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ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
ДЕПОЗИТИ И КРЕДИТИ ПО КОЛИЧЕСТВЕНИ КАТЕГОРИИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ
Март 2007 г.

В края на март 2007 г. общият брой депозити на нефинансови предприятия и домакинства и НТООД
достига 11.378 млн. броя, като отбелязва годишен темп на прираст от 9.9% при 11.1% към декември 2006 г.
Размерът им нараства до 24.642 млрд. лева, което представлява увеличение с 29.6% на годишна база (31.9% към
края на 2006 г.). Годишният темп на изменение на броя депозити на домакинства и НТООД е 10.6%, докато при
нефинансовите предприятия той е -4.5%, достигайки съответно до 10.962 млн. броя и 415.8 хил. броя.
Обемът на депозитите на домакинства и НТООД е в размер на 15.141 млрд. лева, като годишният им
темп на прираст остава почти без промяна – 24.2%, при 24.3% към края на 2006 г. При нефинансовите
предприятия обемът възлиза на 9.501 млрд. лева, като годишният темп на изменение е 39.2% при 45.1% към
декември 2006 г.
Дяловете на депозитите на нефинансови предприятия и домакинства и НТООД в общия брой депозити
са съответно 3.7% и 96.3% в края на март 2007 г. при 4.2% и 95.8% за същия период на миналата година. В
общия обем съответните дялове съставляват 38.6% и 61.4% при 35.9% и 64.1% в края на първото тримесечие на
2006 г.
Към края на март 2007 г. общият брой кредити достига 2.216 млн. броя, а общият обем – 25.023 млрд.
лева, като прирастът им на годишна база е съответно 9.2% и 36.8% при 7.1% и 23.7% към края на 2006 г.
Годишният темп на прираст на броя кредити на домакинства и НТООД е 8.4% при 6.1% в края на декември
миналата година. Годишното увеличение на броя кредити за нефинансовите предприятия възлиза на 36.5% при
43.6% в края на 2006 г.
Обемът на кредитите на домакинства и НТООД бележи годишен прираст от 37.6% при 30.6% към края
на декември 2006 г., достигайки 9.789 млрд. лева. При нефинансовите предприятия той се увеличава до 15.235
млрд. лева при годишен растеж от 36.3% в сравнение с 19.4% към края на 2006 г.
В края на март 2007 г. дяловете на кредитите на нефинансови предприятия и домакинства и НТООД в
общия брой кредити са съответно 3.5% и 96.5% при 2.8% и 97.2% в края на март 2006 г. В общия обем
съответните дялове съставляват 60.9% и 39.1% при 61.1% и 38.9% в края на март 2006 г.






Пълният комплект таблици за статистика на депозити и кредити по икономически дейности, текстът на
прессъобщението, както и методологическите бележки се намират на интернет страницата на БНБ, в раздел
Статистика / Парична и лихвена статистика / Парична статистика / Статистика на депозити и кредити
по икономически дейности.
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