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Януари � юни 2009 г. 

За януари � юни 2009 г. текущата и капиталовата сметка има дефицит в размер на 1825.9 млн. евро 

(5.4% от БВП2), при дефицит от 4262.7 млн. евро (12.5% от БВП) за януари � юни 2008 г. 

За юни 2009 г. текущата сметка е отрицателна, в размер на 122 млн. евро, при отрицателна текуща сметка 

в размер на 898.2 млн. евро за юни 2008 г. Основни фактори за намалението на дефицита по текущата сметка в 

сравнение с юни 2008 г. са намалелите дефицити по търговското салдо (с 582.9 млн. евро) и по статия Доход (с 

223.6 млн. евро). За януари � юни 2009 г. текущата сметка има дефицит в размер на 2130.1 млн. евро (6.3% от 

БВП), при дефицит от 4464.8 млн. евро (13.1% от БВП) за януари � юни 2008 г. Основни фактори за намалението 

на дефицита по текущата сметка са по-ниските дефицити по търговското салдо (с 1886.2 млн. евро), по статия 

Доход (с 351.6 млн. евро) и увеличението на салдото по статия Услуги (с 249.4 млн. евро). 

 

 

Търговското салдо за  януари � юни 2009 г. е отрицателно, в размер на 2379.9 млн. евро (7% от БВП), при 

отрицателно салдо в размер на 4266.1 млн. евро (12.5% от БВП) за януари � юни 2008 г. За юни 2009 г. 

търговското салдо е отрицателно, в размер на 334.8 млн. евро, при отрицателно салдо в размер на 917.7 млн. 

евро за юни 2008 г. 

Износът (FOB) възлиза на 5396.1 млн. евро, при 7736.7 млн. евро за януари � юни 2008 г., като намалява с 

30.3% на годишна база, при ръст на годишна база от 23.9% за януари � юни 2008 г. За юни 2009 г. износът 

(FOB) възлиза на 997.1 млн. евро, при 1395.1 млн. евро за юни 2008 г., като намалява с 28.5% на годишна база, 

при ръст на годишна база от 17.2% за юни 2008 г. Вносът (FOB) e 7776.1 млн. евро, при 12 002.8 млн. евро за 

януари � юни 2008 г., като намалява с 35.2% на годишна база при ръст на годишна база от 27.6% за януари � 

                                                 
1 Данни от аналитичната таблица на платежния баланс. Предварителни данни за 2008 г. и 2009 г. Данните за януари � март 

2009 г. са ревизирани. С отчета за май 2009 г. ще бъдат представени ревизии на данните за април 2009 г. 
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юни 2008 г. За юни 2009 г. вносът (FOB) e 1331.9 млн. евро, при 2312.8 млн. евро за юни 2008 г., като намалява 

с 42.4% на годишна база при ръст на годишна база от 34.2% за юни 2008 г. 

Салдото по услугите е положително, в размер на 229.9 млн. евро (0.7% от БВП), при отрицателно салдо в 

размер на 19.5 млн. евро (0.1% от БВП) за януари � юни 2008 г. 

Салдото по статията Доход е отрицателно, в размер на 308.8 млн. евро, при отрицателно салдо в размер на 

660.3 млн. евро за януари � юни 2008 г. За юни 2009 г. салдото по статията е отрицателно, в размер на 65.3 млн. 

евро при отрицателно в размер на 288.9 млн. евро за юни 2008 г. 

Нетните постъпления от текущи трансфери възлизат на 328.7 млн. евро (1% от БВП) при 481.1 млн. евро 

(1.4% от БВП) за януари � юни 2008 г. За юни 2009 г. статията Текущи трансфери, нето е положителна в размер 

на 30.9 млн. евро при положителна в размер на 82.4 млн. евро за юни 2008 г. 

Капиталовата сметка3 е положителна, в размер на 304.2 млн. евро, при 202.1 млн. евро за януари � юни 

2008 г. 

Финансовата сметка е положителна, в размер на 1011.6 млн. евро, при положителна сметка в размер на 

6270 млн. евро за януари � юни 2008 г. 

Преките инвестиции в чужбина са 38.6 млн. евро, при 463.5 млн. евро за януари � юни 2008 г. Преките 

чуждестранни инвестиции в страната4,5 са 1563 млн. евро (4.6% от БВП), при 3272.6 млн. евро (9.6% от 

БВП) за януари � юни 2008 г. Преките инвестиции покриват 73.4% от дефицита по текущата сметка за отчетния 

период, при 73.3% за януари � юни 2008 г. 

Портфейлните инвестиции � активи нарастват със 149 млн. евро, а за януари � юни 2008 г. те нарастват 

с 99.6 млн. евро. Портфейлните инвестиции � пасиви намаляват с 255.5 млн. евро. За януари � юни 2008 г. 

портфейлните инвестиции � пасиви  намаляват с 52.5 млн. евро. За юни 2009 г. портфейлните инвестиции � 

пасиви намаляват с 67.1 млн. евро при увеличение от 20.7 млн. евро за същия месец на 2009 г. 

Други инвестиции � активи намаляват със 110.7 млн. евро, при намаление в размер на 177.4 млн. евро за 

януари � юни 2008 г. За юни 2009 г. други инвестиции � активи намаляват с 5.9 млн. евро, при увеличение в 

размер на 734.6 млн. евро за юни 2008 г. Други инвестиции � пасиви намаляват с 225.9 млн. евро, при 

увеличение от 3518.5 млн. евро за януари � юни 2008 г. За юни 2009 г. други инвестиции � пасиви нарастват с 

51.6 млн. евро, при увеличение от 1830 млн. евро за юни 2008 г. През юни 2009 г. нетните финансови заеми на 

сектор Държавно управление се увеличават със 130.3 млн. евро при намаление от 18.7 млн. евро за същия 

месец на 2008 г., като нарастването за отчетния месец се дължи основно на получен заем от Световната банка. 

За отчетния период статията Грешки и пропуски има отрицателна стойност, в размер на 73.9 млн. евро. За 

януари � юни 2008 г. статията има отрицателна стойност, в размер на 735.5 млн. евро. 

За отчетния период статията Грешки и пропуски има положителна стойност, в размер на 15.9 млн. евро. За 

януари � март 2008 г. статията има отрицателна стойност, в размер на 436.3 млн. евро. 

Общият баланс е отрицателен, в размер на 888.2 млн. евро, при положителен общ баланс в размер на 

1271.8 млн. евро за януари � юни 2008 г. 

За януари � юни 2009 г. резервните активи на БНБ6 намаляват с 888.2 млн. евро. За юни 2009 г. резервните 

активи на БНБ нарастват със 146.2 млн. евро. 

 

____________ 
 

                                                                                                                                                                  
2 При брутен вътрешен продукт за 2008 г. (предварителни данни на НСИ), в размер на 34 117.5 млн. евро и оценка на БНБ за 

2009 г.  � 33 883 млн. евро.  
3 Капиталовата сметка включва статиите Капиталови трансфери и Придобиване/намаление на непроизведени нефинансови 
активи. 

4 Предварителните данни за 2008 г. и 2009 г. ще бъдат ревизирани с тримесечните отчети на предприятията с чуждестранно 
участие, представени пред БНБ и годишните данни на НСИ, а за 2009 г. и с тримесечните данни на НСИ. 

5 При сравнение на данните следва да се има предвид, че информацията за преките чуждестранни инвестиции за януари � юни 
2008 г., публикувана в прессъобщението на БНБ от 12 август 2008 г. (www.bnb.bg, секция Статистика/Платежен 
баланс/Прессъобщения), е ревизирана впоследствие. Първоначалните данни за преките чуждестранни инвестиции за януари 
� юни 2008 г. (публикувани на 12 август 2008 г.) са 2078.6 млн. евро. Покритието на текущата сметка от преките инвестиции 
за януари � юни 2008 г. е било 54.9%. 

6 Без измененията, дължащи се на курсови разлики. 


