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АНАЛИЗ НА КРЕДИТНИЯ ПОРТФЕЙЛ НА ДОМАКИНСТВАТА
В УСЛОВИЯТА НА ФИНАНСОВА КРИЗА

Гл. ас. д-р Теодора Димитрова

Развитието на процесите по кредитиране на физическите лица в България
през последните години предизвиква остри дискусии относно последиците върху
задлъжнялостта на домакинствата, рисковете от бързия растеж на потребител-
ското и ипотечното кредитиране и опасността от прегряване на националната
икономика. Актуалността на проблема се засилва още повече в контекста на
световната финансова криза, поради което акцентът на тази разработка е насо-
чен към изследване на тенденциите и промените при основните видове креди-
ти, предоставяни от търговските банки на домакинствата – овърдрафт, потреби-
телски и ипотечни продукти.

І. Проявление на финансовата криза върху кредитирането
на домакинствата

Анализът на развитието на местната икономика през последните години
свидетелства, че причините за нарастването на финансовите и реалните активи
(най-вече недвижими имоти) в баланса на домакинствата се крият не толкова в
увеличението на реалните доходи на населението, а в увеличеното използване
на кредитно финансиране. Подобно на другите страни от региона, процесът на
засилено кредитиране е в резултат на оптимизма относно ръста на доходите на
домакинствата и възможността на банките, опериращи в Югоизточна Европа, да
реализират по-високи приходи, в сравнение с развитите държави от Европейс-
кия съюз. Временните мерки за ограничаване ръста на кредитите и „затягането”
на банковите регулации по отношение на задължителните минимални резерви,
провизиите и изисквания регулаторен капитал от страна на БНБ намират своето
краткосрочно отражение, но не променят трайната тенденция на растеж на до-
макинското кредитиране до лятото на 2008 г., когато се забелязват първите про-
явления на кризата в България. С преустановяването на нискобюджетното фи-
нансиране от страна на банките-майки, в края на 2008 г. банките в България
показват, че политиката им на управление се преориентира от кредитна към де-
позитна експанзия.

Повишаването на предпазливостта на пазарните участници, нарастването
на лихвените проценти по кредитите, както и затрудненият достъп на банките до
външно финансиране, резултира в забавяне на кредитирането и за домакин-
ствата. През периода м. юни – м. август 2009 г. вземанията от домакинствата1

отбелязват увеличение със 75,1 млн.лв. при нарастване от 1319,8 млн. лв. за
1 Вж. по-подробно сп. Икономически преглед, издание на БНБ, бр. 3/2009, с. 31.
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същия период на 2008 година (вж. графика 1). Темпът им на годишен прираст
продължава да се понижава и към края на м. август 2009 г. достига стойност 7,2%.

Графика 1. Вземания от домакинствата

Тенденцията към забавяне в ръста при кредитирането на домакинствата
се запазва вследствие на несигурността в макроикономическата среда, „новата”
рестриктивна кредитна политика на банките и пониженото търсене на кредитно
финансиране в резултат на съществуващата несигурност по отношение на зае-
тостта и доходите. От една страна, вероятността от проява на негативни инфла-
ционни ефекти е сведена почти до минимум, поради пониженото търсене и ге-
нерираните стокови запаси от страна на производителите. От друга страна, пови-
шените разходи за обслужване на банковите кредити в резултат на високите лих-
ви, трансформациите на пазара на труда и спада в чуждестранните инвестиции
възпрепятстват повишаването на потребителските разходи, с помощта на които
да се въздейства на икономическия цикъл. Тъй като, обаче, върху кредитната дей-
ност голямо влияние оказва не само търсенето на кредитни продукти от страна на
домакинствата, а също така и оценката на риска от страна на банките, то при
анализ на състоянието на кредитния пазар е необходимо да се отчете развитието
на онези рискови фактори, които тласкат пазара в неблагоприятна посока.

II. Структурата и динамика на кредитния портфейл
на домакинствата

При анализа на структурата и динамиката на кредитния портфейл на дома-
кинствата важно значение има отражението на финансовата криза върху обеми-
те отпускани потребителски и ипотечни кредити за българските домакинства.
Акцентът е поставен именно върху тях, защото, както се вижда от графика 2, те
заемат най-голям относителен дял в структурата на кредитното финансиране на
домакинствата у нас. Ще бъдат анализирани в детайли особеностите в динами-

20 000
18 000
16 000
14 000
12 000
10 000

8 000
6 000
4 000
2 000

0

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

2002       2003        2004        2005        2006        2007       2008     2009
Обем (лява скала)              Годишен темп на нарастване (дясна скала)

Източник: БНБ

(млн. лв.)                                                                                                                                   (%)



ИЗВЕСТИЯ – издание на Икономически университет – Варна
80

ката на обемите на кредитния ресурс и изменението в качеството на кредитните
портфейли на предоставени потребителски и ипотечни кредити.

Графика 2. Структура на кредитния портфейл на домакинствата
към м. септември 2009 г.2

От графика 3 става ясно, че за анализирания период доминираща форма на
финансиране на домакинствата в България са ипотечните кредити, следвани от
персоналните потребителски и овърдрафт кредитите. Поради свиването на паза-
ра на недвижими имоти и негативния спад в цената на предлаганите на пазара
жилища, в периода след лятото на 2008 г. се забелязва и забавяне в темповете на
повишаване на обема на отпусканите жилищни кредити. Подобна тенденция след-
ват и потребителските кредити, част от които по принцип също са свързани с паза-
ра на недвижими имоти, тъй като доста често по-платежоспособните икономичес-
ките агенти използват потребителски кредити за покупка на собствено жилище,
както и за ремонтни и довършителни работи по новозакупеното жилище. Въпреки

Графика 3. Обеми на кредити на домакинствата и НТООД3  (млн. лв.)

2 Изчисления на автора по данни от БНБ (Информационен бюлетин, бр. 11/2009, с. 33-43).
3 НТООД – Нетърговски организации, обслужващи домакинствата; Изчисления на автора по данни

от сп. Информационен бюлетин, бр.11/2009, БНБ, с. 33-43.
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негативните ефекти от кризата, в периода между месец септември 2008 г. и месец
септември 2009 г. се забелязва почти сходен ръст от 11% при жилищните и овър-
драфт кредитите, като в същото време потребителските кредити нарастват едва с
4% на годишна база, а обемът на лизинговите сделки и други потребителски кре-
дити отбелязва негативен спад от близо 10% за разглеждания период.

За начало на периода е взет месец септември 2008 г., защото, според по-
голямата част от експертите, тогава са усетени първите ефекти в местната иконо-
мика от проявлението на финансовата криза. Въз основа на данните на БНБ се
вижда, че въпреки песимистичните очаквания и прогнозираните катастрофални
сценарии, не се наблюдава съществен спад в обемите на финансиране на дома-
кинствата у нас. Ето защо може да се направи извод, че финансовата криза не се
е отразила съществено върху темповете на кредитното финансиране на домакин-
ствата от банките в България. Регистрира се известно забавяне на темповете на
кредитния растеж, но отсъства ясно изразен негативен спад за периода.

В резултат на бързия ръст на ипотечните кредити през последните години,
в структурата на финансовите пасиви на домакинствата те заемат почти поло-
вината от общия обем отпуснати кредити (виж графика 4.). Въпреки това се за-
пазва тенденцията, установена още от въвеждането на валутния борд през 1997
г., потребителските кредити да играят ролята на доминиращ вид финансиране
за домакинствата почти до август 2008 г., когато ипотечните ги изпреварват по-
ради относително силните си темпове на растеж, демонстрирани до момента.
За сравнение, в развитите икономически държави от Западна Европа и Северна
Америка, обикновено овърдрафт кредитите заемат най-голям относителен дял от
тези, предоставени на домакинствата. Тук е мястото да се отбележи, че към овъ-
рдрафт кредитите се отнасят и издадените от банките кредитни карти на физичес-
ки лица, като се отчитат реално използваните към момента суми по тези карти.

Източник: БНБ

Графика 4. Жилищни кредити за домакинствата4

4 Вж сп. Икономически преглед, бр. 3/2009, издание на БНБ, с. 27-31.
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От графика 4 се вижда, че към края на месец август 2009 г. годишният темп
на прираст на жилищните кредити се понижава до 12,1%. Към 30.09.2009 г. на-
растването на потребителските кредити, в сравнение с предходното тримесе-
чие, е 4% (310 млн. лв.), а на жилищните – 2% (165 млн. лв.). Подобна тенден-
ция е резултат, както от промяна в търсенето на кредитно финансиране, така и
от промяна в кредитните стандарти и налагане на по-консервативен подход при
вземане на решение за отпускане на кредит от страна на банките в условията на
финансова криза.

След години на изключителна динамика, първото полугодие на 2009 г. показ-
ва спад в банковото кредитиране. Средно по 43 хил. евро е размерът на ипотечни-
те кредити, които българите са теглили за покупка на имот през първото полугодие
на годината. В сравнение със същия период на 2008 г., това е с 27%5 по-малко,
когато средният размер на един ипотечен кредит е бил 59 хил. евро. Основните
причини за по-малкия размер на кредитите през тази година са регистрирания
спад в цените на жилищата и по-ниският процент на финансиране от страна на
банките. Както банките, така и потребителите, предпочитат да изчакат развитието
на кризата по отношение на общите икономически показатели и пазара на недви-
жими имоти. В края на годината, под влияние на понижените цени на имотите и
първите сигнали за успокоение на потребителите, може да се отчете съживяване
на пазара на кредити у нас, като реализираните обеми остават далеч от тези,
регистрирани през 2006 г., 2007 г. и първата половина на 2008 година.

С оглед на текущото състояние на кредитния пазар, очакванията са лихвени-
те нива да се задържат около сегашните, като отделни финансови институции
могат да подобрят условията си, с цел заемане на определен пазарен дял в ипо-
течното кредитиране на физическите лица. Процентът на финансиране би след-
вало да се запази до около 60-70% от стойността на имота, като надценените
имоти ще бъдат в неизгодна позиция по отношение на финансирането. Облекча-
ващ фактор за някои домакинства би могло да се окаже разработването на про-
дукти от страна на банките за т. нар. коректни и лоялни клиенти. Тези продукти
предлагат по-лесен достъп до кредитиране и по-добри параметри на кредитите за
клиенти с чиста кредитна история, които към дадения момент ползват различни
банкови услуги и са доказали, че могат да спазват условията по договорите си.

III. Времева структура на кредитите на домакинствата
На графика 5 са представени обемите на предоставените кредити на дома-

кинствата по видове (потребителски и ипотечни) с различен срок на издължаване.
Може да се обобщи, че липсва ясно изразен тренд към повишаване или намаля-
ване на обемите в кредитния портфейл на домакинствата. По-скоро можем да
говорим за леко повишаване при дългосрочните потребителски и жилищни креди-
ти и застой при останалите. Както се вижда (графика 6) преобладаващ вид потре-
бителски кредити са дългосрочните със срок на погасяване над 5 год. (82%), като
средносрочните, със срок на погасяване между 1-5 год., са около една четвърт от
обема на дългосрочните, а делът на тези до 1 год. е незначителен. При ипотечни-

5 Изчисления на автора по данни на БНБ, НСИ, АИАП.
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те кредити (графика 7) съвсем естествено преобладават дългосрочните кредити
над 5 год., като техният дял в края на м. септември 2009 г. възлиза на 7551 млн.
лв. (над 98% от всички ипотечни кредити). Спрямо тях, делът на средносрочните и
краткосрочните жилищните кредити, отпускани у нас, е символичен (под 2%).

Графика 5. Обеми предоставяни кредити на домакинствата по срок
на издължаване (млн. лв.)6

Графика 6. Структура на потребителските кредити по срок
на издължаване към м. септември 2009 г.7

Графика 7. Структура на жилищните кредити по срок на издължаване
към м. септември 2009 г.8
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6 Изчисления на автора по данни от сп. Информационен бюлетин, бр.11/2009, БНБ, с. 33-43.
7 Изчисления на автора по данни от сп. Информационен бюлетин, бр.11/2009, БНБ, с. 33-43.
8 Изчисления на автора по данни от сп. Информационен бюлетин, бр.11/2009, БНБ, с. 33-43.
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В по-далечна ретроспекция през последните години се забелязва тренд на
по-силен ръст при дългосрочните кредити, в сравнение с краткосрочните и сред-
носрочните, като от 2005 г. те са доминиращ вид. Това не е характерна тенден-
ция за развитите икономически държави, но за България фактът може да се
обясни с относително ниския жизнен стандарт на населението и европейските
цени на потреблението. Значителна част от населението, при липса на алтерна-
тиви, е принудено да се ориентира към дългосрочните потребителски заеми по-
ради ниските си доходи и невъзможността кредитът да бъде погасен в срок под
пет години.

IV. Лихвен анализ на кредитите за домакинствата
На графика 8 са представени измененията в динамиката на лихвените про-

центи по предоставяни кредити (потребителски и ипотечни) на домакинствата в
периода месец септември 2008 г. – месец септември 2009 г. Като ясно очертава-
ща се тенденция може да се отбележи силната корелация между промените в
стойността на лихвените проценти по отделни видове кредити за разглеждания
период. С настъпването на финансовата криза през лятото на 2008 г. се забе-
лязва постепенно поскъпване по всички видове кредити на домакинствата, като
по-значимо е при потребителските кредити. Проявлението на тази зависимост
се забелязва най-вече в последните месеци на 2009 г. с регистрирането на по-
чти еднакъв темп на нарастване на договорените лихвени проценти.

Източник: БНБ

Графика 8. Лихвени проценти по кредити за сектор Домакинства9
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на местните дружества до сравнително евтино финансиране бе прекратен пора-
ди ликвидните проблеми на банките-майки, които силно ограничават финанси-
рането на операциите в своите субсидиари поради необходимостта от заделя-
нето на значителни провизии за растящия портфейл от проблемни кредити. Там,
където възможностите за финансиране от банките-майки все пак успяват да се
запазят, е налице осезателно намаление на обема на отпусканите кредитни ли-
нии, за сметка на значително увеличение на цената на ресурса. В резултат на
значително по-ранното настъпване на кризата на банковите пазари в Западна
Европа, където са разположени седалищата на собствениците на българските
кредитни институции, техните дъщерни дружества се оказват в неблагоприятна-
та ситуация да търсят нови източници на финансиране по вече поети ангажи-
менти за кредитиране на инвестиционни проекти и клиенти. Усложнената ситуа-
ция на банковия пазар подтиква банките да увеличават лихвените нива най-
вече по стари кредити, тъй като значителният им обем, комбиниран с повишени-
те лихви, би гарантирал средства за компенсиране на скъпия привлечен ресурс
и увеличаващите се случаи на кредитно неизпълнение от страна на банковите
клиенти. Поради чисто пазарни причини, повечето банки не са в състояние да
намалят под едно определено ниво лихвените проценти по кредитните си продук-
ти, с оглед успешното изплащане на повишената цена на ресурса и поддържане
на текущата дейност в здравословни граници. Ето защо, тенденциите към високи
лихвени нива по кредитите на домакинствата следва да бъдат възприемани като
един от основните признаци на кризата, а евентуалното им намаляване следва да
бъде очаквано едва с постепенното изчезване на кризисните фактори. Тъй като
не може да се даде точна оценка относно продължителността на възстановяване
на кредитния пазар след кризата, то евентуалното средносрочно запазване на
лихвените нива би утежнило значително домакинските бюджети.

V. Валутна структура на кредитния портфейл на домакинствата
По-долу е направен разрез на домакинския кредитен портфейл по валута

на усвоените кредити от домакинствата. Графика 9 дава представа за предпочи-
танията на кредитополучателите в България относно валутата на погасяване
към м. септември 2009 г. Кредитите за домакинствата, усвоени в лева, съставля-
ват 69% от разглеждания кредитен портфейл, кредитите в евро заемат 30% и
останалите в друга валута (щатски долар, швейцарски франк) реализират не-
значителен дял от 1%. Следва да се отчете, че наблюдаваното съотношение по
основни видове валути е логично, с оглед на факта, че основна част от усвоени-
те средства по потребителските кредити се изразходва в рамките на страната за
покупка на стоки и услуги, деноминирани в лева. Основният фактор за съще-
ствения дял на кредитите, усвоени в евро, естествено се крие в обстоятелство-
то, че става въпрос за значителен обем от жилищни кредити, предназначени за
покупка на имоти, чиято цена в повечето случаи се реализира в същата валута.
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Графика 9. Структура на кредитния портфейл на домакинствата
по видове валута към м. септември 2009 г.10

Графика 10 дава представа за промяната в предпочитанията на кредитополу-
чателите относно валутата на погасяване при жилищните кредити. Въпреки, че тег-
лените заеми в лева все още доминират с настъпването на кризата, ясно се очерта-
ва тренд на нарастване на жилищните заеми в чужда валута, основно в евро.

Графика 10. Изменения в обемите на жилищните кредити
по валута на кредита (млн. лв.)11

Като цяло българските домакинства все още предпочитат лева, но със задъл-
бочаването на финансовата криза и вследствие от развитието на пазара на недви-
жими имоти, където цените най-често се определят в евро, се забелязва интерес на
домакинствата към усвояване на ипотечни кредити в евро. Графиката потвърждава
нарастването на валутните жилищни кредити още повече след присъединяването
на България към ЕС, когато техният дял се е увеличил с 14 пункта, за да достигне
абсолютна стойност 49%. Банковата статистика сочи, че от кредитите на домакин-
ствата в друга валута над 96% от предпочитанията са в евро, докато останалите са
склонни да изплащат кредит в друга валута и да поемат валутен риск. Навлизането
на други валути за жилищни кредити като швейцарски франк или щатски долар се
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10 Изчисления на автора по данни от Информационен бюлетин, бр.11/2009, БНБ, с. 33-43.
11 Изчисления на автора по данни от Информационен бюлетин, бр.11/2009, БНБ, с. 33-43.
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свързва с опасения за влошаване качеството на общия портфейл от ипотечни
заеми в търговските банки, въпреки, че ипотечните кредити в цитираните валути
са с огромна популярност в страните от Централна Европа до Сърбия включително.

Към момента жилищното кредитиране привлича нарастващ дял от общото
разпределение на капитал в икономиката – около 44% от общия дълг на дома-
кинствата към м. май 2009 г., срещу 31% през м. май 2006 г. Този дял все още е
значително под средната стойност за Еврозоната, където 69% от кредитите на
домакинствата са за покупка на жилище.12

На графики 11 и 12 могат да се проследят съответно измененията в обемите
на потребителските и овърдрафт кредитите за домакинствата по валута на отпуска-
не. Както се вижда от графиките, усвояването на кредити в лева запазва ролята си
на основен предпочитан източник на финансиране за потребителите на дребно.

Графика 11. Изменения в обемите на потребителските кредити
за домакинствата по видове валута (млн. лв.)13

Графика 12. Изменения в обемите на овърдрафт кредити
за домакинствата по видове валута (в млн. лв.)14

12 Източник – Eurostat.
13 Изчисления на автора по данни от Информационен бюлетин, бр.11/2009,БНБ, с. 33-43.
14 Изчисления на автора по данни от Информационен бюлетин, бр.11/2009, БНБ, с. 33-43.
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В заключение може да се отбележи, че кредитите на населението продължа-
ват стабилната тенденция да бъдат деноминирани почти изцяло в евро и лева,
което ограничава валутния риск в баланса на домакинствата, естествено изпол-
звайки презумпцията за запазване на стабилността на валутния борд. Така ос-
новният източник на уязвимост остава свързан с качеството на кредитите, най-
вече в случай на неблагоприятна промяна в нивото на доходите и/или цените на
недвижимите имоти.

* * *
Пазарът на кредити за домакинствата заема значителен дял в пазара на

финансови услуги и се характеризира с постоянно нарастващ капацитет. Той е
по-малко уязвим от циклите на икономическото развитие, в сравнение с пазара
на търговски кредити и от тази гледна точка има редица предимства в условията
на финансова и икономическа криза. Най-голямо влияние оказва всеобщата тен-
денция за повишаване на жизненото равнище в държавите от Централна и Юго-
източна Европа. Освен това, стабилността и перспективите на кредитите за до-
макинствата осигуряват по-голяма ангажираност на ресурси в тази сфера. Всич-
ки тези фактори, взети заедно, обуславят привлекателността при финансиране-
то на домакинствата за търговските банки. Банковата конкуренция в банкиране-
то на дребно никога не е била толкова висока, което принуждава банките да
въвеждат интензивно нови продуктови линии и в период на финансова криза да
продължават да държат пазарни дялове в сектора на домакинствата.

ANALYSIS OF THE HOUSEHOLD CREDIT PORTFOLIO IN CONDITIONS
OF A FINANCIAL CRISIS

Chief Assist. Prof. Dr Teodora Dimitrova

Abstract

The household credit market takes up a considerable share of the financial services
market and is characterized by a constantly increasing capacity. The development of the
processes of extending credit to natural persons in Bulgaria in recent years has given rise to
heated debates regarding the after-effects on households indebtedness, the risks associated
with the rapid growth in consumer credit and mortgage lending and the danger of overheating
the national economy. The topicality of the problem is further intensified in the context of the
global financial crisis, in view of which in the present work there is an emphasis on the study of
the trends and changes in the principal types of credit, provided by commercial banks to
households – overdraft, consumer and mortgage products.
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АНАЛИЗ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ
В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА

Гл. асс. д-р Теодора Димитрова

Резюме

Рынок кредитов, предоставляемых домашним хозяйствам, занимает значитель-
ную долю на рынке финансовых услуг и характеризуется постоянным ростом. Развитие
процессов кредитования физических лиц в Болгарии в последние годы вызвало острые
дискуссии относительно последствий задолженности домашних хозяйств, рисков быст-
рого роста потребительского и ипотечного кредитования и опасности срывов националь-
ной экономики. Актуальность проблемы увеличивается тем более в контексте мирового
финансового кризиса, и поэтому в нашей разработке акцент поставлен на исследовании
тенденций и изменений в основных видах кредитов, предоставляемых домашним хозяй-
ствам коммерческими банками – овердрафте, потребительских и ипотечных продуктах.


