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4finance Holding поиска разрешение от
КЗК да придобие Ти Би Ай банк

Средни цени на продажбите в София,
всички
райони,
към
27.06.2016

Регистрираната в Люксембург, но базирана в Латвия
компания за бързи потребителски заеми (основно под
марката Vivus) вече получи одобрение от БНБ за сделка с
цена от срещу 69 млн. евро. Сека купувачът, който е под
контрола на руския милиардер Олег Бойко, иска
разрешение и от антимонополния регулатор. Сега банката
е част от израелско-холандския конгломерат Kardan,
който разпродава активи, за да погаси падежиращи
задължения.

Средни цени на продажбите в Пловдив,
всички райони, към 27.06.2016

Капитал, 28 юни 2016

Собственикът на "Авенди" придоби пълен
контрол над румънски дистрибутор
Българската икономическа група "ВМ финанс груп" вече
е едноличен собственик на румънската компания за
дистрибуция на бързооборотни стоки Heinrig Food and
Beverages, в която досега държеше 50%. Това става факт
след изкупуването на акционерния дял на германската
Gebr. Heinemann във формирания преди година румънски
джойнт венчър. "ВМ финанс груп" навлезе на румънския
пазар на дистрибуция на бързооборотни стоки през юни
2015 г., когато основа съвместно дружество с германския
търговец на едро и на дребно с безмитни стоки Gebr.
Heinemann, с когото от години си партнират и на
българския пазар. Това е част от стратегията на
компанията за географска експанзия в региона. Освен в
сферата на бързооборотните стоки групата работи още в
области като търговия на дребно, сградни инсталации и
технологии, печатно-издателска дейност, услуги. В
състава й влиза и един от най-големите дистрибутори на
потребителски стоки в страната – "Авенди".

Средни цени на продажбите във Варна,
всички райони, към 27.06.2016

Средни цени на продажбите в Бургас,
всички райони, към 27.06.2016

Капитал, 28 юни 2016

"Метахим
"Химко"

импекс"

е

купувачът

на

"Метахим импекс" е подал единствената оферта за
активите на фалиралия врачански завод за торове
"Химко", потвърди пазарджишкият бизнесмен и кредитен
милионер Георги Пиримов. Дружеството е създадено

Източник: imoti.net
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специално за да участва в процедурата за "Химко", а акционери в него са компанията на Пиримов
"Фертекс България" и собственикът на площадка за събиране на метали и преработка на скрап в
София Иван Жиров. Поредният търг за торовия завод беше организиран, след като при
предишната процедура компания на депутата от ДПС Делян Пеевски подаде оферта, но после се
отказа от сделката. Началната цена и този път беше 11.7 млн. лв., а синдикът отказа информация
за компанията с оферта.
Капитал, 27 юни 2016

Гръцката централна банка отказа на "Евроинс" да придобие Crédit
Agricole Life
Гръцката централна банка отказа предложението на българския застраховател "Евроинс
Иншурънс Груп" да придобие животозастрахователната компания Crédit Agricole Life. Решението
на банката е от петък, 17 юни, но се появи в гръцки медии едва вчера. Информацията бе
потвърдена от Кирил Бошов, изпълнителен директор на "Евроинс Иншурънс Груп". Той посочи,
че след обявеното решение холдингът ще продължи да разраства бизнеса си в Гърция
самостоятелно, като от компанията планират да отворят собствен клон в страната, а също така се
оглеждат и за други придобивания. ЕИГ развива дейност на гръцкия пазар чрез партньора си
Global Insurance от 2014 г., като до момента това партньорство се ограничава предимно в
продажбата на задължителната автомобилна застраховка "Гражданска отговорност". За да ускори
растежа си, българската компания беше се договорила да придобие Crédit Agricole Life от
френската банкова група "Креди Агрикол” през юли 2015 г. Сделката трябваше да бъде
финализирана до края на годината след одобрение от регулаторните органи. Според Бошов
решението на Гръцката централна банка за сделката с Crédit Agricole Life по никакъв начин не
променя плановете за развитие на бизнеса в Гърция.
econ.bg, 24 юни 2016

КЗК: “Интралот” може да придобие 49% от “Евробет”
Комисията за защита на конкуренцията разреши на компанията на гръцкия бизнесмен Сократис
Кокалис “Интралот” да придобие 49% от българския хазартен оператор “Евробет”, който в
момента е притежаван от дружества, свързани с бизнесмена Васил Божков. Това става ясно от
решение на антимонополния орган от 16 юни, обявено в четвъртък на сайта на комисията. От
анализа към него се разбира, че сделката се реализира чрез притежаваното от “Интралот”
българско дружество “Билот”, което е собственик и на 49% от ”Еврофутбол”. “Евробет” е
контролирано от “Евробет Партнърс” ООД, което е собственост на 4 фирми, които са под крайния
контрол на Васил Божков - “Вабо-2005”, “Сигуро”, “Еврогруп Инженеринг” и “Диджитъл
Сървисиз”. “Евробет” организира лото и лотарийни хазартни игри като “Еврошанс”, “Лотомания”
и е организатор на “Лотария България”. С бранда “Лотария България” “Евробет” продава и
скречкарти с моментна печалба. Цената на сделката не е обявена нито от участниците в нея, нито
от КЗК. Стартът на покупката бе обявен през април, но се чакаше разрешение от антимонополния
орган. Изпълнителният директор на “Интралот”Антониос Керастарис тогава заяви: “Горди сме, че
ще разширим присъствието си в България чрез придобиване на стратегически дял от “Евробет” пазарен лидер в развлекателния сектор”.
24 часа, 24 юни 2016
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ

Лихвите по влоговете 12 пъти по-ниски от
тези по кредитите
Лихвите по влоговете са 12 пъти по-ниски от тези, които
плащаме по кредитите, показват последни данни на БНБ
за май. Според тях банките ни дават едва 0,70% лихва,
ако държим парите си на влог в евро. В същото време
обаче, ако изтеглим кредит за потребление в евро,
годишния процент на разходите (ГПР), в който освен
лихвата се включват и всички такси, комисиони и
разходи за сметка на клиента, е 8,24 на сто. Само за месец
лихвеният процент по влоговете в евро е паднал с 0,10
процентни пункта. На годишна база се регистрира спад от
0,55 процентни пункта. При депозитите договорени в
лева, лихвата, която са получавали българите през
миналия месец, е била 0,97%, което е с 0,20 на сто помалко, отколкото през април тази година, когато е била
1,17%. Според данните цените на фирмените депозити в
българска валута също намаляват. През май трезорите са
давали едва 0,29% лихва, което е 4-месечно дъно.

29.06.2016
EUR/BGN
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Монитор, 28 юни 2016

Банковото кредитиране се увеличава за
трети пореден месец
Макар и плахо, банковото кредитиране продължава да се
увеличава, и то за трети пореден месец. Паричната
статистика на Българската народна банка (БНБ) за май
отново показва наличието на кредитна активност във
всички сегменти, като жилищното кредитиране излиза на
плюс спрямо същия период на миналата година. През май
потребителските заеми са с 20,4 млн. лв., или с 0,28%,
повече спрямо април, показват изчисленията на
Investor.bg.
Общият
обем
на
потребителското
кредитиране възлиза на близо 7,216 млрд. лв. На годишна
база спадът все още не е преодолян, но е ограничен до
1,76% спрямо близо 2%, отчетени през април.
Същевременно
жилищното
кредитиране
бележи
повишение от 0,21% на месечна база, след като през май
са отпуснати заеми с цел покупка или ремонт на жилище
за 18,2 млн. лв. В края на петия месец на 2016 г.
жилищното финансиране се равнява на 8,68 млрд. лв.
Добрата новина може би тук е, че жилищното
кредитиране излиза на годишен плюс, макар и минимален
от 0,05%.
Инвестор.БГ, 27 юни 2016

ПЧИ: 61.6 млн. EUR през април 2016
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Безработица: 8.7% през май 2016
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Депозитите се свиха с 45 млн. през май

7.5%
7.0%
6.5%

Депозитите на домакинствата се свиват с 45 млн. лв. през
май, показва статистиката на БНБ. За първите 5 месеца на
тази година гражданите са спестили 606 млн. лв. срещу

6.0%
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1,3 млрд. лв. за същия период на 2015 г. Общата сума на депозитите остава висока- 43,19 млрд. лв.,
защото фирмените депозити растат - с 362 млн.лв. до 17,65 млрд.лв. Общата сума на пари в
банките е 64 млрд.лв., отчитат експертите на гуверньора Димитър Радев. Лек спад има и при
кредитирането- заемите за неправителствения сектор са 49, 326 млрд. лв. срещу 49,310 млрд. лв. за
май 2015 г. Заемите за домакинства са 18,078 млрд. лв., с 1% по-малко от май 2015 г. Растат обаче
заемите за финансови предприятия - те са 1,231 млрд. лв., или със 7,9% повече от май 2015 г.
24 часа, 24 юни 2016

Заплащането за 1 час труд в администрацията расте с 14,8%
По предварителни данни на Националния статистически институт през първото тримесечие на
2016 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват
със 7.7% спрямо първото тримесечие на 2015 година. Увеличението в индустрията е с 8.6%, в
услугите - със 7%, и в строителството - с 8.4%. По икономически дейности през първото
тримесечие на 2016 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на
предходната година е регистриран в икономическите сектори „Административни и спомагателни
дейности” - с 14.5%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” - с 11.5%, и
„Преработваща промишленост” – с 11.4%. Най-нисък ръст на общите разходи за труд е
регистриран в икономическите сектори „Доставяне на води; канализационни услуги, управление
на отпадъци и възстановяване” - с 0.7%, и „Добивна промишленост” - с 2.8%. Намаление на
общите разходи за труд е регистрирано в икономическите сектори „Хотелиерство и
ресторантьорство” и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на
газообразни горива” - съответно с 6.3 и 2.1%. В състава на общите разходи за труд разходите за
възнаграждение за един отработен час през първото тримесечие на 2016 г. се увеличават със 7.6%
спрямо първото тримесечие на 2015 г., а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - със
7.8%.
Money.bg, 22 юни 2016

Рейтинг 10 Топ фирми
Водещи български предприятия от сектор "Цялостно строителство на сгради и
строителни съоръжения", по Дълготрайни активи за 2014 г.
No

Предприятие

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Минстрой Холдинг АД
Главболгарстрой АД
НИКМИ АД
Артекс Инженеринг АД
Планекс ЕООД
Регнум ООД
Мидия Груп Холдинг АД
Транспортно строителство и възстановяване ДФ
Водстрой-98 АД
Маркан ЕООД

ДА
(хил. лв.)

Град
2013

София
София
София
София
Варна
София
Бургас
София
София
Самоков

72 930
32 675
36 079
32 218
29 167
33 224
9 517
32 251
24 777
29 090

2014

63 554
38 597
35 290
34 878
33 991
32 862
31 789
31 435
29 610
29 101

Информационна система на българските предприятия (BEIS) www.beis.bia-bg.com
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БОРСОВИ НОВИНИ

Оборотът на Българска фондова борса (БФБ) надхвърли
дори вчерашния след като акции и облигации за над 10.3
млн. лв. смениха собствениците си. В основата му отново
бе търговията по няколко позиции. Общо 1 370 600 лота на
Химимпорт смениха собствениците си днес. Акциите на
дружеството поскъпнаха с 3.58% до 1.36 лв. за брой.
Обемът при Велграф Асет Мениджмънт днес достигна 430
000 лота. Цената на акциите остана без промяната на ниво
от 3.6 лв. за брой. Изтъргуваните акции на Формопласт бяха
100 000 като цената им също остана без промяна на ниво от
4.89 лв. за брой. Общо 22 140 акции на Проучване и добив
на нефт и газ бяха изтъргувани за деня. Пазарната
капитализация на дружеството нарасна с 5.47%, а книжата
затвориха на цена от 8.49 лв. за брой.
profit.bg, 29 юни 2016

БФБ постави под наблюдение компании от
ранга на Булгартабак, Еврохолд и Петрол

БФБ-София
Седмичен оборот 13-18.06.2016 (лв.)
Пазар
Оборот
Основен пазар
Premium

673 353.88

Standard

1 257 295.64

АДСИЦ

152 267.07

Общо оборот на
БФБ

3 345 750.19

BGREIT: 27.05.2016 – 28.06.2016
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Оборотът на БФБ скочи до над 10 млн. лв.

BGBX40: 27.05.2016 – 28.06.2016
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92
Съветът на директорите (СД) на Българска фондова борса91
София АД (БФБ) поставя 15 компании под наблюдение за
90
89
срок от три месеца, защото не са разкривали публична
88
информация чрез информационна агенция или медия.
87
86
Дружества от ранга на Булгартабак, Сирма Груп, Еврохолд,
85
Евроинс и Булстрад са заплашени от преместване на
Алтернативен пазар, гласи решението на пазарния
оператор, взето на проведено на 24 юни заседание. СД на
SOFIX: 27.05.2016 – 28.06.2016
БФБ прави препратки към част III от Правилника за
465
дейността на борсата, касаеща правилата за допускане до
460
търговия. Според тях емитентът не само че трябва да
455
450
изпълнява критерии за брой сделки и оборот, например, но
445
и да разкрива според законовите срокове регулирана
440
435
информация чрез избраната от него информационна
430
агенция или друга медия. Според правилника това
425
осигурява ефективното разпространение на регулираната
информация до обществеността не само в България, но и
във всички държави членки на ЕС. В правилника има и
точка за разкриване на информацията и на английски език.
В случай че някой от емитентите допусне закъснение при
разкриването на информация пред обществеността, регистрацията на емисията незабавно ще бъде
преместена на Алтернативен пазар BaSE, посочват от БФБ.

investor.bg, 27 юни 2016

Европодкрепата за
капиталовия пазар

IPO-та

е

позитивен

сигнал

за

българския

Възможността почти всички производствени и квази производствени малки и средни предприятия
в България да се възползват от европейски средства при подготовка и реализация на първични
публични предлагания (IPO) изпраща позитивен сигнал за българския капиталовия пазар. Това
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каза председателят на Съвета на директорите на ЕЛАНА Финансов Холдинг Камен Колчев в
предаването „В развитие“ с Делян Петришки по Bloomberg TV Bulgaria. По думите на Колчев
съществува проблем от гледна точка на факта, че подкрепата за листване на борсата е съчетана с
внедряване на системи за управление. В същото време общата сума е ограничена до 200 хил. евро.
Въпреки това, грантовата подкрепа за малкия и среден бизнес е добра стъпка, смята Колчев.
Набраните средства през капиталовия пазар трябва да са поне 10 пъти повече спрямо получаваната
помощ, допълни още той. Следващата стъпка, която може да бъде предприета, е допълването на
програмата с възможността инвестиционните посредници да бъдат директни бенефициенти при
успешно листване на фирма. Камен Колчев коментира още приватизацията на Българска фондова
борса, платформата SEE Link, проблемите пред облигационния пазар в страната. Инвестиционната
общност в България трябва да направи пътна карта за развитието на капиталовия пазар през
следващите няколко години, посочи още Колчев.
investor.bg, 27 юни 2016

Сливането LSEG с Deutsche Boerse не се отменя
Решението на Великобритания за излизане от Европейския съюз няма да повлияе върху плановете
за сливане на най-големите в Европа борсови оператори London Stock Exchange Group Plc (LSEG)
и Deutsche Boerse AG, се казва в съвместно изявление на компаниите. Според ръководството на
операторите, резултатът от референдума не променя стратегическите обосновки за сливане и
съветът на директорите, както и преди препоръчва на акционерите да одобри сделката. LSEG и
Deutsche Boerse се договориха за сливане чрез обмяна на акции, което може да доведе до
създаване на най-големият в Европа оператор на пазара на ценни книжа с капитализация от над 30
млрд.долара. В съответствие с условията на сделката, акционерите на Deutsche Boerse ще получат
от порядъка на 54,4% от обединената компания, а LSEG – 45,6%. Акциите на Deutsche Boerse в
хода на търговията в петък загубиха от цената си 6,2%, а на LSEG – 11%.
investor.bg, 24 юни 2016

Референдумът във Великобритания върна SOFIX обратно под върховите
нива
Решението на британците страната им да напусне Европейския съюз (ЕС) разклати
международните пазари и не подмина и Българската фондова борса (БФБ – София), която
приключи критичния за Европа ден на червена територия. След двудневния позитивизъм на
родната борса вотът във Великобритания сложи край на печалбите и върна SOFIX под максимума
от 460 пункта, достигнат преди два дни за първи път тази година. Индексът на 15-те най-ликвидни
компании се понижи с 1,13% до 456,37 пункта. Широкият BGBX40 отписа 1,50 на сто от
стойността си до 89,40 пункта. Секторният BGREIT записа дневен спад от 0,62% до 100,03 пункта.
По-широкият и с равни тегла BGTR30 падна с 1,10% до 377,29 пункта. Изтъргуваният обем на
регулиран пазар достигна 1,474 млн. лв., а сключените сделки бяха 296. С компании на SOFIX бях
сключени малко повече от половината сделки – 184, а оборотът с акции от индекса достигна 342,3
хил. лв.
investor.bg, 24 юни 2016
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ИНВЕСТИЦИИ

Гръцки
завод
за
корабно
оборудване ще заработи в Перник
през 2017 г.
Гръцката компания Lalizas напредва с проекта
си да открие завод за корабно оборудване в
Перник. Дружеството с централа в Пирея,
чиято собственост е бъдещият местен
производител "Оушънфендърс", е в процес на
преустройство на стария предачен цех в града,
като част от оборудването на бъдещите
производствени мощности вече се тества.
Дотук в завода са инвестирани над 3 млн. евро
и се очаква той да влезе в експлоатация през
2017 г., казаха за "Капитал Daily" от Lalizas.
Заводът "Оушънфендърс" ще има няколко
отделни звена, в които ще се произвеждат
балони за дишане под вода, спасителни салове
и лодки, пластмасови корабни буфери и
лебедки. Едно от подразделенията вече е готово
да заработи и в него се провеждат тестове на
апаратурата, съобщиха още от гръцката
компания. Гръцкият инвеститор се подготвя за
откриването на фабриката от около две години,
когато купува и терена на бившия предачен цех
"Демо" в Перник. Lalizas е придобила имота от
компанията Erste Group Immorent Bulgaria.
Капитал, 28 юни 2016

Канадци
ще
правят
автоклиматици в Стара Загора
Завод за производство на компоненти за
автомобилни климатици възнамерява да
изгради край Стара Загора канадската
компания Magna Powertrain, която чрез
базирания си в австрийския град Грац филиал
Magna steyr е изпратила писмо с инвестиционно
намерение до кмета Живко Тодоров. На
практика разговорите с канадците, които
първоначално стъпиха в България със
закупуването на немско производство край
Пловдив стартираха още през есента на м.г.
Стара Загора има готовност да им предложи
терен от 60 дка в източния край на града,
където някога е имало оранжерии. Очаква се
първоначално в завода, чийто първа копка ще
бъде направена през 2017 година да работят
малко над 100 души, като постепенно броят ще
достигне до към 1 000. Magna Powertrain e една
от най-мощните компании-производители на
системи, компоненти, възли и модули в

Разработки
в
авиационната
индустрия ще получат 48 млн. евро
по "Хоризонт 2020"
Проекти за научни разработки и
иновации в авиационната индустрия ще
бъдат финансирани с общо 47.925 млн.
евро по програмата на Европейската
комисия "Хоризонт 2020". Това е
четвъртата покана за представяне на
предложения по инициативата Clean Sky,
която цели да насърчава чистите
технологии в сектора. Проблемите, които
разработките трябва да разрешат, са
разделени на 57 теми и са свързани със
създаването на различни материали,
модули, елементи и системи.
Капитал, 29 юни 2016

С евросредства ще бъде построена
жп линия до летище Бургас
Със средства от оперативна програма
„Транспорт“ 2014 – 2020 ще бъде
построена жп линия до летище Бургас.
Това казва в интервю за в. „Стандарт“
генералният директор на Национална
компания „Железопътна инфраструктура“
(НКЖИ) инж. Милчо Ламбрев. Новата жп
линия е част от голям проект, който се
финансира по оперативната програма Фаза 2 на модернизацията на жп линията
Пловдив - Бургас.
24 часа, 28 юни 2016

Търсят се 50 млн. лв. за новия
стадион "Варна"
50 млн. лв. са нужни за приключването на
строежа на стадион "Варна", който по
план трябва да влезе в експлоатация найкъсно през 2019 г. и да отговаря на
всички изисквания за провеждане на
международни срещи. Това
заяви
Димитър Карбов, представител на
община Варна в "Спортен комплекс
Варна" АД след общо събрание на
акционерите. Дружеството бе създадено
преди 11 г. за реновиране на стария
стадион "Юрий Гагарин".
Труд, 28 юни 2016
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световната автомобилна индустрия. В момента тя има 314 завода в 29 страни с над 130 000 души
персонал Сред клиентите й са всички големи в бранша като Daimler AG, BMW, Volkswagen AG,
Toyota, General Motors, Ford Motor Company, Volvo, AvtoVAZ, Great Wall Auto, Beijing Automobile
Works.
Монитор, 27 юни 2016

"Асарел-Медет" приключи инвестиции за 60 млн. лв.
Панагюрската медодобивна компания "Асарел-Медет" приключи няколко проекта за подновяване
на оборудването на обща стойност 60 млн. лв. Средствата са вложени в нова циклично-поточна
линия за извозване на рудата, тежка техника и машини в обогатителната фабрика. С инвестициите
се намаляват емисиите от автомобилни газове, разходите за ремонт на пътища и потреблението на
електроенергия. Около 1 млн. лв. са използвани за ремонт на столовата и кухнята за работниците
във фабриката. Новата циклично-поточна линия представлява конвейерен транспортьор, с който
могат да се превозват 3000 тона руда на час. Инвестицията в нея е 20 млн. лв. С линията се заменя
използването на автомобили, което свива вредните емисии от изгорели газове с около 40% и
намалява разходите за строителство и поддръжка на пътищата в откритата мина. Анализ на
първите резултати след пускането й показва, че ефективността на рудничния транспорт се е
подобрила с 18.4%. Това е третата поточна линия на обекта, но първата, която се използва за
транспортиране на руда. За рудника са закупени и нови транспортни средства.
Капитал, 27 юни 2016

Турци вдигат мегакомплекс до "Пирогов"
Нов мегакомплекс с небостъргачи планира да строи до "Пирогов" в София небезизвестната турска
компания "Гаранти Коза". За да получат строително разрешително за гигантския проект, турците
предлагат да построят за своя сметка кръстовище на две нива на бул. "Ген. Тотлебен" и бул.
"Пенчо Славейков", съобщи "Медиапул". Инвестицията е за 1 млрд. евро и хората от района вече
са силно притеснени от нея. Проектът трябва да се реализира на мястото на бившия завод за
мотокари. Имотът е купен от фирми на Кирил и Георги Домусчиеви. "Гаранти Коза" в момента
строи огромен проект в "Младост" - "Гранд каньон", където основно купувачите са от Турция и
Азербайджан, а българите са около 30-40%. Официално информация какво точно планира
турската фирма до "Пирогов" все още няма, тъй като се чака представянето на обемноградоустройствено решение за терена. Засега оттам са внесли само проект за естакадата, където
голямата въпросителна е ще се запази ли паважът в района. "Медиапул" обаче цитира представяне
на проекта на форум в Дубай, от което се разбира, че той предвижда изграждането на 4 кули жилищни, офис площи, хотел, търговски център, ресторанти и кафенета. Ще има и развлекателен
център, а в сърцето на площада ще бъде разположена лагуна.
Сега, 24 юни 2016

JAC Motors проучва възможности за производство в България
Китайската компания за производство на леки и тежки автомобили JAC Motors проучва
възможностите за производство в България и навлизане на европейския пазар, обявиха нейни
представители по време на среща със заместник-министър Любен Петров, съобщават от
Министерството на икономиката. Фирмата, която произвежда електромобили и електрически
автобуси, разглежда страната като отправна точка към европейските пазари. От JAC Motors са
посочили, че при успешен старт ще бъде обсъдена и възможност за установяване на асемблиращо
производство в България с използване на произведени у нас компоненти. От министерството
посочват още, че заместник-министър Петров е припомнил, че в началото на 2016 г. е учреден
автомобилен клъстер в България, което е показател, че броят на фирмите, които работят в сектора,
е значителен. По думите му всеки 8 от 10 автомобила в света включват български компоненти.
“Ето защо при започване на производство тук JAC Motors ще намери партньори, с които да
работи.
investor.bg, 23 юни 2016
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АНАЛИЗИ

Какво губи България от "Брекзит"
Напускането от британците на ЕС означава за България много неща, включително загуба на
вноските на Лондон от стотици милиони евро за българската икономика и нарушаване на баланса
на силите в съюза. Ето част от нещата, които би изгубила икономиката ни:
- Десетки хиляди българи, работещи във Великобритания, са с неясен статут, правото на влизане в
страната, пребиваване, обучение и правене на бизнес най-вероятно ще се определи с нова система,
включваща визи и нови документи, изискващи доказване на доходи или владеене на английски,
например. Страната ще бъде с ограничен достъп за нови работници от ЕС и България, които в
момента изпращат стотици милиони евро в родината си всяка година.
- България ще изгуби 5% от сумата, която получава съгласно бюджетната рамка на ЕС. Това са
около 550 млн. евро, за следващите 7 години. Това е сумата, която българската икономика
използва от общо около 8.5 - 9.5 млрд. паунда, които Лондон внася всяка година в периода 2016 2019 г.
- Ще се оскъпи участието на България в общия бюджет, тъй като пропорционално ще трябва да се
запълни сумата, която Лондон внася.
- Предстоят болезнени битки за орязания бюджет между страните членки, които може да доведат
до още по-сериозно свиване на бюджета.
- Нарушава се установеният баланс на силите в ЕС. Според Саймън Хикс от LSE и член на борда
на Voter Watch всички инициативи, водени от Великобритания, ще пострадат.
- Реализира се сценарият, при който без Обединеното кралство в ролята на балансьор ЕС ще стане
място с повече регулаторна тежест на бизнеса, по-слаба защита на интелектуалната собственост,
ще се засили натискът за хармонизация на данъчната политика, както и ще се увеличи облагането
на финансови транзакции.
- Ефектът от поддържането на Лондонското сити като глобален финансов център е, че
правителството на Великобритания изчезва като традиционно най-гласовият противник на позасилените и по-централизираните финансови регулации в ЕС.
- Няма да се подсилят позициите на страните, настояващи за засилване на надзора и пренасянето
на все повече негови функции в Брюксел и Франкфурт. За България това може да има по-скоро
негативен ефект, тъй като едно затягане на контрола и изнасянето на повече надзорни функции
навън може да скъса корпоративни и политически зависимости в БНБ и КФН и така да повиши
доверието и в банковия, и в небанковия сектор и да подобри функционирането им.
- Най-вероятно ще се промени сегашното ниво на дебата за въвеждане на единна корпоративна
данъчна основа, доколкото Лондон е против подобна реформа. В България корпоративният данък
е 10%, но за сметка на това данъчната основа е широка. Подходът на много от големите
икономики в ЕС (като Германия и Франция) е точно обратният – там има тясна данъчна основа, но
за сметка на това ставките са високи. Ако се стигне до унифициране, със сигурност Париж и
Берлин няма да приемат подхода на София, което ще доведе до пренаписване на данъчното
законодателство у нас.
- Косвен ефект върху енергийната политика. Великобритания отдавна е критичен фактор в
интеграцията на европейския енергиен пазар, настоявала е за либерализация и силни политики за
опазване на околната среда, но по-малка намеса на Брюксел. Източноевропейските страни ще
изгубят силен съюзник в борбата за либерализация на енергийните пазари, както и адвокат на
тезата, че държавата трябва да определя енергийните си приоритети, а не ЕК.
- Правителството трябва да съкрати сроковете и да ускори подготовката за председателството на
ЕС от страна на България през 2018 г. Причината е, че преди българското председателства по
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календар предстояха британското и естонското. Сега Естония и България ще трябва да започнат
мандата си половин година по-рано.
Дневник, 24 юни 2016
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
 ПРАКТИЧЕСКИ КУРС: БЮДЖЕТИРАНЕ
КОГА: 21.07.2016
КЪДЕ: София, х-л “Бест Уестърн Сити”

 АКАДЕМИЯ ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ ( МЕНИДЖЪРИ )
КОГА: 17.09.2016
КЪДЕ: София, Парк Хотел Витоша

 KОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА „ИНДУСТРИЯ 4.0“
КОГА: 23.09.2016
КЪДЕ: София

 БАЛКАНСКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА РАЗВЛЕКАТЕЛНАТА И ИГРАЛНАТА ИНДУСТРИЯ
КОГА: 23-24.11.2016
КЪДЕ: Интер Експо Център, София, бул. Цариградско шосе 147
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