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

В края на септември 2007 г. общият брой депозити на Нефинансови предприятия и Домакинства и
НТООД достига 11.523 млн. броя, като отбелязва годишен темп на прираст от 9.4% при 9.2% към юни 2007 г.
Обемът им нараства до 28.910 млрд. лева, което представлява увеличение с 29.4% на годишна база (29.8% към
края на юни 2007 г.). Годишният темп на нарастване на броя депозити на Домакинства и НТООД е 10.1%, докато
при Нефинансовите предприятия той намалява с 5.9%, достигайки съответно до 11.090 млн. броя и 432.8 хил.
броя.
Обемът на депозитите на Домакинства и НТООД е 17.128 млрд. лева., като годишният им темп на
прираст е 26.5% при 25.8% в края на юни. Най-голям принос за това имат депозитите в категорията над 50 хил.
лева – 58.6%. При Нефинансовите предприятия обемът на депозитите възлиза на 11.781 млрд. лева, като
годишният темп на изменение се забавя до 33.8% в сравнение с 36.2% в края на предходното тримесечие.
В края на септември 2007 г. в общия брой депозити на Нефинансови предприятия, най-голям е делът
(45.5%) на депозитите на „Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили на лични вещи и стоки за
домакинството” . Тази дейност има и най-голям дял в общия обем депозити на сектора – 31.4%.
Към края на третото тримесечие на 2007 г. общият брой кредити достига 2.544 млн. броя, а общият
обем – 32.139 млрд. лева, при годишни темпове на прираст съответно от 21.1% и 57% в сравнение с 13.8% и
48.2% към края на юни 2007 г. Годишното увеличение на броя кредити на Домакинства и НТООД е 20.9% при
13.1% в края на второто тримесечие на 2007 г., докато на Нефинансовите предприятия е съответно 27.3% при
34.5%.
Обемът на кредитите на Домакинства и НТООД бележи годишен прираст от 48.3% при 38.6% към края
на предходното тримесечие, достигайки до 12.239 млрд. лева. При Нефинансовите предприятия той се
увеличава до 19.900 млрд. лева, при годишен растеж от 62.8% в сравнение с 54.7% в края на юни 2007 г.
В края на третото тримесечие на 2007 г. най-голям дял в общия брой и в общия обем кредити на
Нефинансови предприятия има дейност „Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили на лични
вещи и стоки за домакинството” съответно 48.6% и 37.5%.






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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