ са BGN 94.6
млн. (в т.ч. BGN 5.7 млн. през февруари т. година), а обратно изкупените кредити – BGN
641.6 млн. (в т.ч. BGN 0.2 млн. през февруари 2011). Кредитите за Нефинансови предприятия се повишават с 3% на годишна база през февруари т. година (2.9% ръст през януари
2011) и в края на месеца достигат BGN 31.627 млрд. (42.9% от БВП). Кредитите за Домакинства и НТООД са BGN 18.914 млрд. (25.6% от БВП) в края на февруари 2011. Те намаляват с
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0.7% спрямо същия месец на 2010 (0.7% годишен спад през януари 2011). В края на отчетния
месец жилищните кредити са BGN 8.698 млрд. и нарастват с 2.9% (3.4% ръст през януари
2011). Потребителските кредити възлизат на BGN 7.521 млрд. и са по-малко с 2.2% спрямо
февруари 2010 (2.4% спад през януари 2011). На годишна база други кредити намаляват с
1.7% (4.1% годишен спад през януари 2011) като достигат 903 млн. лева. Кредитите, предоставени на Финансови предприятия са BGN 940 млн. в края на февруари 2011. В сравнение с
февруари 2010 те нарастват с 5.7% (8.4% годишен ръст през януари 2011). Нетните чуждестранни активи са BGN 17.003 млрд. в края на отчетния месец при BGN 16.628 млрд. в края на
януари 2011. На годишна база те нарастват с 12.1% при ръст от 13.8% през януари 2011.
През февруари т. година чуждестранните активи се увеличават с 1% (0.9% годишен ръст
през януари 2011), като достигат BGN 32.889 млрд. Чуждестранните пасиви са BGN 15.886
млрд. и на годишна база спадат с 8.6% (9.8% годишно понижение през януари 2011).
3.Банков сектор
През февруари 2011, депозитите от граждани и домакинства се увеличават с 0.9% (BGN
244 млн.) и достигат 45.2% от общата сума на привлечените средства в системата
Показатели за финансово посредничество
(% от БВП)
02/10
01/11
45.1% 44.7%
1.3%
1.3%
27.9% 26.6%
11.3% 10.6%
12.4% 12.2%
65.4% 67.1%
104.4% 103.3%

Нефинансови предприятия
Финансови предприятия
Домакинства и НТООД
Потребителски кредити
Жилищни кредити
Депозити на НФИ и др. клиенти
Активи на банковата система

02/11
44.5%
1.3%
26.6%
10.6%
12.2%
67.4%
103.9%

Източник: Паричен отчет на БНБ, баланс на банковата
система,
Министерство на финансите БВП 2010, 2011
Депозити = депозити на НФИ и др. клиенти + депозити от ДФИ
От 01/2007 депозити, различни от кредитни институции

Стойности на четирите индекса за
периода март 2010 март 2011

През февруари банковият сектор отчита приемливи нива на доходност и запазена ликвидна
позиция. Динамиката в балансите на кредитните институции се определя от растежа на привлечените средства. Коефициентът на ликвидните активи, изчисляван по Наредба № 11 на
БНБ, достига 24.36% (при 23.76% в края на януари). През текущия месец е извършена допълнителна обезценка за BGN 103 млн., която се покрива изцяло от нетния лихвен доход
(BGN 234 млн.) и нетните приходи от такси и комисиони (BGN 57 млн.). Печалбата на банковия сектор към 28 февруари възлиза на BGN 87 млн., или с BGN 41 млн. повече от отчетената към края на януари. Общата сума на активите на системата през февруари нараства с
0.6% и достига BGN 73.9 млрд., като растежът е финансиран от увеличението на привлечените средства и капитала. Портфейлите с ценни книжа се увеличават с 4.3% (BGN 227 млн.),
а делът им в балансовото число в края на месеца се повишава на 7.5%. Нарастването на
паричните средства с 3.1% (BGN 212 млн.) определя дял от 9.7% от активите на системата.
Петте най-големи банки несъществено намаляват пазарните си позиции за разлика от средните и малките кредитни институции. Кредитната активност остава слаба. През месеца брутните кредити и аванси нарастват с 0.1% (BGN 61 млн.) поради увеличението на вземанията
от кредитни институции със BGN 146 млн. (1.9%). Корпоративните заеми намаляват с 0.2%
(BGN 80 млн.), а експозициите на дребно остават без промяна. Жилищните ипотечни кредити
нарастват с 0.1%, а потребителските заеми продължават да намаляват (0.2%). В рамките на
месеца привлечените средства отчитат растеж с 0.6% (BGN 391 млн.). Депозитите от граждани и домакинства се увеличават с 0.9% (BGN 244 млн.) и достигат 45.2% от общата сума на
привлечените средства в системата. Ресурсът от кредитни институции нараства със BGN 119
млн., а този от институции, различни от кредитни – с BGN 24 млн. Делът на местните ресурси
в общата сума на привлечените средства е 77.2%. Балансовият капитал на банковия сектор
през февруари е увеличен с 0.4% (BGN 43.6 млн.) основно по линия на текущия финансов
резултат.

Източник: БФБ
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V. ФИНАНСОВ СЕКТОР

BG 40

1.Фондов пазар

BG REIT

Общият обем на БФБ през февруари възлезе на BGN 49,927млн.

BGTR 30

Общият обем на БФБ през февруари възлезе на BGN 49 927 млн. като на официалния пазар
бяха изтъргувани BGN 27 974 млн., а на неофициалния пазар оборотът възлезе на BGN 11
664 млн. За сравнение през януари общият обем на БФБ беше BGN 33 145 млн., на официалният пазар бе изтъргуван обем от BGN 16 667 млн., а на неофициалният общият обем
възлезе на 6 942 млн. Средното ниво на индексите за месец февруари бе съответно 449.5
б.т. за SOFIX, 132.08 за BG40, 50.44 за BGREIT и 361.35 за BGTR 30. Това е най-високото
ниво постигнато от SOFIX от ноември 2009.
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Цени на имотите в четирите найголеми града в България
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През февруари 2011 средните цени на имотите в седемте най-големи града в България
се увеличиха средно с 0.1%
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През февруари средните цени на имотите в седемте най-големи града в България се увеличиха средно с 0.1%. Най-значителното увеличение беше отчетено в Благоевград 7.8%, а в
Бургас и Варна покачването беше с незначителните 0.6% и 0.4% на месечна база. Във всички останали градове цените на имотите спаднаха, като най-значителен бе спадът в Пловдив 4.5%. В София, Плевен и Стара Загора спадът беше съответно от -1.5%, -0.8 и -0.6%.
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Интерпретираната в бюлетина цифрова информация е осигурена от надеждни институционални източници и
Обединена Българска Банка не може да се ангажира официално с прецизността и пълнотата на използваните
данни. Този материал не следва да се използва като препоръка или предложение за закупуването или
продажбата на никакви финансови инструменти. Повече информация по темата на предложеното изследване
можете да получитепри допълнително поискване. За контакти: Главен анализатор, Костурска тел. (359 2) 811
2982 e-mail kosturska_g@ubb.bg

