ИКОНОМИКАТА И
БАНКОВИЯТ
СЕКТОР НА
БЪЛГАРИЯ
ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017г.

СОФИЯ

ОСНОВНИ АКЦЕНТИ
 Българската икономика отбелязва растеж от 3,8% на годишна база
през третото тримесечие на 2017г., благодарение на частното
потребление и инвестициите на компаниите;
 Инфлацията възлиза на 1,7% на годишна база през четвъртото
тримесечие на 2017г.;
 В края на четвъртото тримесечие на 2017г. безработицата в страната
е 6,2% и е на най-ниското си ниво от първото тримесечие на 2009г.;
 Бюджетният излишък възлиза на 0,8% от БВП в края на декември
2017г.;
 В края на четвъртото тримесечие на 2017г. активите на банковата
система нарастват до 97,8 млрд. лв. и представляват 98,2% от БВП;
 За четвъртото тримесечие на 2017г. банковият сектор отчита нетна
печалба в размер на 302,2 млн. лв.;
 Ръстът на кредитирането, по-доброто качество на кредитния
портфейл, по-ниските разходи за обезценки и понижаващите се
лихвени проценти влияят върху финансовия резултат на сектора;
 През четвъртото тримесечие на 2017г. кредитната активност е
умерена, като е по-изразена сред домакинствата;
 Средните лихвени проценти по новодоговорените кредити запазват
тенденцията на понижение;
 Средните лихвени проценти по новодоговорените срочни депозити
задържат достигнатите ниски стойности.
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I. Икономиката на България
Икономически растеж
През третото тримесечие на 2017г. БВП на България отбелязва растеж от 3,8% на
годишна база, според предварителните данни на Националния статистически институт
(НСИ). Българската икономика отчита ръст за 17-о поредно тримесечие и за 12-о поредно
тримесечие отбелязва по-висок растеж спрямо средния за 28-те страни членки на
Европейския съюз (ЕС). Европейската икономика бележи ръст от 2,6% на годишна база
през периода юли-септември 2017г., а България се нарежда на 10-о място по темп на
прираст на БВП.

Източник: НСИ, Евростат, МФ
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Предварителните оценки на НСИ сочат, че растежът през третото тримесечие на
2017г. е движен от частното потребление и бруто образуването на основен капитал
(инвестициите на компаниите).
През разглеждания период частното потребление, което включва потреблението на
домакинствата и на нетърговските организации, обслужващи домакинствата (НТООД),
се повишава с 4,6% на годишна база и допринася за годишния ръст на БВП с 2,7
процентни пункта (пр. п.) спрямо 3,8 пр. п. през второто тримесечие на 2017г.
Бруто образуването на основен капитал бележи ръст за трето поредно тримесечие,
който в периода юли-септември 2017г. е от 4,2% на годишна база. През третото
тримесечие приносът на инвестициите на компаниите към БВП е с 0,9 пр. п. при 0,7 пр.
п. тримесечие по-рано. Приносът на запасите е с 0,2 пр. п. спрямо 1,2 пр. п. през второто
тримесечие на 2017г.
Правителственото потребление, което се увеличава с 2,5% на годишна база, е с
принос от 0,4 пр. п. при 0,2 пр. п. тримесечие по-рано.
През третото тримесечие на 2017г. износът на стоки и услуги увеличава своя
прираст до 4,6% на годишна база спрямо 3,6% три месеца по-рано. Вносът се увеличава
с 5,4% на годишна база, което е забавяне спрямо регистрираните 6,2% на годишна база
през второто тримесечие. Търговският дефицит е 2,3% от БВП, поради което нетният
износ влияе отрицателно върху икономическия растеж за трето поредно тримесечие.

Източник: Евростат, собствени изчисления

През периода международните рейтингови агенции Fitch и S&P Global Ratings
повишиха дългосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута
със стабилна перспектива. Оценката на S&P Global Ratings от BBB- (при предишна BB+)
поставя страната в инвестиционния клас, а тази на Fitch е увеличена от BBB- на BBB.
В своето тримесечно издание „Икономически преглед“ Българска народна банка
(БНБ) очаква реалният БВП на България да продължи да нараства през четвъртото
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тримесечие на 2017г. и през първото на 2018г. с основен принос на вътрешното търсене.
От централната банка посочват като основни фактори благоприятното развитие на
краткосрочните конюнктурни индикатори през третото тримесечие на 2017г.,
подобрените условия на пазара на труда, нарастващото вътрешно и външно търсене на
български стоки и услуги и все още задържащите се на сравнително ниски нива цени на
петрола и лихвени проценти. Според БНБ, балансираните рискове по отношение на
външната среда и възможността за по-съществено от очакваното увеличение на
частното потребление и на правителствените инвестиции създават предпоставки за
реализиране на по-висок от очаквания растеж на икономиката в края на 2017г. и в
началото на 2018г.

Източник: НСИ
Ключови показатели за икономиката на България
2011 2012
Брутен вътрешен продукт
БВП (млн. лв.)
80 759 82 040
БВП (реален темп на изменение на годишна база, в %)
1,9
0
БВП (реален темп на изменение на годишна база, в %) - прогнози

Крайно потребление - общо
Частно потребление (на домакинства и НТООД)
Крайно потребление на правителството
Бруто образуване на основен капитал
Износ на стоки и услуги
Внос на стоки и услуги
Търговско салдо/БВП (в %)
Преки чуждестранни инвестиции в България (млн. евро)
Преки чуждестранни инвестиции в България/БВП (в %)
Хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ)
(Годишен темп на изменение, средно за периода)

2013

2014

2015

82 166
0,9

83 634 88 571 92 635 20 066 24 149 26 990
1,3
3,6
3,9
3,6
3,9
3,8

2
2
-1,9
2,2
3,8
2,0
3,0
-2,5
2,7
4,5
2,2
-2,0
0,6
0,1
1,4
-4,4
1,8
0,3
3,4
2,7
12,6
2,0
9,6
3,1
5,7
9,9
5,5
4,3
5,2
5,4
-6,5
-9,5
-7,0
-6,5
-5,8
1 476,3 1 320,9 1 383,7 1 160,9 2 475,9
3,6
3,1
3,3
2,7
5,5
3,4

2,4

0,4

-1,6

-1,1

Източник: НСИ, Евростат, БНБ
Прогнози: БНБ, МФ, МВФ, СБ, ЕК, ЕБВР
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2016 2017 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4

3,3
3,6
2,2
-6,6
8,1
4,5
-2,1
660
1,4

4,2
3,8
5,8
2,4
6,1
9,1
-1,4
246,4
0,5

4,7
5,7
1,2
4
3,6
6,2
-2,5
451
0,9

4,2
4,6
2,5
4,2
4,6
5,4
-2,3
758,8
1,5

-1,3

0,8

1,4

0,9

2017

МФ (октомври 2017 г.)
БНБ (август 2017 г.)
МВФ (октомври 2017 г.)
СБ (октомври 2017 г.)
ЕК (ноември 2017 г.)
ЕБВР (ноември 2017 г.)
1,7

1,2

2017F 2018F 2019F 2020F 2021F

4
3,6
3,6
3,8
3,9
3,5

3,9
3,4
3,2
3,9
3,8
3,2

3,9
3,5
2,5
4
3,6
-

3,9
2,5
-

2,5
-

Инфлация
През четвъртото тримесечие на 2017г. хармонизираният индекс на потребителските
цени (ХИПЦ) отбелязва растеж от 1,7% на годишна база спрямо отчетените 0,9% през
третото тримесечие на годината. През декември 2017г. инфлацията в България възлиза
на 1,8% на годишна база, което е повече спрямо средното за ЕС и еврозоната. През
периода динамиката при инфлацията се определя основно от промените в цените на
енергийните източници, позициите с административни цени (топлоенергия, централно
газоснабдяване, канализационни услуги и водоснабдяване) и сезонни фактори при
хранителните стоки и в сектора на услугите (туризъм, транспорт).

Изменение на ХИПЦ в ЕС и еврозоната през декември 2017 г.
(на годишна база)

4,0%
3,5%
3,0%
2,5%

1,8% 1,7%

2,0%

1,4%

1,5%
1,0%
0,5%

Кипър

Финландия

Ирландия

Дания

Италия

Гърция

Холандия

Испания

Франция

Малта

Хърватоя

ЕЗ-19

Португалия

Люксембург

Германия

Полша

Швеция

ЕС-28

България

Словакия

Словения

Белгия

Латвия

Унгария

Чехия

Австрия

Румъния

Великобритания

Литва

Естония

0,0%

Източник: Евростат

За цялата 2017г. средногодишната инфлация в България възлиза на 1,2% след
четири поредни години на дефлация. В своята Есенна макроикономическа прогноза МФ
прогнозира, че в края на 2018г. ХИПЦ ще достигне 1,4%, а в края на 2020г. – 1,8%, в
резултат от допусканията, както за повишение на международните цени на петрола и
неенергийните суровини, така и за нарастване на вътрешното търсене.

Източник: НСИ, Евростат, МФ
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Пазар на труда
През четвъртото тримесечие на 2017г. коефициентът на безработица, измерен като
част от работната сила, се задържа на ниво от 6,2% за трето поредно тримесечие.
Безработицата в България остава на най-ниското си ниво от първото тримесечие на
2009г. (5,9%). Безработицата в страната е по-ниска от средната за ЕС за десето поредно
тримесечие, като България е 13-а по най-ниска безработица през периода сред
държавите членки.
Годишното повишение на средната работна заплата в страната се забавя
минимално. През третото тримесечие на 2017г. ръстът й възлиза на 9,6% на годишна
база, спрямо 9,9% през второто тримесечие на 2017г.
В края на третото тримесечие на 2017г. броят на заетите лица в икономиката (15 и
повече години) нараства до 3,225 млн. души, а броят на безработните е 209 хил. души.
В сектор „Финансови и застрахователни дейности“, в който НСИ включва банките,
застрахователните компании и други небанкови финансови институции, броят на заетите
е 67,9 хил. души в края на септември 2017г., при 30,4 хил. заети в банковия сектор,
според данните на ЕЦБ за 2016г.

Ключови показатели за икономиката на България
Пазар на труда
Коефициент на безработица (дял от работната сила)
(сезонно изгладени данни)
Заети лица (15 и повече години) (хил. души)
Заети в сектор "Финанси и застрахователни дейности"
(хил. души), от които:
Заети в банковия сектор
Средна месечна брутна работна заплата в сектор
"Финанси и застрахователни дейности"

2011

2012

2013

2014

2015

2016

11,3

12,3

13

11,4

9,2

7,6

2017 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4
6,5

6,2

6,2

2 965,2 2 934,0 2 934,9 2 981,4 3 031,9 3 016,8 3 036,7 3 171,7 3 225,0

2017

6,2

6,3

-

-

55

52,7

51,6

60,5

62,3

58,6

57,3

63,4

67,9

-

-

33,9

33,5

32,8

31,7

30,7

30,4

-

-

-

-

-

1 438

1 459

1 508

1 578

1 608

1 709

1 687

1 815

1 718

-

-

Източник: Евростат, МФ, НСИ, ЕЦБ
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Държавен сектор
По предварителни данни на МФ, в края на декември 2017г. държавният бюджет е с
положително салдо в размер на 845,2 млн. лв. Излишъкът по консолидираната фискална
програма (КФП) се равнява на 0,8% от прогнозния БВП. За януари 2018г. МФ очаква
бюджетен излишък от 1,21 млрд. лв. (1,1% от БВП).
Постъпилите приходи и помощи по КФП за периода януари-декември 2017г. са в
размер на 35,32 млрд. лв. (35,5% от БВП). Съпоставени със същия период на
предходната година, данъчните и неданъчните приходи нарастват с 8,8% на годишна
база, докато постъпленията от помощи са по-ниски. Данъчните приходи, включително
приходите от осигурителни вноски, са с 10% повече спрямо края на 2016г.
Разходите по КФП (вкл. вноската в бюджета на ЕС) за 2017г. възлизат на 34,47
млрд. лв. (34,7% от БВП). За сравнение, разходите по КФП за 2016г. бяха в размер на
32,5 млрд. лв. Според МФ, нарастването на разходите се дължи на по-високия размер
на социалните и здравноосигурителните плащания, разходите за субсидии и персонал.
Размерът на фискалния резерв към 31 декември 2017г. е 10,3 млрд. лв.

Източник: МФ, Евростат

Делът на държавния дълг спрямо БВП намалява до 25,6% в края на септември
2017г. спрямо 27,7% в края на юни 2017г., след като през юли настъпи падеж на 5годишни еврооблигации. България остава на трето място по този показател след
Естония и Люксембург, като нивото му е далеч под средното за ЕС, което е 82,5% в края
на третото тримесечие на годината. МФ предвижда намаление на съотношението
държавен дълг/БВП до 25,4% в края на 2018г. и спад до 20% от БВП в края на 2020г.
Дългосрочният лихвен процент за оценка на степента на конвергенция се понижава
до 1,02% в края на декември 2017г. от 1,66%, колкото бе към 30 септември 2017г. За
сравнение, в края на 2017г. процентът в Румъния е 4,38%, в Полша – 3,27%, в Унгария е
2,07%, а в Чехия – 1,50%. Нивото на дългосрочния лихвен процент за оценка на степента
на конвергенция в България е най-ниското, в сравнение с държавите от региона на
Централна и Източна Европа, който са извън еврозоната, но са членки на ЕС.
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Капиталов пазар
В края на декември 2017г. спрямо края на септември 2017г. основните индекси на
Българска фондова борса-София (БФБ) се изменят, както следва: SOFIX спада с 1,6%,
BGBX40 се понижава с 1,7%, BGREIT нараства с 1,1%, а BGTR30 намалява с 0,6%.
През четвъртото тримесечие българският индекс SOFIX е с втория най-малък спад
сред водещите индекси на борсите в региона на Централна и Източна Европа. За цялата
2017г. SOFIX отчита повишение от 15,5%, което го поставя на седмо място по ръст.
Към 31 декември 2017г. пазарната капитализация на Основен пазар BSE се покачва
със 135% на тримесечна база до 22,35 млрд. лв. от 9,52 млрд. лв., заради високата
пазарна оценка на една публична компания. По този начин пазарната капитализация се
увеличава от 9,6% от прогнозния БВП за 2017г. до 22,4% от БВП. Заради преместването
на публичната компания на Алтернативен пазар BaSE през януари 2018г., след решение
на БФБ-София, пазарната капитализация спрямо БВП в края на месеца възлиза на 9,3%,
т.е. връща се към наблюдаваните през предходни периоди нива.
В периода октомври-декември 2017г. оборотът на регулиран пазар намалява с 11%
на тримесечна база до 200,4 млн. лв., но на годишна база има ръст от 13,1%. За цялата
2017г. оборотът възлиза на 623,6 млн. лв., което е с 50% повече спрямо този за 2016г.
През четвъртото тримесечие на 2017г. броят на сделките бележи спад от 30% на
тримесечна и на годишна база - до 15 700 броя. За цялата 2017г. броят на сделките
възлиза на 76 359, което е с 30,7% повече спрямо предходната година.
През последното тримесечие на 2017г. банките, членове на БФБ-София, формират
21,2% от оборота и 8% от общите сделки на регулиран пазар (на принципа на двойно
отчитане). За изминалата 2017г. банките, членове на БФБ-София, са сключили 6,8% от
общите сделки и са реализирали 11,1% от общия оборот на регулиран пазар.

Източник: БФБ-София, собствени изчисления
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№ Държава

Индекс

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ISE 100
ASE
BUX
BELEX
PSE
SSI
CROBEX
MICEX
SBITOP
WIG
SOFIX
BET
MBI 10

Турция
Гърция
Унгария
Сърбия
Чехия
Словакия
Хърватия
Русия
Словения
Полша
България
Румъния
Македония

Изменение през
31 декември 30 септември 31 декември
Изменение
четвърто тримесечие
2016 г.
2017 г.
2017 г.
през 2017 г.
на 2017 г.
78 138,66
643,64
32 003,05
1 569,43
921,61
318,57
1 994,84
2 232,72
717,59
51 754,03
586,43
7 072,28
2 134,91

102 907,70
755,61
37 290,65
1 604,31
1 045,17
316,77
1 811,12
2 077,19
796,55
64 289,69
688,11
7 877,92
2 688,66

115 333,00
802,37
39 377,31
1 662,53
1 078,16
325,62
1 842,87
2 109,74
806,52
63 746,20
677,45
7 753,74
2 538,86

Източник: БФБ-София, Bloomberg, собствени изчисления
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12,07%
6,19%
5,60%
3,63%
3,16%
2,79%
1,75%
1,57%
1,25%
-0,85%
-1,55%
-1,58%
-5,57%

47,60%
24,66%
23,04%
5,93%
16,99%
2,21%
-7,62%
-5,51%
12,39%
23,17%
15,52%
9,64%
18,92%

II. Банковият сектор на България
В своето тримесечно издание „Банките в България“ БНБ посочва, че българската
банкова система оперира в сравнително благоприятна среда. Според централната
банка, това създава възможности за оптимизация на балансите и бизнес стратегиите на
кредитните институции, включително за редуциране на нивото на необслужваните
кредити, както и за активизиране на финансовото посредничество.
БНБ очаква подобряването на перспективите пред стопанската конюнктура и
икономическата активност в България и еврозоната да допринесе за съживяване на
търсенето и предлагането на кредити. Това може да се отрази благоприятно върху
финансовите резултати на банките, при запазване на консервативния рисков толеранс.

Счетоводен баланс (Отчет за финансовото състояние)
Активи
Ръстът на активите на банковия сектор в края на четвъртото тримесечие на 2017г.
е от 6,2% на годишна база до 97,8 млрд. лв. Делът на активите на 27-те банки, опериращи
в България, спрямо прогнозния БВП за 2017г. е 98,2% към 31 декември 2017г. Пазарният
дял на петте най-големи банки по размер на активите намалява до 55,9% спрямо 56,3%,
колкото беше към края на септември 2017г. Банките от втора група увеличават пазарния
си дял до 41,7% от 41,3%, колкото беше преди три месеца. Активите на клоновете на
чуждестранни банки възлизат на 2,4% от общите активи на системата.

Общи активи на банковата система
100

97,81
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млрд. лв.
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95%

85,14

84
82

90%
2014
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2017 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4

Активи на банковата система

Активи към БВП (%) (дясна скала)

12

75%

Пазарен дял по размер на активите
в края на четвъртото тримесечие на
2017 г.

Кредит за неправителствения
сектор/БВП

70% 67,8%

2,4%

65%
60%
55%

50,9%

41,7%

55,9%

50%
45%

Първа група

Втора група

Трета група

Източник: БНБ, МФ, собствени изчисления

Към 31 декември 2017г. 61% от активите в банковата система са под формата на
кредити и вземания, които възлизат на 59,7 млрд. лв. Паричните средства, които се
равняват на 19,5 млрд. лв., формират 19,9% от активите. Делът на инвестициите във
финансови инструменти (държани до падеж, за търгуване, на разположение за
продажба, отчитани по справедлива стойност), е 14,3% (14 млрд. лв.). В края на
септември 2017г. дяловете им бяха, съответно, 61,9%, 20,2% и 13,2%. Съотношението,
което определя нивото на финансово посредничество в икономиката – делът на
кредитите и вземанията спрямо прогнозния БВП за 2017г., възлиза на 50,9%.

Пасиви
Общата сума на пасивите на банковата система възлиза на 85,21 млрд. лв., като
нараства с 6,6% спрямо четвъртото тримесечие на 2016г. На банките от първа група се
падат 55,3% (47,1 млрд. лв.), на втора група – 41,9% (35,7 млрд. лв.), а останалите 2,8%
(2,4 млрд. лв.) – на банките от трета група.
Ръстът е обусловен изяло от покачването на депозитите, които формират 98,3% от
общата сума на пасивите. Делът им е без промяна спрямо края на третото тримесечие
на 2017г. и спрямо края на 2016г. От статията „Депозити“ в отчета за финансовото
състояние на системата става ясно, че тяхната стойност се повишава с 6,5% на годишна
база до 83,7 млрд. лв.
Делът на статия „Провизии“, към която спадат неуредени правни въпроси и данъчни
съдебни дела, кредитни ангажименти и гаранции, пенсии и други, се равнява на 0,2%,
като техният абсолютен размер е 175,8 млн. лв. Делът на статиите „Финансови пасиви,
държани за търгуване“ и „Други пасиви“ е 0,2% и 0,7%. Дяловете на всички останали
статии, които са пренебрежимо малки, допълват сбора до 100%.
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Собствен капитал
Към края на декември 2017г. собственият капитал на банковата система нараства с
3,8% на годишна база до 12,6 млрд. лв. В края на септември 2017г. стойността му бе
12,26 млрд. лв. Динамиката при позицията се дължи най-вече на измененията при
печалбата.
Нивото на собствения капитал на банките от първа група възлиза на 7,54 млрд. лв.,
а на втора група – на 5,03 млрд. лв.

Източник: БНБ, собствени изчисления

Отчет за приходите и разходите
Нетна печалба
През четвъртото тримесечие на 2017г. банковият сектор отчита нетна печалба в
размер на 302,2 млн. лв. при 211,4 млн. лв. през третото тримесечие на същата година
и 189 млн. лв. за последното тримесечие на 2016г.
За 2017г. реализираната от банковата система печалба е в размер на 1,17 млрд.
лв. в сравнение с 1,26 млрд. лв. през предходната година. Финансовият резултат на
системата за 2016г. бе повлиян от еднократни фактори, един от които е извънредният
приход за банките от сделката между Visa Europe и Visa Inc. Еднократният ефект, оценен
от БНБ на 186 млн. лв., бе факт през юни 2016г. Изключвайки го, през 2017г. нетната
печалба на сектора расте с 9,1% спрямо 2016г.
Влияние върху финансовия резултат на системата, също така, оказват по-ниските
разходи за обезценки, приходите от основна дейност, благодарение на кредитната
активност и поставеният под натиск от ниските лихвени проценти нетен лихвен доход.
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Източник: БНБ

Банките от първа група формират 61,1% от печалбата в края на четвъртото
тримесечие на 2017г., а тези от втора група – 39%, докато банките от трета група
реализират минимална загуба, поради което не променят съществено финансовия
резултат на сектора. За сравнение, в края на септември 2017г. петте най-големи банки
по размер на активите формират 57,5% от положителния финансов резултат след
данъци, банките от втора група – 42,5%, а банките от трета група продължават да имат
минимален отрицателен финансов резултат.

Нетен лихвен доход
Към края на декември 2017г. размерът на нетния общ оперативен приход на
банковата система се равнява на 3,89 млрд. лв., спрямо 2,85 млрд. лв. в края на
септември 2017г. От него 68,8% се дължат на нетния лихвен доход на банките, който
възлиза на 2,67 млрд. лв. Той спада с 4,6% на годишна база. За сравнение, в ЕС делът
на нетния лихвен доход възлиза на 56,5% от общия оперативен приход по данни на
Европейския банков орган (ЕБО) за третото тримесечие на 2017г.
Нивото на нетния лихвен доход се формира от разликата между приходите от лихви
и разходите за лихви. Към 31 декември 2017г. приходите от лихви намаляват с 8,2% на
годишна база до 3,04 млрд. лв. Разходите за лихви възлизат на 367,8 млн. лв., като те
са с 28% по-малко на годишна база.
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Нетен доход от такси и комисиони
В края на четвъртото тримесечие на 2017г. нетният доход от такси и комисиони
нараства с 8,1% на годишна база до 995,7 млн. лв. Той формира 25,6% от нетния общ
оперативен приход на банковата система при 27,7% средно за ЕС, според данните на
ЕБО за третото тримесечие на 2017г. Приходите от такси и комисиони растат със 7,9%
до 1,15 млрд. лв., а разходите за такси и комисиони – с 6,3% за година до 151,6 млн. лв.

Източник: БНБ, собствени изчисления

Оперативни разходи и обезценки
В края на четвъртото тримесечие на 2017г. административните разходи, към които
се причисляват разходите за персонал, са с 1,6% по-високи спрямо същия период на
2016г., като достигат 1,6 млрд. лв. Общите оперативни разходи, като сума от
административните разходи и амортизацията, се повишават с 1,5% на годишна база до
1,79 млрд. лв. През 2017г. банковата система прави по-малко обезценки спрямо
миналата година. Техният размер намалява с 11,6% на годишна база до 805,1 млн. лв.
Съотношението Разходи/Приходи за банковата система към края на четвъртото
тримесечие на 2017г. нараства минимално до 46,03% в сравнение с 45,9%, колкото бе в
края на третото тримесечие и спрямо средните 61,8% за ЕС, по данни на ЕБО към 30
септември 2017г.

Източник: БНБ, собствени изчисления
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Източник: БНБ, собствени изчисления

Финансови показатели
Ликвидност
През четвъртото тримесечие на 2017г. ликвидните активи на банковата система
нарастват с 2 млрд. лв. (6,5%) и в края на декември 2017 г. достигат 32,9 млрд. лв.
Коефициентът на ликвидни активи, изчисляван по Наредба № 11 на БНБ, се
повишава до 38,97% спрямо 37,6%, отчетени в края на третото тримесечие на 2017г.
Коефициентът на ликвидни активи за банките от първа група е 38,09%, за втора
група – 38,88%, а за трета група – 57,93%.

Източник: БНБ
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Капиталова адекватност
В края на септември 2017г. общото съотношение на базовия собствен капитал от
първи ред (т.нар. CET 1) е 20,53%, в сравнение със стойността му от 14,32% средно за
европейските банки, по данни на ЕЦБ за третото тримесечие на 2017г. При банките от
първа група показателят възлиза на 20,86%, а при втора – на 20,08%.

CET 1
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Банкова система
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Q3

2017
ЕС (дясна скала)

Източник: БНБ, ЕЦБ

На системно ниво съотношението на обща капиталова адекватност за българската
банкова система се равнява на 22,2% към края на третото тримесечие на 2017г. За
сравнение – средната стойност на капиталовата адекватност на банките, попадащи в
Единния надзорен механизъм, възлиза на 17,98% за същия период. Към края на третото
тримесечие на 2017г. за банките от първа група нивото на общата капиталова
адекватност е 21,64%, а за банките от втора група – 22,98%.

Обща капиталова адекватност
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Източник: БНБ, ЕЦБ
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ЕС (дясна скала)

Рентабилност
Към 31 декември 2017г. възвръщаемостта на активите (ROA) е 1,2% спрямо 1,25%
към 30 септември 2017г. (при средно ниво за европейските банки от 0,47%, според
актуалните данни на ЕЦБ за третото тримесечие на 2017г.). Стойността на ROA е 1,31%
за банките от първа група и 1,12% за банките от втора група към края на 2017г.

Източник: БНБ, собствени изчисления

Възвръщаемостта на капитала (ROЕ) възлиза на 9,32% към края на четвъртото
тримесечие на 2017г., в сравнение със стойността на ROE от 9,55% към края на третото
тримесечие (по данни на ЕЦБ, към края на третото тримесечие на 2017 г. стойността на
ROE за европейските банки възлиза на 7,03%). За банките от първа група стойността на
ROE е 9,52%, а за втора група – на 9,09% към края на четвъртото тримесечие на 2017г.

Източник: БНБ, собствени изчисления
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Кредити и депозити
През четвъртото тримесечие на 2017г. кредитната активност остава висока, като тя
е по-ясно изразена сред домакинствата. В края на декември 2017г. общата сума на
кредитите за неправителствения сектор (нефинансови предприятия и домакинства),
отчитани като салда, според паричната статистика на БНБ, нараства до 50,71 млрд. лв.
спрямо 49,09 млрд. лв. в края на декември 2016г. През четвъртото тримесечие на 2017г.
обемът на новоотпуснатите кредити за неправителствения сектор е с 3% по-нисък
спрямо същия период на миналата година, като възлиза на 5,43 млрд. лв.
Съотношението на кредита за неправителствения сектор към прогнозния БВП в
края на 2017г. възлиза на 50,9% в сравнение с 51,1% в края на септември 2017г.

Източник: БНБ, собствени изчисления
Прогноза: БНБ, август 2017г.

Към края на четвъртото тримесечие на 2017г. необслужваните кредити, като дял и
като абсолютна стойност, продължават да намаляват на годишна и на тримесечна база.
Към 31 декември 2017г. обемът на необслужвани кредити (без централни банки и
кредитни институции) се свива до 5,65 млрд. лв. Делът на необслужваните кредити
средно за банковата система спада до 10,07% от 11,71%, колкото бе в края на септември
2017г., според изчисления на базата на данни от управление „Банков надзор“ на БНБ.
При нефинансовите предприятия делът се понижава до 12,48%, в сравнение с 14,27%
към края на третото тримесечие. За същия период при потребителските кредити нивото
спада до 7,88% от 9,23%, а при жилищните кредити – до 6,39% от 7,44%.
Текущото ниво на необслужваните кредити до голяма степен е унаследено от
годините на глобалната финансова и икономическа криза. През последното тримесечие
на 2017г. БНБ посочва, че редуциращ ефект върху размера на портфейла оказват
действията на банките по намаляване на кредитния риск, включващи и съществени
отписвания на необслужвани кредити за сметка на провизии.
Към края на декември 2017г. размерът на необслужваните фирмени кредити
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намалява до 4,14 млрд. лв. от 4,78 млрд. лв. през предходното тримесечие. В сегмента
на потребителските кредити обемът се понижава до 745,7 млн. лв. от 849,3 млн. лв., а
при жилищните кредити спада до 584,4 млн. лв., в сравнение с 680,6 млн. лв. към края
на третото тримесечие на 2017г.
Степента на покритие на брутните необслужвани кредити и аванси в българската
банкова система е 52,8% към края на четвъртото тримесечие на 2017г., спрямо 44,2% за
европейските банки, по данни на ЕЦБ за третото тримесечие. По данни на БНБ, нетната
стойност на необслужваните кредити и аванси (след приспадане на присъщата за тази
класификационна категория обезценка) също се понижава и в края на периода възлиза
на 4,2 млрд. лв., или 5.5% от общата нетна стойност на кредитите и авансите (при 5,9%
в края на септември 2017г.).
При банките от първа група делът на необслужваните брутни кредити спада до
11,31% към края на четвъртото тримесечие на 2017 г., в сравнение с 13,7% към края на
предходното тримесечие, докато при банките от втора група съотношението е 8,73%, в
сравнение с 9,28% в края на септември 2017г.

Източник: БНБ, ЕЦБ, собствени изчисления
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Депозитите, привлечени от банките, продължават своя растеж. В края на декември
2017г. общата сума на депозитите в банковата система достига 72,38 млрд. лв., след
годишен ръст от 6,2%, на фона на ниските лихвени проценти по депозитите. Прирастът
на спестяванията е по-бавен, в сравнение с отчетените 6,8% в края на септември 2017г.

Източник: БНБ, собствени изчисления
Прогноза: БНБ, МФ, собствени изчисления

Кредити и депозити на домакинства
В края на декември 2017г. потребителските кредити, отчитани като салда, се
покачват с 5,8% на годишна база до 7,74 млрд. лв., което е най-високото ниво от
декември 2009г. насам. През четвъртото тримесечие новоотпуснатите потребителски
кредити се повишават с 16,8% на годишна база до 995 млн. лв., като 98% от тях са
договорени в левове.

Източник: БНБ, собствени изчисления
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Жилищните кредити (салда) бележат растеж от 7,4% на годишна база до 9,41 млрд.
лв. В края на декември 2017г., като обем, новодоговорените кредити в този сегмент са
1,5 млрд. лв., което е с 30,8% повече спрямо четвъртото тримесечие на 2016г. През
периода 53% от новите жилищни кредити са отпуснати в левове, а останалите 48% – в
евро.
В края на декември 2017г. общата сума на депозитите на домакинства и сектор
НТООД нараства с по-бавен темп – от 5,4%, в сравнение с ръста от 5,9% в края на
третото тримесечие на 2017г. Депозитите на домакинства достигат 47,83 млрд. лв., което
представлява 48,8% от БВП. Делът на сектор „Домакинства“ в общата сума на
депозитите в банковата система е 66,1%.

Източник: БНБ

Кредити и депозити на нефинансови предприятия
Към 31 декември 2017г. общата сума на
депозитите на нефинансовите предприятия се
повишава с 13,8% на годишна база до 22,04
млрд. лв. (22,5% от БВП). Кредитите за
нефинансови предприятия, отчитани като салда,
се покачват с 1,7% на годишна база до 31,08
млрд. лв. Кредитите за нефинансовите
предприятия (без овърдрафтите) бележат
покачване от 1,1% на годишна база, достигайки
до 21,81 млрд. лв.
Новоотпуснатите кредити за фирми
намаляват с 14,6% на годишна база, като
общата им сума за четвъртото тримесечие на
2017г. е 3,6 млрд. лв. От тях 55% са договорени
в левове, а останалите 43% – в евро.
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Източник: БНБ, собствени изчисления

Лихвени проценти
Низходящата тенденция при лихвените проценти по новоотпуснатите кредити
продължава и през четвъртото тримесечие на 2017г. При новодоговорените депозити се
наблюдава задържане на достигнатите ниски стойности. Нарастващият обем и ниската
цена на привлечения ресурс в банковата система, конкуренцията между банките,
високата ликвидност и по-добрата икономическа среда, като цяло, са сред основните
фактори за спада на лихвените проценти и търсенето на заемен ресурс.

Лихвени проценти по депозити
През четвъртото тримесечие на 2017г. лихвените проценти по новодоговорените
срочни депозити отбелязват задържане на достигнатите ниски нива.
Към края на декември 2017г. средният лихвен процент по депозити с договорен
матуритет за домакинства в левове намалява с 13 базисни пункта – до 0,24% от 0,37%,
колкото бе към 30 септември 2017г. и с 21 базисни пункта спрямо края на 2016г., когато
възлизаше на 0,55%. По депозитите с договорен матуритет в евро спадът на лихвените
проценти на годишна база е с 25 базисни пункта – до 0,21% (към края на декември 2017г.)
от 0,46% (към края на декември 2016г.). Спадът на лихвените проценти в евро спрямо
края на предходното тримесечие е с 5 базисни пункта.
При новите депозити с договорен матуритет в левове за нефинансови предприятия
спадът на тримесечна база е до 0,09% (към края на декември 2017 г.), в сравнение с
0,24% към края на септември 2017г. и до 0,05% от 0,30% по новодоговорените депозити
в евро.

Източник: БНБ
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Лихвени проценти по кредити
Тенденцията за спад при лихвените проценти по кредитите продължава.
В края на четвъртото тримесечие на 2017г. средните лихвени проценти по
жилищните кредити се понижават до 3,66% за отпуснатите кредити в левове и до 4,10%
за тези в евро, в сравнение с съответните стойности от 3,88% и 4,18%, отчетени три
месеца по-рано. В края на 2016г. средните стойности на лихвени проценти по жилищните
кредити бяха 4,37% за тези в левове и 4,11% за тези в евро.
Що се касае до потребителските кредити, към края на декември 2017г. средният
лихвен процент по левовите кредити се понижава до 8,85%, спрямо 9,15% в края на
четвъртото тримесечие на 2016г. Лихвените проценти по потребителските кредити в
евро към края на декември 2017г. спадат до 4,94%, в сравнение с 5,45% година по-рано.

Източник: БНБ

Към края на декември 2017г. годишният процент на разходите (ГПР), който, освен
лихвата, включва и всички такси и комисиони, свързани с кредита, се понижава до 4,01%
за жилищните кредити в левове и до 4,44% за тези в евро от 4,31% и 4,51% три месеца
по-рано. Нивото при потребителските кредити в левове е 11,65% и до 5,54% за тези в
евро.
Средният лихвен процент по новоотпуснатите кредити за нефинансови
предприятия в левове спада до 3,71% и до 3,88% за кредитите в евро, в сравнение с
3,9% и 3,28% тримесечие по-рано.
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Източник: БНБ
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Отказ от права (Disclaimer)
Този документ е предназначен само за информационни цели. Изготвен е от
направление „Банкова политика и анализи“ на Асоциацията на банките в България на
базата на материали и данни, публикувани от Националния статистически
институт (НСИ), Евростат, Българска народна банка (БНБ), Министерството на
финансите (МФ), Европейската централна банка (ЕЦБ), Европейския банков орган
(ЕБО), Европейската комисия (ЕК), Международния валутен фонд (МВФ), Световната
банка (СБ), Европейската банкова федерация (ЕБФ) и Европейската банка за
възстановяване и развитие (ЕБВР).
Информацията в тази публикация е от общ характер. Тя не следва да се
разглежда като препоръка за закупуване или продажба на финансови инструменти
или ценни книжа и не е предложение или проспект по смисъла на Закона за публично
предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Закона за пазарите на финансови инструменти
(ЗПФИ) или друг относим нормативен акт, в т.ч. и чуждестранен.
Нито Асоциацията на банките в България, нито нейните членове носят
отговорност за точността или пълнотата на тази информация.
Всичко исторически стойности, статистически данни и графики са
актуализирани до 2 февруари 2018г., включително, освен, ако не е посочено друго.
Представените гледни точки са тези, които преобладават към 2 февруари
2018г.
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