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ОСНОВНИ СТОЙНОСТНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ И 

ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРАНИ  
 

Поради големия интерес към основните стойностни показатели за икономическото 
развитие на Р. България и европейските страни в съпоставим вид НСИ публикува по-подробна 
информация на сайта си в рубриката „Програма за европейски сравнения”, подрубрика 
„Евростат - експресна информация”.  
 
 

Индекси на физическия обем на БВП на човек 
в Стандарт на покупателната способност (СПС), 

2010, EU27=100 
 

 %  % 
Люксембург 283 Чехия 80 
Нидерландия 134 Словакия 74 

Дания 125 Естония 65 
Ирландия 125 Унгария 64 
Австрия 125 Полша 62 
Швеция 123 Литва 58 
Германия 119 Латвия 52 
Белгия 118 Румъния 45 

Финландия 116 България 43 
Великобритания 113 Норвегия 179 
Евро зона (ЕЗ17) 108 Швейцария 146 

Франция 107 Исландия 110 
Испания 101 Хърватска 61 
Италия 100 Турция 48 
Кипър 98 Черна гора 40 
Гърция 89 БЮР Македония 35 
Словения 87 Сърбия 35 
Малта 83 Босна и 

Херцеговина 
30 

Португалия 81 Албания 29 
 
Източник: Евростат, 21.06.2011 г. 

 
 
Публикуваната експресна информация се основава на последните налични данни за БВП 2010 
година и актуалните към момента изчисления за ППС. Ревизираните оценки ще бъдат 
публикувани през декември 2011 година.  
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МЕТОДОЛОГИЧНИ БЕЛЕЖКИ 
 

 
Програмата за европейски сравнения (ПЕС) е част от дейността на Текущата Програма по 
Статистика на Европейската Комисия “Измерване на различията в ценовите равнища на 
стоките и услугите между страните и между отделни населени места.” На практика това 
се осъществява посредством изчисляването на паритети на покупателната способност (ППС), 
които се използват за сравняване както на относителните равнища на цени, така и на общото 
икономическо развитие на европейските страни, измерено с БВП на човек от населението в 
единна валута при елиминирано влияние на цените.  
Паритетите на покупателната способност (ППС) представляват реални курсове за 
превръщане на стойностните показатели от национална валута в единна валута. ППС се 
представят в стандартизирана форма към страните членки на ЕС (базата е ЕС-27=1), наречена 
"стандарт на покупателната способност" (СПС), т.е. евро в реално изражение (условна средна 
валута). 
Индексите на физически обем на БВП на човек от населението се изчисляват като 
превърнатите в единна валута чрез ППС национални разходи за крайно използван БВП на 
човек се отнесат към средните за ЕС реални разходи за крайно използван БВП (ЕС-27=100). 
От 1993 година Република България участва редовно в ПЕС като провежда специфични 
ценови наблюдения на потребителски и на инвестиционни стоки и услуги  и предоставя на 
Евростат необходимата статистическа информация за изчисляване на ППС и свързаните 
стойностни показатели. 
 
 
 


