
ОсновниОсновни показателипоказатели отот
икономическатаикономическата макрорамкамакрорамка

ОсновнитеОсновните макроикономическимакроикономически показателипоказатели, , коитокоито представятпредставят
икономическотоикономическото развитиеразвитие нана странатастраната, , показватпоказват, , чече презпрез 2010 2010 годинагодина

икономическатаикономическата кризакриза продължавапродължава. . ДоказателстваДоказателства вв тазитази насоканасока саса запазващатазапазващата сесе
тенденциятенденция нана спадспад вв производствотопроизводството, , намалениенамаление нана инвестициитеинвестициите, , намалениенамаление нана

работещитеработещите ии увеличениеувеличение нана безработицатабезработицата..
РеалниятРеалният спадспад нана БВПБВП презпрез първотопървото тримесечиетримесечие нана 20102010гг. . ее 3,6% 3,6% срещусрещу

3,5% 3,5% заза съответниясъответния периодпериод нана предшестващатапредшестващата годинагодина..
ЗапазватЗапазват сесе позициитепозициите нана икономическитеикономическите секторисектори вв БрутнаБрутна ДобавенаДобавена

СтойностСтойност. . СС найнай--високвисок дялдял 66,7% 66,7% оставаостава секторсектор услугиуслуги ии найнай--нисъкнисък нана аграрнияаграрния
секторсектор –– 3,4%. 3,4%. ОтносителниятОтносителният дялдял нана индустриятаиндустрията намаляванамалява ((отот 31,1% 31,1% нана 29,9%). 29,9%). 

ТоваТова ее заза сметкасметка нана силнотосилното намалениенамаление нана строителствотостроителството..
ГолямоГолямо ее намалениетонамалението нана инвестициитеинвестициите тт..ее. . нене можеможе дада сесе осигуриосигури

необходиматанеобходимата основаоснова заза преструктуриранепреструктуриране нана производственатапроизводствената системасистема, , гаранциягаранция
заза устойчивустойчив икономическиикономически растежрастеж..

НаблюдаваНаблюдава сесе ии реаленреален спадспад нана потреблениетопотреблението нана населениетонаселението сс 7,34%7,34%
ТойТой биби билбил попо--високвисок безбез наличиетоналичието нана тенденциятатенденцията къмкъм задържанезадържане ии

намаляваненамаляване нана ценитецените нана основниосновни стокистоки, , кактокакто ии нана попо--нискатаниската инфлацияинфлация катокато цялоцяло..



БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ  / GROSS DOMESTIC PRODUCT

ИНДЕКСИ , ПРЕДИШНИ  ГОДИНИ  = 100 / INDEX, PRECEDING YEAR =100
2008 2009 ЮНИ  2010 / JUNY 2010

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ  
GROSS DOMESTIC PRODUCT 106 95 98,6

96,2 100,5

АГРАРЕН (AGRICULTURE)

ИНДУСТРИЯ (INDUSTRY)

124,6 96,7 103,8

БРУТНА ДОБАВЕНА  СТОЙНОСТ ПО 
ИКОНОМИЧЕСКИ СЕКТОРИ (GROSS 

VALUE ADDED|
106,1

УСЛУГИ (SERVICES)

103 91,9 101,6

105,9 98,3 99,7



ЗаетиЗаети лицалица вв текстилнататекстилната ии металнаметална
индустрияиндустрия

((СреденСреден годишенгодишен бройброй))

2912629126288552885533235332353632736327ПроизводствоПроизводство нана машинимашини ии
оборудванеоборудване, , сс общообщо ии
специалноспециално предназначениепредназначение

169561695616807168071777511777512024220242ПроизводствоПроизводство нана
електрическиелектрически съоръжениясъоръжения

91179117914291429536953698389838ПроизводствоПроизводство нана компютърнакомпютърна
ии комуникационнакомуникационна техникатехника, , 
електронниелектронни ии оптичниоптични
продуктипродукти

4481944819450834508346296462966018060180ПроизводствоПроизводство нана металниметални
изделияизделия, , безбез машинимашини ии
оборудванеоборудване

1297012970137091370916782167821907519075ПроизводствоПроизводство нана основниосновни
металиметали

1281712817130461304613983139831672916729ПроизводствоПроизводство нана текстилтекстил ии
изделияизделия отот текстилтекстил, , безбез
облеклооблекло

ІІІІ..тртр. 2010. 2010II..тртр. 2010. 20102002009920082008ПодсекториПодсектори



СреднаСредна работнаработна заплатазаплата вв текстилнататекстилната ии
металнатаметалната индустрияиндустрия

661 661 лвлв
338 338 ЕЕ

635 635 лвлв
325 325 ЕЕ

591 591 лвлв
302 302 ЕЕ

590 590 лвлв
302 302 ЕЕ

ПроизводствоПроизводство нана машинимашини ии
оборудванеоборудване, , сс общообщо ии
специалноспециално предназначениепредназначение

707 707 лвлв
361 361 ЕЕ

673 673 лвлв
344 344 ЕЕ

621 621 лвлв
317 317 ЕЕ

594 594 лвлв
304 304 ЕЕ

ПроизводствоПроизводство нана
електрическиелектрически съоръжениясъоръжения

740 740 лвлв
378 378 ЕЕ

717 717 лвлв
366 366 ЕЕ

701 701 лвлв
358 358 ЕЕ

620 620 лвлв
317 317 ЕЕ

ПроизводствоПроизводство нана компютърнакомпютърна
ии комуникационнакомуникационна техникатехника, , 
електронниелектронни ии оптичниоптични
продуктипродукти

544 544 лвлв
278 278 ЕЕ

510 510 лвлв
261 261 ЕЕ

480 480 лвлв
245 245 ЕЕ

458 458 лвлв
234 234 ЕЕ

ПроизводствоПроизводство нана металниметални
изделияизделия, , безбез машинимашини ии
оборудванеоборудване

941 941 лвлв
481 481 ЕЕ

923 923 лвлв
472 472 ЕЕ

871 871 лвлв
445 445 ЕЕ

963 963 лвлв
492 492 ЕЕ

ПроизводствоПроизводство нана основниосновни
металиметали

505 505 лвлв
258 258 ЕЕ

477 477 лвлв
244 244 ЕЕ

462 462 лвлв
236 236 ЕЕ

443 443 лвлв
226 226 ЕЕ

ПроизводствоПроизводство нана текстилтекстил ии
изделияизделия отот текстилтекстил, , безбез
облеклооблекло

ІІІІ..тртр. 2010. 2010II..тртр. 2010. 20102002009920082008ПодсекториПодсектори



ИндустрияИндустрия. . МеталнаМетална индустрияиндустрия ии
текстилтекстил..



















ПродукцияПродукция нана промишленитепромишлените
предприятияпредприятия

ПродукцияПродукция нана промишленитепромишлените предприятияпредприятия попо подсекториподсектори

2480 2480 млнмлн. . лвлв..2350 2350 млнмлн. . лвлв..1786 1786 млнмлн. . лвлв..1437 1437 млнмлн. . лвлв..ПроизводствоПроизводство нана електроелектро--
оптичнооптично ии другодруго оборудванеоборудване

3681 3681 млнмлн. . лвлв..3196 3196 млнмлн. . лвлв..2504 2504 млнмлн. . лвлв..2090 2090 млнмлн. . лвлв..ПроизводствоПроизводство нана машинимашини ии
оборудванеоборудване, , безбез електроелектро, , 
оптичнооптично

8651 8651 млнмлн. . лвлв..9042 9042 млнмлн. . лвлв..7898 7898 млнмлн. . лвлв..5354 5354 млнмлн. . лвлв..МеталургияМеталургия ии производствопроизводство нана
металниметални изделияизделия, , безбез машинимашини

3224 3224 млнмлн. . лвлв..3214 3214 млнмлн. . лвлв..2833 2833 млнмлн. . лвлв..2478 2478 млнмлн. . лвлв..ПроизводствоПроизводство нана текстилтекстил ии
облеклооблекло

20082008200720072006200620052005ПодсекториПодсектори



СтруктураСтруктура нана продукциятапродукцията нана
промишленитепромишлените предприятияпредприятия

СтруктуритеСтруктурите ((относителнитеотносителните дяловедялове) ) саса
изчислениизчислени попо ценицени нана съответнатасъответната годинагодина. . 

НаблюдаваНаблюдава сесе промянапромяна вв приносаприноса нана основнитеосновните
подсекториподсектори вв обемаобема нана продукциятапродукцията..

НамаляваНамалява относителниятотносителният дялдял нана металургиятаметалургията, , 
производствотопроизводството нана металниметални изделияизделия, , безбез машинимашини, , 
ии производствотопроизводството нана текстилтекстил ии облеклооблекло, , докатодокато
делътделът нана производствотопроизводството нана хранихрани, , напиткинапитки ии
тютюневитютюневи изделияизделия ии нана производствотопроизводството ии
разпределениеторазпределението нана електроенергияелектроенергия, , газгаз ии водавода
нарастванараства..



4,3 %4,3 %4,6 %4,6 %4,2 %4,2 %4,1 %4,1 %ПроизводствоПроизводство нана електроелектро--
оптичнооптично ии другодруго оборудванеоборудване

6,4 %6,4 %6,3 %6,3 %5,8 %5,8 %5,9 %5,9 %ПроизводствоПроизводство нана машинимашини ии
оборудванеоборудване, , безбез електроелектро, , 
оптичнооптично

15,1 %15,1 %17,7 %17,7 %18,3 %18,3 %15,2 %15,2 %МеталургияМеталургия ии производствопроизводство нана
металниметални изделияизделия, , безбез машинимашини

5,6 %5,6 %6,3 %6,3 %6,6 %6,6 %7 %7 %ПроизводствоПроизводство нана текстилтекстил ии
облеклооблекло

20082008200720072006200620052005ПодсекториПодсектори

СтруктураСтруктура нана продукциятапродукцията нана
промишленитепромишлените предприятияпредприятия попо

подсекториподсектори



БлагодаряБлагодаря заза
вниманиетовниманието!!


