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ПРЕССЪОБЩЕНИЕ  

ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС
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януари – август 2008 г. 

 

За януари – август 2008 г. текущата и капиталовата сметка има дефицит в размер на 4542.9 млн. 

евро (13.4% от БВП2), при дефицит от 3249.6 млн. евро (11.2% от БВП) за същия период на 2007 г. 

За август 2008 г. текущата сметка е отрицателна, в размер на 227.6 млн. евро, при отрицателна 

текуща сметка в размер на 265.3 млн. евро за същия месец на 2007 г. За януари – август 2008 г. текущата сметка 

има дефицит в размер на 4769.7 млн. евро (14% от БВП), при дефицит от 3358.4 млн. евро (11.6% от БВП) за 

същия период на 2007 г. Основен фактор за увеличението на дефицита по текущата сметка е нарасналият 

дефицит по търговското салдо (с 1374.1 млн. евро). 
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Търговското салдо3 за  януари – август 2008 г. е отрицателно, в размер на 5748.2 млн. евро (16.9% от 

БВП), при отрицателно салдо в размер на 4374.2 млн. евро (15.1% от БВП) за същия период на 2007 г. За 

увеличението на търговския дефицит допринася и увеличението на цените на суровия петрол и природен газ.   

Износът (FOB) възлиза на 10 560.9 млн. евро, при 8630.4 млн. евро за същия период на 2007 г., като 

нараства с 22.4% на годишна база, при 9.6% за същия период на миналата година.  Вносът (FOB) e 16 309.1 

млн. евро, при 13 004.5 млн. евро за януари – август 2007 г., като нараства с 25.4% на годишна база при 17.3% за 

същия период на миналата година. Основен принос за разликата в темповете на растеж на вноса на годишна 

база за отчетния период на 2008 г. и на същия период на 2007 г. има увеличението на цените на суровия петрол 

и природен газ. 

                                                      
1 Данни от аналитичната таблица на платежния баланс. Предварителни данни за 2007 г. и 2008 г. Данните за юли 2008 г. са 
ревизирани. С отчета за септември 2008 г. ще бъдат представени ревизии на данните за август 2008 г. 

2 При брутен вътрешен продукт за 2007 г. (предварителни данни на НСИ), в размер на 28 898 млн. евро и оценка за 2008 г.  – 
34 022 млн. евро.  

3 Данните за вноса и износа е необходимо да бъдат анализирани и интерпретирани внимателно поради проблемите с техния 
обхват и качеството след въвеждането от 1 януари 2007 г. на системата „Интрастат”. 
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Салдото по услугите е положително, в размер на 1009.9 млн. евро (3% от БВП), при положително 

салдо в размер на 1056.4 млн. евро (3.7% от БВП) за същия период на 2007 г.  

Салдото по статията Доход е отрицателно, в размер на 559.6 млн. евро, при отрицателно салдо в 

размер на 233.2 млн. евро за същия период на 2007 г.  

Нетните постъпления от текущи трансфери възлизат на 528.2 млн. евро (1.6% от БВП) при 192.6 млн. 

евро (0.7% от БВП) за същия период на 2007 г. 

Капиталовата сметка е положителна, в размер на 226.8 млн. евро, при 108.8 млн. евро за същия 

период на 2007 г. 

Финансовата сметка е положителна, в размер на 6821.2 млн. евро, при положителна сметка в размер 

на 6144.4 млн. евро за същия период на 2007 г.  

Преките инвестиции в чужбина са 403.4 млн. евро, при 125 млн. евро за същия период на 2007 г.4 

Преките чуждестранни инвестиции в страната5 са 2980.5 млн. евро (8.8% от БВП), при 4154.1 млн. евро 

(14.4% от БВП) за същия период на 2007 г. Преките инвестиции покриват 62.5% от дефицита по текущата сметка 

за отчетния период, при 123.7% за януари – август 2007 г. 

Портфейлните инвестиции – активи нарастват със 140.1 млн. евро, а за същия период на 2007 г. 

те намаляват с 48 млн. евро. Портфейлните инвестиции – пасиви намаляват със 126 млн. евро. За януари – 

август 2007 г. портфейлните инвестиции – пасиви  намаляват с 248.9 млн. евро. 

Други инвестиции – активи намаляват с 312 млн. евро, при увеличение в размер на 205.8 млн. евро 

за същия период на 2007 г. Други инвестиции – пасиви нарастват с 4285.3 млн. евро, при увеличение от 

2586.6 млн. евро за януари – август 2007 г.  

За отчетния период статията Грешки и пропуски има положителна стойност, в размер на 141.4 млн. 

евро. За същия период на 2007 г. статията има отрицателна стойност, в размер на 1248.4 млн. евро. 

Общият баланс е положителен, в размер на 2419.7 млн. евро, при положителен общ баланс в размер 

на 1646.3 млн. евро за същия период на 2007 г.  

За януари – август 2008 г. резервните активи на БНБ6 нарастват с 2419.7 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. 

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА  

ОТДЕЛ „ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА” 

ПЛ. „КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I“ №1, СОФИЯ 1000 

тел.: (02) 9145 1656; факс: (02) 980 24 25 

e-mail: press_office@bnbank.org 

интернет страница: htttp://www.bnb.bg 

                                                      
4 Разликата в размера на инвестициите за двата периода се дължи основно на извършена инвестиция в чужбина през март 
2008 г. от дъщерно дружество в България на голяма мултинационална компания. 
5 Предварителните данни за 2007 г. и 2008 г. ще бъдат ревизирани с тримесечните отчети на предприятията с чуждестранно 
участие, представени пред БНБ и годишните данни на НСИ, а за 2008 г. и с тримесечните данни на НСИ. 

6 Без измененията, дължащи се на курсови разлики. 



ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС НА БЪЛГАРИЯ

АНАЛИТИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ*
Месечни данни Акумулирани данни от началото 

на годината
Акумулирани данни за 

последните дванадесет месеца
(в милиони евро) Август.07 Август.08 към 31.VIII.2007 към 31.VIII.2008 към 31.VIII.2007 към 31.VIII.2008

ТЕКУЩА И КАПИТАЛОВА СМЕТКА -243.6 -221.2 -3249.6 -4542.9 -5419.8 -7240.4

А. Текуща сметка 1 -265.3 -227.6 -3358.4 -4769.7 -5603.9 -7714.8

      Стоки: кредит (f.o.b.) 1145.6 1307.9 8630.4 10560.9 12768.8 15442.4
      Стоки: дебит (f.o.b.) -1734.9 -1941.5 -13004.5 -16309.1 -19491.9 -24119.2

            Търговски баланс 2 -589.3 -633.6 -4374.2 -5748.2 -6723.0 -8676.9

      Услуги: кредит 689.5 771.6 3332.5 3764.1 4555.3 5056.7
        Транспорт 3 185.4 204.5 974.3 1112.0 1360.9 1522.1
        Пътувания 4 427.3 490.0 1723.5 1943.6 2227.9 2507.1
        Други услуги 76.7 77.1 634.8 708.4 966.4 1027.4
      Услуги: дебит -363.4 -390.0 -2276.2 -2754.2 -3414.4 -3988.1
        Транспорт 3 -117.3 -136.1 -753.9 -978.1 -1126.5 -1410.5
        Пътувания 4 -137.0 -165.1 -863.9 -1076.2 -1278.2 -1544.3
        Други услуги -109.1 -88.8 -658.4 -700.0 -1009.7 -1033.3

            Услуги, нето 326.1 381.7 1056.4 1009.9 1140.9 1068.5

            Стоки и нефакторни услуги, нето -263.2 -252.0 -3317.8 -4738.4 -5582.2 -7608.3

      Доход: кредит 133.7 155.7 985.0 1115.1 1452.6 1661.8
        Компенсации на наетите 5 111.7 128.1 788.5 907.8 1173.4 1348.7
        Инвестиционен доход 22.0 27.6 196.4 207.3 279.2 313.1
      Доход: дебит -154.7 -158.5 -1218.2 -1674.6 -1885.0 -2439.4
        Компенсации на наетите -2.3 -1.2 -29.9 -17.5 -40.6 -27.1
        Инвестиционен доход -152.4 -157.3 -1188.3 -1657.1 -1844.3 -2412.3

            Доход, нето -21.0 -2.8 -233.2 -559.6 -432.3 -777.7
            Стоки, нефакторни услуги
            и доход, нето -284.2 -254.8 -3551.0 -5297.9 -6014.5 -8386.0

            Текущи трансфери, нето 18.9 27.2 192.6 528.2 410.5 671.2
      Текущи трансфери, кредит 6 65.8 76.5 537.3 993.6 824.4 1364.9
      Текущи трансфери, дебит -46.8 -49.4 -344.7 -465.4 -413.9 -693.7

Б. Капиталова сметка 1, 7 21.7 6.4 108.8 226.8 184.2 474.4

      Капиталови трансфери, нето 6 21.7 6.4 108.8 226.8 184.2 474.4

            Текуща и капиталова сметка -243.6 -221.2 -3249.6 -4542.9 -5419.8 -7240.4

В. Финансова сметка 1, 7 820.3 651.4 6144.4 6821.2 8748.3 11304.2

     Преки инвестиции, нето, вкл. 8 805.6 152.3 4021.8 2577.0 6068.6 4864.6
      Преки инвестиции в чужбина -15.2 56.6 -125.0 -403.4 -202.6 -478.8
      Преки инвестиции в България 9 828.2 95.7 4154.1 2980.5 6278.6 5343.3
      Сливания и придобивания, нето 9 -7.4 0.0 -7.4 0.0 -7.4 0.0

      Портфейлни инвестиции-активи 10 40.6 -2.5 48.0 -140.1 -176.4 -255.1
      Портфейлни инвестиции-пасиви -195.8 -2.4 -248.9 -126.0 74.2 -266.2
      Финансови деривати, нето -10.3 -6.2 -57.3 -87.1 -117.5 -91.0

      Други инвестиции-активи -406.8 -335.2 -205.8 312.0 -938.7 99.4
              Търговски кредити, нето 11 2.6 0.0 -164.1 -125.8 -144.9 -95.9
              Заеми -12.9 -2.6 -66.8 -168.4 -138.2 -282.7
              Валута и депозити 12 -383.9 -329.3 123.1 367.0 -592.5 243.3
              Други активи -12.7 -3.3 -98.1 239.1 -63.0 234.6

      Други инвестиции-пасиви 587.1 845.6 2586.6 4285.3 3838.2 6952.5
              Търговски кредити, нето 13 -14.7 0.0 163.8 78.4 230.0 172.5
              Заеми 14 346.5 226.7 1872.2 2296.2 2726.9 3362.0
               Депозити на нерезиденти 195.3 618.7 463.6 1913.4 813.5 3478.3
               Други пасиви 59.9 0.2 86.9 -2.7 67.8 -60.3

            Общо за групи А, Б и В 576.8 430.3 2894.7 2278.3 3328.5 4063.7

Г. Грешки и пропуски -108.3 308.7 -1248.4 141.4 -846.1 -126.8

ОБЩ БАЛАНС (Общо за групи А, Б, В и Г) 468.5 739.0 1646.3 2419.7 2482.4 3937.0

Д. Резерви и друго финансиране -468.5 -739.0 -1646.3 -2419.7 -2482.4 -3937.0
      Резервни активи на БНБ 15 -468.5 -739.0 -1391.0 -2419.7 -2186.8 -3937.0
      Ползвани кредити от МВФ, нето 0.0 0.0 -255.3 0.0 -295.6 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 юли 2008 г. са ревизирани.
      С отчета за септември 2008 г. предстои ревизия на данните за платежния баланс за август 2008 г.
2/ Данни от митническите декларации, допълнени с данни от НСИ и обработени от БНБ по дата на митническата декларация.

      За 2008 г. предварителни данни на НСИ към 8 октомври 2008 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/ Оценки за товарен транспорт по методология на БНБ и НСИ.
4/ Оценки по методология на БНБ и на Министерството на икономиката. Данните за 2007 - 2008 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/ Част от текущите трансфери са прекласифицирани като капиталови съгласно информация, постъпила от Министерство на финансите.
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/ Данни от фирми с чуждестранно участие, Агенцията за приватизация, НСИ, Централния депозитар, банките и др. 
   Данните за 2007 г. и 2008 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 2007 г. и януари - март 2008 г.
     За април - август 2008 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.


