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Приложението за мобилна разплащания Settle, което
позволява да се извършват парични преводи дори без
наличието на банкова сметка, стартира дейност в
България от днес. Страната ни e третата, в която
норвежката компания отваря свое представителство и
общо 22-рият пазар в Европа, на който пуска
платформата си. За разлика от повечето мобилни
портфейли и нео банки, Settle разчита на местни
партньорства за развиване на всеки отделен пазар.
Технологиите, операциите, финансовото лицензиране
и разработването на продукти се извършват на
централно ниво от Settle Group, базирани в Осло,
Норвегия. У нас компанията оперира чрез местно
подразделение – Settle България, финансирано
съвместно с локални партньори.
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СЛС Имоти АДСИЦ заяви, че местната Актива Асет
Мениджмънт АД е намалила своя косвен интерес в
капитала на компанията до 13,889% в сделка,
сключена на 4 март. Според последния финансов
отчет на СЛС Имоти АДСИЦ, в края на 2020 г. Актива
Асет Мениджмънт контролира дял от 19,89% в
капитала на компанията чрез своите фондове Activa
Balanced Fund, Activa High Yield Fund и Activa. След
сделката на 4 март средствата, управлявани от Актива
Асет Мениджмънт, контролират общо 277 779 акции
в СЛС Имоти АДСИЦ. Акциите на СЛС Имоти
АДСИЦ се търгуваха за последен път на Българската
фондова борса на 25 февруари, когато затвориха
непроменени на 5.00 лева. В понеделник СЛС Имоти
АДСИЦ заяви, че местният Еф Асет Мениджмънт АД
е увеличил непрякото си участие в компанията до
19,289% чрез своите фондове EF Principal и EF Rapid.

Индекси на цените на жилища (ИЦЖ) за
шестте града с население над 120 хил.
жители, 2015=100 1,2,3,4

2018'Q3

Българската Актива Асет Мениджмънт
намалява дела в СЛС Имоти АДСИЦ

1 Данните се отнасят за новопостроени и съществуващи
жилища (апартаменти), закупени от домакинствата.
2 Към 31.12.2019 г. шестте града с население над 120 хил.
жители са: София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Стара
Загора
3 От началото на 2017 г. базисна година за ИЦЖ е 2015 г.
4 Не се включват продажби в курортни комплекси
5 Предварителни данни за второ тримесечие 2020 г.

Източник: НСИ
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Правителството одобри продажбата на имоти на МОБАЛ “Д-р Стефан
Черкезов”
Правителството даде съгласие за продажбата на обособена част – недвижими имоти,
собственост на МОБАЛ “Д-р Стефан Черкезов” във В. Търново. Решението беше гласувано
на последното заседание на Министерски съвет. Най-голямото лечебно заведение в
областта е със смесено държавно и общинско участие в капитала, като правата на държавата
се упражняват от министъра на здравеопазването. Имотите, за които бе дадено разрешение
за продажба са гаражи и автоработилница, намиращи се в района на Стара болница, както
и урегулиран поземлен имот в село Вонеща вода, заедно с построените в имота сграда и
склад. Причината за продажбата е, че имотите не се ползват за дейността на дружеството и
са с отпаднала необходимост за лечебното заведение. Същевременно генерират разходи,
поради което ръководството на МОБАЛ е заявило желание за освобождаване от тях.
Янтра - Велико Търново, 08 март 2021

Силистренската фабрика, която купи италианския си доставчик
Силистренският производител на машини за белене на слънчоглед "Елика-Елеватор"
наскоро приключи покупката на чуждестранна фирма. Чрез инвестиционното си дружество
"Елика инвест" групата придоби италианския си доставчик Advanced Sorting Machines
(ASM) от досегашния му германски собственик Sesotec. Страните са се договорили да не
съобщават цената, но за размера на сделката представа дава оборотът на италианското
дружество, който е приблизително 6 млн. евро за 2020 г. За сравнение - продажбите на
българския купувач са с около 50% по-големи. За ELICA, както е позната в бранша
компания, покупката е стратегически ход, тъй като добавя към портфейла ѝ производител
на ключови компоненти, които практически вече ще се произвеждат вътре в групата.
Капитал, 08 март 2021

„Алтерко“ учредява дружество в Китай
Българската IoT компания „Алтерко“ обяви, че учредява дъщерно дружество в
технологичния център на Китай – Шънджън. Създаването на новото дружество има за цел
да помогне на компанията да навлезе на азиатските пазари и да оптимизира логистиката за
региона. Именно в Шънджън към момента е концентриран производственият процес на
дъщерната компания „Алтерко Роботикс“. Капиталът на новоучреденото китайско
дружество ще бъде 100 хил. китайски юана (25 124 лв.). Участието на „Алтерко“ в него ще
бъде 30% с възможност за придобиване на допълнителни до 50% и достигане на контролен
пакет в размер на 80% при добро развитие на проекта. Останалата част от капитала е
собственост на дългогодишен партньор на компанията в Китай.
economic.bg, 08 март 2021

Aresgas получи антимонополно одобрение за придобиване на Atlas Utilities
Българската комисия за защита на конкуренцията заяви, че е дала одобрение на местната
компания за дистрибуция на природен газ Aresgas да придобие 100% от Atlas Utilities мажоритарен собственик на газовия дистрибутор Primgas. Aresgas и Primagas притежават
лицензи и работят в различни региони в страната, така че придобиването няма да промени
пазарната им позиция, заяви регулаторът в решението си. Финансовите параметри на
сделката не бяха оповестени. Aresgas е звено на диверсифицираната компания Hera,
регистрирана на Borsa Italiana. Atlas Utilities е собственост на друга италианска компания Italtecna.
SeeNews, 05 март 2021
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Средната пенсия у нас стигна 437 лева през 2020
година, показват последните данни на Националния
осигурителен институт. За сравнение през 2019 г.
размерът є беше 383 лева. Мъжете получават средно
със 120 лева повече от жените. За миналата година
средната пенсия при мъжете е 508 лева, а за дамите 387 лева. Най-високи са възнагражденията за старост
на пенсионираните военни и полицаи - средно 778
лева. При тях разликата в парите на мъжете и жените
е още по-голяма - близо 190 лева, като мъжете
получават средно 791 лева, а жените - 605 лева, сочат
още данните на осигурителния институт. Заради
добавката от 50 лева, която получаваха всички
пенсионери от август до края на годината, средната
пенсия през тези месеци се повишава. Близо 700 000
човека получават минимална пенсия от 250 лева,
колкото беше тя през миналата година.
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Средната пенсия стигна 437 лева
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Брутният външен дълг (частен и държавен) на
България продължава да расте като част от брутния
вътрешен продукт (БВП). В края на декември той е
36,824 млрд. евро, което е годишен ръст от 4,7% (1,646
млрд. евро) повече в сравнение с края на 2019 г. Така
той представлява 61,1% от прогнозния БВП на
страната, показват предварителните данни на
Българската народна банка (БНБ). От централната
банка напомнят, че в края на 2019 г. той беше 35,178
млрд. евро или 57,4% от БВП. Към 31 декември
дългосрочните задължения са 28,947 млрд. евро и за
една година нарастват с 9,1% (2,419 млрд. евро).
Краткосрочният външен дълг възлиза на 7,877 млрд.
евро и намалява с 8,9% (773,3 млн. евро) спрямо края
на 2019 г. Брутният външен дълг на сектор Държавно
управление в края на миналата година е 7,385 млрд.
евро и спрямо края на 2019 г. се увеличава с 36,1%
(1,958 млрд. евро). Външните задължения на сектор
Банки в края на миналата година са 4,384 млрд. евро и
се понижават с 10,5% (516,7 млн. евро) на годишна
база.

10.03.2021
1 EUR = 1.95583 BGN
1 USD = 1.64438 BGN
1 GBP = 2.28208 BGN
Икономически показатели

март'19

Външният дълг на България расте с 4,7% за
година до 36,8 млрд. евро

6.0%
5.5%
5.0%

стр. 3 от 11
Камара на професионалните оценители, ул. Врабча, 15Б, София 1000
тел. + 359 888 303 766, e-mail: office@kpo.bg, http://kpo.bg/

7.0%

Брой 10 (448) 11 март 2021

Камара на професионалните оценители

Настигаме ЕС по стандарт на живот, но бавно
Догонването на средноевропейския стандарт на живот, производителност на труда и
равнище на икономическо развитие е основната цел на България вече повече от три
десетилетия. Отделните региони на страната обаче се движат към тази цел с различни
темпове. Тези различия се виждат ясно в новопубликуваните данни на Евростат за размера
на БВП на човек от населението в европейските региони. За да оценим темпа на
конвергенция към средноевропейските равнища, вземаме отстоянието на отделните
области и райони за планиране от средното за ЕС ниво. Особеност при тазгодишната
публикация на данните е, че Брекзит вече е факт – „средното за ЕС“ вече се отнася за 27
страни членки без Великобритания. От практическа гледна точка това означава, че победните страни в ЕС „забогатяват“ спрямо средните за ЕС равнища, тъй като
Великобритания беше сред по-богатите страни и нетни донори на европейския бюджет, и
съответно напускането ѝ тласка надолу средните стойности.
economic.bg, 08 март 2021

България е похарчила 11,4 млрд. лв. от европарите, остават 13,9 млрд. за
2 г.
9,6 млрд. лв. са реално разплатените пари към 3 март по еврофондовете, които осъществяват
кохезионната политика на ЕК, при бюджет от 18,26 млрд. лв. Това показва справка за
сключените договори и разплатените суми по европрограми. Усвояването на
евросредствата от Кохезионния фонд, Европейския фонд за регионално развитие и
Европейския социален фонд е 52,35%. Друга справка в сайта на ИСУН (Информационна
система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020) за всички
оперативни програми и европейски източници на финансиране показва, че има проекти,
които надхвърлят с 1 млрд. лв. общия бюджет по всички програми, който е 25,29 млрд. лв.
Разплатени са 11,41 млрд., което е 45,15% от общата сума за периода 2014-2020 г. Тъй като
периодът за окончателно усвояване на евросредствата е 2023 г., то страната ни има да
похарчи още 13,9 млрд. в следващите две години. С най-висок процент - 62,13, е програмата
“Развитие на човешките ресурси”.
24 часа, 05 март 2021

Рейтинг 10 Топ фирми
Водещи български предприятия от сектор "Производство на етерични масла", по
Общо активи за 2019 г.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Предприятие
Есетере България ЕООД
Дамасцена ЕООД
Еньо Бончев Продакшън ООД
Берже Тракия ЕООД
Българска роза АД
Робертет България ЕООД
Булаттарс Продакшън Къмпани ООД
Биоланд България ЕООД
Роза Етерна ООД
Катеко ООД

Град
Добрич
Скобелево - СЗ
София
Пловдив
Карлово
Долно Сахране
София
Пловдив
Пловдив
Пловдив

Общо активи,
(хил. лв.)
2018
2019
44 218
62 128
26 062
27 908
17 777
21 481
2 487
8 899
8 585
7 923
7 879
7 875
3 931
4 248
4 562
4 159
3 446
3 836
1 963
2 767

Информационна система на българските предприятия (BEIS) www.beis.bia-bg.com
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Близо 30% годишен ръст на оборота на БФБ
през първите два месеца

Основен пазар

12.02

investor.bg, 09 март 2021

Оборот (лв.)

Premium

10.02

Българската независима енергийна борса (БНЕБ),
местните производители, потребители и търговци ще
могат да се присъединят към общия енергиен пазар на
ЕС в сегмента "Ден напред" на 11 май. Това съобщават
от енергийната борса, която е част от активите на
Българската фондова борса (БФБ). В началото на май се
предвижда да бъде завършено обединението на
енергийните борси на България и Гърция, което ще даде
достъпа на страната ни до общия европейски пазар.
"Най-значимото обединение в сектора на енергетиката
на ЕС се очаква да бъде напълно завършено до края на
годината", коментира изпълнителният директор на
БНЕБ Константин Константинов. Тогава ще приключи
обединението на пазарите на Чехия, Унгария, Румъния и
Словакия, а след това ще бъде направена и връзката
между България и Румъния. Интегрираният европейски
пазар в сегмента "Ден напред" увеличава общата
ефективност на търговията, като насърчава ефективна
конкуренция, увеличава ликвидността и дава
възможност за по-ефективно използване на ресурсите за
производство в цяла Европа, коментират от
Електроенергийния системен оператор (ЕСО) в
съобщение. Решението за обединението на пазара между
България и Гърция беше взето на 1 март 2020 година
като част от обединението на италианските граници.
Предстоят тестове на системата в периода между 16
март и 30 април. Очаква се първите сделки да бъдат
сключени на 11 май, а първите доставки да бъдат
реализирани ден по-късно - на 12 май.

БФБ-София
Седмичен оборот
01 - 05 март 2021 г.
Пазар

08.02

България излиза на европейския енергиен
пазар на 11 май

Близо 30% ръст отбеляза оборотът на БФБ през първите
два месеца на 2021 г. спрямо същия период на миналата
година, като сделките нарастват с 39%. Според
анализатори март дава интересен поглед към годината, съобщи борсовият оператор в обзор
за търговията в началото на годината. Общият месечен оборот през февруари достигна
27,01 млн. лв. Спрямо предходния месец обаче оборотът се понижава с 28,4%. Борсата
регистрира близо 40% ръст в броя на сделките в началото на година спрямо първите два
месеца на 2020 г. Но за месеца отново има понижение – с 34% до 5 055 броя сделки през
февруари. Най-ликвидните емисии са тези на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД с 363
сделки, „Централна кооперативна банка“ АД с 356 сделки и „Алтерко“ АД с 344 броя
сделки. SOFIX записва спад с 0,76% спрямо януари, но се покачва с 10,74% в сравнение с
година по-рано. По-широкият BGBX40 се понижи с 0,48% за месеца, но за година отчита
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повишение от 9,58%. BGTR30 също се оцвети в червено през февруари, заличавайки 1,09%
от стойността си, докато за годината расте с малко над 7%. BGTR30 е единственият индекс,
който приключи месеца с повишение, макар и само с 0,05%.Годишният ръст при индекса е
с почти 4%.
investor.bg, 05 март 2021

Консолидираната печалба на БФБ скочи с 60% през 2020 г.
Консолидираната печалба на „Българска фондова борса“ АД (БФБ) за 2020 г. бележи ръст
от 60% до 4,4 млн. лв. от 2,77 млн. лв. за 2019 г., показва отчетът на пазарния оператор.
Само за последната четвърт на 2020 г. печалбата е 744 хил. лв. спрямо загуба от 585 хил.
лв. за същия период на 2019 г. Традиционно в последното тримесечие се начисляват
обезценки и други разходи, които за 2020 г. са в размер на 822 хил. лв. спрямо 1,45 млн. лв.
за 2019 г. Консолидираните продажби за 2020 г. се увеличават с 20,57% на годишна база до
12,8 млн. лв. Само за последната четвърт на 2020 г. увеличението е с 31% на годишна база.
Печалбата и продажбите идват основно от дъщерното „Българска независима енергийна
борса“ ЕАД (БНЕБ). Неконсолидираните продажби на БФБ са едва 1,96 млн. лв. за 2020 г.
при ръст с 9,6% на годишна база. Печалбата е в размер на 1,004 млн. лв., формирана от
приходи от дивиденти за 2,21 млн. лв., източник на които е „БНЕБ“ ЕАД. Тъй като БФБ е с
над 50% държавно участие (по-конкретно 50,05%), то разпределя 50% от печалбата си за
дивидент. Такъв няма да получат изкупените обратно 2,3% от капитала. Следователно
брутният дивидент на акция се очертава да е 7,77 ст.
investor.bg, 04 март 2021

На пазарите би трябвало да се търгуват очаквания, така че погледнете
отвъд 2021 г.
Старо правило гласи - "на пазарите се търгуват очаквания". Явно обаче, това не важи за
всички пазари, или поне не за неефективните пазари. Демек - за родния капиталов пазар...
Няма как да обясним рекордните нива на световните фондови пазари (ефективните такива),
в среда, все още на пандемия, освен с това, че перспективите за овладяване на вируса при
наличие на три ваксини, вече са заложени в нивата на индексите. А по-нататъшният път
нагоре, е възможно да се предопредели при възстановяването на световната икономика и
връщането на резултатите на компаниите към нормалните им нива. Тоест - както вече казах,
на пазарите се търгуват очаквания, или поне на нормалните пазари... Ако приемем тезата,
че фондовите пазари вървят шест месеца напред, то може да се предположи, че настоящите
рекорди на западните индекси предполагат схващането, че пандемията ще е овладяна до
шест месеца, или най-малкото, ситуацията ще се е подобрила драстично и ще се вижда края
й. Това до голяма степен може да се приеме от изразените надежди, че до края на май, или
началото на юни, ще има осигурени ваксини за всички американци (благодарение на
одобрението на последната ваксина на J&J). И докато Европа върви много крачки зад
Великобритания и САЩ, мислете по следния начин - когато те напълно ваксинират
населението си, следващите "дупки, които ще се запълнят", включително и след
евентуалното приемане на още една ваксина - тази на Novavax, ще са именно на "стария
континент". Ваксините постепенно ще завалят, а изоставането ще започне да се наваксва...
investor.bg, 04 март 2021

* 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

"Еврохолд" е договорил 31 млн. долара
инвестиция от фонда GEM Global Yield
"Еврохолд" направи още една крачка по пътя към
осигуряването на финансиране за покупката на
активите на CEZ в България. От българската
компания
обявиха,
че
са
подписали
споразумение с GEM Global Yield LLC SCS да
осигури 31 млн. долара (или 26 млн. евро).
Новият инвеститор е част от Global Emerging
Markets Group, която има вложения в над 70
държави за 3.4 млрд. лв. Самата сделка с чешката
енергийна компания за българския й бизнес, в
който
най-съществени
са
електроразпределителното
и
електроснабдителното дружество с над 3 млн.
клиента, е за 335 млн. евро, които трябва да бъдат
осигурени до средата на 2021 г. Затова и от
"Еврохолд" вече обявиха палитра от методи, чрез
които ще се опитат да набавят средствата,
включително и 100 млн. евро увеличение на
капитала на холдинга и дългови и капиталови
инструменти,
директно
издадени
от
нидерландските му специално създадени
дъщерни дружества, в които ще е съсредоточен
енергийният бизнес. Според официалното
съобщение договорката е GEM да придобие
акции от "Еврохолд", което ще се случи на
предстоящото увеличение на капитала.
Капитал, 09 март 2021

КЕВР обсъжда лицензи за борсова
търговия с газ за две компании
Енергийният регулатор ще обсъди искането на
две компании да получат 35-годишни лицензи за
борсова търговия с природен газ. Това са
държавната „Газов Хъб Балкан“ и частната
„Българска енергийна търговска платформа“. От
заявлението на „Газов Хъб Балкан“, който е под
шапката на „Булгартрансгаз“, става ясно, че от
началото на миналата година на борсовия пазар
като участници са регистрирани 39 потребители,
а прогнозите са всяка следваща година те да
нарастват с 10. Дружеството очаква различните
такси, които ще плащат потребителите, да носят
голяма част от приходите, и прогнозира, че 67
процента от потреблението на природния газ в
България ще се търгува през борсовия пазар на

ЕК одобри 63 млн. евро инвестиция
за ВиК мрежата на Бургас
Европейската
комисия
одобри
инвестиция в размер на 63 млн. евро
от Кохезионния фонд за подобряване
на работата на ВиК мрежата на
Бургас, става ясно от съобщение от
Брюксел. Този интегриран проект ще
засили
ефективността
и
устойчивостта на съществуващите
съоръжения чрез намаляване на
течовете и оперативните разходи,
както и чрез подобряване на връзките.
Проектът е от значение и за
опазването на защитените зони по
"Натура 2000" и природата в Бургаска
област.
investor.bg, 09 март 2021

KiK отвори още един магазин в
България
Германската верига KiK отвори
девети магазин в България - в
търговския център в Дупница (Retail
Park Dupnitsa). Това е деветият обект
на компанията в страната ни. КіК
oпepиpa в ĸaтeгopиятa „диcĸayнтъp",
пpи ĸoятo се търси максимално
оптимизиране на цените посредством
специфична логистика. Съществуват
над 3 500 магазина на веригата
магазини KiK в 12 европейски
държави, в които работят над 24 000
души, от които 19 000 в Германия.
economic.bg, 08 март 2021

С 14 млн. лева ще се изпълняват
ремонти
и
инфраструктурни
проекти в 10 общини
С 14 милиона лева ще се изпълняват
ремонти и инфраструктурни проекти в
десет общини, като част от средствата
са за изграждане на нов учебноизследователски корпус в Русенския
университет „Ангел Кънчев“. Това
реши правителството на редовното си
заседание, съобщи пресцентърът на
Министерския съвет. Финансова
подкрепа в размер на 10,5 милиона
лева получават общините Аксаково,
Враца,
Сливница,
Велинград,
Драгичево, Пордим, Тутракан, Елин
Пелин, Етрополе.
investor.bg, 05 март 2021
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синьо гориво. Искането си за получаване на лиценз за борсова търговия „Газовият Хъб
Балкан“ аргументира с това, че трябва да обезпечи работата на оператора на газопреносната
мрежа „Булгартрансгаз“, който има издаден лиценз за 35 години. На отделно заседание ще
бъде разгледано и искането на частната компания „Българска енергийна търговска
платформа”. Тя също е поискала 35-годишен срок на лиценза си. Дружеството предвижда
за това време да адаптира своя бизнес според нуждите на потребителите и динамиката на
пазара и постепенно да разширява вида на предлаганите продукти и подпомагането на
търговията с природен газ в страната.
БНР, 09 март 2021

Водещото IT училище Codecool планира кампус в България, където всеки
6-и човек работи в ИКТ сектора
Codecool, едно от най-добрите училища по програмиране и център за IT таланти в региона
на ЦИЕ, планира разширяване на дейността си в България. Наскоро училището получи
инвестиционен капитал от 7 млн. евро (13,69 млн. лв.) и обмисля по-нататъшна експанзия
и разработване на продукти в района с подкрепата на новия си партньор Integral Venture
Partners и едни от първите си инвеститори Lead Ventures и PortfoLion Capital Partners. До
края на 2021 г. училището по програмиране, което направи революция в обучението на IT
експерти чрез своите 3 до 12-месечни курсове, планира да отвори нов кампус и в България.
С набрания до момента капитал от 12,5 млн. евро Codecool се доближава по инвестиции до
други водещи европейски играчи на пазара на IT образованието (Ironhack: 22 млн. евро, Le
Wagon: 16 млн евро). В момента училището по програмиране управлява кампуси,
разположени в Унгария, Румъния и Полша, а над 1000 от неговите възпитаници работят в
сферата на технологиите в цяла Европа.
3e-news, 09 март 2021

Чешката Rohlik е инвестирала още 500 хил. евро в българската eBag
Българският онлайн супермаркет eBag е получил още една инвестиция за 500 хил. евро от
чешката Rohlik. Това е вторият транш от инвестицията на обща стойност 1 млн. евро,
обявена през лятото на 2020 г., като eBag имаше възможност да избере дали да получи
останалата сума или не. Общо Rohlik вече държи 7.63% от дружеството "Кънвиниънс". В
него мажоритарен дял все още има основателят Иван Александров, а с миноритарни са още
фондовете Eleven, HR Capital, MFG Invest, както и партньорът на Александров Ивайло
Караманолев. Инвестицията е направена при оценка на eBag от 17.8 млн. евро. В момента в
компанията работят 300 души, а през последните два месеца на 2020 г. са били наети 200
души, някои от които не са се задържали.
Капитал, 05 март 2021

стр. 8 от 11
Камара на професионалните оценители, ул. Врабча, 15Б, София 1000
тел. + 359 888 303 766, e-mail: office@kpo.bg, http://kpo.bg/

Брой 10 (448) 11 март 2021

Камара на професионалните оценители

АНАЛИЗИ

Банковият сектор остава ликвиден и печеливш, но рисковете предстоят
Регулаторните облекчения ще позволят на банките да предоставят кредитен ресурс
по-лесно на реалната икономика в момент, в който тя има най-голяма нужда от него
Динамиката в развитието на банковия сектор е изключително важна тема в икономическия
живот на всяка една държава. Той по презумпция е изключително чувствителен към
флуктуации в икономическата активност.
Коронакризата и произлизащите от нея епидемиологични мерки доведоха до сериозни
спадове в брутния вътрешен продукт през първите месеци на 2020 г. на всички държави
членки на Европейския съюз. Страховете за възможността от нови вълни на заразени с
коронавирус покачват експоненциално систематичния риск в цялата ни икономика, но на
фона на тази глобална несигурност българския банков сектор успява да бъде
високоликвиден, капитализиран и печеливш, като показва, че има достатъчно акумулирани
капиталови и ликвидни буфери, за да посрещне дори и по-сериозни икономически шокове.
През 2020 година банковият сектор реализира спад в нетната печалба в размер на 860 млн.
лева - от 1,674 млрд. лв. през 2019 година на 815 млн. лв. през 2020 година, или спад от
51,36%.
Причините зад този спад са комплексни и се наблюдават във всички оперативни звена на
банковия сектор. За периода 2019 – 2020 година лихвеният доход, реализиран от банките,
намалява с 96 млн. лева., или спад от 3,5% на годишна база. За същия времеви период
банковият сектор реализира и спад от 6,1% в нетния доход от такси и комисиони.
На секторно ниво основните причини зад тези спадове са забавянето в ръста на
кредитирането, което е напълно логично и очаквано в контекста на паневропейската
икономическа криза, както и на изключително високата конкуренция между банките в
сектора, която свива допълнително лихвения марж на банките.
Най-съществената причина за спада в нетната печалба на банковата система са обезценките,
които нарастват от 430 млн. лева през 2019 година на 876 млн. лв. през 2020 г. В условията
на икономически кризи фирмите реализират спадове в приходите и печалбите, което прави
изплащането на кредитите им по-трудно, а в някои случаи и дори невъзможно.
В подобна ситуация регулаторът, в лицето на БНБ, изисква от банките да начисляват
обезценки върху кредитните експозиции на компании, които срещат затруднения при
изплащането на задълженията си. Ограниченията, които европейските правителства
наложиха с цел да се ограничи разпространението на коронавируса, на практика
административно забраниха на цели сектори от икономиката да упражняват стопанска
дейност. Това доведе и до сериозни спадове в голям брой съпътстващи сектори, които де
факто не бяха затворени, но ограниченията доведоха до срив на приходите им.
Добър пример за това е спадът в търговията на едро, породен от затварянето на
ресторантите и частичното ограничение на дейността на туристическия сектор. Позитивно
е, че въпреки високия размер на преоценките поне на този етап банковият ни сектор остава
достатъчно капитализиран, ликвиден и печеливш, което означава, че в голяма степен ще
избегнем реализацията на негативен икономически сценарий, като този от икономическата
криза през 2008 година, когато банките за един кратък период от време на практика бяха
спрели кредитирането поради липсата на ликвидност.
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Въпреки тези позитиви потенциалните рискове пред банковия сектор тепърва предстоят и
за съжаление, тяхната реализация не е функция на икономически и секторни фактори, а
изцяло на здравни, които всички видяхме, че много трудно могат да бъдат прогнозирани и
моделирани.
Временният мораториум върху плащанията на кредитополучателите, който Европейският
банков орган позволи на търговските банки, беше една от най-ефективните икономически
мерки за борба с икономическата криза, като към момента БНБ е позволила разсрочването
на кредити за над 9 млрд. лева. Именно той беше основната причина да не наблюдаваме
сериозно влошаване в кредитните портфейли на банките.
С неговото изтичане обаче на банките тепърва ще се налага да начисляват провизии, което
ще свие допълнително тяхната печалба през 2021 г. С колко точно на този етап е твърде
рано да прогнозираме, защото има и позитивен сценарий, при който банките вече са
начислили провизии върху най-проблемните си експлозии. При реализацията на подобна
хипотеза провизиите през 2021 г. няма се покачат с толкова голям темп, както през 2020 г.
За да се избегне по-сериозно влошаване в банковия сектор, нашата и европейските
икономики трябва да се върнат максимално бързо към някаква форма на нормалност. Това,
най-общо казано, означава икономиките ни да заработят отново, да няма затворени сектори,
хората да могат да пътуват и потребяват свободно, а бизнесът да може да работи при
оптимален капацитет, за да реализира приходи и печалби и по този начин да погасява
безпроблемно банковите си задължения. Едва тогава бизнесът ще започне отново да мисли
за инвестиции и съответно отново да има нужда от кредитен ресурс.
Друг потенциален катализатор за източник на растеж би било инициирането на процес по
дерегулиране на банковия сектор. В годините след икономическата криза от 2008 година
Европейската централна банка значително увеличи регулаторната тежест върху банките в
Европа, което прави процесът на кредитиране все по-труден и по-скъп.
Изключително позитивен е фактът, че в разгара на коронавируса европейските органи поеха
подобен курс на макар и временно облекчаване на регулаторната тежест върху банките.
Такива конкретни мерки бяха временният мораториум върху кредитите, възможността за
изплащане на дивиденти, отлагане на предписанията от последните стрес тестове и
възможност за временно облекчаване на изискванията за капиталови и ликвидни буфери.
Всички тези регулаторни облекчения ще позволят на банките да предоставят кредитен
ресурс по-лесно на реалната икономика в момент, в който тя има най-голяма нужда от него
и по този начин да се избегне по-дълбока и по-продължителна икономическа криза в ЕС.
Въпреки всички неизвестни, свързани със здравния аспект на коронавируса, зимната
икономическа прогноза на Европейската комисия прогнозира ръст от 2,7% на брутния
вътрешен продукт на България през 2021 г. и с 4,9% през 2022 г., което е предпоставка за
умерен оптимизъм в сектора.
investor.bg, 05 март 2021
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

 "ОЦЕНКИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ & ИНВЕСТИЦИИ - ОЦЕНЯВАНЕ НА
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИМОТИ С ТЪРГОВСКО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ"
КОГА: 25 март 2021, 13.00 ч. - 18.00 ч.
КЪДЕ: Online

 ТРЕНИНГ „ПРИОРИТИЗИРАНЕ И ДЕЛЕГИРАНЕ“
КОГА: 17 март 2021, 09:00 - 18:00 ч.
КЪДЕ: Хотел Будапеща, София, ул. Будапеща 92

 СЕМИНАР „УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО. ПЛАНИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ.
ЕФЕКТИВНИ ОПЕРАТИВКИ“
КОГА: 7 април 2021, 09:00 - 18:00 ч.
КЪДЕ: Хотел Будапеща, София, ул. Будапеща 92

 УЕБИНАР „НОВОСТИ СВЪРЗАНИ С ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ,
ОТНАСЯЩИ СЕ ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ И ДИГИТАЛНИЯ БИЗНЕС“
КОГА: 15 април 2021, 09:00 - 13:30 ч.
КЪДЕ: Online

 ОБУЧЕНИЕ „ПОДХОД ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ“
КОГА: 10 май 2021, 09:00 - 17:00 ч.
КЪДЕ: Учебна зала на Алфа Куолити, София, кв. Хладилника, ул. Кишинев 8-10

 ОБУЧЕНИЕ „СЕДЕМТЕ ОСНОВНИ СТЪПКИ В ПРОДАЖБИТЕ“
КОГА: 04 юни 2021, 09:00 - 17:00 ч.
КЪДЕ: ВИТОША Парк Хотел, София, ул. Росарио 1

 ОБУЧЕНИЕ „ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ, ОЦЕНКА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ И БОНУС
МОДЕЛИ“
КОГА: 02 юли 2021, 09:00 - 17:00 ч.
КЪДЕ: ВИТОША Парк Хотел, София, ул. Росарио 1
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