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ПРЕССЪОБЩЕНИЕ  

ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС
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януари – февруари 2009 г. 

 

За януари – февруари 2009 г. текущата и капиталовата сметка има дефицит в размер на 

484.5 млн. евро (1.3% от БВП2), при дефицит от 1452.4 млн. евро (4.3% от БВП) за същия период на 2008 г. 

За февруари 2009 г. текущата сметка е отрицателна, в размер на 224.7 млн. евро, при отрицателна 

текуща сметка в размер на 657.8 млн. евро за същия месец на 2008 г. Основни фактори за намалението на 

дефицита по текущата сметка в сравнение с февруари 2008 г. е намалелият търговски дефицит (с 242 млн. евро) 

и нарасналото салдо по текущи трансфери (със 122.6 млн. евро). За януари – февруари 2009 г. текущата сметка 

има дефицит в размер на 649.3 млн. евро (1.8% от БВП), при дефицит от 1464.6 млн. евро (4.3% от БВП) за 

същия период на 2008 г. Основни фактори за намалението на дефицита по текущата сметка са по-ниските 

дефицити по търговското салдо (с 501.8 млн. евро) и по статия Услуги (със 170 млн. евро), и увеличението на 

салдото по статията Текущи трансфери (със 148  млн. евро).  

Текуща и капиталова сметка
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Търговското салдо за  януари – февруари 2009 г. е отрицателно, в размер на 699.4 млн. евро (1.9% от 

БВП), при отрицателно салдо в размер на 1201.3 млн. евро (3.5% от БВП) за същия период на 2008 г. За 

февруари 2009 г. търговското салдо е отрицателно, в размер на 351.4 млн. евро, при отрицателно салдо в 

размер на 593.5 млн. евро за същия месец на 2008 г.  

Износът (FOB) възлиза на 1689.6 млн. евро, при 2326.7 млн. евро за същия период на 2008 г., като 

намалява с 27.4% на годишна база, при ръст от 31.1% за същия период на 2008 г. За февруари 2009 г. износът 

(FOB) възлиза на 883.8 млн. евро, при 1212.1 млн. евро за същия месец на 2008 г., като намалява с 27.1% на 

                                                      
1 Данни от аналитичната таблица на платежния баланс. Предварителни данни за 2008 г. и 2009 г. Данните за януари 2009 г. са 
ревизирани. С отчета за март 2009 г. ще бъдат представени ревизии на данните за февруари 2009 г. 

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.  – 36 659 млн. евро.  
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годишна база, при ръст на годишна база от 33.8% за същия месец на 2008 г. Вносът (FOB) e 2389 млн. евро, 

при 3528 млн. евро за януари – февруари 2008 г., като намалява с 32.3% на годишна база при ръст от 25.2% за 

същия период на 2008 г. За февруари 2009 г. вносът (FOB) e 1235.2 млн. евро, при 1805.6 млн. евро за 

февруари 2008 г., като намалява с 31.6% на годишна база при ръст на годишна база от 31.7% за същия месец на 

2008 г. 

Салдото по услугите е отрицателно, в размер на 37.6 млн. евро (0.1% от БВП), при отрицателно салдо 

в размер на 207.6 млн. евро (0.6% от БВП) за същия период на 2008 г.  

Салдото по статията Доход е отрицателно, в размер на 30.1 млн. евро, при отрицателно салдо в размер 

на 25.6 млн. евро за същия период на 2008 г. За февруари 2009 г. салдото по статията е положително, в размер 

на 15.7 млн. евро при положително в размер на 13 млн. евро за същия месец на 2008 г. 

Нетните постъпления от текущи трансфери възлизат на 118 млн. евро (0.3% от БВП) при нетни 

плащания, възлизащи на 30.1 млн. евро (0.1% от БВП) за същия период на 2008 г. За февруари 2009 г. статията 

Текущи трансфери, нето е положителна в размер на 108.3 млн. евро при отрицателна в размер на 14.3 млн. 

евро за същия месец на 2008 г. 

Капиталовата сметка3 е положителна, в размер на 164.8 млн. евро, при 12.1 млн. евро за същия 

период на 2008 г. 

Финансовата сметка е отрицателна, в размер на 409.7 млн. евро, при положителна сметка в размер 

на 1435.5 млн. евро за същия период на 2008 г.  

Преките инвестиции в чужбина са 9.6 млн. евро, при 38.5 млн. евро за същия период на 2008 г. 

Преките чуждестранни инвестиции в страната4 са 433.2 млн. евро (1.2% от БВП), при 674.1 млн. евро (2% 

от БВП) за същия период на 2008 г. Преките инвестиции покриват 66.7% от дефицита по текущата сметка за 

отчетния период, при 46% за януари – февруари 2008 г. 

Портфейлните инвестиции – активи нарастват със 159.4 млн. евро, а за същия период на 2008 г. 

те намаляват с 68.2 млн. евро. За февруари 2009 г. портфейлните инвестиции – активи нарастват с 80.7 млн. 

евро при увеличение в размер на 31 млн. евро за същия месец на 2008 г. Портфейлните инвестиции – 

пасиви намаляват със 185.9 млн. евро. За януари – февруари 2008 г. портфейлните инвестиции – пасиви  

нарастват с 16 млн. евро.  

Други инвестиции – активи нарастват със 103.3 млн. евро, при намаление в размер на 946.1 млн. 

евро за същия период на 2008 г. За февруари 2009 г. други инвестиции – активи намаляват със 131.5 млн. 

евро, при намаление в размер на 209.3 млн. евро за същия месец на 2008 г. Други инвестиции – пасиви 

намаляват с 402.2 млн. евро, при намаление от 220.8 млн. евро за януари – февруари 2008 г. За февруари 2009 

г. други инвестиции – пасиви намаляват с 34.9 млн. евро, при увеличение от 396.4 млн. евро за февруари 

2008 г. 

За отчетния период статията Грешки и пропуски има положителна стойност, в размер на 8 млн. евро. 

За същия период на 2008 г. статията има отрицателна стойност, в размер на 357.1 млн. евро.  

Общият баланс е отрицателен, в размер на 886.2 млн. евро, при отрицателен общ баланс в размер на 

374.1 млн. евро за същия период на 2008 г.  

За януари – февруари 2009 г. резервните активи на БНБ5 намаляват с 886.2 млн. евро. За февруари 

2009 г. резервните активи на БНБ намаляват със 151.5 млн. евро. 

 

               
Приложение: Платежен баланс на България в евро (аналитично представяне) 

Таблиците за платежния баланс и външната търговия на България, както и методологическите бележки се намират на 

интернет страницата на БНБ в раздел Статистика / Външен сектор, съответно Платежен баланс и Външна търговия. 

                                                      
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 Без измененията, дължащи се на курсови разлики. 
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Българска народна банка

ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС НА БЪЛГАРИЯ

АНАЛИТИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ*
Месечни данни Акумулирани данни от началото 

на годината
Акумулирани данни за 

последните дванадесет месеца
(в милиони евро) Февруари.08 Февруари.09 към 29.II.2008 към 28.II.2009 към 29.II.2008 към 28.II.2009

ТЕКУЩА И КАПИТАЛОВА СМЕТКА -646.2 -211.0 -1452.4 -484.5 -8057.2 -7388.9

А. Текуща сметка 1 -657.8 -224.7 -1464.6 -649.3 -7460.5 -7818.9

      Стоки: кредит (f.o.b.) 1212.1 883.8 2326.7 1689.6 14063.4 14640.4
      Стоки: дебит (f.o.b.) -1805.6 -1235.2 -3528.0 -2389.0 -21467.3 -22896.8

            Търговски баланс 2 -593.5 -351.4 -1201.3 -699.4 -7403.9 -8256.4

      Услуги: кредит 269.0 248.1 537.1 509.8 4827.6 5344.5
        Транспорт 3 94.5 75.2 185.3 149.2 1421.4 1516.9
        Пътувания 4 87.1 79.8 181.9 166.1 2311.1 2517.4
        Други услуги 87.4 93.1 169.9 194.5 1095.1 1310.2
      Услуги: дебит -332.1 -245.3 -744.7 -547.4 -4159.7 -4345.3
        Транспорт 3 -109.7 -74.7 -233.2 -158.6 -1288.8 -1402.0
        Пътувания 4 -116.4 -92.8 -254.7 -200.9 -1394.3 -1562.0
        Други услуги -106.0 -77.8 -256.8 -188.0 -1476.6 -1381.3

            Услуги, нето -63.1 2.8 -207.6 -37.6 667.9 999.1

            Стоки и нефакторни услуги, нето -656.5 -348.6 -1408.9 -737.1 -6736.0 -7257.3

      Доход: кредит 143.4 118.4 302.5 244.0 1595.4 1727.0
        Компенсации на наетите 5 123.5 96.8 246.8 198.2 1319.3 1407.6
        Инвестиционен доход 19.9 21.7 55.6 45.8 276.1 319.4
      Доход: дебит -130.4 -102.8 -328.1 -274.1 -2602.4 -2937.3
        Компенсации на наетите -2.6 -1.1 -4.4 -2.8 -40.5 -26.3
        Инвестиционен доход -127.8 -101.7 -323.7 -271.4 -2561.9 -2911.0

            Доход, нето 13.0 15.7 -25.6 -30.1 -1007.0 -1210.3
            Стоки, нефакторни услуги
            и доход, нето -643.5 -333.0 -1434.5 -767.2 -7743.0 -8467.6

            Текущи трансфери, нето -14.3 108.3 -30.1 118.0 282.5 648.7
      Текущи трансфери, кредит 62.3 194.5 115.9 257.2 894.9 1395.3
      Текущи трансфери, дебит -76.5 -86.2 -146.0 -139.2 -612.4 -746.6

Б. Капиталова сметка 1, 6, 7 11.6 13.7 12.1 164.8 -596.6 429.9

      Капиталови трансфери, нето 11.6 14.0 12.1 165.0 -596.6 430.2

            Текуща и капиталова сметка -646.2 -211.0 -1452.4 -484.5 -8057.2 -7388.9

В. Финансова сметка 1, 7 911.2 237.3 1435.5 -409.7 13583.6 9304.4

     Преки инвестиции, нето, вкл. 8 328.1 222.9 635.6 423.6 8286.5 5473.0
      Преки инвестиции в чужбина -16.8 -3.3 -38.5 -9.6 -254.0 -449.1
      Преки инвестиции в България 9 344.9 226.1 674.1 433.2 8547.9 5922.1
      Сливания и придобивания, нето 9 0.0 0.0 0.0 0.0 -7.4 0.0

      Портфейлни инвестиции-активи 10 -31.0 -80.7 68.2 -159.4 -33.0 -404.9
      Портфейлни инвестиции-пасиви 18.3 -0.7 16.0 -185.9 -248.5 -494.2
      Финансови деривати, нето -10.0 -0.8 -9.6 17.6 -60.2 -16.3

      Други инвестиции-активи 209.3 131.5 946.1 -103.3 954.6 -760.9
              Търговски кредити, нето 11 -41.6 0.0 -83.2 0.0 -158.0 -150.3
              Заеми -28.1 7.4 -60.7 17.5 -224.2 -137.5
              Валута и депозити 12 264.0 125.0 1077.8 -134.4 440.9 -678.4
              Други активи 14.9 -0.9 12.2 13.5 895.9 205.3

      Други инвестиции-пасиви 396.4 -34.9 -220.8 -402.2 4684.1 5507.8
              Търговски кредити, нето 13 -8.6 0.0 -17.2 0.0 271.8 258.5
              Заеми 14 83.0 85.3 293.9 -174.8 2951.9 2936.8
               Депозити на нерезиденти 296.4 -97.1 -490.9 -187.3 1454.6 2351.1
               Други пасиви 25.6 -23.1 -6.6 -40.2 5.8 -38.5

            Общо за групи А, Б и В 265.0 26.3 -17.0 -894.2 5526.4 1915.4

Г. Грешки и пропуски -308.2 -177.8 -357.1 8.0 -2307.7 -1753.4

ОБЩ БАЛАНС (Общо за групи А, Б, В и Г) -43.2 -151.5 -374.1 -886.2 3218.7 162.0

Д. Резерви и друго финансиране 43.2 151.5 374.1 886.2 -3218.7 -162.0
      Резервни активи на БНБ 15 43.2 151.5 374.1 886.2 -2968.4 -162.0
      Ползвани кредити от МВФ, нето 0.0 0.0 0.0 0.0 -250.3 0.0
      Извънредно финансиране 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

* Аналитично представяне на платежния баланс в съответствие с 5-тото издание на "Ръководството по платежен баланс" на МВФ.
1/ Предварителни данни. Данните за януари 2009 г. са ревизирани.
      С отчета за март 2009 г. предстои ревизия на данните за платежния баланс за февруари 2009 г. 
2/ Данни от митническите декларации, допълнени с данни от НСИ и обработени от БНБ по дата на митническата декларация.

      За 2009 г. предварителни данни на НСИ към 8 април 2009 г., които включват данни от системата Интрастат за страните от ЕС и
   данни от митнически декларации  за страните извън ЕС. Оценката на вноса по цени FOB е на база на методология на БНБ и НСИ.
3/ Включва оценки за товарен транспорт, извършени по методология на БНБ и НСИ.
4/ Оценки по методология на БНБ и на Министерството на икономиката. Данните за 2007 - 2009 г. се базират на  предварителна информация 
   от НСИ за броя на чуждестранните граждани, посетили страната и българските граждани, пътували в чужбина. 
5/ Оценки по методология на БНБ.
6/ Капиталовата сметка включва статиите Капиталови трансфери  и Придобиване/наманение на непроизведени нефинансови активи .
7/ Отрицателният знак (-) показва изтичане на капитал (нарастване на активи или намаление на пасиви). 
8/ В статията се отразяват и всички сделки, които представляват придобивания или сливания.
9/ Предварителни данни. Данни от фирми с чуждестранно участие, Агенцията за приватизация, НСИ, Централния депозитар, банките и др. 
   Данните за 2008 г. и 2009 г. включват само реинвестираната печалба на банките.
10/ На база на данни от банките.
11/ Включени са отчетените външни вземания на страната по търговски кредити (платени аванси и вземания от доставчици).
     Поради тримесечната отчетност на тези задължения, данните подлежат на ревизия.
12/ За Други сектори  данни на Банката за международни разплащания (BIS)  за януари - септември 2008 г.
     За октомври - декември 2008 г. и 2009 г. данните подлежат на ревизии.
13/ Включени са отчетените външни задължения на страната по търговски кредити (получени аванси и задължения към доставчици).
14/ На базата на получените в БНБ отчети за задълженията по финансови кредити на местни лица към чужбина. 
    Поради тримесечната отчетност на тези задължения, данните подлежат на ревизия.
15/ Не се включват измененията на резервните активи на БНБ,  дължащи се на курсови разлики. Отрицателният знак (-) 
     показва увеличение на резервните активи, а положителният (+) - намаление.


