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Държавата и братята Кирил и Георги Домусчиеви се
съдят за около 52 млн. лв. заради неспазените условия по
договора за приватизация на Параходство "Български
морски флот" (БМФ). Домусчиеви, които купиха
дружеството през 2008 г., първи са завели иск, че не
дължат претендираната от държавата сума от 52 млн. лв. в
Арбитражния съд към БТПП. Малко след тях Агенцията
за публичните предприятия и контрол (новото име на
Агенцията за приватизация) е завела осъдителен иск в
същия съд. Според договора за продажба купувачът
имаше задължение да запази тонажа на корабите,
числеността на персонала и да повиши заплатите им до
края на 2018 г. Две години по-рано - през 2016 г.,
Домусчиеви поискаха от Арбитражния съд на БТПП да се
произнесе по спора им с приватизационната агенция за
промяна на договора. Решението бе в полза на
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Държавата и Домусчиеви в спор за 52 млн.
лв.
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Стартира тръжната процедура за една от емблематичните
бизнес сгради в София – тази на бившия магазин „Арон“ в
кв. „Люлин“ в София. Имотът с площ от 8 200 кв. м се
продава с готов идеен проект за преформатиране в офис
сграда клас А. Всички нива са от типа open space, което
позволява бързо реорганизиране на пространството за
нуждите на бъдещия собственик, без значение дали ще
ползва имота за собствени нужди или ще го закупи с
инвестиционна цел и ще го отдава под наем. Проектът
предвижда и възможност за разширяване на последния
етаж с още 800 кв.м. Началната цена за имота е 3.5 млн.
евро (427евро/кв. м). Гаранцията за участие в търга е 200
хил. евро, а стъпката за наддаване е 50 хил. евро.
Документи за участие могат да се подават до 8 май 2020
г., а на 15 май ще се състои и самият търг пред нотариус.
Магазинът на някогашната верига магазини за мебели
„Арон“ беше построен през 2007 г. по време на
тогавашния пик на пазара на имоти. сградата се намира в
непосредствена близост до метростанция „Западен парк“,
между два ключови булеварда – „Джавахарлал Неру“ и
„Царица Йоана“.

Индекси на цените на жилища (ИЦЖ)
за шестте града с население над 120 хил.
жители, 2015=100 1,2,3,4
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Търгът за бившия магазин „Арон“ в кв.
„Люлин“ започва до дни

1 Данните се отнасят за новопостроени и съществуващи
жилища (апартаменти), закупени от домакинствата.
2 По данни на НСИ към 31.12.2018 г. шестте града с
население над 120 хил. жители са: София, Пловдив, Варна,
Бургас, Русе и Стара Загора
3 Предварителни
данни
Камара на професионалните оценители, ул. Врабча, 15Б,
София 1000
4 От началото на 2017 г. беше сменена базисната година за
тел. + 359 888 303 766, e-mail: office@kpo.bg, http://kpo.bg/
ИЦЖ и всички индекси се изчисляват при база 2015 г. Може
да има различия с ИЦЖ при базисна година 2010 г.
5 Не се включват продажби в курортни комплекси

Източник: НСИ
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собственика на БМФ. Последва скандал в управляващата коалиция и след настояване на
тогавашния вицепремиер Валери Симеонов решението в полза на БМФ беше обжалвано пред
Върховния касационен съд. Той върна делото в БТПП за ново разглеждане и арбитражът прекрати
производството си по казуса, защото изведнъж откри, че няма компетентност да го разглежда.
Десетгодишният срок на следприватизационен контрол на сделката изтече в края на 2018 г.
Дума, 15 април 2020

„Синергон холдинг“ придоби още 1,12% от „Топливо“
„Синергон холдинг“ е придобил още 1,12%, или 60 900 акции, от капитала на „Топливо“, съобщи
холдингът чрез „Българска фондова борса“ АД. Така делът му достига 83,95% от капитала на
„Топливо“ АД или увеличение с общо 10,53 процентни пункта за няколко седмици от 73,42%
преди това. Новите 60 900 акции са закупени на 9 април 2020 г. със сетълмент (дата на
прехвърляне на собствеността, което отнема два работни дни) на 13 април 2020 г. На 9 април има
две сделки една след друга за общо 60 900 акции , едната за 60 170 книжа, а другата за 730 книжа
при цена от 1,81 лв. В същата минута и на същата цена има и други големи сделки, като такива за
155 045, 41 560, 7610 и 4885 акции. Всичките те са при цена от 1,81 лв. за акция. Общият брой на
акциите в тези сделки е 209 100 акции или 3,86% от капитала. investor.bg изчисли, че поне 95,68%
от капитала на „Топливо“ АД са в известни и сравнително големи акционери. Затова „Синергон
холдинг“ АД лесно може да се свърже с тях и ако успее в преговорите, може да достигне дори дял,
достатъчен при желание за отписване на „Топливо“ АД като публично.
investor.bg, 14 април 2020

"Топлофикация София" ще съди фирма, свързана с Ковачки
Схемата, по която фирма, свързана с Христо Ковачки, действаше като посредник при продажбата
на електроенергията, произведена от "Топлофикация София", беше прекратена на 23 март. Така
столичното парно се налага да излезе на енергийната борса и да продава тока си на доста по-ниска
цена от договорената с търговеца-посредник. Фирмата "Гранд енерджи" е спряла да изпълнява
задълженията си по договора с "Топлофикация София", е обявил изпълнителният директор на
отоплителното дружество Александър Александров на заседание на икономическата комисия към
Столичния общински съвет. Мотивите - фирмата-посредник заявила в писмо, че изпитва ликвидни
проблеми, позовала се и на стопанска непоносимост и на извънредното положение, съобщи
общинският съветник Владислав Панев, съпредседател на Зелено движение и на "Демократична
България". Той е чул това обяснение от Александров на заседанието, което се е провело по негова
инициатива.
Дневник, 11 април 2020
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ
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До 5.7% спад на Брутния вътрешен продукт, ускоряване на
инфлацията до 5.2% на средногодишна база в България
предвижда най-негативния сценарий на Института за
икономически изследвания при Българската академия на
науките. Тези оценките в експресния доклад с вероятност
около 20 процента. Причините за подобен икономически
срив ще са в проблеми с предлагането на някои вносни
стоки от първа необходимост. Противодействащ фактор за
по-висока инфлация ще е намаленото потребление и пониските цени на енергоресурсите. Прогнозата е за
значително намаляване на обемите на външната търговия
и влошаване на текущата сметка с повече от 2 млрд. евро,
основно заради проваления летен туристически сезон спад между 50 и 70 процента. Пазарът на труда ще изпита
силен негативен шок, като безработицата ще достигне
близо 350 000 или 12 процента от работната сила.
Бюджетните приходи ще са по-ниски от планираните с
близо 10 процента, а разходите за подпомагане на
различни уязвими групи, здравеопазване или програми за
бизнеса, ще се увеличават с 5,5 процента спрямо
планираните преди актуализацията. Ще има и
пренасочване на разходи, като капиталовите - ще намалеят
за сметка на текущите. Бюджетният дефицит ще достига 5
процента спрямо БВП и ще се покрие с емитиране на нов
дълг в размер на 8 млрд. лв. Валутните резерви намаляват
с около 1 млрд. евро, а правителственият дълг се
увеличава до 26,5 процента от БВП. По-облекченият
сценарий предвижда, че пикът на COVID-19 у нас
настъпва в средата на май, няма втора вълна от заболели,
мерките постепенно се отменят и през втората половина
на годината икономиката функционира нормално.
Вероятността той да се сбъдне е 20 процента, като
прогнозата е за спад на БВП от 2,4 процента и за леко
нарастване на инфлацията спрямо 2019 г. Обемите на
външната търговия ще намалеят по-осезателно при вноса,
с влошаване на текущата сметка, основно заради слабия
туристически сезон - предвижда се спад до 20 на сто.

15.04.2020
1 EUR = 1.95583 BGN
1 USD = 1.78403 BGN
1 GBP = 2.24156 BGN
Икономически показатели
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Банкеръ, 14 април 2020

През 2019 г. емигриращите от България се
стопиха до 2012 души
Данните на НСИ показват, че най-голям дял сред
завръщащите се да живеят в родината е този на
прибралите се от съседна Турция - 38,6%. Съответно и
областта с най-голям механичен прираст на населението
през 2019 г. е била Кърджали - 37,9 промила нарастване на
населението в сравнение с предходната 2018 г. На второ
място е Шумен с 6,9 промила, Пловдив е с 3 промила,
Търговище с 2,7, столицата е с 2,4, а Бургас - с 2,1

Безработица: 6.2%, фев 2020
6.4%
6.2%
6.0%
5.8%
5.6%
5.4%
5.2%

5.0%
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промила. Всички останали области в страната са с отрицателен механичен прираст на
населението, т.е. хората в тях намаляват като абсолютна бройка през 2019 г. Очевидно е, че
завръщащите се от Турция са хората, които по време на т.нар. Голяма екскурзия през 1988-1989 г.
напуснаха страната, работили са в южната ни съседка и сега се прибират да доживеят старините си
в родината. Сред областите с най-голям отрицателен механичен прираст са Сливен - минус 9,9
промила, Смолян - минус 8,3 промила, и Видин - минус 7,8 промила.
24 часа, 14 април 2020

Парите в обращение надхвърлят 18 млрд. лева в края на март
В края на март парите в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) достигнаха 18.38
млрд. лева, като за едногодишен период те нараснаха с 9.06%, или с 1527.3 млн. лева, се съобщава
в преглед на емисионно-касовата дейност, публикуван от Българската народна банка. Година порано (от март 2018 г. до март 2019 г.) нарастването беше по-високо както в абсолютна стойност
(1608.5 млн. лв.), така и в процентно отношение (10.55%). От централната банка изчисляват, че
през първите три месеца на годината парите в обращение са намалели със 721.8 млн. лв., или с
3.78% в сравнение с края на 2019 г. Намалението им е с 1.07 процентни пункта по-голямо от
отчетеното за същия период на 2019 г. В рамките на разглеждания период, през март е отчетено
месечно увеличение на парите в обращение с 1.14%, което обаче, според БНБ, не е било
достатъчно да компенсира намалението, реализирано през януари и февруари.
Банкеръ, 13 април 2020

Световната банка очаква спад от 3,7% на БВП в България тази година
След като постигна по-висок от очаквания ръст на брутния вътрешен продукт (БВП) през 2019 г.,
българската икономика, в синхрон с останалите страни от ЕС, ще потъне в рецесия през 2020 г. в
резултат от пандемията от COVID-19 и нейното отражение върху износа и вътрешната активност.
Очаква се спадът на БВП да достигне 3,7% през 2020 г., според пролетната икономическа прогноза
на Световната банка за регион Европа и Централна Азия. В допълнение на прогнозите за региона,
в редовния икономически доклад се настоява за решителни политически мерки, които дават
приоритет на инвестициите в здравни системи и осигуряват социална защита за населението и
особено за най-уязвимите, за да се смекчи въздействието на пандемията COVID-19 в региона на
Европа и Централна Азия. Прогнозите за икономическите последици от COVID-19 се основават на
множество неизвестни и значителна несигурност, посочват от Световната банка. Предвид това
докладът включва симулации, имащи за цел да илюстрират част от последиците върху растежа,
които могат да се реализират в резултат на пандемията. Сценариите в доклада се основават на
данни, налични към 20 март 2020 г. Сценариите предполагат, че регионът ще изпадне в рецесия
през 2020 г. като спадът на икономиката ще бъде между -4,4% и -2,8% заради последиците от
пандемията, преди да се възстанови отново възходящият тренд през 2021 г. в резултат на
предприетите мерки, постепенно възстановяване на световните цени на суровините и засилване на
търговията. Прогнозата на 2021 г. за България е растежът да достигне 3,9%.
investor.bg, 10 април 2020

Нарастване на производството и търговията на дребно при намаляване
на строителството през февруари
Проучване на Националния статистически институт (НСИ) за февруари отчита повишаване на
промишленото производство и на търговията на дребно, при известно намаляване на
строителството. Трябва обаче да се има предвид, че това са последните икономически данни за
нашата страна, които не са повлияни от пандемията от коронавирус, която доведе през март до
въвеждането на извънредно положение и до редица ограничителни мерки, както за социално
дистанциране, така и по отношение на икономическата активност. Индексът на промишленото
производство в България, изчислен от сезонно изгладени данни, нараства през февруари с 1,1%
спрямо януари, когато се повиши 2,2 на сто, отбелязвайки по този начин второто стабилно
повишение от началото на годината. На годишна база календарно изгладеният индекс на
промишленото производство се повиши през февруари с 0,1% след спад с 0,5% през януари, като
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това е първото макар и плах увеличение от октомври 2019 г. насам. През януари по-съществен
ръст с 1,1% спрямо предходния месец отбелязва производството в преработващата промишленост,
докато производството в добивната промишленост се сви с 0,6%, а при разпределението на
електрическа и топлоенергия и газ е отчетен растеж с 0,6 на сто. Спрямо февруари 2019-а година
производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ се понижава с 6,3%, а в
добивната промишленост - с 8,5%, докато производството в преработващата промишленост
нараства с 2,4 на сто. В същото време индексът на НСИ за продукцията в сектор "Строителство" се
понижава през февруари с 0,6% след повишение с 0,3% през януари. Продукцията от
гражданското и инженерно строителство се свива с 0,3% при понижение с 0,8% и в сградното
строителство.
БНР, 10 април 2020

Рейтинг 10 Топ фирми
Водещи български предприятия от сектор "Преработка и консервиране на плодове и
зеленчуци", по Печалба за 2018 г.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Предприятие
Джили-Сой - Джихангир Ибрям ЕТ
Олинеза Премиум ООД
Братя Пепеч ООД
Биофрут ООД
Ойропак ЕООД
Ядки Детелина ЕООД
Конекс Тива АД
Виктория Нутс ЕООД
Куминяно Фрут ООД
Булгарконсерв Рупите ООД

Град
Дулово
Костинброд
Поройно - Сс
Лясковец
София
Севлиево
Оризово
София
Катуница
Рупите

Печалба
(хил. лв.)
2017
3 024
2 907
1 944
-3 330
703
2 108
1 846
2 686
3 131
574

2018
3 168
2 506
2 306
2 304
1 886
1 873
1 792
1 692
1 647
1 503

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

Оборот (лв.)

Основен пазар
Premium

1 049 456.25

Standard

2 914 865.94

АДСИЦ

1 011 784.71

Регулиран пазар общо

5 402 019.05

BGREIT: 11.03.2020 – 14.04.2020
132.0

130.0

investor.bg, 14 април 20020

128.0

БФБ спря търговия заради повреда в
системата Xetra T7

126.0

Търговията на Българската фондова борса е временно
преустановена заради прекъсване на услугата на
търговската система Xetra Т7 във Франкфурт.
„Стойностите на индексите, изчислявани от БФБ, след
10:27 ч. са непроменени поради липса на сключени
борсови сделки. След възстановяване на търговската сесия
стойностите на индексите ще се актуализират в
съответствие със сключените сделки“, се казва в
съобщение на БФБ. Франкфуртският борсов регулатор от
своя страна съобщава, че причина за затруднената
търговия на германската фондова борса е технологичен
срив. Части от системата за търговия на Xetra са
повредени, съобщават още от оператора. Само 20 минути
след началото на сесията във Франкфурт търговията бе
преустановена. Операторът работи над отстраняването на
проблема. Xetra е търговска система, която се оперира от
Deutsche Börse. Платформата е в експлоатация от 1997 г.
По-късно БФБ АД уведоми, че проблемът във Франкфурт е
отстранен и достъпът до търговската система Xetra T7 ще
бъде възстановен. Провеждането на търговската сесия на
15.04.2020г. се очаква да бъде по стандартния ред.
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15.03

SOFIX: 11.03.2020 – 14.04.2020

13.03

Индексът на сините чипове SOFIX на Българската фондова
борса завърши сесията във вторник на положителна
територия, с което записа най-продължителната си
печеливша серия от края на 2017 г. и началото на 2018 г.
насам. Това е седма поредна сесия с ръстове, като днес
SOFIX прибави 3,17% към стойността си до 459,55 пункта.
Това е и най-големият ръст на показателя от повече от
месец. От своя страна широкият измерител BGBX40 скочи
с 2,96% до 96,32 пункта. Секторният BGREIT се придвижи
във възходяща посока с 0,84% до 130,14 пункта.
Равнопретегленият BGTR30 пък напредна с 2,77% до
469,01 пункта.

БФБ-София
Седмичен оборот
06 - 10 април 2020 г.
Пазар

11.03

SOFIX записва най-продължителната си
печеливша серия от края на 2017 г.

investor.bg, 14 април 2020

* Информацията и мненията, отразени в материалите, принадлежат изцяло на техните
автори и не представляват официална позиция. Материалите са с аналитичен характер и
не са съвет или препоръка за търговия на финансовите пазари. Историческото представяне
не е гаранция за бъдещи резултати.
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ИНВЕСТИЦИИ

Фондът на фондовете ще даде 170 млн.
лв. гаранции за корпоративни заеми
Фондът на фондовете ще предостави гаранции от
170 млн. лв., които ще позволят на търговските
банки да отпускат кредити на компании при
облекчени условия. Това е основната мярка, която
се предвижда в подкрепа на бизнеса заради кризата
с коронавируса, стана ясно на брифинг на
ръководството на фонда. Очакванията са, че това
ще ангажира ресурс до 850 млн. лв., който ще
подпомогне фирмите с оборотни средства. Парите,
които като произход са еврофондове, трябва да
станат достъпни за бизнеса до две-три седмици,
след като приключат преговорите с банките. Но при
държавната структура процедурите, поне дотук,
често течаха бавно. Фондът предвижда и да
използва част от съществуващите си инструменти
за микропредприятия и иновативни фирми, които
ще бъдат предоставяни при облекчени условия.
Капитал, 15 април 2020

Завършиха строежа на
хотел „Хаят“ в София

5-звездния

Завърши строителството на петзведния луксозен
хотел „Хаят Риджънси“ в София. Изпълнител на
сградата на знаковия световен бранд е българската
компания „Джи Пи Груп“ АД. Сградата, която е на
мястото на бившия хотел „Cepдиĸa“ в София, вече е
получила
и
разрешение
за
ползване.
Архитектурното бижу в центъра на столицата
разполага с три подземни и седем надземни нива.
Разгъната застроена площ на сградата е 17 560 кв.м.
Хотелът ще посреща своите гости в 181 стаи и
апартаменти. Hayatt Regency разполага със зали за
събития, лоби бар, ВИП клуб, уелнес център с
плувен басейн, фитнес и салон за красота. Гостите
ще могат да се насладят на невероятната гледка,
която предлага столицата, благодарение на
панорамен бар със зона за отдих и развлечения.
Труд, 13 април 2020

"Алкомет" задвижва проекта си за
нов цех за алуминиеви профили
Производителят на алуминиеви изделия "Алкомет"
е задвижил проекта си за разширение на
производството в Шумен. След като в началото на
годината компанията обяви, че планира да изгради
нов цех за обработка на профили, сега тя е подала
инвестиционно предложение в Регионалната
инспекция по околната среда и водите, която трябва

Над 65 фирми в България са се
адаптирали и вече произвеждат
предпазни материали
По данни на Industry Inform за помалко от месец над 65 фирми в
България са се адаптирали да
произвеждат предпазни материали в
помощ борбата с COVID-19. На фокус
в производството в момента са маски,
дезинфектанти, предпазни шлемове,
предпазни
очила,
ръкавици,
медицински консумативи, предпазни
материали, хранителни добавки, дори
и кабина за дезинфекция. При поголямата част от фирмите, това не е
основната
им
дейност,
а
се
преориентират в ситуацията.
Банкеръ, 15 април 2020

"Булгаргаз" ще възстановява пари
за газ и на бизнеса, и на гражданите
Държавният оператор ще възстановява
средства по надплатени сметки за
природен газ и парно и на гражданите,
и на бизнеса, след като Комисията по
енергетика одобри на второ четене
промени в закона, вследствие на
новата цена на синьото гориво. Става
въпрос за към 150 млн. лв., които
„Газпром
Експорт“
върна
на
„Булгаргаз“,
заради
договорена
промяна във формулата за цените със
задна дата от 5 август миналата
година.
Банкеръ, 14 април 2020

Сименс" е единствен кандидат в
поръчка на БДЖ за над 60 млн. лева
"Сименс Трон" е единственият
кандидат, подал техническа и ценова
оферта по обявената процедура за
доставка и гаранционна поддръжка на
10 броя новопроизведени магистрални
електрически локомотиви за нуждите
на "БДЖ - Пътнически превози"
ЕООД”. Прогнозната стойност на
поръчката е 57.50 млн. лв. без ДДС,
като след разглеждане и потвърждение
на техническата оферта, процедурата
ще продължи с отваряне на ценовото
предложение
и
преговори
с
евентуалния доставчик.
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да определи процедурата нататък. Засега от дружеството не уточняват каква ще е инвестицията и
как ще се финансира. Проектът предвижда обособяване на цех за механична обработка на
алуминиеви профили и реконструкция на пречиствателната станция към пресовия цех и ще се
изпълнява на два етапа. През първия новото оборудване ще бъде инсталирано в съществуващо
помещение, а през втория ще бъде построена специална сграда за него и то ще бъде преместено.
Пак през втората фаза компанията ще направи и модернизация на пречиствателната станция.
Новият цех ще се намира на площадката на завода и ще е с разгъната площ до 5000 кв. м.
Максималната производителност на машините се предвижда да бъде 2000 тона годишно
обработени алуминиеви профили. Данните са за 2018 година и са по последния подаден отчет на
дружеството. Сумите са в млн. лв. Следващата стъпка е екоинспекцията да реши дали е
необходимо да се прави оценка на въздействието върху околната среда, или да се актуализира
комплексното разрешително на компанията.
Капитал, 13 април 2020

"Енерго-Про" изгради нов соларен парк в Добрич за свой клиент
"Енерго-Про Енергийни услуги" откри нов соларен парк в Добрич. Съоръжението с мощност 15
KWp (киловат пик) e собственост на един от дългогодишните клиенти на енергийният доставчик "ТТ - Сервиз". ООД. През годините "ТТ - Сервиз" е показала своя сериозен ангажимент към
проблема с опазването на околната среда. Следвайки експертните съвети на енергийния одитор,
към днешна дата фирмата е с изцяло подменено ЛЕД осветление в своя магазин, сервизни
помещения и складове, а от март притежава и собствена фотоволтаична централа, чиято основна
цел е да покрива част от енергийното им потребление. „Осигуряването на енергийна и финансова
независимост за моя бизнес, е нещо към което се стремя отдавна - коментира собственикът на "ТТСервиз" Иван Атанасов. - Затова реших да инвестирам в соларния парк. Оказа се обаче, че
изграждането на подобно съоръжение не е никак лесна задача, Процесът е съпътстван от сложни
процедури, които отнемат месеци.
24 часа, 10 април 2020

Продавачът на тока от столичното парно го заряза заради ниските цени
Близката до Христо Ковачки "Гранд енерджи дистрибюшън" е спряла да изпълнява задълженията
си по договора с общинското дружество "Топлофикация-София" за продажба на произведения му
ток през борсата. Това е станало с писмо от 23 март. Причините били ликвидни проблеми на
посредника при продажбата на енергия, стопанската непоносимост и извънредното положение.
Проблемите с изпълнението на договора обявил изпълнителният директор на "Топлофикация"
Александър Александров на среща със съветниците от две от комисиите на общинския съвет в
столицата, съобщи един от участниците в нея Владислав Панев от "Демократична България",
която е и съпредседател на общинската група "Зелено движение".
mediapool.bg, 09 април 2020

"Монбат" започва подготовката на нов завод във Враца
Производителят на акумулатори "Монбат" започва да подготвя проекта си за изграждане на нов
завод във Враца. След като преди година компанията обяви намеренията си пред общината, сега
вече има подадено и конкретно инвестиционно предложение в регионалната екоинспекция.
Предвижда се на площ от 40 дка да бъде построено предприятие за производство на биполярни
батерии по лицензна технология. Проектът ще се изпълнява от новосъздадено дъщерно дружество,
а до изпълнението му предстоят още редица процедури, включително изготвяне на оценка на
въздействието върху околната среда (ОВОС). Засега от компанията не дават информация за
плановете си и за евентуални срокове. Инвестиционното предложение е внесено в Регионалната
инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Враца, в началото на март и е публикувано на
сайта на общината. Проектът е подаден от дъщерната компания "Монбат Ен Би Пи" и предвижда
изграждане на инсталация за производство на биполярни оловно-кисели акумулаторни батерии.
Капитал, 09 април 2020
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АНАЛИЗИ

Ще има ли рязък скок на фалитите?
Разпространението на COVID-19 удря все повече индустрии по света, като вече стои въпросът не
кои ще бъдат засегнати, а кои ще бъдат пощадени. Влошаването на паричните потоци и маржовете
на компаниите са очакван развой след рязката промяна и стопирането на производството и
потреблението. В резултат на това вероятно ще станем свидетели на рязко увеличение от 25% на
компаниите в несъстоятелност и такива с ликвидни проблеми. Това прогнозират експерти на
Кофас – лидер в застраховането на кредитен риск, и допълват, че подобен скок на фалитите ще е
най-големият след кризата през 2009 г., когато те са се покачили с 29%.
Тази тенденция на ръст в несъстоятелностите ще засегне САЩ (с 33% очаквано повишение), както
и повечето икономики от Западна Европа – Германия (11%), Франция (15%), Великобритания
(33%), Италия (18%) и Испания (22%).
Специалистите от кредитния застраховател също така предвиждат, че световната икономика ще
преживее първата си рецесия след 2009 г. Очаква се намаление на БВП в света с -1,3%, докато за
изминалата 2019 г. той е бил +2,5%, а обемът на световната търговия ще спадне с 4,3%.
„Кредитният риск при компаниите, както по света, така и в страна ни, ще нарасне съществено
дори при възможно най-добрия сценарий, при който икономическата активност постепенно се
възстановява през третото тримесечие на годината, при условие, че няма втора вълна на
епидемията през второто полугодие. За страната ни рисковете също остават високи“ – коментира
Пламен Димитров, управител на Кофас България.
В дългосрочен план, резкият спад ще причини последствия за голям брой индустрии в цял свят.
Сектори като туризмът, хотелиерството, развлекателната индустрия и транспортът вече са силно
засегнати, както и почти всички специализирани дистрибуционни канали и част от
производствени сектори. Спад ще претърпи и търсенето поради отслабването на доверието от
страна на домакинствата. Други услуги като телекомуникации и водоснабдяване ще бъдат много
по-леко засегнати.
Потреблението на дълготрайни продукти, като превозни средства например, вероятно ще бъде
сред най-потърпевшите. Разходи за текстил и дрехи, както и електроника, също ще бъдат сведени
до минимум. От друга страна, засилената консумация на хранителни и фармацевтични продукти
ще даде нов тласък за компаниите в съответните индустрии, тъй като те не само, че няма да
изгубят позиции на пазара, но и могат да извлекат ползи от ситуацията.
Освен мащабните икономически последици от пандемията, се очакват и политически. В
краткосрочен план най-очевидно е изострянето на съществуващите геополитически напрежения.
Не е изключен риск от въвеждане на нова вълна от протекционистични мерки, отнесени към
ключовите сектори на новата икономическа и здравна ситуация. Продължаването на „търговската
война“ между САЩ и Китай, насочена към стратегическите сектори, по-специално електрониката,
също остава възможна.
economynews.bg, 10 април 2020
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Камара на професионалните оценители

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
 ОБУЧЕНИЕ „УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО И ПРИОРИТЕТИТЕ В РАБОТАТА“
КОГА: 8 май 2020, 09:00 - 17:00ч.
КЪДЕ: Учебна зала Алфа Куолити, ет.1, София, кв. Лозенец, бул. Никола Вапцаров 27

 OFFICE INVESTMENTS & WORKSPACE FORUM 2020
КОГА: 11 юни 2020, 09:00 - 17:00ч.
КЪДЕ: Sofia Event Center, София

 ОБУЧЕНИЕ „УСПЕШНО ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ“
КОГА: 3 юли 2020, 09:00 - 17:00 ч.
КЪДЕ: ВИТОША Парк Хотел, София, ул.Росарио 1

 ОБУЧЕНИЕ „ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА УСПЕШЕН ЕКИП“
КОГА: 10 юли 2020, 09:00 - 17:00 ч.
КЪДЕ: ВИТОША Парк Хотел, София, ул. Росарио 1

 СЕМИНАР „УПРАВЛЕНИЕ НА СТРЕСА И ПРЕВЕНЦИЯ. ВЗЕМАНЕ НА КЛЮЧОВИ
РЕШЕНИЯ“
КОГА: 1 септември 2020, 09:00 - 18:00.
КЪДЕ: Хотел Будапеща, София, ул. Будапеща 92

 ОБУЧЕНИЕ ПО ПЛАНИРАНЕ НА КАПАЦИТЕТА
КОГА: 13 ноември 2020, 09:00 - 17:00ч.
КЪДЕ: София

** Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България от
13 март и удължаването на периода до 13 май, молим да имате предвид, че е възможно да
има отложени или отменени събития. Подобна информация не е налична в портала, на
който са обявени.
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