ИНВЕСТИЦИОННА АКТИВНОСТ В ПРОМИШЛЕНОСТТА1
Инвестиционната бизнес анкета2 на НСИ, проведена сред промишлените предприятия през
втората половина на март 2011 г., предостави информация за реализираните инвестиции на тези
предприятия през 2010 г. и инвестиционните им планове за 2011 година.
През 2010 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи в
промишлеността са в номинално изражение с 21.1% по-малко спрямо предходната година.
Събраната информация през март т.г. за инвестиционните планове за 2011 г. показва понататъшно свиване на инвестициите с около 11% спрямо направените през 2010 година. Делът на
частния сектор в общия обем на очакваните разходи за придобиване на дълготрайни материални и
нематериални активи през 2011 г. е около 77%. Мениджърите от този сектор предвиждат увеличение
на инвестиционните си програми с 0.5% спрямо 2010 година. В обществения сектор се очаква
намаление с 35.3% спрямо предходната година.
Според основните производствени групировки най-голям относителен дял в очакваните
инвестиции през 2011 г. формират енергетичните и свързаните с водата отрасли (49.3%), при които
се очаква спад от 10.4% спрямо 2010 година. На второ място по прогнозен обем на инвестициите (с
28.3% относителен дял) са отраслите, произвеждащи стоки за междинно потребление, които
предвиждат увеличение с 0.8% спрямо миналата година. Следват отраслите, произвеждащи
недълготрайни потребителски стоки, с 15.4% относителен дял в очакваните инвестиции през 2011 г.,
като мениджърите от тези отрасли предвиждат свиване на инвестиционните програми с 19.1%
спрямо 2010 година.
Очакван темп на инвестициите в промишлеността
през 2011 спрямо 2010 година
(По основни производствени групировки)
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Други

От април 2011 г. НСИ започва публикуването на данните от бизнес анкетата съобразно новата Класификация на
икономическите дейности (КИД - 2008) (NACE Rev. 2). Всички динамични редове са преизчислени съобразно
Класификацията и са съпоставими във времето.
От май 2002 г. всички бизнес наблюдения се финансират съвместно от НСИ и Европейската комисия съгласно
подписани споразумения между двете институции. НСИ се ангажира да провежда наблюденията съгласно
хармонизираната програма на Европейския съюз. Всяко съобщение или публикация на НСИ е с автор НСИ и Комисията
не носи отговорност за ползата, която може да бъде извлечена от информацията, съдържаща се в тях.
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