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С 84 млн. лева са се увеличили проблемните кредити на предприятията в  България
само за месец ноември. Според статистиката на БНБ, в  категорията лоши и
преструктурирани кредити на нефинансовите предприятия  сега могат да се отнесат
4.288 милиарда лева.         Изключвайки овърдрафта,  отпуснати са кредити за
предприятията в размер 22.449 млрд. лева към  края на ноември. Съотнесени към тази
цифра, проблемните кредити на  предприятията вече възлизат на 19.1%.   Припомняме,
през октомври  техният дял беше 18.68%. Известно забавяне на темпа на прираста на 
проблемните кредити на българските фирми, действително, има, но прираст  по този
смущаващ показател от 0.4 процентни пункта само за месец  определено дава повод за
притеснение.   Продължаващото увеличаване на  дела на проблемните кредити
вероятно говори, че дъното в кризата за  българската икономика още не е достигнато.
Не може, още повече, да се  говори за възстановяване и възход.   Проблемните кредити
се покачват  като дял и при ипотеките, до над 15.5%, след 15.1% през октомври. При 
потребителските кредити проблемният дял е 16.85%, след 16.6% месец  по-рано.   Общо
7.111 млрд. лева се отчитат като проблемни кредити към  края на ноември, след 6.95
млрд. лева към края на октомври. Като дял от  всички отпуснати кредити, без
овърдрафтите, процентът на проблемните е  17.94%, при 17.55% месец по-рано.   През
октомври DarikFinance.bg  проведе мащабно проучване на нагласите сред българските
икономисти и  банкери: проблем ли са проблемните кредити? В един глас, допитаните 
експерти посочиха, че повод за притеснения почти няма.    Но по наше  мнение,
анализът на данните дава основание да се защитава становището,  че големият дял на
проблемните кредити действително е проблем – не  толкова за финансовата система,
колкото за икономическия растеж.     Големият дял на проблемните кредити на
домакинствата и българските  компании, в един момент подлъгали се по
инфлационната среда, отклонява  ценни ресурси от консумация и бизнес инвестиции и
заплашва трайно да  вкара българската икономика в капана на депресията.
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