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БАКР – АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ 
АД (БАКР) е третата пълноправна 
рейтингова агенция в ЕС, регистрирана 
съгласно Регламент № 1060/2009 на 
Европейския Парламент и на Съвета. 
Присъдените от БАКР кредитни рейтинги 
важат в целия ЕС и са изцяло равнопоставени 
с тези на останалите признати от 
Европейския орган за ценни книжа и пазари 
агенции, без териториални или други 
ограничения.  

 
“БАКР - АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН 

РЕЙТИНГ” АД присъжда на Полша непоискан 
държавен рейтинг нA- (дългосрочен) и нA-1 
(краткосрочен) със стабилна перспектива.  

 
Използвана е официално приетата от 

БАКР методология за присъждане на 
държавен рейтинг: 
(http://www.bcra-bg.com/files/file_329.pdf). 

За изработването на доклада и присъждането 
на рейтинг е използвана публична информация 
от Националната банка на Полша, Централната 
статистическа служба, Министерството на 
финансите, Световната банка, Международния 
валутен фонд, Европейската комисия, база 
данни на БАКР и други. БАКР използва 
източници на информация, които смята за 
надеждни, но не гарантира точността, 
адекватността и пълнотата на използваната 
информация. 

http://www.bcra-bg.com/
mailto:k.dimitrova@bcra-bg.com
mailto:stamenova@bcra-bg.com
http://www.bcra-bg.com/files/file_329.pdf
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Политическата обстановка в Полша 
остава напрегната и през втората половина на 
2017 г., като вътрешните конфликти намират 
отражение и в международните отношения на 
страната. Управляващата партия „Право и 
справедливост“ (PiS) има подкрепата на своя 
електорат и стабилно парламентарно 
мнозинство, но продължава с опитите да 
прокара спорни нормативни актове, засягащи 
съдебната система на страната, предизвиквайки 
по този начин протестни действия от страна на 
опозиционно настроената част от обществото. 

Промяна настъпи в основни позиции на 
полския кабинет, след като министър-
председателят Беата Шидло подаде оставка на 
7 декември 2017г. Постът бе зает от Матеуш 
Моравиецки, досегашен вицепремиер и 
министър на икономическото развитие и на 
финансите. В началото на 2018г. новият 
министър-председател извърши значими 
промени в кабинета, чрез които се опитва да 
подобри връзките с партньорите в ЕС и давайки 
сигнал за повече прагматизъм в политиката на 
страната. 

Провежданите от правителството на 
„Право и справедливост“ реформи в 
правосъдната система на страната, целящи да 
подобрят бавните и неефективни съдилища, 
продължават да пораждат критика, както от 
опозицията и част от гражданското общество в 
Полша, така и от страна на европейските 
институции. Приетите в тази връзка закони 
позволяват властови контрол върху състава на 
съвета, който управлява магистратите и нови 
правомощия за назначаване на върховни съдии 
и председатели на обикновени съдилища. 
Според ЕК правосъдните реформи в страната 
застрашават разделението между съдебната и 
изпълнителната власт, поставяйки съдебната 
власт в пряка зависимост от изпълнителната. 

На 20 декември 2017 г. след двегодишни 
усилия  за  “започване на конструктивен диалог 
с полските власти” Европейската комисия 
предлага на Съвета на ЕС да приеме решение 
според чл. 7 от Договора за Европейския съюз. 
Ходът е безпрецедентен и процедурата се 
задейства за първи път в историята на ЕС. ЕК 
обаче остава открита за разговор с полските 
власти и е в състояние да оттегли 
предложението си, като е определила ясни 
стъпки, които те могат да направят. 

Предприемането на крайната мярка по 
процедурата на ЕК - вотът за отнемане правото 
на глас на Полша в рамките на ЕС, би могло да 

предизвика известно напрежение както в 
страната, така и на ниво ЕС,  но въпреки това 
подкрепата за управляващата партия 
продължава да расте. 

Скандалът около съдебната реформа в 
Полша и конфликтът на Варшава с ЕС засега не 
се отразяват на полската икономика, която се 
характеризира със здрави и устойчиви основи. 
През 2016г. икономиката на страната бележи 
реален ръст от 2.9%, а през първите девет 
месеца на 2017г. растежът на БВП се ускорява 
до 4.3% (2.9% за съответния период на 2016г.) 
Потреблението на домакинствата е основният  
двигател на растежа. Потребителското търсене 
продължава да нараства във връзка с 
благоприятното развитие на трудовия пазар и 
нарастващите доходи на населението. Спадът в 
усвояването на структурните фондове на ЕС се 
отразява неблагоприятно върху растежа на 
инвестициите през 2016г., но през втората 
половина на 2017г. инвестиционната активност 
започва да се възстановява. Нарастващото 
вътрешно търсене през 2017г. води до 
ускорение в износа на стоки и услуги. В 
резултат приносът на нетния износ за растежа 
на реалния БВП се свива до почти неутрален. 

Международната търговия на Полша се 
осъществява в най-голяма степен с партньорите 
ѝ от ЕС. За периода януари-октомври 2017 г. 
страните-членки на ЕС имат дял в размер 79.7% 
от износа и 60.2% от вноса на страната. Водеща 
позиция има Германия с над четвърт от износа 
и над 1/5 от вноса в Полша. Други важни 
търговски партньори са Чехия, Великобритания, 
Италия, Франция и Холандия. Китай и Русия 
имат високи дялови от страна на вноса. 

Въпреки че дяловете на повечето 
търговски партньори са сравнително стабилни 
през последните години, фактор на промяна би 
могло да представлява излизането на 
Великобритания от ЕС. Процесът може да 
окаже отрицателно въздействие върху 
търговките потоци, като се има предвид 
значителния дял на Великобритания в 
търговските отношения на страната. 

Тенденцията на обезценяване на 
полската злота е прекъсната през януари 2017г., 
като националната валута започва да поскъпва 
постепенно спрямо щатския долар и спрямо 
еврото, подкрепяна от стабилното икономическо 
представяне на страната и подобреното салдо 
по текущата сметка. 

Външните дисбаланси намаляват 
значително през последните години, 
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благодарение на по-добрите условия на 
търговия и ниските цени на петрола. През 2016г. 
дефицитът по текущата сметка се свива до 0.3% 
от БВП. През първите единадесет месеца на 
2017 г. е регистриран излишък по текущата 
сметка, дължащ се главно на чувствителното 
увеличение на излишъка при услугите. Поради 
засиленото вътрешно търсене и 
възстановяването на цените на суровините, 
балансът на търговията със стоки отбелязва по-
нисък излишък, отразяващ по-високия растеж на 
вноса в сравнение с износа на стоки. Основният 
източник на външни дисбаланси все още е 
отрицателното салдо по сметката на първичния 
доход. 

Брутният външен дълг на Полша 
възлиза на 313 105 млн. евро в края на  
септември 2017г., което се равнява на 68.8% от 
прогнозния БВП за годината. Спрямо края на 
2016г. външният дълг спада с 1.8% в резултат 
на понижение при краткосрочните задължения 
на централната банка под формата на валута и 
депозити. Като се има предвид благоприятната 
матуритетна структура на дълга, рискът при 
рефинансиране е относително нисък. 

Равнището на официалните резерви 
осигурява около 5 месеца покритие на вноса, 
достатъчно адекватно, за да се намали рискът 
от невъзможност за реакция при неочаквани 
събития на международните пазари. 

Пазарът на труда бележи четвърта 
поредна година на общо подобрение, 
характеризиращо се с увеличаване на 
икономическата активност и ниски нива на 
безработицата. Доходите също бележат 
умерено нарастване. 

Периодът на дефлация в страната е 
преодолян, като средногодишната ценова 
промяна достига 2.0% през 2017 г., близко до 
средната за ЕС, а също и до инфлационната 
цел на Националната банка на Полша (2.5±1%). 
Покачването на инфлацията се дължи основно 
на ръста на цените на хранителните стоки, 
свързан с нарастващото вътрешно търсене и 
по-високите цени на енергийните суровини на 
световните пазари. 

Тъй като факторите, допринасящи за 
ценовата инфлация, са с предимно външен 
характер, инфлацията в страната ще бъде 
ограничена от умерения растеж на цените в 
еврозоната, базовия ефект при цените на 
енергийните ресурси и поскъпването на злотата. 
Възходящ натиск върху цените вероятно ще 
окаже развитието на пазара на труда и по-

специално - ускореното нарастване на 
заплатите и съответните разходи за труд. 

Полша „излезе“ от процедурата за 
прекомерен дефицит на Европейския съвет 
през 2015 г. след намаляване на дефицита по 
консолидирания държавен бюджет под прага от 
3% от БВП. През 2016 г. съотношението 
намалява до 2.5% от БВП. 

Благоприятната макроикономическа 
среда през 2017 г. има положително отражение 
върху развитието на публичните финанси в 
страната. Ускореният растеж на приходите, 
съчетан с относително бавен ръст на разходите, 
вероятно ще се доведе до значително по-добър 
от първоначално планирания фискален 
резултат за годината.  

Притеснение поражда решението на 
правителството да намали минималната 
пенсионна възраст до 60 години за жените и 65 
години за мъжете от м. октомври 2017г., 
отменяйки изравнената пенсионна възраст от 67 
години. Това решение вероятно ще има някои 
неблагоприятни последици. В този смисъл, би 
било уместно правителството да се възползва 
от сегашното благоприятно състояние на 
икономиката, за да подобри фискалните си 
позиции с цел запазване устойчивостта на 
пенсионната система. 

Законът за държавния бюджет за 2018 г. 
предвижда относително плавно увеличение на 
общите разходи, по-специално поради 
замразяване на заплатите на голяма част от 
служителите в държавната администрация. По 
отношение на приходите, основните данъчни 
ставки ще бъдат запазени на досегашното им 
ниво.  По-нататъшни мерки за подобряване на 
данъчната събираемост се очаква да генерират 
допълнителни приходи през следващата 
година. В резултат на това дефицитът по 
консолидирания държавен бюджет през 2018 г. 
е определен на 2.7% от БВП, под границата от 
3% определена за ЕС. 

В края на третото тримесечие на 2017 г. 
консолидираният държавен дълг възлиза на  
228 346 млн. евро или 50.2% от прогнозния 
БВП. Структурата на държавния дълг се 
характеризира с превес на вътрешния спрямо 
външния дълг, като последният достига 32.2% 
от общия дълг. Търгуемите инструменти 
съставляват 85.1% от държавния дълг, а 62,1% 
са емитирани на вътрешния пазар. 

Риск възниква по отношение на 
валутната структура на дълга, тъй като 
обменният курс на злотата към еврото и 
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щатския долар се понижава неколкократно през 
последните 3 години. Въпреки това, от началото 
на 2017 г. динамиката на дълга е положително 
повлияна от поскъпването на националната 
валута. Стратегията за управление на дълга за 
периода 2018-2020 г. залага цел за намаляване 
на дела на дълга, деноминиран в чуждестранна 
валута до ниво под 30% от общия дълг. 

Средният матуритет на дълга надхвърля 
5 години, като външният дълг е с по-дълъг 
среден матуритет от 6.5 години. Липсата на 
драстични промени и колебания в показателя 
свидетелства за устойчивост и осигурява нисък 
риск при рефинансиране на дълга. 

Банковият сектор продължава да 
осигурява необходимата стабилност на 
полската финансова система през 2017 г., като 
остава добре капитализиран и с нарастваща 
капиталова адекватност. Тези данни се 
потвърждават от регулярните проверки на 
качеството на активите и стрес-тестовете, които 
Националната банка на Полша провежда. 
Активите в системата нарастват на фона на 
структурни промени в нея и умерен ръст на 
кредитите. 

Делът на необслужваните експозиции от 
общия размер на кредитите остава относително 
нисък, което показва добро качество на 
активите, макар че направените обезценки на 
кредити към нефинансовия сектор отбелязват 
леко повишение през единадесетте месеца на 
2017г. Ръстът на депозитите на нефинансовия 
сектор през периода също леко се забавя, като 
се отчита засилване позициите на 
спестяванията, деноминирани в чуждестранна 
валута. 

Това, което поражда загриженост 
относно бъдещото развитие на банковата 
система в Полша, продължава да бъде 
рентабилността, която до известна степен е 
засегната от нормативни решения и инициативи 
и от нарастващи разходи по други дейности. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Перспектива: 
 
Стабилната перспектива на Държавния 

рейтинг на Полша отразява мнението на БАКР, 
че страната има силни макроикономически 
основи и ограничена уязвимост спрямо външни 
шокове. Несигурността, произтичаща от 
водената от правителството политика, вероятно 
ще остане ограничена в средносрочен план, 
докато силната инерция на растежа подкрепя 
фискалния баланс и дълговите показатели. 
 

БАКР би обмислила повишаване на 
Държавния рейтинг и/или Перспективата на 
Полша, в случай че страната отбележи 
подобрение в политическата си обстановка, 
особено по отношение на международните си 
отношения, и продължи да регистрира стабилна 
положителна динамика в ключови икономически 
показатели - висок ръст на БВП, редуциране на 
външните дисбаланси и намаляване на 
бюджетните дефицити. 

  
Негативно влияние върху Държавния 

рейтинг и/или Перспективата биха оказали 
пренасяне на негативните ефекти от реформата 
на пенсионната система върху бюджетния 
баланс и нарастване на публичния дълг. Като 
допълнителни фактори ще се считат забавяне 
на икономическия растеж, влошаване на 
инвестиционния климат в страната и проблеми 
произтичащи от банковата система (вкл. spill-
over ефекти). 
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Регулаторни оповестявания 
 

Инициатива за рейтинга 

Това е непоискан държавен рейтинг. 
Оценяваното лице или свързана трета 
страна не са участвали в процеса на 
определяне на държавния рейтинг. БАКР не е 
имала достъп до счетоводните сметки, 
управленческите и други представляващи 
интерес вътрешни документи на оценяваното 
лице или на свързана трета страна. 
 

Моля, посетете www.bcra-bg.com за 
пълната политика на БАКР относно 
непоисканите кредитни/държавни рейтинги. 

 
 
Обяснителни бележки:  
 

Може да има определени разлики в 
стойностите и промените на анализираните 
показатели, произтичащи от конвертирането на 
съответните стойности в друга валута (Евро). 
Използваният валутен курс е официално 
обявеният от Националната банка на Полша, 
като средна стойност за съответния период (т.е. 
годишен, полугодишен, тримесечен, месечен). 
Може да има разлики и в следствие на 
прилагането на средна за периода стойност на 
валутния курс вместо стойността му към края на 
периода. Посочените темпове на растеж в 
настоящия доклад са изчислени на база 
националната валута с изключение на данните, 
предоставени в евро. Данните, на които е 
базиран настоящият доклад, представляват 
публично оповестени данни, налични към м. 
февруари 2018 г. Изключение правят някои 
показатели, данните за които се публикуват с 
по-голяма честота. 

 
 

Резюме на протокола от Рейтинговия 
комитет: 

 
На 15.02.2018 г. се проведе заседание 

на Рейтингов комитет на „БАКР – АГЕНЦИЯ ЗА 
КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ” АД (БАКР), на което бе 
разгледан докладът за периодичен преглед 
на непоискания държавен рейтинг на Полша. 

Членовете на Рейтинговия комитет 
обсъдиха оценката на редица рейтингови 
фактори, включени в модела за оценка, и 
анализирани в рейтинговия доклад, съгласно 
Методологията за присъждане на държавен 
рейтинг.  

Членовете на комитета разгледаха 
актуалното състояние на политическата сфера в 
страната, включително конфликта с 
европейските институции поради обвинения за 
нарушения на върховенството на закона и 
независимостта на съдебната система. В 
детайли бе дискутирано, че макро-
икономическата стабилност на страната се 
затвърждава и през последните шест месеца 
(ускорен икономически растеж, умерена 
инфлация, засилване на местната валута), а 
социално-ориентираната политика на 
правителството за момента не повлиява 
негативно публично-финансовите показатели на 
страната. Предприетите мерки стимулират 
потреблението, което спомага за поддържането 
на икономическия растеж. При оценяването под 
внимание бяха взети още подобреното 
представяне на пазара на труда и 
устойчивостта на банковата система. 

 
 
Въз основа на тази дискусия бяха 

определени настоящият държавен рейтинг и 
перспективата, свързана с него. 

http://www.bcra-bg.com/
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Таблици: 
 

Държава: Показател за развитие: 

Полша Нововъзникваща и развиваща се Европа (класификация на МВФ) 

 

ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ 

  2017 2016 2016 2015 2014 2013 2012 

В милиони EUR1 I-IX I-IX           

Брутен вътрешен продукт (БВП) 332 743 306 117 426 049 430 075 410 917 394 734 389 349 

БВП (реален годишен ръст; %) 4.3 2.9 2.9 3.8 3.3 1.4 1.6 

Крайно потребление 262 158 242 099 325 312 328 732 321 304 312 120 309 335 

Бруто образуване на основен капитал  49 943 47 665 76 974 86 400 81 093 74 257 77 049 

Изменение на запасите  6 307 3 318 6 491 1 594 2 556 627 4 630 

Износ на стоки и услуги  182 733 164 039 222 652 212 977 195 544 182 840 173 041 

Внос на стоки и услуги 168 446 151 029 205 409 199 669 189 621 175 151 174 755 

  2017 2016 2016 2015 2014 2013 2012 

  Q3 Q3           

Коефициент на безработица (%)2 4.7 5.9 6.2 7.5 9.0 10.3 10.1 

Коефициент на заетост (%)2 58.9 57.8 57.6 56.5 55.6 54.4 54.4 

Коефициент на икономическа активност (%)2 61.9 61.5 61.3 61.1 61.1 60.7 60.5 

Средно-месечно брутно възнаграждение (EUR)1 1 000 934 944 948 917 883 857 

БВП на глава от населението (текущи цени; EUR)2  -  - 11 200 11 200 10 700 10 300 10 100 

  2017 2016 2016 2015 2014 2013 2012 

  I-XII I-XII           

Средногодишен темп на инфлация (ИПЦ; %) 2.0 -0.6 -0.6 -0.9 0.0 0.9 3.7 

Средногодишен темп на инфлация (ХИПЦ; %) 1.6 -0.2 -0.2 -0.7 0.1 0.8 3.7 

PLN/USD –  средно за периода 3.78 3.94 3.94 3.77 3.16 3.16 3.26 

PLN/EUR – средно за периода 4.26 4.36 4.36 4.18 4.19 4.20 4.19 

ВЪНШЕН СЕКТОР 

  2017 2016 2016 2015 2014 2013 2012 

В милиони EUR1 I-XI I-XI           

Текуща сметка 1 459 -1 147 -1 254 -2 405 -8 534 -5 031 -14 456 

Текуща сметка (% от БВП)3 0.3 -0.3 -0.3 -0.6 -2.1 -1.3 -3.7 

Стоки 1 725 2 888 2 935 2 213 -3 255 -335 -8 131 

Услуги 16 360 12 752 14 075 10 911 9 059 7 646 6 004 

Първичен доход -16 314 -15 789 -16 864 -14 683 -13 961 -11 915 -12 204 
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Вторичен доход -312 -998 -1 400 -846 -377 -427 -125 

Капиталова сметка 3 329 3 210 4 472 10 158 10 034 9 006 8 549 

Финансова сметка 105 -1 149 -499 603 -4 689 -4 478 -8 902 

Резервни активи  (потоци) -6 231 16 595 20 430 941 456 754 8 733 

  2017 2016 2016 2015 2014 2013 2012 

милиони EUR1 Q3 Q3           

Брутен външен дълг 313 105 316 518 318 956 303 120 293 510 278 948 279 739 

Брутен външен дълг (% от БВП)3 68.8 74.3 74.9 70.5 71.4 70.7 71.8 

Нетна международна инвестиционна позиция (НМИП) -280 654 -265 087 -255 178 -262 306 -278 766 -275 431 -260 441 

НМИП (% от БВП)3 -61.6 -62.2 -59.9 -61.0 -67.8 -69.8 -66.9 

Официални резервни активи  94 368 100 078 108 064 86 894 82 645 77 144 82 577 

Официални резервни активи (% от БВП)3 20.7 23.5 25.4 20.2 20.1 19.5 21.2 

ПУБЛИЧНИ ФИНАНСИ  

  2017 2016 2016 2015 2014 2013 2012 

милиони EUR1 I-VI I-VI           

Приходи по консолидиран държавен бюджет 87 783 79 348 164 883 167 428 158 893 151 900 152 425 

Разходи по консолидиран държавен бюджет 87 360 81 814 175 404 178 757 173 660 168 148 166 882 

Салдо по консолидиран държавен бюджет 423 -2 466 -10 521 -11 353 -14 766 -16 224 -14 456 

% от БВП3 

       
Приходи по консолидиран държавен бюджет 19.3 18.6 38.7 38.9 38.7 38.5 39.1 

Разходи по консолидиран държавен бюджет 19.2 19.2 41.2 41.6 42.3 42.6 42.9 

Салдо по консолидиран държавен бюджет 0.1 -0.6 -2.5 -2.6 -3.6 -4.1 -3.7 

 

2017 2016 2016 2015 2014 2013 2012 

милиони EUR1 Q3 Q3 
     

Брутен държавен дълг 236 944 224 525 230 667 219 792 206 436 219 834 209 142 

Брутен държавен дълг (% от БВП)3 52.2 52.6 54.1 51.1 50.2 55.7 53.7 

БАНКОВА СИСТЕМА 

  2017 2016 2016 2015 2014 2013 2012 

милиарди EUR4 XI XI           

Общо активи 420.7 387.0 385.7 374.3 358.8 338.7 330.1 

Депозити на нефинансов сектор (НФС) 247.6 224.6 230.8 219.0 199.2 186.0 176.3 

Кредити към нефинансов сектор 248.2 228.3 227.8 224.5 209.4 201.5 197.7 

Обезценка на кредити към НФС 9.4 8.9 8.6 9.1 9.3 9.5 9.5 

Финансов резултат 3.0 2.9 3.1 3.0 3.7 3.7 3.8 

годишни темпове на растеж (%) XI XI           

Общо активи 3.0 6.1 7.0 4.3 8.9 4.1 4.3 

Депозити 4.5 9.9 9.4 9.9 10.1 7.0 3.6 
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Кредити 3.0 5.3 5.4 7.2 6.8 3.4 1.2 

коефициенти (%) Q3 Q3           

Обезценка на кредити към НФС (% от общо кредити) 3.8 3.9 3.8 4.1 4.5 4.7 4.8 

Коефициент на ликвидност 21.4 21.4 21.6 20.1 20.6 21.4 20.9 

ROA – възвращаемост на активите 0.8 0.8 0.8 0.8 1.1 1.1 1.2 

ROE – възвращаемост на собствения капитал 8.1 8.4 9.2 9.1 12.3 12.1 14.0 

 
[1] Стойностите в евро са изчислени въз основа на средния валутен курс PLN//EUR за съответния период. 
[2] Данни на Евростат за население във възрастова група: 15-74 год. 
[3] Данните за 2017 са изчислени на базата на БВП на стойност 1 938 300 млн. злоти (оценка на Министерство на финансите). 
[4] Стойностите в евро са изчислени въз основа на валутния курс PLN//EUR към края на съответния период. 
 
Източник: Централна статистическа служба, Национална банка на Полша, Министерство на финансите, Световната 
банка, Международния валутен фонд, Европейската комисия, база данни на БАКР 

 

 

 

 


