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ТЕНДЕНЦИИ ПРИ ИПОТЕЧНОТО КРЕДИТИРАНЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

Аглика Кънева 

MORTGAGE CREDIT TRENDS IN THE EUROPEAN UNION 

Aglika Kaneva 

Abstract: In this publication, the dynamics of the mortgage credits has been studied and the ratios mortgage credits 
to credits, and advances and mortgage credits to total assets of the banks of the European Union member states in the 
period 2014 – 2016. A comparative analysis has been carried out of the mortgage credit dynamics in the EU member 
states – both in the countries of the euro area, and in the countries outside of it. Major trends in the development of 
mortgage crediting in the European Union have been outlined. 

Key words: mortgage credits, European Union, euro area 

Увод 
Изследването на ипотечното кредитиране в 

страните членки на Европейския съюз, е концен-
трирано върху някои ключови показатели, които 
характеризират ипотечните кредити, отпускани 
от банките в Европейския съюз. Периодът на из-
следването е от януари 2014 г. до декември 2016 
г. включително, тъй като данни за ипотечни кре-
дити, отпуснати от банките в страните членки на 
Европейския съюз, са налични за периода 2014 – 
2016 г. В настоящето изследване са използвани 
официални статистически данни на ЕЦБ. Не са 
налични данни за ипотечните кредити за анали-
зирания период за Великобритания. 

Предмет на изследването е отпускането на 
ипотечни кредити от банките в Европейския съ-
юз. Конкретни обекти на изследване са: 

− Същностната характеристика на ипотечните 
кредити и анализ на динамиката им по страни; 

− Предпоставките за оптимизиране на процеса 
на отпускане и управление на ипотечни кредити;  

− Проблемите, възникващи пред банките и 
кредитополучателите при отпускане и управле-
ние на ипотечни кредити. 

Основната цел е да се изследва динамиката на 
ипотечните кредити и се анализират мерките за оп-
тимизиране на процеса на отпускането и управле-
нието им. За да се реализира целта в изследването 
се очертават следните конкретни задачи: 

− Проучване опита на страните членки на Ев-
ропейския съюз при ипотечното кредитиране; 

− Количествен анализ на динамиката на ипо-
течните кредити в страни членки на Европейския 
съюз и сравняване на резултатите от анализа с тези 
от динамиката на ипотечните кредити за България; 

− Извеждане на изводи от анализа на динами-

ката на ипотечните кредити в България и остана-
лите страни членки на Европейския съюз през 
периода 2014 – 2016 г. 

Тезата, която се защитава в изследването е, че 
ипотечните кредити не се изменят значително в стра-
ните членки на Европейския съюз през периода 2014 
– 2016 г., като делът на тези кредити в кредитите и 
аванси, както и в активите на банките нараства. 

1. Динамика на ипотечните кредити, 
отпуснати от банките в страните членки на ЕС 
На фигури 1, 2, 3 и 4 е представена динамика-

та на ипотечните кредити, отпуснати от банките 
в страните членки на Европейския съюз през пе-
риода 2014 – 2016 г. 

Като цяло в повечето страни включени в анализа 
не се наблюдават значителни изменения в ипотеч-
ните кредити през периода 2014 – 2016 г. При някои 
от страните се наблюдава леко повишение на стой-
ностите на показателя, докато при други е отбеляза-
но леко понижение, като не може да се изведе тен-
денция в това отношение за разглежданите страни. 

 
Източник: ЕЦБ 

Фиг. 1 Ипотечни кредити, отпуснати от банките в 
Белгия, Германия, Италия, Люксембург, Холандия 
и Франция през периода 2014 – 2016 г. (млрд. евро) 
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Източник: ЕЦБ 

Фиг. 2 Ипотечни кредити, отпуснати от банките в 
Ирландия, Гърция, Португалия, Испания, Австрия и 
Финландия през периода 2014 – 2016 г. (млрд. евро) 

 
Източник: ЕЦБ 

Фиг. 3 Ипотечни кредити, отпуснати от банките в 
Словения, Кипър, Малта, Словакия, Естония, Лат-
вия и Литва през периода 2014 – 2016 г. (млрд. евро) 

 
Източник: ЕЦБ 

Фиг. 4 Ипотечни кредити, отпуснати от банките в 
Дания, Швеция, Полша, Унгария, Чехия, Бълга-
рия, Румъния и Хърватска през периода 2014 – 

2016 г. (млрд. евро) 

По-значително нарастване на отпуснатите ипо-
течни кредити се наблюдава в Германия от 
536,953 млрд. евро през 2014 г. до 638,947 млрд. 
евро през 2016 г., Люксембург от 25,213 млрд. ев-
ро през 2014 г. до 41,496 млрд. евро през 2016 г., 
Малта от 3,214 млрд. евро през 2014 г. до 6,226 
млрд. евро през 2016 г., Швеция съответно от 
540,436 млрд. евро през 2014 г. до 629,511 млрд. 
евро през 2016 г., Чехия от 43,779 млрд. евро през 
2014 г. до 55,568 млрд. евро през 2016 г. 

По-голямо понижение е отчетено в стойности-
те на ипотечните кредити в Италия съответно от 
657,187 млрд. евро през 2014 г. до 625,341 млрд. 
евро през 2016 г., Ирландия от 169,905 млрд. евро 
през 2014 г. до 152,637 млрд. евро през 2016 г. 
Прави впечатление, че в страните, които бяха най-
силно засегнати от световната финансова и ико-
номическа криза и дълговата криза в еврозоната 
Ирландия, Гърция, Португалия и Испания, се наб-
людава намаление на стойностите на ипотечните 
кредити през периода 2014 -2016 г. Стойността на 
показателя за България се запазва на близки нива 
през разглеждания период. 

2. Съотношение ипотечни кредити към 
кредити и аванси на банките в страните 
членки на ЕС 
На фигури 5, 6, 7 и 8 е представено изменени-

ето на съотношението ипотечни кредити към 
кредити и аванси на банките в страните членки 
на Европейския съюз през периода 2014 – 2016 г. 

 
Източник: ЕЦБ, собствени изчисления 

Фиг. 5 Съотношение на ипотечни кредити към 
кредити и аванси на банките в Белгия, Германия, 
Италия, Люксембург, Холандия и Франция през 

периода 2014 – 2016 г. (%) 
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Източник: ЕЦБ, собствени изчисления 

Фиг. 6 Съотношение на ипотечни кредити към 
кредити и аванси на банките в Ирландия, Гърция, 
Португалия, Испания, Австрия и Финландия през 

периода 2014 – 2016 г. (%) 

 
Източник: ЕЦБ, собствени изчисления 

Фиг. 7 Съотношение на ипотечни кредити към 
кредити и аванси на банките в Словения, Кипър, 
Малта, Словакия, Естония, Латвия и Литва през 

периода 2014 – 2016 г. (%) 

 
Източник: ЕЦБ, собствени изчисления 

Фиг. 8 Съотношение на ипотечни кредити към 
кредити и аванси на банките в Дания, Швеция, 
Полша, Унгария, Чехия, България, Румъния и 
Хърватска през периода 2014 – 2016 г. (%) 

При по-голямата част от анализираните стра-
ни се наблюдава нарастване на дела на ипотеч-
ните кредити в кредитите и аванси на банките 
през периода 2014 – 2016 г. По-значително е това 
нарастване в Люксембург съответно от 4,38% 
през 2014 г. до 7,83% през 2016 г., Гърция от 
51,74% през 2014 г. до 56,16% през 2016 г., Фин-
ландия от 44,70% през 2014 г. до 52,42% през 
2016 г., Словения от 26,14% през 2014 г. до 
35,30% през 2016 г., Кипър от 48,90% през 2014 
г. до 54,68% през 2016 г., Малта от 13,12% през 
2014 г. до 27,53% през 2016 г., Латвия от 42,24% 
през 2014 г. до 58,70% през 2016 г., Литва от 
54,88% през 2014 г. до 65,17% през 2016 г., Шве-
ция от 51,06% през 2014 г. до 57,06% през 2016 г. 

Стойността на показателя се запазва на близ-
ки нива през анализирания период в Германия, 
Италия, Холандия, Франция, Ирландия, Порту-
галия, Испания, Австрия, Словакия, Естония, 
Дания, Полша, Унгария, Чехия, България, Румъ-
ния. В някои от страните в анализа се отчита на-
маление на ипотечните кредити, но то е малко по 
стойност. Следва да се отбележи, че стойностите 
на съотношението на ипотечни кредити към кре-
дити и аванси на банките в Люксембург от 7,83% 
през 2016 г. са значително по-ниски в сравнение 
с другите анализирани страни. 

3. Съотношение ипотечни кредити към общо 
активи на банките в страните членки на ЕС 
Изменението на съотношението ипотечни 

кредити към общо активи на банките в страните 
членки на Европейския съюз през периода 2014 – 
2016 г. е представено на фигури 9, 10, 11 и 12. 

 
Източник: ЕЦБ, собствени изчисления 

Фиг. 9 Съотношение на ипотечни кредити към 
общо активи на банките в Белгия, Германия, Ита-
лия, Люксембург, Холандия и Франция през пери-

ода 2014 – 2016 г. (%) 
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Източник: ЕЦБ, собствени изчисления 

Фиг. 10 Съотношение на ипотечни кредити към 
общо активи на банките в Ирландия, Гърция, 

Португалия, Испания, Австрия и Финландия през 
периода 2014 – 2016 г. (%) 

 
Източник: ЕЦБ, собствени изчисления 

Фиг. 11 Съотношение на ипотечни кредити към 
общо активи на банките в Словения, Кипър, Мал-
та, Словакия, Естония, Латвия и Литва през пери-

ода 2014 – 2016 г. (%) 

 
Източник: ЕЦБ, собствени изчисления 

Фиг. 12 Съотношение на ипотечни кредити към 
общо активи на банките в Дания, Швеция, Полша, 
Унгария, Чехия, България, Румъния и Хърватска 

през периода 2014 – 2016 г. (%) 

Стойностите на съотношението на ипотечни 
кредити към общо активи на банките в повечето 
страни членки на Европейския съюз леко нараст-
ват през периода 2014 – 2016 г. По-значително 
нарастване се наблюдава в Малта съответно от 
6,19% през 2014 г. до 13,42% през 2016 г., Литва 
от 38,06% през 2014 г. до 47,86% през 2016 г., 
Швеция от 33,04% през 2014 г. до 39,51% през 
2016 г. В някои от страните показателят се запаз-
ва на близки стойности през анализирания пери-
од, като към тези страни се отнася и България. И 
при този показател при някои страни се отчита 
леко понижение. 

Заключение и изводи 
Изводите, които могат да се направят от ана-

лиза на динамиката на ипотечните кредити, от-
пускани от банките в страните членки на Евро-
пейския съюз през периода 2014 – 2016 г., са: 

− не се наблюдават значителни изменения 
при ипотечните кредити в тези страни през ана-
лизирания период; 

− в повечето страни, включени в анализа, се 
наблюдава увеличение на стойностите на съот-
ношението на ипотечни кредити към кредити и 
аванси на банките, като най-значително нараст-
ване е отбелязано в Малта. Стойностите на този 
показател за Люксембург са много по-ниски в 
сравнение с останалите страни; 

− делът на ипотечните кредити към общо ак-
тиви на банките в повечето разглеждани страни 
отбелязва повишение; 

− стойностите на ипотечните кредити, съот-
ношението на ипотечни кредити към кредити и 
аванси на банките и съотношение на ипотечни 
кредити към общо активи на банките в България 
се запазват на близки нива през периода 2014 – 
2016 г. 

Литература: 
http://www.bnb.bg/ (Accessed: 10 November 2017) 
http://www.eba.europa.eu/ (Accessed: 10 

November 2017) 
http://www.ecb.europa.eu/ (Accessed: 10 

November 2017) 
 
Aglika Kaneva, Chief Assist. Dr 
University of National and World Economy, 

Department of Finance 
1700 Sofia, Student Town, “8-mi dekemvri” str., 

UNWE 
E-mail: aglika.kaneva@abv.bg 
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