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„ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ е подписало
окончателния договор за прехвърлянето на бизнес
центъра „Хил Тауър“ на бул. „Джеймс Баучър“ в
София. Сградата е със застроена площ от 911,90 кв. м.
и разгъната застроена площ съгласно ценообразуване
от 6064,78 кв.м, подземен гараж, заедно със
съответното право на строеж върху урегулирания
поземлен имот, в който е изграден подземния гараж и
оборудване по списък. Прехвърлянето на офис
сградата беше обявено в края на октомври 2021 г.
Сградата носи чист годишен приход от около 780 хил.
евро (над 1,5 млн. лева). Очакваната доходност е 13%
годишно. Общата стойност на сделката е 11,514 млн.
лева. Структурата на сделката предвижда използване
на собствен капитал в размер на 3,415 млн. лева
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Сега, 02 февруари 2022

Подписан е окончателен договор за
прехвърлянето на офис сградата "Хил
Тауър" на ФПП
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Компанията на Гинка Върбакова "Инерком България"
осъди Комисията за защита на конкуренцията, която
през 2018 г. не разреши сделката за придобиването на
ЧЕЗ. Решението на петчленния състав на Висшия
административен съд е окончателно. Магистратите са
уважили жалбата на "Инерком", според която КЗК е
допуснала процедурни нарушения и така е попречила
на придобиването. Чешката ЧЕЗ бе одобрила
"Инерком" за купувач, но българският антимонополен
регулатор отказа да пусне сделката. Докато траеха
споровете между пазарджишката бизнесдама и
антимонополния регулатор, чешката компания реши
да не губи повече време и продаде активите си у нас
на друга българска компания - финансовата група
"Еврохолд". Решението на съда не може да върне
"часовника назад", но сега Върбакова може да заведе
ново дело срещу държавата и по-точно срещу КЗК - за
обезщетение.

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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Гинка
Върбакова
осъди
провалената сделка с ЧЕЗ

1 Данните се отнасят за новопостроени и съществуващи
жилища (апартаменти), закупени от домакинствата.
2 Към 31.12.2020 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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(около 30%) и поемане на нов дълг от приблизително 8,1 млн. лева (около 70%).
investor.bg, 01 февруари 2022

"Топливо" апортира централата на "Синергон Холдинг" в капитала на
"Синергон имоти"
„Топливо“ АД ще апортира в капитала на „Синергон имоти“ ЕООД – дъщерно дружество
на „Синергон Холдинг“ АД, имот в центъра на София, в който се помещава централата на
холдинга, съобщават от „Топливо“ и „Синергон Холдинг“ чрез сайта x3news.com. В
началото на януари „Топливо“ и „Синергон Холдинг“ обявиха трето увеличение на
капитала на „Синергон имоти“ за последните няколко месеца. В момента капиталът на
дружеството е 30 936 100 лева, като след увеличението ще достигне 34 302 000 лева.
„Топливо“ ще получи 33 659 нови дяла всеки с номинална стойност 100 лева. Това означава,
че стойността на апортирания имот се оценява на 3 365 900 лева. През септември 2021 г.
„Топливо“ апортира в капитала на „Синергон имоти“ имоти на стойност почти 2,4 млн. лева
- складова база в кв. „Модерно предградие“ в София и газостанция в ж.к. „Хаджи Димитър“
в столицата. Срещу внесените имоти „Топливо“ получи 23 965 нови дяла, всеки с
номинална стойност 100 лева.
investor.bg, 31 януари 2022
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ИКОНОМИЧЕСКИ НОВИНИ
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Печалбата на банковата система в България в края на
миналата година достига 1,4 млрд. лева, което е със
73,8% (601 млн. лева) повече от отчетената в края на
декември 2020 г., съобщи Българската народна банка.
Това е най-високия месечен ръст на реализирания
финансов резултат през цялата минала година. За
сравнение, през 2020 г. кредитните институции
регистрираха спад на финансовия си резултат, което
се обяснява с по-слабата икономическа активност при
извънредната ситуация заради коронавирусната
пандемия. В централната банка изчисляват, че
разходите за обезценка на финансови активи, които не
се отчитат по справедлива стойност в печалбата или
загубата, в края на декември 2021 г. възлизат на 594
млн. лв., с 32,2% (282 млн. лв.) по-малко от тези
година по-рано. Собственият капитал в баланса на

1.75
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Печалбата на банките в България се
увеличи с близо 74% в края на декември
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economic.bg, 01 февруари 2022
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Бюджетният излишък за първия месец на годината се
е увеличил до 940 млн. лв. (0.7% от прогнозния БВП),
показват предварителните данни на Министерството
на финансите. Положителното бюджетно салдо е
двойно по-голямо от постигнатото през януари 2021 г.
(409.7 млн. лв.), когато финансов министър беше
Кирил Ананиев. Приходите, помощите и даренията по
консолидираната фискална програма (КФП) за януари
2022 г. нарастват спрямо отчетените за същия месец
на предходната година (с около 16.5%) до 4.33 млрд.
лв. Данъчните и неданъчните постъпления по КФП
нарастват номинално спрямо януари 2021 г. с 604 млн.
лв., докато постъпленията в частта на помощите и
даренията (основно грантове по програмите и
фондовете на ЕС) са близо до отчетените за същия
месец на предходната година. Разходите по бюджета
(вкл. вноската на Република България в бюджета на
ЕС) за януари 2022 г. са в размер на 3.39 млрд. лв. За
сравнение, разходите по КФП за януари 2021 г. бяха в
размер на 3.3 млрд. лева. Частта от вноската на
Република България в бюджета на ЕС, изплатена към
31.01.2022 г. от централния бюджет, възлиза на 133.1
млн. лв., което е в изпълнение на действащото към
момента законодателство в областта на собствените
ресурси на ЕС.

02.02.2022
1 EUR = 1.95583 BGN
1 USD = 1.73697 BGN
1 GBP = 2.34237 BGN
Икономически показатели
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Бюджетът започна годината с 940 млн. лв.
излишък
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банковата система в края на декември 2021 г. е 16,6 млрд. лв., с 316 млн. лв. (1,9%) повече
спрямо края на септември. Прирастът му е обусловен от повишението на банковата печалба
през тримесечието.
investor.bg, 01 февруари 2022

Пазарът на труда се възстановява в почти цялата страна
Въпреки резкия ръст на безработицата в началото на Covid-19 кризата през пролетта на 2020
г., когато в рамките на няколко седмици броят на безработните нарасна до 300 хиляди души,
след премахването на повечето ограничителни мерки пазарът на труда започна да се
възстановява бързо. Прегледът на данните на Агенция по заетостта (АЗ) към края на 2020 и
2021 г. сочи, че в изминалите 12 месеца в едва 30 общини се наблюдава увеличение на
безработицата, докато останалите дават ясни признаци на възстановяване на заетостта. Към
края на 2021 г. общината с най-ниска безработица остава Столична, с 1,5% от населението
в трудоспособна възраст, следвана от периферната ѝ Божурище, където делът на
безработните е 2%.
economic.bg, 31 януари 2022

БНБ очаква много по-нисък растеж и по-висока инфлация от
правителството
България ще приключи 2021 г. с 3.7% ръст на БВП, а през 2022 г. той ще се забави леко до
3.6%. Инфлацията пък в следващите месеци ще се ускори още и ще надхвърли 10%, като
във втората половина на годината ще се поуспокои, но все пак в края й ще е на нива около
или дори над сегашните - 7.5%. Това предвижда Българската народна банка в обновената
си макроикономическа прогноза. Нейните очаквания значително се влошават спрямо
предишната й прогноза от септември, но и се разминават драстично с числата, които
финансовото министерства е заложило като макрорамка за представения преди десетина
дни проектобюджет. В него разчетите са при 4.8% ръст на БВП и 5.6% средногодишна
инфлация. Ревизията в макроочакванията на БНБ само за няколко месеца е наистина
внушителна, особено по отношение на инфлацията, където прогнозата за 2022 г. се покачва
с цели 6 процентни пункта нагоре. За това, естествено, влияние имат и развитията в края на
миналата година, но също и промени в методологията на централната банка, за които
подуправителят на БНБ Калин Христов загатна още в началото на декември в интервю за
"Капитал".
Капитал, 31 януари 2022

Евростат: Българската минимална заплата е най-ниската в ЕС
България е с най-ниската минимална заплата в ЕС - 332 евро, а най-висока е в Люксембург
- 2257 евро, информира "Евростат". Дори след планираното увеличение в Бюджет 2022,
където е предвидено тя да достигне 364 евро - пак оставаме на дъното в ЕС по този
показател. Разликата между двете възнаграждения (в България и в Люксембург) е 7 пъти.
От социологическата агенция отбелязват, че голямата разлика се свива, когато се вземат
предвид цените и покупателната способност в двете държави. По този показател държавите
в Съюза могат да се разделят на четири. Такива, в които минималният доход от
възнаграждение е до 1000 евро, до 1500 евро, над 1500 евро и без въведена минимална
заплата. В 13 държави, намиращи се в източната и южната част на континента, минималната
заплата е до 1000 евро. След България, на второ място се подрежда Латвия с 500 евро, а на
трето място е Румъния с 515 евро. В горната част н таблицата в тази група са Гърция (774),
Малта (792) и Португалия (823). Във втората група са само две държави - в Словения (1074)
и Испания (1126).
Труд, 31 януари 2022
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Външният дълг на България се увеличи с 6,8% за година към ноември
Брутният външен дълг (частен и държавен) на България към 30 ноември 2021 г. възлиза на
42,012 млрд. евро, което е с 6,8% (2,662 млрд. евро). Експертите на централната банка
изчисляват, че към края на ноември краткосрочните задължения са 6,677 млрд. евро и се
увеличават със 17,2% (979,5 млн. евро) спрямо година по-рано. По данни на БНБ
дългосрочните задължения възлизат на 35,334 млрд. евро и растат с 5% (1,683 млрд. евро)
спрямо края на ноември 2020 г. По данни на БНБ дългосрочните задължения възлизат на
35,334 млрд. евро и растат с 5% (1,683 млрд. евро) спрямо края на ноември 2020 г. Към 30
ноември миналата година 63,2% (26,571 млрд. евро) от брутните външни задължения са с
остатъчен матуритет над една година. В евро са деноминирани 82,4% от брутните външни
задължения, при 84,3% година по-рано. Брутният външен дълг на сектор Държавно
управление в края на ноември е 8,254 млрд. евро. За една година той расте с 2,7% (220 млн.
евро).
investor.bg, 31 януари 2022

Депозитите в банковата система през декември отново преминаха 100
млрд. лева
Спестяванията в банките в края на декември са достигнали сумата от 101,907 млрд. лв.
(79,3% от БВП), като годишното им увеличение е 9,1%, показват предварителните данни на
Българската народна банка (БНБ). Сумата възлиза на 79,3% от БВП на страната. В същото
време депозитите на неправителствения сектор през миналия месец отново са прехвърлили
100 млрд. лева, след като през октомври и ноември слязоха под това ниво. През декември
паричното предлагане в България е разполагало със 125,776 млрд. лв., като годишният ръст
се е забавил леко до 10,7% при 10,8% годишно нарастване през ноември, изчислиха в
централната банка. През октомври ръстът на широките пари, които измерват количеството
пари, циркулиращи в българската икономика, беше 12,7%. В края на 2020 година паричното
предлагане отбеляза ръст от 10,9%, а в края на 2019 г. имаше 9,9% годишно увеличение.
Спестяванията на бизнеса в края на миналия месец са били 31,767 млрд. лв. и в сравнение с
декември на 2020 г. се увеличават с 8,5% (8,1% годишно повишение през ноември 2021
година).
investor.bg, 28 януари 2022

Рейтинг 10 Топ фирми
Водещи български предприятия от сектор "Производство на компютърна и
комуникационна техника, електронни и оптични продукти", по Общо приходи за 2020
No

Предприятие

Населено място

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

БТЛ Индъстрийз ЕАД
Фесто Производство ЕООД
Лем-България ЕООД
Оптикс АД
Райхле и Де - Масари България Пръдакшън ЕООД
Къртис Балкан ЕООД
Телетек Електроникс ЕАД
Индустриален софтуер АД
Сентилион ООД
Ай Ти Дабълю Аплайанс Компонентс ЕООД

София
София
София
София
София
София
София
София
София
Пловдив

Общо приходи,
(хил. лв.)
2019
2020
272 666
239 272
144 591
168 006
62 785
60 421
57 168
55 505
44 868
48 902
37 008
36 609
35 014
33 546
29 388
30 984
24 543
29 627
21 454
26 665

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

Марица, 01 февруари 2022

SOFIX – пет години нулево развитие

Оборот (лв.)

Основен пазар
Premium

390 879.58

Standard

8 682 450.89

АДСИЦ

2 794 670.91

Регулиран пазар общо

12 170 568.08

BGREIT: 04.01.2022 – 01.02.2022
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През изминалата седмица Комисията за финансов
надзор одобри проспект за публично предлагане на
емисия акции, издадени от „Телематик Интерактив
България“ ЕАД. Емисията е в размер до 400 000 нови
обикновени, безналични, поименни, свободно
прехвърляеми акции с номинална стойност 1 лев всяка,
които ще бъдат издадени в резултат на увеличаване на
капитала на „Телематик Интерактив България“ ЕАД,
гр. София, и до 400 000 броя съществуващи акции с
емисионна стойност за всяка нова и съществуваща
акция, определена в ценовия диапазон от 50 лева
(минимална емисионна стойност) до 75 лева
(максимална емисионна стойност). Това е първата
компания от игралният сектор, която излиза на
българския фондов пазар. През последните две години
дружеството отбеляза огромен ръст. За 2020 г.
компанията постига растеж на приходите от 517%
спрямо 2019 г., а очакванията за 2021 г. са той да бъде
около 200%.

БФБ-София
Седмичен оборот
24 - 28 януари 2022 г.
Пазар

04.01

Първа компания от игралния сектор излезе
на борсата

BGBX40: 04.01.2022 – 01.02.2022
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SOFIX: 04.01.2022 – 01.02.2022
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Много от „ракетите“ на БФБ, които допринесоха за
повишението на индексите, върнаха част от
спечеленото и потопиха индекса. Ако погледнем
година назад и ръстът на SOFIX вече е наполовина на
този за цялата изминала 2021-ва година – в размер на
около 20%.

138.0

04.01

Изминалата 2021-ва година бе изключително добра за
инвеститорите на БФБ. Всъщност, тя беше невиждано
добра от много години насам, като индексът на сините
чипове SOFIX се повиши с над 40%. След началото на
януари обаче и към днешна дата, нещата вече далеч не
изглеждат чак толкова добре.

На инвеститорите им се припомни по неприятен начин,
че нещата на родния капиталов пазар могат лесно и бързо да се върнат към нормалното –
слаба ликвидност, лошо представяне на индекса и летаргия... Точно както изглеждат
нещата, ако погледнем към един по-дългосрочен хоризонт – от три или пет години...
А именно – на база на последните нива на индекса на сините чипове, той е отбелязал почти
нулева промяна през последните пет години – по-точно понижение от 0.7%.
Не много по-добре изглеждат нещата, ако скъсим малко хоризонта до три години. За този
не особено кратък хоризонт, индексът на сините чипове SOFIX се е повишил с 5.8% - един
също не особено задоволителен резултат.
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До голяма степен влошаването на резултатите се предопределя от лошото представяне на
индекса на сините чипове през последния един месец, когато той загуби 5% от стойността
си. Всъщност, ако завърши при настоящите си нива, това би било едно доста нетрадиционно
представяне на индекса през януари, в исторически план, защото първия месец на годината,
традиционно е сред най-добрите за пазара. Но, както се казва – историческото представяне
на един актив не е гаранция за бъдещото му такова.
И все пак- нещата не изглеждат чак толкова лоши от техническа гледна точка. Дори
напротив! Последният знак – златното пресичане при SOFIX, случило се в края на декември
бе изключително позитивен сигнал за пазара и средносрочния му тренд.
infostock.bg, 26 януари 2022.

* 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

LNG терминалът при Александруполис ще
даде
възможност
за
увеличаване
на
капацитета на IGB след старт на търговската
експлоатация
Терминалът за втечнен природен газ (LNG) близо до
Александруполис - ключов проект за регионалната
сигурност на доставките и диверсификацията на природен
газ - вече има одобрено окончателно инвестиционно
решение. Благодарение на стратегическата синергия
между гръцкия проект и газопровода IGB, окончателното
решение за реализацията на терминала ще стимулира
допълнително пазарния интерес към IGB, създавайки
нови възможности за увеличаване на капацитета на
газопровода и осигуряване на обратен поток на природния
газ в посока България-Гърция. Проектът, който
предвижда плаващо съоръжение за съхранение и
регазификация (FSRU) близо до гръцкия град
Александруполис, ще се свързва с гръцката газопреносна
система чрез 28-километров газопровод. LNG терминалът
се разработва от Gastrade, където акционери са гръцкият
национален газопреносен оператор DESFA, българският
оператор „Булгартрансгаз“, кипърската компания GasLog,
фамилията Копелузу и един от акционерите на ICGB –
гръцката национална компания DEPA (част от IGI
Poseidon с 50% дялове в проектната компания).
3e-news, 02 февруари 2022

„Хиполенд“ инвестира €10 млн. в собствен
ритейл парк извън София и мисли за втори
На картата на ритейл парковете ще се появи нов играч
съвсем скоро. Веригата хипермаркети за детски и
бебешки стоки „Хиполенд“ навлиза с два собствени
проекта. Местоположението на първия ще е извън София,
а планираната инвестиция е на стойност 10 млн. евро.
Всеки ритейл парк е сериозна инвестиция за нас. Ще
разчитаме на банково кредитиране за част от сумата,
както и собствено самоучастие, каквито са условията на
банките. В момента едно от сравнително лесните неща в
бизнеса е осигуряването на финансиране поради
свръхликвидността на всички банки“, коментира за
economic.bg основателят и изпълнителен директор на
„Хиполенд“ Мариан Колев, който е и член на УС на
Сдружение за модерна търговия. Колев се надява ритейл
паркът да отвори врати в средата на 2023 г.
money.bg, 02 февруари 2022

ING Bank се премести в нов
офис в България
На 31 януари 2022 г. ING Bank,
клон София, се премести на
ново място, съобщиха от
банката. Офисът се намира до
Bulgaria Mall в София, на бул.
България 69, офис кула B, ет. 10.
Новият офис е единственият
клон на ING в България и ще
има функциите както на
централен офис, така и на офис
за кореспонденция с клиенти и
партньори.
economy.bg, 01 февруари 2022

"Лили Дрогерие" откри
своя 100-тен магазин в
България
„Лили Дрогерие" е първата
верига на пазара за дрогерийни
стоки в България, която вече
оперира със 100 магазина. Така
11 години след откриването на
първия си обект в София "Лили
Дрогерие" откри своя 100-тен
магазин на 11 декември 2021 г.
Само за последните два месеца
от изминалата година веригата
откри свои пет нови магазина в
Смолян, Сандански, Петрич,
Дупница и Панагюрище и вече
присъства в 30 града в страната.
Капитал, 31 януари 2022

“Кроношпан
България”
планира
да
изгради
фотоволтаична
инсталация
Покривна
фотоволтаична
инсталация планира да изгради
“Кроношпан България” във
Велико Търново. Инсталацията
ще е с обща мощност 8 Mwp и
ще се използва за собствени
нужди. Тя ще е разположена
върху
покривите
на
съществуващи
сгради
на
предприятието.
Инвестиционното намерение е
входирано в Община В.
Търново и в Регионалната
инспекция по околна среда и
води.
Янтра, 28 януари 2022
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„Ате пласт“ ООД започва изграждане на фабрика за печат в Стара Загора
Бизнес център Стара Загора на Банка ДСК, съвместно с дъщерното дружество на банката
„Регионален фонд за градско развитие“ АД, ще финансират „Ате пласт“ ООД за
изграждането и оборудването на нова фабрика за печат на гъвкави опаковки в
Индустриална зона „Загоре“ в гр. Стара Загора. В края на 2021 г. страните сключиха договор
за кредит в размер на над 16,3 млн. лева, от които над 6 млн. лева са рециклирани средства
по инициатива JESSICA, представляващи национален ресурс по ОП „Региони в растеж“
2007 – 2013, осигурен чрез Фонда на фондовете. Инвестицията в нова печатница е част от
дългосрочната стратегия на „Ате пласт“ за разширение на производствената база,
увеличение и автоматизиране на производствените мощности. Производството в новата
база ще включва печат, ламиниране и конфекциониране на гъвкави опаковки за хранителновкусовата, строителната, мебелната, хигиенната и санитарна промишленост. Инвестицията
ще допринесе за устойчивото икономическо развитие на региона. Строителните дейности
се очаква да бъдат завършени и фабриката да е изцяло функционираща до края на 2022 г.,
като в новия завод ще се открият 21 нови работни места.
investor.bg, 02 февруари 2022

Датската JYSK инвестира 12 млн. евро в разширение на логистичния си
център в Божурище
Датската верига за мебели и стоки за дома JYSK ("Юск") започва разширение на своя
складов и дистрибуционен център в Божурище. Новата инвестиция е 12 млн. евро. Очаква
се строителните дейности да приключат през ноември тази година, съобщиха от
компанията. Новата складова част, подобно на вече действащите, ще е напълно
автоматизирана и ще се използва за съхранение, пакетиране, подготовка и експедиция на
стокови на JYSK. Тя ще бъде разположена върху 14 170 кв. метра площ и ще включва 33
нови рампи за товаро-разтоварни дейности. Новото разширение ще увеличи капацитета на
JYSK за обслужване както в България, така и в останалите страни на Балканите,
включително Турция, където предстои откриване на първи магазин през април 2023 г.,
съобщиха от дружеството. С инвестицията в Божурище компанията ще се разпростре върху
109 хил. кв. метра обща площ и ще има капацитет от 148 рампи и 122 хил. палетоместа.
Капитал, 01 февруари 2022

„Лукойл Нефтохим Бургас“ започва нов екологичен проект и ограничава
потреблението на вода
„Лукойл Нефтохим Бургас“ АД пристъпва към реализацията на проект LIFE WATEROIL.
Представители на предприятието и партньорите в инициативата представиха проекта пред
обществеността в рамките на Кръгла маса, организирана в онлайн формат. Проектът
включва мероприятия за намаляване на потреблението на вода от язовир „Мандра“ чрез
утилизация на технологичния кондензат на инсталацията за хидрокрекинг на гудрона, и по
замяна на системата за аерация в пречиствателните съоръжения на „Лукойл Нефтохим
Бургас“ АД с по-ефективна. Това ще намали потреблението на електроенергия и горива в
предприятието, като същевременно ще съкрати емисиите на СО2 в атмосферата с 1 000
тона/годишно. Дейностите по проекта включват и внедряване на технологията Eurovix за
пречистване на отпадните води на рафинерията чрез използване на специфични
биоактиватори. Проектът LIFE WATEROIL получи частично финансиране от Европейския
съюз по Програмата LIFE, като инициатива, подобряваща екологичната обстановка в
региона. Партньори в този проект са Община Бургас, Университет „Проф. д-р Асен
Златаров“ и EUROVIX SPA – водеща италианска компания в областта на приложните
биотехнологии.
3e-news, 28 януари 2022
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АНАЛИЗИ

Недостигът на два ключови ресурса заплашва икономиката
Дейността на земеделците е в риск, а това може да доведе до ново поскъпване на
храните
2022-а трябваше да е година на „връщане към нормалното“, но в края на януари изглежда,
че нещата се влошават, пише OilPrice в свой анализ. Изданието обръща внимание на два
глобални недостига, които трябва да бъдат следени внимателно, защото продължаващата
тенденция на дефицит при тях може да забави икономическото възстановяване. Става дума
за добре известната липса на чипове и бързо нарастващата такава на торове.
Преди дни Wall Street Journal предупреди за опасността от „високите дени на торовете,
които тежат на фермерите в развиващия се свят“. Поскъпването им засяга широк спектър
производители – от тези на авокадо, царевица и кафе в Южна Америка до отглеждащите
плантации с кокосови орехи и маслени палми в Югоизточна Азия. Проблемът с торовете
затруднява земеделието и принуждава мнозина да ограничат дейността си.
Това означава, че сметките за хранителни стоки могат да се повишат още повече през 2022
г., след като цените през миналата година вече скочиха до 10-годишен връх. В бедните
части на света пък това вещае изостряне на глада, включително заради загубата на работни
места в резултат на пандемията. Политиците ще трябва да се борят с растящата инфлация.
Изключително високите цени на торовете могат да доведат само в Африка до намаляване
на селскостопанската продукция до количества, еквивалентни на хранителните нужди на
100 милиона души, алармира Международният център за развитие на торове.
Кризата там ще се разпространи в западния свят. Данните показват, че цените на
фосфорните и калиевите торове са се увеличили повече от два пъти в Канзас, докато
азотните торове са се увеличили над четири пъти. В опит да се избегне намаляването на
посевите на някои места по света дори се прибягва до създаване на домашен тор от
собствени отпадъци.
Другият голям недостиг
Това е продължаващият дефицит на компютърни чипове. За него се пише и говори вече
около година. Недостигът на изчислителни компоненти наложи многократни затваряния на
големи фабрики, като първоначалният и то доста силен удар бе понесен от автомобилната
индустрия. Кризата обаче се разпространи до всевъзможни сектори – от телефони и
компютри до битови уреди. В статията се обръща внимание и на необходимостта от
полупроводници за направата на медицински устройства. „Автомобилните производители
произведоха близо 8 милиона коли по-малко през миналата година от очакваното, което
според някои анализатори е довело до повече от 210 милиарда долара пропуснати приходи“,
посочва секретарят по търговията на САЩ Джина Раймундо.
През 2021 г. цените на автомобилите предизвикаха една трета от инфлацията, главно защото
нямаме достатъчно чипове“, казва Раймундо. Ако има допълнителни смущения в
производството на чипове тази година, 2022 г. лесно може да се окаже още по-лоша.
Предстои да се намали зависимостта от Азия, където се намират почти всички фабрики за
полупроводници. Неслучайно през последните месеци се чу за инвестиции в размер на
десетки милиарди долари в изграждането на нови заводи. Ще отнеме обаче време те да
заработят и да подпомогнат веригата на доставки.
investor.bg, 26 януари 2022
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Камара на професионалните оценители

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
 ОНЛАЙН КУРС: „БЮДЖЕТИРАНЕ.
БЮДЖЕТИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ“

БЮДЖЕТЕН

ПРОЦЕС.

ТЕХНИКИ

ЗА

КОГА: 27 - 28 януари 2022, 09:30 - 13:00 ч.
КЪДЕ: Online

 СЕМИНАР „УПРАВЛЕНИЕ НА СТРЕСА И ПРЕВЕНЦИЯ. МОДЕЛИ ЗА ВЗЕМАНЕ НА
КЛЮЧОВИ РЕШЕНИЯ“
КОГА: 16 февруари 2022, 09:00 - 18:00 ч.
КЪДЕ: Хотел Будапеща, София, ул. Будапеща 92

 ОНЛАЙН
СЕМИНАР:
„АКТУАЛНИ
ПРОБЛЕМИ
НА
НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И СТАБИЛИЗАЦИЯ (ПРАКТИКА НА ВКС)“

ТЪРГОВСКАТА

КОГА: 17 – 18 февруари 2022, 09:30 - 12:45 ч.
КЪДЕ: Online

 УЕБИНАР „ПСИХОЛОГИЯ НА ЦЕНИТЕ И КАК ДА ПЕЧЕЛИМ ПОВЕЧЕ С
„ПРАВИЛНА“ ЦЕНОВА СТРАТЕГИЯ“
КОГА: 16 март 2022, 19:00 - 20:50 ч.
КЪДЕ: Online

 СЕМИНАР „TЪРГОВСКО ПРАВО ЗА МЕНИДЖЪРИ ЗАКУПЧИЦИ И ДОСТАВЧИЦИ“
КОГА: 6 април 2022, 09:15 - 17:30 ч.
КЪДЕ: Сити Хотел Бест Уестърн, София, ул. Стара планина, 6

 ОБУЧЕНИЕ „БИЗНЕС ЕТИКЕТ И ОНЛАЙН БИЗНЕС ЕТИКЕТ – ТАЙНИТЕ НА
ДОБРИЯ СТИЛ, ПРОТОКОЛ, БИЗНЕС ЕТИКА И ПОВЕДЕНИЕ В ОБЩЕСТВОТО“
КОГА: 14 април 2022, 09:30 - 16:00 ч.
КЪДЕ: Сити Хотел Бест Уестърн, София, ул. Стара планина, 6

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

