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ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ 
 

В рамките на проекта членовете на екипа работиха в различни области за извеждане 

на инвестиционните рискове в съвременни условия. Наблюденията включват преглед на 

глобалния дълг, пазарните особености, както и рисковете пред реалния и бюджетния 

сектор. 

Глобалният дълг е разгледан по сектори – държави, нефинансов сектор, финансов 

сектор и домакинства, по групи държави – развити икономики, развиващи се икономики, 

страни с нисък доход. Посочено е концентрирането на основната част от световния дълг 

в три държави – САЩ, Китай и Япония. Изяснени са причините за безпрецедентното 

нарастване на дълга през последните години, както и неговите особености. Изведени са 

основните рискове за финансовата стабилност – размерът на дълга от гледна точка на 

съотношението дълг-брутен вътрешен продукт, концентрацията му в отделни държави, 

съчетаването на голям дълг с недостатъчно създаване на реални активи. 

Разгледано е оценяването и представянето на инвестиционните имоти в 

годишните финансови отчети на нефинансовите предприятия. Изведени са същностните 

характеристики, нормативната рамка и възможностите за оценяване и представяне на 

инвестиционните имоти на база международните и национални счетоводни стандарти. 

На база проведеното изследване се констатира необходимост от подобряване на 

оповестяването на инвестиционни имоти в годишните отчетни форми на предприятията, 

прилагащи националните счетоводни стандарти, а именно: инвестиционните имоти да 

бъдат отделени като самостоятелна категория и съответно позиция във финансовите 

отчети на нефинансовите предприятия. По този начин би се осигурила качествена, 

надеждна, вярна и точна информация относно имуществото на предприятието. 



Проведено е наблюдение върху факторите на спестяването. Анализира както 

обичайните фактори, влияещи върху спестовните нагласи на хората, така и 

непопулярните такива. 

Публикувани са резултатите от изследването. 
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