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АНАЛИЗ НА БРУТНИТЕ КРЕДИТИ И АВАНСИ НА БАНКИТЕ В 
БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (2007-2017 Г.)* 

Изследвана е динамиката банковото кредитиране в България през 
периода 2007-2017 г. Въз основа на направеното сравнително проуч-
ване на динамиката на брутните кредити и аванси у нас и в остана-
лите държави-членки на Европейския съюз (от и извън Еврозоната) 
са изведени основните тенденции в тази област в нашата страна и в 
ЕС.1 

JEL: G210 

Ключови думи: банки; банкова система; брутни кредити и аванси; България; 
Европейски съюз  

Познаването на банковата дейност – нейната същност, специфичните й 
характеристики, проблеми за банките при кредитния процес, особености при 
функциониране на банките и значението на дейността им за българската 
икономика, са необходими предпоставки за поддържане на стабилна банкова 
система в България. Във връзка с това целта на изследването е да се обоснове 
значението на кредитирането за финансовите резултати на банките и ефек-
тивното им функциониране, както и за икономическото развитие на страната ни. 
Аргументите се свързват с предимствата от кредитирането и дейността на 
банките за отделните клиенти и за българската икономика. Периодът на изслед-
ването обхваща годините на световната финансова и икономическа криза и 
дълговата криза в Еврозоната – от януари 2007 до декември 2017 г. вкл. Използ-
вани са официални статистически данни на Българска народна банка и Евро-
пейската централна банка, както и данни от финансовите отчети на банките за 
съответните години. Обект на изследването е дейността на банките, а предмет – 
същностната характеристика на банковото кредитиране; предпоставките за 
оптималното кредитиране от банките в България и проблемите, възникващи при 
банковото кредитиране. 

Използваната методология е комбинация от няколко аналитични метода и 
по-конкретно: сравнителен анализ, индукция и дедукция, дескриптивен анализ и 
синтез, историко-логически анализ. Предпочитание е отдадено на аналитич-
ния подход, който гарантира по-голяма обективност на резултатите. 

БНБ групира банките в България в три групи в зависимост от размера на 
активите им. Мястото на банките в групите се променя в края на всеки отчетен 
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период. Първа група се състои от петте най-големи банки на базата на общите 
им активи към всеки отчетен период, втора – от останалите, а в трета група 
влизат клонове на чуждестранни банки в България.2  

Динамика на брутните кредити и аванси на банките в България 
през периода 2007-2017 г. 

Фигура 1  

Брутни кредити и аванси на банковата система в България                                    
през периода 2007-2017 г. (млрд. лв.) 

 
Източник. БНБ. Банките в България, за съответните години. 

                                                 
2
 В първа група към 31 декември 2017 г. се включват УниКредит Булбанк АД, Банка ДСК ЕАД, 

Първа инвестиционна банка АД, Юробанк България АД и Обединена българска банка АД. Банките 
във втора група към 31 декември 2017 г. са Райфайзенбанк (България) ЕАД, Сосиете Женерал 
Експресбанк АД, Централна кооперативна банка АД, СИБАНК ЕАД, Банка Пиреос България АД, 
Алианц Банк България АД, Българска банка за развитие АД, Инвестбанк АД, Прокредит банк 
(България) ЕАД, Общинска банка АД, Интернешънъл асет банк АД, Българо-американска кредитна 
банка АД, Търговска банка "Д" АД, ТИ БИ АЙ Банк ЕАД, Токуда банк АД, Тексим Банк АД и Тър-
говска банка Виктория ЕАД. Към 31 декември 2017 г. банките от трета група са Ситибанк Европа 
АД, клон България, БНП Париба С.А. – клон София, ИНГ банк Н.В. – клон София, Te-Же Зираат 
банкасъ – клон София и Ишбанк АГ – клон София. В анализа са включени и банките, които са функ-
ционирали в България през отделни години от периода 2007-2017 г., но не функционират към 31 
декември 2017 г. Това са Корпоративна търговска банка АД, която фалира през 2014 г., ТБ МКБ 
Юнионбанк АД, която през 2014 г. беше придобита от Първа инвестиционна банка АД, Емпорики 
банк – България ЕАД, която Креди Агрикол, Франция, придоби през 2012 г., Креди Агрикол България 
ЕАД, която през 2014 г. КТБ АД придоби и преименува на ТБ Виктория ЕАД, и НЛБ Банка София АД, 
която Ти Би Ай Еф Файненшъл Сървисиз Би Ви придобива през 2011 г. и е създадена ТИ БИ АЙ 
Банк ЕАД. Тези банки са от втора група. Допълнително включените в анализа банки от трета група 
са Алфа Банк – клон България, която функционира в България до март 2016 г., когато е придобита 
от Юробанк България АД, Регионална Инвестиционна Банка – клон България, която осъществява 
дейност в България през периода 2009-2012 г., както и Банк Леуми Румъния С.А. – клон София, 
която осъществява дейност в България единствено през 2008 г. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Брутни кредити и аванси 45,876 56,939 59,853 61,508 64,352 64,726 68,114 66,567 74,457 77,517 81,548
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Банковото кредитиране е един от факторите за икономическия растеж 
през предкризисния период. Брутните кредити и аванси на банките в България 
нарастват непрекъснато и значително през целия анализиран период с изключе-
ние на 2014 г., когато е отбелязано леко понижение спрямо предходната година. 
Стойностите на показателя се покачват съществено през 2008 г. – с 11.063 млрд. 
лв. Тенденцията към нарастване се запазва, макар и с по-умерени темпове, до 
2013 г. През 2017 г. брутните кредити и аванси се равняват на 81.548 млрд. лв. 
(вж. фиг. 1). 

Фигура 2  

Брутни кредити и аванси на банките от първа група в България                          
през периода 2007-2017 г. (млрд. лв.) 

 

Източник. БНБ. Банките в България, за съответните години. 

Динамиката на брутните кредити и аванси на банките от първа група 
в България показва, че през 2007-2016 г. в УниКредит Булбанк АД, Банка ДСК 
ЕАД и Първа инвестиционна банка (ПИБ) АД, те непрекъснато се увеличават 
а през 2017 г. е отчетено леко понижение. Повече от 2 пъти нарастват креди-
тите, отпуснати от ПИБ АД, Юробанк България АД и УниКредит Булбанк АД., 
а в Обединена българска банка (ОББ) АД показателят се задържа на близки 
нива (фиг. 2). 

На фиг. 3, 4, 5 и 6 е представена динамиката на брутните кредити и 
аванси на банките от втора група в България през периода 2007-2017 г. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

УниКредит Булбанк 6,508 9,068 9,846 9,753 10,374 11,000 11,355 12,459 15,224 15,503 15,127

Банка ДСК 6,475 7,633 7,794 7,885 8,255 8,098 7,968 9,184 10,352 10,468 10,303

ПИБ 3,089 3,171 3,236 3,543 4,498 4,744 5,614 6,976 6,466 7,256 6,903

ОББ 5,163 6,880 6,876 6,271 5,806 5,494 5,745 5,948 5,822 5,453 6,166

Юробанк България 3,430 4,416 5,044 5,336 5,248 5,022 5,110 5,796 5,509 6,425 7,097
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Фигура 3 

Брутни кредити и аванси на Райфайзенбанк (България) ЕАД, Сосиете 
Женерал Експресбанк АД, Централна кооперативна банка АД и Банка Пиреос 

България АД (млрд. лв.) 

 
Източник. БНБ. Банките в България, за съответните години. 

Фигура 4 

Брутни кредити и аванси на СИБАНК ЕАД, Алианц Банк България АД, 
Българска банка за развитие АД, Инвестбанк АД, Корпоративна търговска 

банка АД и МКБ Юнионбанк АД (млрд. лв.) 

 

Източник. БНБ. Банките в България, за съответните години. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Райфайзенбанк 4,228 5,309 5,518 5,573 5,512 5,281 5,139 4,374 5,748 5,310 5,820

Сосиете Женерал Експресбанк 1,447 2,038 2,544 2,565 2,920 2,916 3,212 3,442 4,738 5,241 5,712

ЦКБ 1,081 1,054 1,237 1,339 1,902 1,864 2,132 2,194 3,248 3,798 4,381

Банка Пиреос България 3,162 3,754 3,434 3,877 3,053 2,898 3,304 3,210 2,890 2,878 2,766
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

СИБАНК 1,626 1,556 1,710 1,703 1,792 1,766 1,876 2,061 2,274 2,518 2,965

Алианц Банк България 1,069 1,191 1,275 1,240 1,375 1,391 1,426 1,354 1,879 1,897 2,007

Инвестбанк 0,634 0,713 0,731 0,800 0,766 0,837 0,789 0,938 1,242 1,110 1,148

Българска банка за развитие 0,184 0,399 0,859 1,306 1,738 1,484 1,393 1,288 1,414 1,641 2,238

КТБ 1,321 1,604 1,623 1,976 2,942 4,103 5,046

MKБ Юнионбанк 0,883 1,279 1,393 1,439 1,485 1,360 1,229

0,000

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

м
л

рд
. 

л
в.



Икономическа мисъл ● 2/2019 ● Economic Thought 

94 

Към края на периода 2007-2017 г. брутните кредити и аванси нарастват в 
сравнение с неговото начало във всички разглеждани банки от втора група с 
изключение на Банка Пиреос България АД. Най-значително е покачването 
за Сосиете Женерал Експресбанк АД, Българска банка за развитие АД, 
Централна кооперативна банка АД и Корпоративна търговска банка АД, а в 
Райфайзенбанк (България) ЕАД показателят се задържа на близки нива. През 
периода 2007-2011 г. брутните кредити и аванси се увеличават в повечето 
разглеждани банки, докато през 2012-2014 г. стойностите им се понижават. От 
2015 г. до края на периода се наблюдава активизиране на кредитирането, 
което е най-значително през 2017 г. Прави впечатление, че през 2007-2013 г. 
кредитите, отпускани от Корпоративна търговска банка АД, нарастват непре-
къснато.  

През 2017 г. кредитният портфейл на Райфайзенбанк (България) ЕАД 
възлиза на 4.36 млрд. лв., като отчита ръст от близо 8% в сравнение с 2016 г. 
Увеличението в потребителското и корпоративното кредитиране на банката 
е над средното за пазара. Необслужваните кредити в портфейла й са 3.7%, 
а покритието с провизии е 80% при съответно 10.2% лоши заеми за сектора 
и 52.8% покритие с провизии в банковата система. След няколко години на 
задържане и дори една година на спад тенденцията в сектора се обръща и 
в областта на корпоративното банкиране Райфайзенбанк (България) ЕАД 
отчита една от най-добрите години от финансовата криза до този момент. 
През 2017 г. корпоративното кредитиране бележи ръст от 7.3% (1.98 млрд. 
лв.) спрямо предходната година. Делът на оборотните кредити в портфей-
ла на банката е 58% спрямо 42% дял на инвестиционните, но при новоотпус-
натите през 2016 г. кредити съотношението се изравнява. Целта на Райфай-
зенбанк (България) ЕАД е да увеличи дела на инвестиционните кредити, 
като очакванията й за 2018 г. са това кредитиране да вземе дори лек превес, 
ако се развива със същите темпове, както през първите няколко месеца от 
годината. 

Основните сектори на икономиката, които Райфайзенбанк (България) 
ЕАД финансира през 2017 г., са „Търговия“ с дял от 37%, „Производство“ (31%) 
и „Земеделие“ (11%). Средният размер на сумата, която фирмите теглят под 
формата на инвестиционен кредит, е 395 хил. EUR, а при оборотното финан-
сиране – съответно 385 хил. EUR. В банкирането на дребно банката отчита 
ръст от 11% (1.77 млрд. лв.), като само новоотпуснатите потребителски и ипо-
течни кредити през 2017 г. са се увеличили над 30% спрямо 2016 г.  

Подемът в икономиката през последните години води до увеличаване 
на инвестициите, в резултат от което се повишава и търсенето на финанси-
ране от страна на българския бизнес. Във връзка с това Райфайзенбанк 
(България) ЕАД е отпуснала над 135 млн. EUR по програмите COSME, InnoFin 
и Инициатива за малки и средни предприятия, като е финансирала над 1060 
проекта. Отворени са програми за 485 млн. EUR. През 2016 г. банката е под-
писала споразумение с Европейския инвестиционен фонд за 100 млн. EUR, а 
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през 2017 г. – за нови 150 млн. EUR по гаранционната схема COSME3 за раз-
витие на малки и средни предприятия. В рамките на новото споразумение 
банката ще отпусне финансиране на фирми в общ размер на 250 млн. EUR. 
Към края на 2017 г. за малко над година Райфайзенбанк (България) ЕАД е 
финансирала 384 проекта на бизнеса по програма COSME.  

Освен Райфайзенбанк (България) ЕАД и лизинговата й компания Рай-
файзен Лизинг България ЕООД споразумения с Европейския инвестиционен 
фонд е сключила и СИБАНК ЕАД – едно през октомври 2015 г. и второ през 
2017 г. Двете споразумения са за по 200 млн. лв. 

Фигура 5  

Брутни кредити и аванси на Прокредит банк (България) ЕАД, Общинска банка 
АД, Интернешънъл асет банк АД, Българо-американска кредитна банка АД и 

Търговска банка "Д" АД (млрд. лв.) 

 

Източник. БНБ. Банките в България, за съответните години. 

                                                 
3
 COSME е гаранционен инструмент, който се финансира от Европейския фонд за стратегически 

инвестиции в рамките на плана „Юнкер“ (плана за инвестиции за Европа). Банките, включили се 
към този инструмент, финансират със собствен ресурс кредити на малките и средните предприя-
тия. По програмата се отпускат заеми за инвестиционно, оборотно и лизингово финансиране. 
Основното предимство е, че те са с по-ниски нива на обезпечение, тъй като схемата е гаранцион-
на. Максималният размер на кредитите е 3 млн. EUR, а срокът е до 10 години за инвестиционни и 
до 5 години за оборотни кредити. Европейският инвестиционен фонд покрива до 50% от риска по 
програмата чрез специални гаранционни инструменти. Именно това покритие на половината от 
риска за банката по единична сделка (един кредит към краен клиент) позволява да се намали 
изискваното от кредитополучателите обезпечение. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Прокредит банк (България) 0,685 0,885 0,892 1,018 1,098 1,095 1,140 1,169 1,427 1,744 1,885

Общинска банка 0,626 0,449 0,401 0,519 0,440 0,419 0,519 0,445 0,613 0,606 0,753

Интернешънъл асет банк 0,414 0,447 0,394 0,442 0,500 0,556 0,680 0,708 0,982 1,160 1,223

БАКБ 0,654 0,786 0,821 0,710 0,735 0,748 0,621 0,664 0,907 0,957 1,126

Търговска банка "Д" 0,102 0,173 0,212 0,323 0,369 0,383 0,340 0,376 0,449 0,556 0,602
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Фигура 6 

Брутни кредити и аванси на ТИ БИ АЙ Банк ЕАД, Токуда банк АД, Тексим 
Банк АД, Търговска банка Виктория ЕАД, Емпорики банк – България ЕАД, 

Креди Агрикол България ЕАД и НЛБ Банка София АД (млрд. лв.) 

 
Източник. БНБ. Банките в България, за съответните години. 

В повечето от разглежданите банки от втора група брутните кредити и 
аванси нарастват към края на периода 2007-2017 г. в сравнение с неговото нача-
ло, като най-значително е покачването при ТИ БИ АЙ Банк ЕАД и Търговска 
банка "Д" АД. През 2008-2012 г. кредитирането в почти всички изследвани банки 
бележи непрекъснато увеличение, но през 2013 г. в голяма част от тях стойнос-
тите на показателя намаляват. След това – от 2014 г. до края на разглеждания 
период отново се отчита повишение, което е по-съществено през 2017 г. Прави 
впечатление понижението на стойностите на показателя за Общинска банка 
АД през 2008 и 2009 г. и през 2011 и 2012 г.  

Прокредит банк (България) ЕАД е ключова институция, финансираща 
сектора на малките и средни предприятия (МСП) у нас,4 която е създадена 
през 2001 г. като специализирана в този тип кредитиране, запазвайки профила 
си и досега. През 2018 г. банката получава целеви заем от 50 млн. EUR от 
Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБРР), предназначен за 
финансиране на МСП, който й позволява да подобри достъпа до дългосрочно 
финансиране за клиентите си и да разшири портфолиото си в цялата страна.5  
                                                 
4
 Секторът на МСП представлява три четвърти от заетостта на България, както и две трети от 

нейния БВП. Възстановявайки се от последната финансова криза, се очаква през следващите 
години секторът отново да започне да отчита растеж, поради което за него достъпът до финан-
сиране е от съществено значение.  
5
 През 2018 г. ЕБРР придобива дял от 3.6% в Прокредит холдинг – германският собственик на Прокре-

дит банк (България) ЕАД, чрез увеличение на капитала на холдинга с 61 млн. EUR през фондовата 
борса във Франкфурт, при което значителна част от издадените нови акции са записани от ЕБРР. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ТИ БИ АЙ Банк 0,110 0,156 0,321 0,412 0,472 0,535 0,639

Токуда банк 0,220 0,246 0,249 0,279 0,241 0,288 0,257 0,236 0,300 0,259 0,287

Тексим Банк 0,044 0,036 0,043 0,056 0,054 0,060 0,049 0,069 0,059 0,125 0,148

Търговска банка Виктория 0,177 0,172 0,137 0,132

Емпорики банк – България 0,205 0,416 0,448 0,467 0,486

Креди Агрикол България 0,377 0,341

НЛБ Банка София 0,176 0,205 0,220 0,231
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На фиг. 7 и 8 е представена динамиката на брутните кредити и аванси на 
банките от трета група в България през периода 2007-2017 г.  

Фигура 7 

Брутни кредити и аванси на Ситибанк Европа АД, клон България, БНП 
Париба С.А. – клон София, ИНГ банк Н.В. – клон София и Te-Же Зираат 

банкасъ – клон София (млрд. лв.) 

 
Източник. БНБ. Банките в България, за съответните години. 

Фигура 8 

Брутни кредити и аванси на Ишбанк АГ – клон София, Алфа Банк – клон 
България, Регионална Инвестиционна Банка – клон България и Банк Леуми 

Румъния С. А. – клон София (млрд. лв.) 

 
Източник. БНБ. Банките в България, за съответните години. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ситибанк Европа АД, клон България 0,411 0,338 0,301 0,292 0,271 0,300 0,340 0,644 0,161 0,710 0,727

БНП Париба С.А. – клон София 0,520 0,666 0,380 0,451 0,437 0,336 0,420 0,624 0,659 0,744 0,730

ИНГ банк Н.В. - клон София 0,268 0,348 0,316 0,209 0,265 0,340 0,420 0,389 0,449 0,413 0,560

Te-Же Зираат банкасъ - клон София 0,022 0,033 0,027 0,028 0,032 0,022 0,031 0,038 0,071 0,071 0,103
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ишбанк АГ – клон София 0,001 0,008 0,009 0,011 0,008 0,004 0

Алфа Банк - клон България 1,229 1,838 2,025 1,874 1,644 1,380 1,287 1,382 0,924

Регионална Инвестиционна Банка –
клон България 0,001 0,003 0,004 0,002

Банк Леуми Румъния С. А. - клон София 0,007
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Данните показват, че през 2009 г. във всички клонове на чуждестранни 
банки брутните кредити и аванси намаляват с изключение на Алфа Банк – клон 
България, а през 2013 и 2014 г. стойностите на показателя в повечето раз-
глеждани банки отново се повишават. През 2016 г. е отчетено увеличение 
спрямо 2007 г. във всички разглеждани клонове на чуждестранни банки с 
изключение на Алфа Банк – клон България и Ишбанк АГ – клон София, където 
стойностите бележат спад. Най-значително е нарастването на показателя при 
Te-Же Зираат банкасъ – клон София и ИНГ банк Н.В. – клон София.  

От изложеното дотук може да се обобщи, че брутните кредити и аванси 
нарастват непрекъснато и значително при банките от първа група и при банките 
от втора група с по-малък размер на активите. Активизирането на кредити-
рането в България отразява устойчивия икономически растеж, а според някои 
експерти то се дължи на цикличност.  

Сравнителен анализ на брутните кредити и аванси на банките в 
страните-членки на Европейския съюз през периода 2007-2017 г. 

Брутните кредити и аванси на банките в Европейския съюз и в Еврозоната 
са с близки стойности и до 2013 г. се изменят паралелно, като тенденцията е 
към трайно намаление. През 2014 г. и при двете групи банки се отчита увели-
чение на кредитирането, което е много по-силно изразено при банките в ЕС. 
От 2015 г. до края на разглеждания период стойностите на показателя в стра-
ните от Еврозоната се задържат на близки нива до тези от 2014 г., докато при 
банките в ЕС се наблюдава известна динамика (фиг. 9).  

Фигура 9 

Брутни кредити и аванси на банките в Европейския съюз и в Еврозоната              
през периода 2008-2017 г. (млрд. EUR) 

 

Източник. https://www.ecb.europa.eu/. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

банки в ЕС 17603,1617101,0516709,0916472,3715522,7314623,6221412,6722511,5121433,8621263,05

банки в еврозоната 17185,6516672,2216256,7116035,8015062,7514112,3715780,3915863,9415960,6615819,56
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Трябва да се отбележи, че докато в ЕС брутните кредити и аванси още 
през 2014 г. превишават предкризисните си стойности, в Еврозоната през 2017 г. 
все още стойностите са по-ниски, отколкото през 2008 г. Следователно може 
да се твърди, че по отношение на този показател банките в ЕС са се възста-
новили от финансовата криза, докато в Еврозоната все още не са преодолени 
напълно последиците от нея. 

Фигура 10  

Брутни кредити и аванси на банките в Белгия, Германия, Италия,   
Люксембург, Холандия и Франция (млрд. EUR) 

 

Източник. https://www.ecb.europa.eu/. 

Брутните кредити и аванси на банките в по-голямата част от страните – 
основателки на Европейската икономическа общност (вж. фиг. 10), намаляват 
към края на анализирания период в сравнение с неговото начало, като пони-
жението е най-сериозно в Люксембург и Белгия. Изключение са банковите 
системи на Германия и Франция, където показателят нараства и се наблюдава 
по-съществена динамика. В банките в Германия се отчита намаление на креди-
тирането от 3462.06 млрд. EUR през 2008 г. до 2125.99 млрд. EUR през 2013 г., 
след което през 2014 г. стойностите рязко се покачват и достигат до 4218.12 
млрд. EUR, или почти двойно, като се задържат на близки нива до края на ана-
лизирания период. Отпуснатите от френските банки кредити се увеличават 
постепенно през всяка година от разглеждания период с изключение на 2012 
и 2013 г., когато е отчетено понижение. Брутните кредити и аванси намаляват в 
анализираните страни през 2009, 2012 и 2013 г., а увеличение спрямо пред-
ходната година се отчита през 2014 и 2017 г. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Белгия 987,11 773,19 718,38 698,54 687,33 658,35 651,28 648,47 676,38 637,73 663,83

Германия 3 462,06 3 325,92 2 883,81 2 702,26 2 392,98 2 125,99 4218,12 4194,93 4306,32 4151,78

Италия 2 061,06 1 974,24 1 989,13 1 997,30 1 976,41 1 805,78 1813,83 1858,3 1837,01 1893,33

Люксембург 750,05 646,57 581,54 577,08 539,01 541,39 575,87 546,33 530,11 477,27

Холандия 1 882,81 1 810,03 1 872,19 1 897,71 1 829,57 1 745,24 1806,5 1799,38 1806,25 1825,2

Франция 3 159,95 3 269,88 3 396,27 3 438,55 3 309,2 3 275,02 3895,98 3941,99 4180,2 4218,88
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Фигура 11 
Брутни кредити и аванси на банките в Ирландия, Гърция, Португалия, 

Испания, Австрия и Финландия (млрд. EUR) 

 
Източник. https://www.ecb.europa.eu/. 

Общо за целия разглеждан период брутните кредити и аванси на банките 
в по-голяма част от страните, включени в анализа, намаляват, а във Финландия 
те нарастват. Най-голямо е намалението за банковата система на Ирландия – от 
898.415 млрд. EUR през 2008 г. до 262.388 млрд. EUR през 2017 г. През 2008 г. 
банките в Португалия и Финландия, за които са налични данни за 2007 г., отчитат 
увеличение на отпуснатите кредити. През 2011-2017 г. стойностите на показа-
теля спадат в повечето изследвани държави. Изключение от тази тенденция е 
Финландия, където през 2010-2014 г. банковото кредитиране непрекъснато се 
увеличава, след което до края на периода се наблюдава намаление (фиг. 11).  

Фигура 12  
Брутни кредити и аванси на банките в Словения, Кипър, Малта, Словакия, 

Естония, Латвия и Литва (млрд. EUR) 

 
Източник. https://www.ecb.europa.eu/. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ирландия 898,415 772,409 595,929 508,185 421,367 340,611 307,094 309,175 264,864 262,388

Гърция 359,442 370,331 362,378 320,467 283,791 250,969 244,110 198,531 190,522 177,601

Португалия 355,493 376,345 387,308 389,819 381,840 362,440 328,280 275,335 259,237 245,66 241,657

Испания 2681,63 2685,0882696,7642687,5622507,8872282,1672278,7032397,1142356,0022298,518

Австрия 817,461 800,509 797,040 814,638 813,023 782,074 763,993 735,602 647,983 668,212

Финландия 215,191 240,185 177,095 192,429 226,451 237,350 255,843 306,680 290,755 281,36 273,029
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Словения 35,996 41,707 43,310 42,756 40,489 37,245 30,158 27,284 25,024 25,219 26,49

Кипър 93,685 101,639 111,077 104,736 103,553 64,888 55,461 53,898 46,498 43,345

Малта 24,485 31,075 28,008 33,707 32,706 31,983 29,826 24,504 20,567 22,584 24,568

Словакия 36,300 48,271 35,904 37,017 38,710 38,838 40,477 43,795 46,875 52,913 59,18

Естония 30,972 25,808 23,081 15,165 15,905 16,285 16,146 17,012 18,393 18,857

Латвия 27,389 23,988 23,327 20,554 20,498 20,259 18,032 16,380 15,892 14,613

Литва 22,548 25,494 22,436 20,488 18,978 17,908 17,625 16,737 16,668 18,914 19,176
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В повечето нови страни-членки на Европейския съюз, включени в 
анализа, брутните кредити и аванси на банките понижават стойностите си, а в 
Словакия нарастват. Най-значително е намалението в Кипър. Първоначално 
през 2008 г. банковото кредитиране нараства, след това през 2009 г. в по-
голяма част от разглежданите държави бележи спад, който продължава и през 
2011-2015 г. През 2016 и 2017 г. е отчетено повишение в стойностите на пока-
зателя (фиг. 12). 

Фигура 13 

Брутни кредити и аванси на банките във Великобритания, Дания, Швеция, 
Полша, Унгария, Чехия, България, Румъния и Хърватия (млрд. EUR) 

 

Източник. https://www.ecb.europa.eu/; БНБ. Банките в България, за съответните 
години. 

Брутните кредити и аванси на банките в повечето от изследваните страни, 
които не са част от Еврозоната, нарастват в края на анализирания период в 
сравнение с неговото начало, но във Великобритания, Дания, Унгария и Хърва-
тия те намаляват през 2017 г. в сравнение с 2007 г. През 2011 и 2012 г. те се 
увеличават във всички страни с изключение на Унгария, Дания и Румъния. Стой-
ностите на показателя за Великобритания са значително по-високи, отколкото 
за другите страни-членки на ЕС, които са извън Еврозоната. Банковото креди-
тиране в България се активизира с всяка година през периода 2007-2016 г., 
като през 2017 г. е отчетено понижение. Освен у нас непрекъснато увеличение 
на банковите кредити се наблюдава и в Швеция, Полша и Чехия. По този пока-
зател страната ни се представя много добре в сравнение с другите членки на 
ЕС извън Еврозоната (фиг. 13). 

От представеното изследване на брутните кредити и аванси на банките 
в България през периода 2007-2017 г. и от сравнителния анализ на показателя в 
страните-членки на ЕС могат да се направят следните изводи: 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Великобритания 5109,2754409,9424042,1514128,3654147,4783787,1994687,7955639,0024388,8244286,872

Дания 643,175 618,644 623,891 609,174 613,492 602,268 631,411 626,240 648,550 635,571

Швеция 883,8091002,4161063,5061058,5311119,9861103,1931101,745

Полша 165,493 179,91 185,510 207,726 213,253 235,739 240,779 245,787 260,977 264,650 290,72

Унгария 96,501 89,094 85,519 76,396 69,477 63,804 73,365 67,567 67,296 71,914

Чехия 86,365 91,512 93,164 100,795 103,128 107,092 107,985 114,315 121,677 140,246 201,358

България 23,456 29,112 30,602 31,449 32,903 33,094 34,826 34,035 38,069 39,634 31,445

Румъния 27,330 54,375 53,507 52,471 52,714 50,006 47,275 47,955 49,511 52,016 55,813

Хърватия 45,403 43,305 42,725 41,086 41,854
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Първоначално кредитирането на банките у нас е ограничено, което се 
дължи на икономическите условия в страната и по-конкретно на финансовата 
криза, но през последните три години от периода вече се очертава тенденция 
към увеличение. 

През 2007-2017 г. брутните кредити и аванси в разгледаните банки от 
първа, втора и трета група нарастват, като изключение правят Алфа Банк – 
клон България и Ишбанк АГ – клон София. В ОББ АД показателите се запазват 
без съществени изменения. Увеличението при банките от втора група с по-малък 
размер на активите е най-значително в Търговска банка "Д" АД и ТИ БИ АЙ 
Банк ЕАД. Нарастването на брутните кредити и аванси е по-голямо, отколкото 
това на привлечените средства от банките от първа група, както и от банките 
от втора група с по-малък размер на активите. Стойностите на показателя се 
покачват постоянно и съществено при банките от първа група и по-малките 
банки от втора група.  

Банките в ЕС се представят по-добре от тези в Еврозоната при възста-
новяване от ефектите от финансовата криза. Доказателство за това е, че през 
2017 г. брутните кредити и аванси на банките от Еврозоната все още са по-
ниски, отколкото в периода преди финансовата криза, докато в ЕС още през 
2014 г. те превишават стойностите отпреди кризата. 

Банковото кредитиране в по-голямата част от старите страни-членки на 
ЕС намалява през 2017 г. в сравнение с 2008 г. с изключение на Германия и 
Франция, като най-голямо е понижението в Люксембург и Белгия. Същото важи 
и за новите страни-членки, които са част от Еврозоната, с изключение на Сло-
вакия, където е отчетено повишение. В повечето анализирани държави от ЕС, 
които са извън Еврозоната, стойностите на показателя се увеличават, през 
2017 в сравнение с 2007 г. Анализът по страни показва, че към края на разглеж-
дания период в сравнение с неговото начало банковите кредити намаляват в 
държавите от Еврозоната и се увеличават в тези извън нея. 

България се представя много добре по отношение на брутните кредити 
и аванси както спрямо другите страни, които не са част от Еврозоната, така и 
спрямо членките на ЕС, включени в анализа – у нас стойностите на показателя 
се увеличават през всички години от разглеждания период.  

Банките в България трябва да се въздържат от проциклично поведение 
при нарастване на кредитирането. В стремежа си да реализират по-високи 
печалби и да постигнат по-големи пазарни дялове те може да формират порт-
фейли от кредити, вкл. и чрез занижаване на изискванията за кредитиране, които 
при обръщане на икономическия цикъл да не се обслужват от кредитополу-
чателите. 

Активизирането на кредитирането предполага повишено внимание от 
страна на банките към кредитния риск. Периодите на кредитна експанзия са и 
периоди на натрупване на потенциал за бъдеща реализация на кредитен риск 
и поява на нови активи с проблемно качество (вж. Тримесечен бюлетин на 
Асоциацията на банките в България, 2018…, с. 1). Банките в България целят 
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по-висока доходност и се конкурират за клиенти, но занижаването на стандар-
тите за кредитиране е предпоставка за натрупване на лоши кредити в бъдеще. 
Това е от съществено значение при очакваното повишение на лихвените про-
центи в средносрочен период. Постигането на целите, свързани с показателите 
за кредитен растеж и пазарен дял, не бива да бъде за сметка на точното оценя-
ване, измерване и управление на кредитния риск. 

Лихвените проценти са на исторически най-ниските си нива, но при 
покачване в бъдеще част от кредитополучателите няма да са в състояние да 
обслужват задълженията си. Жилищното кредитиране показва най-бърз темп на 
растеж, поради което банките трябва да внимават при отпускане на жилищни 
кредити, като следят съотношението между размера на новоотпуснатите кре-
дити и стойността на ипотекираните имоти (вж. БНБ. Банките в България, юли-
септември 2017, с. 11).  

Предвижданията са, че българските банки ще подобрят показателите си 
за рентабилност и нива на необслужвани кредити, които са под средните 
стойности за Европа, без да бъдат засегнати от затягането на регулаторните 
изисквания през 2018 г. Бързият икономически растеж в България ще засили 
търсенето на ипотеки, на потребителски, както и на корпоративни кредити. 
Кредитният ръст ще помогне на банките да продължат да намаляват сравни-
телно високите си нива на лоши кредити.  

Очаква се умерен ръст на кредитирането – това ще позволи да се гене-
рират сходни на досегашните печалби от банките и да се поддържа висока 
ликвидност, изпълняваща ролята на спасителен буфер, който да намали систем-
ния риск при криза. Предвижданото увеличение на кредитирането се движи 
основно от домакинствата. Очаква се те да теглят повече ипотечни кредити 
като резултат от подобрените потребителски нагласи. Трябва да се вземе пред-
вид и относително ниската задлъжнялост на българските домакинства в сравне-
ние със страните от ЦИЕ.6 

За ръста при кредитите допринася прочистването на портфейлите от 
лоши кредити от банките в България, което прави по-видимо действителното 
увеличение на кредитирането. Необслужваните кредити продължават да нама-
ляват, като делът им в кредитния портфейл на българската банкова система 
в края на първото тримесечие на 2018 г. е 9.3%. Изчистването на проблемните 
кредити ще бъде дългосрочен процес, който ще подобри качеството на акти-
вите.  

Увеличаването на кредитирането във възходящата фаза на иконо-
мическия цикъл е свързано с покачване на инвестициите и потреблението в 
икономиката, но в също време и с някои рискове в бъдеще от формиране на 
лоши кредити в банковите портфейли. Ето защо банките трябва да ограничат 
възможностите за реализацията им до минимум с кредитната си дейност. 

 

                                                 
6
 www.moodys.com 
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