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ГЛОБАЛНАТА ФИНАНСОВА КРИЗА И ПАЗАРЪТ
НА ЖИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ
Доц. д-р Христо Мавров
Една от характерните особености на глобалната финансова криза от 2007
- 2008 г., превърнала се и в икономическа, е ролята на пазара на недвижими
имоти и по-конкретно, на пазара на жилища. Налага се мнението, че процесите,
развили се и свързани с пазара на жилища могат да дадат ключа към изясняване на причините за кризата. Както отбелязва Дж.Стиглиц, отличителна черта
на тази криза, получила вече популярност като „Великата рецесия” е, че „тя
носеше етикета „Произведено в Америка”1. Освен, че тръгва от най-развитата икономика, кризата е породена от пазара на жилища и ипотечния пазар „Основните моменти в тази история са добре познати. В Съединениете
щати имаше балон на недвижимите имоти. ..... балонът се спука и цените паднаха рязко от стратосферните си нива .....”2. Това, което се случва
в САЩ в по-малка или по-голяма степен засяга и други икономики – т.е. оформя се „глобален балон на недвижими имоти”3. В статия на списание The
Economist се потвърждава наличието на ценови балон на имотния пазар в Австралия, Ирландия, Великобритания, Испания, Белгия, Франция и др.4 Съществуват и други проучвания за имотния балон5.
Редица теоретични и емпирични изследвания доказват зависимостта между
имотния пазар и макроикономическата стабилност и нестабилност6. Установява се цикличност в динамиката на цените на имотите, която е тясно свързана с
бизнес цикъла. Ценовото деформиране на имотния пазар в случаите на ценови
балон има силен дестабилизиращ макроикономически ефект, свързан с неефективното разпределение на значителни обществени ресурси.
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Стиглиц, Дж. Свободно падане. Изд. къща „ИнфоДар” ЕООД – София, 2010, гл. първа „Ключът
към кризата”, с. 31.
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Global house prices. The Economist. Jul 8th 2010, http://www.economist.com/node/16542826
Shiller, Robert J. The Subprime Solution: How Today’s Global Financial Crisis Happened, and What
to Do about It. Princeton University Press, 2008. Fackler, M. Take It From Japan: Bubbles Hurt. The New
York Times; http://www.nytimes.com/2005/12/25/business/yourmoney/25japan.html?pagewanted=1&_r=1
Muellbauer, J. and A. Murphy. Housing markets and the economy: the assessment. Oxford Review of
Economic Policy, Volume 24, Number 1, 2008. pp.1-33. Goodhart, Ch. And B.Hofmann. House
prices, money, credit and the macroeconomy. Oxford Review of Economic Policy, Volume 24, Number
1, 2008. pp.180-205.

Статии

19

В този смисъл, изследване на динамиката на цените на жилища в България, в контекста на наличие или отсъствие на ценови балон за периода 1998 2010 г. има отношение към поведението и на българската икономика през последните години и след глобалната криза и поради това е основна цел на тази
статия.
Терминът ценови (икономически) балон7 е широко използван, когато става
дума за цени на активи, но невинаги са дефинира точно. Едно от разбиранията
е, че балон на имотния пазар има тогава, когато цените на имотите нарастват с
темпове над нормалното в кратки периоди от време, след което следва стремително намаляване. По-голяма прецизност в дефинирането изисква уточнението, че при балон нарастването на цените на жилищата не може да се обясни
изцяло с фундаментални фактори8 (като разполагаем доход, темп на растеж на населението, спадане на лихвения процент по ипотечни заеми, цени на
суровините и др.), а е резултат и на психологически фактори, свързани с
желание за спекулиране и може да се оправдае единствено, ако се очаква поскъпване на имота в бъдеще. С други думи в основата на ценовия балон на
пазара на жилища и отклонението от историческия тренд стоят очакванията
за бъдещото повишаване на цените на имотите. Това позволява временно цените на жилищата да са надценени. По време на ценови балон купувачите на
имоти смятат, че едно жилище, което при нормални условия за тях е твърде
скъпо, сега става примамливо, тъй като ще им позволи в недалечно бъдеще (на
основата на опита от предната година) да реализират капиталова изгода (разликата между бъдещата по-висока продажна цена и настоящата цена на имота). Стимулите към други форми на спестяване намаляват. Покупката на жилище се разглежда като изгодна форма за натрупване и спекулиране. Инвестицията в имот става изгодна поради вярата, че цените ще вървят нагоре. Но оптимистичните очаквания, като фактор за раздуване на ценовия балон, могат да се
появят и развият само в период на икономически подем и при повишено парично предлагане. В тези условия на свръхоптимизъм икономическите агенти прекрачват нормалните равнища на дълг и риск. Заедно с това, уязвимостта от
катастрофа на финансовата система се увеличава 9.
За да се анализира нарушаването на връзката между динамиката на цените на пазара на жилища и основните фундаментални фактори (идентификацията
за ценови балон на имотния пазар) в икономическата литература най-често се
използват следните показатели: динамиката на реалните цени на жилищата,
7

8

9

Като един от първите ценови балони в литературата (има разбира се и несъгласия) се посочва
т.нар. мания по лалетата „tullipmania” в Холандия през 1636-37 г. Тогава цената на една луковица достига 10 годишния доход на един занаятчия.
Calvo, Guillermo A.. „Tulipmania” in The New Palgrave: A Dictionary of Economics. J. Eatwell, M.
Milgate, and P. Newman, 4 vols, 1987, p. 707.
Подобна гледна точка за причините и механизмите на икономическия цикъл дава теорията на
Хаймън Мински. Тази теория се отнася към посткейнсианското направление в Икономикса.
Minsky, H. The Financial Instability Hypothesis. Working Paper No. 74, May 1992, pp. 6-8. http:/
/www.levyinstitute.org/pubs/wp74
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отношението на цената на жилището към дохода (price to income ratio) и отношението на цената на едно жилище към наема за него (price to rent ratio) 10.
1. Динамиката на реалните цени на жилищата
Реалната цена на едно жилище представлява неговата пазарна цена, дефлирана с индекса на цените. Вариант на този показател е сравнението на нарастването на номиналните пазарни цени на жилищата и индекса на потребителските цени или сравнението на темпа на изменение на номиналните пазарни цени
на жилищата с инфлацията.
Като правило, средно в дълъг период от време процентното изменение на
цените на жилищата трябва да кореспондира с размера на инфлацията. С други
думи, реалната цена на едно жилище не трябва да е подложена на значителни
изменения. Значителни отклонения в кратък период от тази фундаментална пропорция са сигнал за наличие на ценови балон.
2. Отношението на цената на едно жилище към дохода
Доходът е един от основните фактори, определящ търсенето на жилища. В
дългосрочен план трябва да има съответствие в динамиката на дохода и поточно на дохода на глава от населението и на пазарните цени на жилищата. Повисоките цени изискват и пропорционален растеж в дохода. Драстичните отклонения от тази фундаментална пропорция е свидетелство за ценови балон на
имотния пазар. Разновидност на този показател е отношението цена на жилище
към работната заплата.
3. Отношението на цената на едно жилище към наема за него
В дългосрочен период това отношение трябва да остава относително стабилно.
Разновидност на този показател е сравнението на плащанията по един ипотечен заем с наема за едно жилище – би трябвало наемите да са приблизително равни на лихвата по дългосрочните ипотечни заеми. Фундаменталната пропорция е наемите да се променят пропорционално на цената на жилищата.
Методологията на изследване включва количествен динамичен анализ на
посочените показатели за периода 1998 - 2010 г. в България и сравнение с някои
други страни, за които икономистите са установили наличието на ценови балон
на жилищния пазар (Англия). Поради липса на достатъчно данни, акцентът ще
бъде поставен върху първите два показателя.

10

Вж. Buckley, J. C.O‘Leary. A real estate bubble in Bronx? A Study of Trends in Bronx Multifamily
Housing Pricing, 1985 to 2001, Bronx, New York, 2003. http://www.unhp.org/pdf/bubble.pdf
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Първи показател – изменение на реалните цени на жилищата в
България. Анализира се периодът 1998 - 2010 г. Данните са от НСИ – пазарна
цена на 1 кв.м. на старите апартаменти в областните градове по тримесечия 11.
За изчисляване на реалната цена се използва хармонизираният индекс на
потребителските цени при база 2005 г. равна на 100 на НСИ. Резултатите са
представени на фиг. 1.
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Фиг. 1. Реална цена на жилищата в България 1998 - 2010 г.
по тримесичия (лв./кв.м; НІРС_05)
Движението на реалната цена на жилищата в България до края на 2003 г. е
относително постоянно и се колебае около 400 лв. за кв.м. През 2004 г. реалната
цена тръгва бързо нагоре и достига своя връх от 1072 лв. (номинална цена 1418
лв.) през трето тримесечие на 2008 г. (1 година след началото на глобалната
криза). В реални измерения увеличението е 137% или почти 2,4 пъти, докато в
номинално изражение нарастването достига 354%. Две сравнения с други страни – в реално и номинално изражение, ще илюстрират по-убедително силното
надценяване на стойността на жилищата в България през този период.
Сравнение в номинално изражение. В Испания за периода 1995 - 2007
г. цените на имотите номинално нарастват с 201%12. В Англия, за периода 1998
11

В България все още няма добра статистика на цените на пазара на недвижими имоти. Единствените официални данни предоставя НСИ, но в тях не са отразени цените на новопостроените жилища. Това поражда неточности, но приемаме условно, че динамиката на цените на старите апартаменти корелира силно с динамиката на цените на новите жилища. Аргумент в полза на реалността
на подобно допускане е връзката между цените на старите и новите жилища във Великобритания
за периода 1952 - 2001 г. Изчисленият от автора коефициент на корелация е 0,9945, който е
близък до 1. Данните са по: UK House price, Nationwide Building Society. http://
www.nationwide.co.uk/hpi/downloads/UK_house_price_since_1952.xls. С други думи, там съществува почти перфектно съвпадение между цените на стари и нови жилища. Единствената разлика е в абсолютната им стойност. В началото на периода съотношението е било 1:1,4 в полза на
новите жилища, докато се стигне до съотношение 1:1,04 в последните години.
12
Според испанското министерство на жилищното строителство. http://www.spainrei.com/MiVSpain-Property-Prices-95-07-yearly.htm
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- 2007 г. цената на средно жилище нараства от 81 722 паунда на 219 256 паунда
или 168%13. За същия период в България цената на квадратен метър на жилищата се увеличава от 312 лв./кв.м. на 1118,8 лв./кв.м или с 258%.
Сравнение в реално изражение. Според изчисления на Голдман Сакс,
ако се приемат за 100 реалните цени на жилищата през 1997 г., то през 2006 г. в
Англия те са 340, в Ирландия – 290, в Испания 220, във Франция – 200, в САЩ
– 170, 140 в Италия и 100 в Германия14. Макар и за малко по различен период
1998-2008 г. със своите 237 единици България се нарежда преди Испания в тази
класация.
Интересно е и сравнението на динамиката на реалните цени в България и
Англия, представено на фигура 1 и фигура 215.
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Фиг. 2. Реална цена на жилищата в Англия за периода 1975 - 2010 г.
Вярно е, че за България периодът е само 12 години, докато за Англия е 35
години, но не може да не се открие известно сходство в двете графики. Периодът от 1999 до 2003 - 2004 г. е движение на цените под тренда, а след това
високо над тренда. Има и една очевидна разлика – в България спадът през 2009
и 2010 е значително под тренда, докато в Англия достига тренда и дори през
второ и трето тримесечие на 2010 г. има движение на цените над тренда.
Тези две сравнения водят до извода, че в България цените на имотите
нарастват в по-голяма степен, в сравнение със страни, за които икономистите
са единодушни, че са „развили” имотен балон.
Наличието на бърз растеж на цените не е достатъчно като доказателство
за имотен балон. Необходим е още и драстичен спад на цените. Точно това се
наблюдава в България през 2009 и 2010 г. В сравнение с достигнатия през 2008
13

Chamberlin, Graham. Recent developments in the UK housing market, Economic and Labour Market
Review 3 (8), August 2009.рр 29-38. http://www.statistics.gov.uk/elmr/08_09/downloads/
ELMR_Aug09_Chamberlin.pdf
14
http://en.wikipedia.org/wiki/British_property_bubble#cite_note-2#cite_note-2
15
Графиката е построена по данни на: UK House price, Nationwide Building Society. http://
www.nationwide.co.uk/hpi/downloads/UK_house_price_since_1952.xls
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г. връх, през второ тримесечие на 2010 г. цените на жилищата падат с цели 33%
до 714 лв. в реално и 971 лв. в номинално изражение.
Включването в анализа на темпа на изменение на цените подсилва направените изводи. На фиг. 3 са представени темповете на нарастване на реалните
и номиналните цени на жилища в България.

жилищна инфлация

Фиг. 3. Изменение на пазарните цени на жилища – реално
и номинално за периода 1998 - 2010 г.
Първият извод е за наличието на синхрон в тяхното изменение. Това означава, че общата инфлация (изменението на цените на другите стоки и услуги)
не е причина за съществени отклонения на номиналните от реалните цени на
жилищата през периода. На второ място, след 2003 г. до 2008 г. се наблюдава
ежегодно нарастване на реалните цени, което се измерва с двуцифрени числа.
На трето място, се очертават големи амплитуди в изменението на цените, като
колебанията достигат от +41% през 2004 г. до -24% през 2009 г. Подобно поведение на цените е присъщо на ситуация, която икономистите наричат ценови
балон.
Интересно е, разбира се, и представянето на динамиката на цените на
жилища в сравнителен план с други страни. За целта се използва глобалният
индекс Найт Франк за изменението на цените на жилищата16. Данни за този
индекс могат да се намерят по тримесечия от 2006 г., както за величината на
процентното изменение на цените за съответната страна, така и нейното място
в класацията на около 40-50 изследвани страни. На фиг. 4 е представена динамиката на изменението на цените на жилищата в България за периода от първо
тримесечие на 2006 г. до трето тримесечие на 2010 г. и мястото, което България
е заемала в глобалната класация.
16

Knight Frank Global House Price Index: http://www.knightfrank.com/news/Knight-Frank-GlobalHouse-Price-Index-082.aspx
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Фиг. 4. Глобалният индекс Найт Франк за изменение на цените
на жилищата в България (Q1 2006-Q4 2010)
Данните сочат, че до началото на 2009 г. България е на челно място по
темп на нарастване на цените на жилища в света. По-конкретно:
Първо място

– III и IV тримесечие на 2008 г., I и II тримесечие
на 2009 г.
Второ място
– II тримесечие на 2006 г. и I тримесечие на 2007 г.
Трето място
– II тримесечие на 2007 г., III тримесечие на 2008
и IV тримесечие на 2008 г.
Четвърто място – IV тримесечие на 2006 г.
Глобалната финансова криза, започнала със срив на имотния пазар в САЩ,
доведе до лавинообразно спадане на цените на имотите в света. В България
спадът започна с година закъснение, като и тук страната ни държи челните
места, но този път по темп на намаление на цените на имотите. Спадът през
последните три тримесечия на 2009 г. и първото на 2010 г. се измерва с двуцифрени числа, средно около 23-24% и страната заема последните места в класацията – 30-то, 39-то и 42-ро място. През трето тримесечие на 2010 г. спадът намалява на 6%; въпреки това страната е на 42-ро място от 48 наблюдавани страни.
Едва през четвърто тримесечие на миналата година се отбелязва слабо нарастване на цените на имотите от 0.5% (32-ро място от 45 страни).
Изводът е, че глобалният индекс Найт Франк и по отношение на върховите темпове на растеж, и по отношение на драстичния спад, e доказателство за
силното надценяване на стойността на жилищата в България до 2008 г. Цените
на жилища проявяват значителна нестабилност, те определено не са движени
от фундаментални фактори, което е основание за потвърждение на хипотезата
за наличието на ценови балон на този пазар.
Втори показател – съотношението между цената на едно жилище
и средния доход. Тук се използват две разновидности на този показател.
Първата е съотношението цена на средно жилище (70 кв.м.) към
средната месечна заплата в края на годината. Показателят се конструира
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по формулата (пазарна цена на кв.м към средна работна заплата*70) 17. Неговото изменение за последните 12 години е представено на фиг. 5.
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Фиг. 5. Съотношението цена на жилище/работна заплата
в България за периода 1998 - 2010 г.
От представените данни може да се установи, че до 2003 г. това съотношение се колебае около 100 средни месечни заплати за едно жилище от 70 кв.м.
След 2003 г. посоченото съотношение започва стремително да нараства за да
достигне до 177 средни месечни заплати (или 14,75 годишни) в края на 2007 г. и
почти се запазва през 2008 г. След това рязко спада и през 2010 г. доближава
числото 100 (100 месеца или 8,33 години са необходими за да се купи едно
жилище). Сравнението с други страни показва следното.
В Израел това съотношение е стабилно за период от 15 години преди 2007
г. и е около 100 месеца (8,33 години)18, което е равно на съотношението в България преди 2003 г. и през 2010 г.
В Англия, в най-скъпия град – Лондон, през 1997 г. показателят цена на
жилище/работна заплата е 48 месеца или 4 години, а през 2006 г., когато цените
се повишават с около 185%, нараства на 96 месеца или 8 години19.
Изводът е красноречив: дори и при най-значимото нарастване на цените
на жилища в Англия (Лондон) в нейната история, за едно жилище са били необходими 8 годишни работни заплати, толкова, колкото в България преди началото
на ценовия шок. Със своите почти 15 годишни работни заплати, необходими за
едно средно жилище, България далече изпреварва Англия, страната, в която по
признание на икономистите е възникнал балон на имотния пазар.

17

Данните за цената на жилището са – тримесечни данни за средните пазарни цени на стари апартаменти в областните градове на кв.м. от НСИ
18
В тази страна не се отчита наличие на ценови балон на имотния пазар. Вж. Dar Vered, Is the housing
bubble really just a lot of babble? 2009. http://www.haaretz.com/print-edition/business/is-the-housingbubble-really-just-a-lot-of-babble-1.4511
19
Вж: http://www.tuc.org.uk/extras/table1.pdf
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Другият показател, който се използва, е съотношението цена на едно
жилище към БВП на глава от населението. На фиг. 6 е показана динамиката на този показател.
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Фиг. 6. Съотношението цена на жилище към БВП
на глава от населението в България за периода 1998 - 2010 г.
За България най-ниската стойност на този показател е 8 през 2002 г., а найвисоката – двойно по-голяма, 16, през 2008 г. След 2008 г. се наблюдава намаляване на показателя в продължение на 2 години, за да достигне стойност 10,2
през 2010 г. Тази стойност може да се окаже дългосрочната величина, около
която се колебаят текущите стойности. Очакваното слабо повишение на БВП
през 2011 и следващите години и спадането на цените на жилища най-вероятно
ще доведе до намаляване на величината на показателя под 10.
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Фиг. 7. Отношението цена на жилище 100 кв.м към БВП
на глава от населението
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За международни сравнения с този показател могат да се използват данните от Глобалния имотен наръчник (Global Property Guide)20, който провежда
свои собствени проучвания за цените на имотите, а данните за БВП на глава от
населението в долари са на МВФ. Формулата, която се прилага е: (цената на
кв.м/ БВП на човек)*100. Нормално е, това отношение да е относително повисоко в бедните, в сравнение с богатите страни.
Сред 34-те изследвани европейски страни (вкл. Русия), България се нарежда
между първите 7 с числова стойност на показателя от 37,51, т.е. 5 пъти по-висока
от тази на Белгия и Австрия, независимо, че данните се отнасят за 2009 г., когато
цената на имотите у нас е спаднала почти с една трета (вж. фиг. 7). И по този
показател има индикации за формиран ценови балон на имотния пазар в България.
Третият показател – отношението на цената на едно жилище към
разходите за наем. На практика се използва показател, изчислен като цената
на едно стандартно жилище се раздели на годишния доход от наема, който може
да се получи от него. Той показва с колко годишни наема може да се закупи
жилището (срок на откупуване).
По този показател може да се съди дали цената на имотите расте над
обичайното и дали е за предпочитане да се закупи или наеме жилище. Няма
строго определена стойност за този показател. Той е различен за отделни страни и трябва да съответства на дългосрочния тренд. За периода 1987 - 2007 г. в
САЩ това отношение е около 15 и представлява дългосрочния тренд. Според
Д. Бейкър, предсказал21 формирането на имотния балон в САЩ, числото 15
може да се използва като практическо правило за определяне на състоянието
на имoтния пазар. Надхвърлянето му ще означава, че цените на жилищата са
надценени. За Дейвид Ленхард22 този показател трябва да е 20. В годините на
формиране на ценовия балон на имотния пазар – 2005 - 2007, в редица американски щати се надхвърля числото 2023.
В нашата статистика не се публикуват отделни данни за величината на
наемите на жилищата. Този разход е представен като част от разходите на
домакинствата за жилище, вода, енергия и поддръжка, което затруднява изчисляването на посоченото по-горе съотношение в динамичен аспект. Известна
информация може да се получи от Инвестиционния имотен индекс по страни
(Property Investment Index by Country), но за съжаление той е наличен само за
2009 и 2010 година, което прави невъзможно използването му в годините преди
20

Вж. http://www.globalpropertyguide.com/Europe/price-gdp-per-cap/
Baker, D. The Run-up in Home Prices: Is It Real or Is It Another Bubble? CEPR paper, 2002. http:/
/www.cepr.net/documents/publications/housing_2002_08.pdf
22
Носител на наградата Пулицър за коментари. Leonhart, D. Sour Home Market, Buying Often Beats
Renting. New York Times. April 21, 2010. http://economix.blogs.nytimes.com/2010/04/21/is-15-abetter-rent-ratio-cutoff
23
През 2005 г. в 40 щата показателят цена/наем е над 20, а в 15 щата е под 20. Най-висока е
величината на коефициента в Окланд, Калифорния – 47,4, а най-ниска в Питсбърг – 11,6. Вж.:
The New York Times, April 20,2010. http://www.nytimes.com/interactive/2010/04/20/business/
20100420-rent-ratios-table.html?ref=economy
21
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кризата и определянето на дългосрочен тренд. За 2010 г. стойността на този
показател за България е 19,69 и тя се нарежда на 26 място от 68 страни, включени в класацията във възходящ ред. В Англия съотношението е 35, Бахрейн е
първи с 6,94, а Пакистан – последен със 113. През предходната 2009 г. България
е 25-та, но с по-висока стойност на показателя – 25,19. Интересно е, че Англия
е на предпоследно място със стойност на показател от 58,62.
Извършеният анализ на поведението на пазара на жилища в България през
периода 1998 - 2010 г. чрез показателите: динамиката на реалните цени на жилищата, отношението на цената на жилището към дохода и отношението на цената на едно жилище към наема за него, дава основание за заключението, че в
края на 2003 г. в България се поставя началото на имотен балон, който се „пука”
през първо тримесечие на 2009 година – година след началото на глобалната
финансова и икономическа криза. Сравнението с други страни, за които е установен ценови балон на имотния пазар дава допълнителни аргументи в подкрепа
на подобно твърдение.
Необходимо е да се подчертае, че тезата за ценови балон ще е толкова покатегорична, колкото по-добра информационна основа има подобен анализ. За
съжаление, в областта на статистика на недвижими имоти официалните данни
са изключително оскъдни. Глобалната криза показа значението на пазара на
недвижими имоти за макроикономическата стабилност. А това означава, че е
необходимо извършването на промени, водещи до обогатяване на статистическата отчетност в тази област.
Един от най-важните въпроси, свързани с имотния балон в България е за
причините, които са го породили. Това не са нито засиленото вътрешно търсене,
поради нарастване на населението (населението на България за изследвания
период 2001 - 2010 г. намалява с 581 750 души) 24, нито увеличаването на реалния разполагаем доход25, нито ниският лихвения процент и увеличеното парично предлагане26.
С най-голямо основание причината може да се търси в наличието на глобална свръхликвидност, в съчетание с факторите на макроикономическа стабилност в България след 1998 г., което доведе до огромен приток на преки чуждестранни инвестиции. Почти 1/3 от тези инвестиции беше насочена в сферата
на строителството и пазара на недвижими имоти и имаха спекулативна цел.
Към това могат да се добавят и засилената кредитна експанзия и улеснени
условия за придобиване на жилищни кредити. Каква е тежеста на тези фактори
във формирането на ценовия балон и каква е ролята на очакванията е предмет
на последваща разработка.
24

По данни от НСИ. виж http://www.nsi.bg/census2011/pagebg2.php?p2=36&sp2=37&SSPP2=39
Изследваната в статията динамика на съотношението цени/доход доказва, че цените на жилища
нарастват значително по-бързо от дохода.
26
Страната е във валутен борд – паричното предлагане следва изменението на международните
резерви. Освен това, поради високия странови риск (независимо от валутния борд) лихвените
проценти са едни от най-високите в Европа.
25
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THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS AND
THE HOUSING MARKET IN BULGARIA
Assoc. Prof. Dr Hristo Mavrov
Abstract
The article presents a study of the dynamics of housing prices in Bulgaria in the context
of the presence or absence of a price bubble during the period 1998 - 2010.
The proposition is that during that period there was observed price deformation of the
property market. There was formed a price bubble, which burst in 2009 as a result of the global
financial and economic crisis of 2007. In order to prove that thesis there have been used the
following indicators: the dynamics of real housing prices, the relationship between the price of
a home and the income and the relationship between the price of a home and the rent for it.

ГЛОБАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС И РЫНОК
ЖИЛЬЯ В БОЛГАРИИ
Доц. д-р Христо Мавров
Резюме
В статье исследуется динамика цен на жилую недвижимость в Болгарии в контексте
наличия или отсутствия ценового пузыря за период 1998 - 2010 г.
Мы утверждаем, что в этот период наблюдается деформация цен на рынке жилья.
Появился ценовой пузырь, который в 2009 году лопнул в результате глобального финансового и экономического кризиса 2007 года. В качестве доказательства нашего утверждения использованы следующие показатели: динамика реальных цен на жилую недвижимость, отношение цены одной квартиры к доходам и отношение цены одной квартиры к
арендной плате за нее.

