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Бургас

2021'Q2

2021'Q1

2020'Q4

2020'Q3

2020'Q2

2020'Q1

2019'Q4

2019'Q3

2021'Q3

133.47

135
130
125
120
115
110
105

Русе

2021'Q2

2021'Q1

2020'Q4

2020'Q3

2020'Q2

2020'Q1

2019'Q4

2019'Q3

2021'Q3

147.10

150
145
140
135
130
125
120

Стара Загора
155
150
145
140
135
130
125
120

2021'Q3

2021'Q2

2021'Q1

2020'Q4

2020'Q3

2020'Q2

2020'Q1

149.55

2019'Q3

Досегашният собственик на ПФК "Берое" държавната
ТЕЦ "Марица изток 2" прехвърли в петък на
сдружението с нестопанска цел "Сдружение за
подкрепа на футбола - Берое" акциите на клуба за 1
лев, потвърдиха от сдружението. Това стана
възможно след решение на ръководството на БЕХ,
което заседава в сряда в Раднево. Официално акциите
са на стойност 5 480 000 лева. Клубът преминава в
ръцете на сдружението с изчистени задължения към
НАП и община Стара Загора, но с неплатени за януари
заплати на футболисти, треньори и служители на
детско-юношеската школа. Да осигури пари за
януарските заплати грижата вече е на СНЦ
"Сдружение за подкрепа на футбола - Берое". Според
запознати, в договора за прехвърляне на акциите
имало клауза, според която ако сдружението не се
справи с осигуряването на пари за заплати до 31 март
- т.е. за заплатите за януари и февруари, държавната
ТЕЦ ще си върне собствеността над клуба.
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3e-news, 01 март 2022

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

2019'Q3

Топлоелектрическата централа на биомаса в Ихтиман
ще получи нова възможност за развитие. На 15 март
синдикът на дружеството в несъстоятелност ще го
предложи на публичен търг с начална цена 753 хил.
лв. Основният обезпечен кредитор „Агенция за
събиране на вземания“ ЕАД, част от B2Holding, е
отворен и за разговори за продажба на вземанията,
заедно с обезпеченията. Централата, която се намира
до железопътната гара на града, не е прекъсвала
работа от отварянето си през 2010 г. И в момента на
нея разчитат десетки потребители, основно общински
и държавни институции, а община Ихтиман отбелязва
сериозно намаление на разходите за отопление на
общински сгради и осезаем спад в замърсяването на
въздуха. Котелът на ТЕЦ Ихтиман е с капацитет 3 MW
топлинна енергия. Доставчик на цялото оборудване на
централата е компанията „Биомакс“ – Австрия.

2019'Q3

Търси се инвеститор за ТЕЦ Ихтиман

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.
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"Холсим България" придобива бетонов възел в столичния квартал
"Дружба"
Един от най-големите производители на цимент и бетон в страната "Холсим България" АД
планира да придобие изцяло "Транспорт строй" АД. Това става ясно от съобщение за искане
на концентрация от "Холсим България" АД, постъпило в Комисията за защита на
конкуренцията. "Транспорт строй" АД също осъществява дейност на пазара на
производство и продажба на бетон на територията на София и околността. По
предварителни данни за 2021 г. дружеството реализира оборот от над 9 млн. лева. "Целта
на планираната сделка е придобиване на 70% от капитала на "Транспорт строй" АД",
разясниха за money.bg от "Холсим България" АД. От съществено значение в случая е, че
придобиващото предприятие "Холсим България" АД вече упражнява контрол върху
придобиваното предприятие посредством притежаваните от него 30% от акциите от
капитала на дружеството, както и чрез участието на г-н Росен Папазов - изпълнителен член
на УС на "Холсим България" АД в Съвета на директорите на "Транспорт строй" АД.
Планираната концентрация цели придобиването на пряк контрол от страна на "Холсим
България" АД върху "Транспорт строй" АД като съществуващият съвместен контрол ще се
трансформира в едноличен.
money.bg, 28 февруари 2022

НИКМИ продаде 4-звездния си хотел на белгийци за хъб на работещи
номади
Собственикът на "Мелексис" ще тества в Suit хибриден модел на дистанционна работа,
настаняване и co-working. Строително-хотелската компания НИКМИ продаде
четиризвездния си хотел Suite на белгийската WorkNomads. Сделката за сградата в
"Студентски град" е за 10 млн. евро и е финализирана миналия октомври. В резултат
НИКМИ остава с петзвездните "Гранд хотел София" и "Милениум". Договарянето на
сделката отнема около шест месеца. Постигнатата цена според Имотния регистър е 19.4
млн. лева, което е 9.93 млн. евро. При хотелските сделки понякога извън имота
допълнително се плаща за обзавеждане, оборудване и пр., но няма информация как е било
в случая. "Хотел Suite ще стане хъб за гъвкаво настаняване и съжителство на работещи
номади. Ще функционира по хибриден модел - хотел и жилища с условия за co-working,
офиси и множество възможности за почивка.
Капитал, 25 февруари 2022

"Cлoвeния Бpoyдбaнд" ce oтĸaзa oт cдeлĸaтa c бългapcĸaтa ІТ ĸoмпaния
"Teлeлинĸ"
"Cлoвeния Бpoyдбaнд" C.a.p.л. (Slovenia Broadband S.a.r.l.), Люксембург, e оттеглила
уведомлението в Комисията за защита на конкуренцията за нaмepeниeтo cи дa пpидoбиe
ĸoнтpoл върху "Teлeлинĸ Бизнec Cъpвиcиc Гpyп" AД и неговите дъщерни дружества. Toвa
cтaвa яcнo oт peшeниe нa регулаторния орган, c ĸoeтo oбpaзyвaнoтo oт КЗК пpoизвoдcтвo
ce пpeĸpaтявa. Πpипoмнямe, чe кандидат-купувачът внесе своите документи в регулатора
на 29 декември миналата година, а KЗK oбpaзyвa пpoизвoдcтвo зa анализ на ĸoнцeнтpaцията
между двете компании. На 27 януари тази година в антимонополния орган е получено
писмо, с което уведомителят „Словения Броудбанд“ оттегля подаденото уведомление за
разрешаване на концентрация, с искане образуваното производство да бъде прекратено.
Съгласно разпоредбата на Закона за защита на конкуренцията, в случай на образувано пред
КЗК производство, същото се прекратява с решение на комисията, когато уведомителят
оттегли искането си за разрешаване на концентрация.
Банкеръ, 24 февруари 2022
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Увеличението в цената на тока продължава да вдига
производствените цени в България и през януари.
Цените на производител са се повишили с 32,6% на
годишна база през първия месец на тази година. Това
показват
актуални
данни
на
Националния
статистически институт (НСИ). През декември
увеличението на годишна база беше 30,8%, а през
ноември годишното повишение достигна 31%, което
беше рекорд, откакто през 2001 г. започва да се води
тази статистика. През миналия месец цените на
производител пак се ускоряват до нов рекорд.
Индексите на цените на производител измерват
средното изменение на цените на промишлените
продукти, произвеждани и продавани от българските
предприятия. Те могат да се разглеждат като ранен
измерител на инфлацията. В НСИ отчитат, че общият
индекс на цените на производител през януари на
месечна база расте с 3,2%. За сравнение през декември
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Цената на тока продължава да ускорява
ръста на производствените цени
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3e-news, 01 март 2022
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Брутният външен дълг на България в края на декември
2021 г. възлиза на 41,529 млрд. евро (61,8 на сто от
прогнозния вътрешен продукт – БВП). Това е с 1,902
млрд. евро (4,8 на сто) повече в сравнение с края на
декември 2020 г., сочат публикуваните днес данни на
БНБ. В края на декември 2021 г. краткосрочните
задължения са 6,7 млрд. евро (16,2 на сто от брутния
дълг или 10 на сто от БВП) и се увеличават с 641,5 млн.
евро (10,6 на сто) спрямо края на декември 2020 г.
Дългосрочните задължения съответно възлизат на
34,8 млрд. евро (83,8 на сто от брутния дълг, 51,8 на
сто от БВП), като се увеличават с 1,26 млрд. евро (3,8
на сто) спрямо края на декември 2020 г. Към края на
декември 2021 г. 26 029.1 млн. евро (62.7%) от
брутните външни задължения са с остатъчен
матуритет над една година. В евро са деноминирани
82.5% от брутните външни задължения, при 85%
година по-рано. Брутният външен дълг на сектор
Държавно управление в края на декември 2021 г. е
8,259 млрд. евро (12,3 на сто от БВП). Но годишна база
той се увеличава с 236,7 млн. евро (3 на сто).
Външните задължения на Централната банка са 1989.2
млн. евро (3% от БВП).

02.03.2022
1 EUR = 1.95583 BGN
1 USD = 1.75222 BGN
1 GBP = 2.34822 BGN
Икономически показатели

март'19

Брутният външен дълг е нараснал с близо 2
млрд. евро за една година

Безработица: 4.9%, януари 2022
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2021 г. поскъпването беше с 1,7%, доста по-малко, отколкото през ноември спрямо
октомври – 8,4%. Статистиката регистрира повишение на годишна база в цените при
производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 85,7%, в
преработващата промишленост – със 17,1%, и в добивната промишленост – с 3,9%. В
преработващата промишленост значителен ръст е отчетен при: производството на химични
продукти - с 34,9%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с
27,4%, и производството на основни метали - с 27,3%.
investor.bg, 01 март 2022

Печалбата на банките в България се е увеличила с близо 40% през януари
Печалбата на банковата система в България е достигнала 108 млн. лева към края на януари,
нараствайки с 39,5% (31 млн. лв.) на годишна база, отчете Българската народна банка.
investor.bg припомня, че миналата година банките реализираха 1,4 млрд. лева печалба.
Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност
в печалбата или загубата, в края на миналия месец достигат 37 млн. лв. (при 36 млн. лв.
година по-рано). По данните на централната банка през януари активите на банковата
система се увеличават със 735 млн. лв. (0,5%) до 136,1 млрд. лв. В структурата им делът на
кредитите и авансите нараства до 63,4% в края на януари, а този на позицията пари, парични
салда при централни банки и други депозити на виждане намалява до 15,9% (при съответно
дял от 58,2% и 21% в края на декември 2021 г.). Дълговите ценни книжа заемат 16,1% от
общите активи (16,3% в края на декември 2021 г.). Отношението на ликвидно покритие
нараства до 304,5% в края на януари 2022 г. (при 274,1% в края на декември 2021 г.).
Ликвидният буфер е 34,3 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци – 11,3 млрд. лв.
(при съответно 41,5 млрд. лв. и 15,1 млрд. лв. в края на декември 2021 г.).
investor.bg, 01 март 2022

Обемът на депозитите в банките спада през януари на годишна база
Обемът на депозитите на новите договори, които бизнесът и гражданите в България са
направили в банките през януари, намалява на годишна база, като спадът при спестяванията
на домакинствата е по-голям. В сравнение с месец по-рано обаче, депозитите на фирмите в
сключените договори с договорен матуритет в евро отбелязват най-голям ръст. Това
констатира статистиката с предварителни данни на Българска народна банка (БНБ). През
миналия месец най-сериозно е намалението на средната лихва на депозитите на фирмите,
направени в левове и на годишна, и на месечна база. През януари 2022 г. в сравнение с
декември 2021 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет (ДДМ) в
левове намалява с 0,20 процентни пункта до -0,39%, а по тези в евро – с 0,04 пр. п. до 0,02%.
Средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро се запазват на нива
от 0,00%. Обемът на новия бизнес по депозитите с договорен матуритет в левове за един
месец се понижава със 7,9% (9 млн. лв.) до 106 млн. лв., а по тези в евро се повишава с
65,8% (29,7 млн. лв.) до 75 млн. лв.
investor.bg, 28 февруари 2022

Инфлацията в България през януари изпреварва средната за ЕС
Годишна инфлация от 7.7% през януари, спрямо 6.6 на сто през декември 2021 г., при средна
за целия ЕС от 5.6%, спрямо 5.3 на сто през декември, и 5.1 на сто за еврозоната, спрямо 5.0
на сто през предходния месец. Това показват обявените данни от статистическата служба
на ЕС „Евростат“. Година по-рано, през януари 2021 г., потребителските цени нараснаха с
0.9% за ЕС и с 1.2 на сто за еврозоната, докато за България „Евростат“ отчита дефлация (0.3%). Според данните, през миналия месец колкото българската инфлация е отчетена в
Словакия, а по-голяма е регистрирана в Полша (8.7%), Чехия (8.8%), Естония (11.0%) и
Литва (12.3%). Най-ниска инфлация регистрира „Евростат“ за Франция (3.3%), Португалия
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(3.4%) и Швеция (3.9%).През януари най-голям принос за годишната инфлация в
еврозоната има енергията (+2.80 процентни пункта), следвана от услугите (+0.98 пр.п.),
храните, алкохола и тютюна (+0.77 пр.п.) и неенергийните промишлени стоки (+0.56 пр.п.),
сочат още данните на „Евростат“.
3e-news, 24 февруари 2022

Рейтинг 10 Топ фирми
Водещи български предприятия от сектор "Производство на изделия от каучук и
пластмаси", по Печалба за 2020 г.
No

Предприятие

Населено място

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Теклас България ЕАД
Пластхим Т АД
Хамбергер България ЕООД
Виас ЕООД
Фибран България АД
Екстрапак ООД
Готмар ЕООД
Каучук АД
Стандард Профил България ЕАД
Гуала Клоужърс България АД

Кърджали
Тервел
Севлиево
Шумен
София
Велико Търново
Съединение - Пд
София
Стара Загора
Казанлък

Печалба (хил. лв.)
2019
2020
55 061
72 016
10 065
32 131
8 956
17 662
13 805
13 869
6 867
12 083
5 643
8 428
7 816
7 147
6 054
5 892
2 519
4 557
2 726
4 433

Информационна система на българските предприятия (BEIS) www.beis.bia-bg.com
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Какво да очакваме от SOFIX през март?

БФБ-София
Седмичен оборот
21 - 25 февруари 2022 г.
Пазар
Оборот (лв.)

Февруари приключи и той бе изключително негативен
за родните индекси в светлината на военния конфликт
в Украйна и лошото представяне на световните
Основен пазар
борсови индекси. Индексът на сините чипове SOFIX
Premium
910 449.40
приключи втория месец на годината със загуба от 3.8%,
Standard
8 516 454.77
което не е чак толкова лош резултат на фона на
АДСИЦ
932 677.42
случващото се на останалите борси в Европа и по
Регулиран пазар 10 854 851.15
света. Всъщност, връщането на индекса може и да не е
общо
чак толкова лоша новина за инвеститорите, които стоят
встрани от пазара, както и за тези, които искат да
BGREIT: 28.01.2022 – 01.03.2022
допълнят портфейлите си. Защото спада все още е в
графата „корекция“ и може да бъде последван от
възстановяване на ръста, при разсейването на
„геополитическата мъгла“. Понижението на SOFIX от
около 10% от върха му в началото на януари го отвежда
в територия на корекция. В същото време това му дава
свежа глътка въздух на фона на „свръхкупеността“ му
преди това. Индексът на относителната сила RSI на
индекса се понижи от 85 пункта, при върха на
BGBX40: 28.01.2022 – 01.03.2022
бенчмарка, до около 48 пункта към днешна дата. Още
малко надолу за SOFIX и е напълно възможно той да
отиде на „свръхпродадена“ територия.
От друга страна, на 23-ти декември станахме свидетели
на „златно пресичане“ на седмична графика, като това
изключително позитивно техническо формирование е
все още в сила и предвещава добро представяне за
пазара, поне докато е в сила. Според техническия
SOFIX: 28.01.2022 – 01.03.2022
анализ, подобно пресичане сочи промяна на
средносрочния и дългосрочния тренд към по-добро.
Нещо, от което БФБ се нуждае от много време насам.
Инвеститорите трябва да имат предвид, че подобни
„златни пресичания“ се случват относително рядко.
Пресичането (трайно такова) на двете средни величини
при SOFIX се е случвало десетина пъти в историята му,
като след това сме ставали свидетели на изключително
повишение на показателя през следващите години.
Ако погледнем назад в историята на индекса обаче, ще видим, че първото „златно
пресичане“ се случва през август на 2001-ва година, а последвалия възходящ тренд до
следващото „смъртоносно пресичане“ продължава цели седем години и носи повишение на
индекса от близо 17 пъти.
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investor.bg, 01 март 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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ETEM Gestamp инвестира 120 млн. лв. за
разширяване на производството в завод за
автомобилни части в София
Компанията ETEM Gestamp инвестира над 120 милиона
лева в разширяването на производството си в завод за
компоненти за електромобили в София. Това стана ясно
по време на организирано от фирмата събитие, на което
присъства Министърът на иновациите и растежа Даниел
Лорер. Според новите инвестиционни планове на
компанията в новата база ще бъдат развити технологиите
и ще бъде изградено напълно автоматизирано вътрешно
логистично решение. Освен това проектът ще създаде и
над 130 работни места за квалифициран персонал през
следващите 2 години. ETEM Gestamp е сред малкото
компании в Европа, които произвеждат алуминиеви
профили, отговарящи на най-високите стандарти на
автомобилната индустрия. Те се доставят до водещи
автомобилни производители и доставчици на оборудване,
сред които са BMW, Audi, Daimler, Porsche и VW. По
време на представянето на плановете на компанията
присъстваха генералният директор на "Етем Гестамп"
Емануил Фундукис, гръцкият посланик у нас Димитриос
Хронопулос, както и ръководството на Гръцкия бизнес
съвет в България.
money.bg, 01 март 2022

"Мултивак" разширява завода си в България
Първа копка за разширение на предприятието на
компанията за опаковане "Мултивак" (MULTIVAC) в
индустриалната зона в Божурище бе направена днес. На
площ от 5268 квадратни метра ще бъдат изградени
производствени и монтажни зони, както и модерни офиси.
Инвестицията е в размер на 8,7 млн. лева. Завършването
на разширението на производствената база е предвидено
да стане през декември тази година. "Заводът в Божурище
се развива в положителна посока, откакто бе пуснат в
експлоатация преди три години и половина и мощностите
са напълно заети. Това включва оборудване с най-нови
технологии, отдели за монтажни дейности и също така
споделени услуги, обслужващи различни компании от
групата
"Мултивак".
С
разширението
на
производствената ни сграда ще бъдат отворени нови
производствени зони и ще се увеличи капацитетът на
съществуващите. Освен завода в България компанията
има още 12 производствени обекта в Германия, Австрия,
Испания, Бразилия, Китай, Япония и САЩ, както и над 80
компании за продажби и предоставяне на услуги по целия

Първите по рода си
ресторанти с Строят нов
квартал на мястото на
бившия завод „Камбана“
Правят модерна кравеферма в
региона
Модерна кравеферма предстои
да бъде изградена в село
Джулюница. Инвестиционното
намерение е на земеделския
производител Симеон Захариев
и е входирано в Регионалната
екоинспекция и в Община
Лясковец. Имотът, върху който
ще
бъде
изградено
стопанството, е с площ от 2847
кв. м.
Янтра, 02 март 2022

Обсъдиха инвестиционно
намерение за изграждане
на завод за отпадъци край
Стара Загора
Инвестиционно намерение за
изграждане на комплекс за
сепариране на твърди битови
отпадъци, неподлежащи на
последващо рециклиране, и
производство на зелена енергия
от тях, представи на обществено
обсъждане управителят на
фирма „Еко Гарб“ Николай
Тодоров.
Проектът
на
компанията
включва
съоръжението
да
бъде
изградено на площ от 10 дка в
района на Регионалното депо за
отпадъци до село Ракитница.
divident.eu, 28 февруари 2022

Космическата
компания
Launcher
мести
украинския си офис в
София
Американската
космическа
компания
Launcher
мести
базиран в Днипро, Украйна свой
офис в българската столица
София, става ясно от изявление
на фирмата. Мярката се налага
във връзка с възникналия
военен конфликт в страната.
money.bg, 28 февруари 2022
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свят. "Мултивак" е компания за опаковане на всички видове хранителни продукти,
биологични и медицински продукти, както и на промишлени стоки. Портфолиото й
включва различни технологии за опаковане, както и решения за автоматизация, системи за
етикетиране и контрол на качеството. Персоналът на групата в целия свят е около 6900
души.
БТА, 25 февруари 2022

Екологична ТЕЦ за 35 млн. лева строи „Свилоза“ – Свищов
Екологична ТЕЦ, ползваща природен газ и дървесина, се изгражда на територията
свищовското предприятие „Свилоза“, научи „Борба“. Основното гориво, което ще се ползва
при производството на енергия, ще бъде отпадъчна дървесина при производството на
целулоза и биомаса от селскостопанска продукция, уточни изпълнителният директор инж.
Михаил Колчев. Инсталацията ще произвежда пара и електроенергия. Електрическата
мощност е 16 MWчаса, което напълно ще задоволява потребностите на „Свилоза“.
Излишъкът ще се продава на НЕК. Реалното изграждане на ТЕЦ-а е започнало през
миналата година, като до края на 2022 г. строителството трябва да е приключило. 35
милиона лева е стойността на инвестицията. Средствата са банково финансиране и
собствени инвестиции. Оборудването вече е закупено и доставено от Китай. Пристигнала е
и втора група китайски специалисти, които монтират инсталацията и обучават работниците
за бъдещата централа.
Борба - Велико Търново, 25 февруари 2022

ICGB подаде заявление за сертифициране като независим преносен
оператор
Проектната компания ICGB, която отговаря за реализацията на интерконектора ГърцияБългария, стартира процедурата за сертифициране като независим оператор на преносна
мрежа. Съответните документи са подадени на 16-ти февруари и следва да бъдат разгледани
от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Аналогично заявление е подадено
и към националния енергиен регулатор на Гърция – RAE, съобщават от ICGB. След
въвеждането на интерконектора в търговска експлоатация, предвидено за юли тази година,
ICGB ще бъде оператор на газопровода. Това изисква предварителна сертификация на
компанията като независим оператор на преносна мрежа. Изпълнението на процедурата е
законово задължение и е едно от условията на Решението за изключение от задължението
за достъп на трети страни, за регулирани тарифи и за отделяне по собственост.
Максималният възможен срок на цялата процедура по сертифициране е 6 месеца от датата
на подаване.
3e-news, 24 февруари 2022

ЕСО иска да изгради 10 хил. станции за електромобили в България
България прави първи крачки към изграждането на адекватна инфраструктура от зарядни
станции за електромобили на територията на цялата страна. Електроенергийният системен
оператор (ЕСО) подписа Меморандум за сътрудничество с Националното сдружение на
общините, Българската браншова камара на енергетиците, Българската асоциация
Електрически превозни средства, Индустриален клъстер „Електромобили“ и Асоциацията
на собствениците на електромобили в България. Документът е отправна точка за бъдещо
сътрудничество между страните, така че заложената цел да бъде постигната до края на 2025
г. Електроенергийният системен оператор ще осигури достъп за присъединяване на
изградените зарядни станции до своята електропреносна мрежа. 10 хил. станции за 5 години
Целта е до пет години на територията на цялата страна да бъдат изградени 10 хил. станции
за зареждане на електромобили от възобновяеми източници.
money.bg, 24 февруари 2022
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АНАЛИЗИ

Икономическите ефекти от войната: По-слаб растеж и още инфлация
Износът на български стоки към Русия и Украйна е едва 2.4% от общия, но са
разрушени вериги на доставки
Войната в Украйна започна в момент, в който икономиката на България беше започнала да
набира скорост след ковид кризата и много компании чертаеха планове за разрастване и
дори нови инвестиции.
Събитията, започнали в утрото на 24 февруари обаче, ще променят много от тези
намерения. Те поставят под въпрос досегашните прогнози за икономически растеж на
Европа и в частност на България. Очакванията за страната бяха за продължаващо
възстановяване (3-4% ръст на БВП) и постепенно затихване на растящата инфлация (която
достигна 9.1% на годишна база през януари). Сега все повече икономисти предупреждават,
че инфлацията няма да се забави през второто полугодие, а икономическият растеж може
да се окаже двойно по-нисък. За еврозоната пък все по-често се споменава рискът от
стагфлация (икономически застой в комбинация с висока инфлация).
Да се правят конкретни прогнози обаче е рано. Те зависят от изхода на войната и от това
колко продължителна ще е тя. Но трагедията на Украйна, караща стотици хиляди да
напуснат родината си, затворените граници и пренасочени товаропотоци, зависимостта на
Европа (и в частност на България) от руския газ и петрол и наложените санкции ще имат
негативни последици, които ще се усетят от почти всеки.
Едрата картина
Войната в Украйна започна на фона на растящи енергийни цени и продължаващи смущения
във веригите за доставки, които изстреляха инфлацията в САЩ до рекордните 7.5% през
януари и 5% в еврозоната. Сега военният конфликт ще засили тези негативни ефекти за ЕС.
Русия е най-големият доставчик на газ и петрол за Европа, затова и големият въпрос е дали
Путин е готов да спре износа им.
"За момента това е единственият приходоизточник на Русия, така че не е логично да го
прави - но не всичко е логично по време на война. Липсата на газ за индустрията би ударило
европейската икономика. При липса на газ ще имаме сигурна стагфлация, т.е. рецесия плюс
много висока инфлация", казва Георги Ангелов, старши икономист в институт "Отворено
общество".
За България конкретно около 90% от природния газ идва от Русия, приблизително 60% от
горивата в страната към момента са с произход руски петрол. "България е зависима от
руския газ, но в същото време е голям производител и износител на електроенергия. Това
позволява известна гъвкавост. При поскъпване на газа, от което България губи, поскъпва и
токът, от което България печели. Това осигурява буфер за компенсации на засегнатите от
ново поскъпване на енергията. Важно е бързото завършване на връзката с Гърция и
достъпът до азерски газ и втечнен газ през терминалите в южната ни съседка", убеден е
Ангелов.
Търговците на горива в страната пък твърдят, че могат да се преориентират към внос от
други държави. Въпросът е, че това означава допълнителни разходи и по-високи цени - наймалкото докато се преодолее първоначалният шок.
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Горивата не са единственият потенциален източник на още инфлация. Украйна и Русия са
топ световни износители на зърнени култури. България също изнася много жито, царевица
и слънчоглед и не е пряко заплашена от недостиг, но цените на храните на международните
пазари вероятно ще нараснат още повече.
"Вносът от Украйна е силно доминиран от суровини и борсови стоки. Производството им
ще се наруши и количествата ще намалеят. Българските вносители ще се преориентират
към други доставчици. Проблемите по-скоро са свързани с резкия скок на цените им",
посочва в кратък анализ Веселин Илиев, главен директор "Международно икономическо
сътрудничество" в БСК. А и в момента НСИ отчита двуцифрена промишлена инфлация 32.6% на годишна база през януари.
Банков анализатор обобщава, че инфлацията в страната може би няма да се забави през
второто полугодие, както са предвиждали повечето прогнози досега. Според него "трябва
да сме щастливи, ако остане едноцифрено число". "Не вярвам ние да изпаднем в стагфлация
по чисто структурни причини, но очакваният растеж може да пострада", допълва
анализаторът.
Ангелов казва, че икономическият растеж в ЕС и България ще се забави. "Възможно е
някои страни да влязат и в рецесия, поне за кратко."
И малките парченца от пъзела
Извън голямата картина - пряко засегнати от войната ще са много български бизнеси, които
изнасят за Русия и Украйна. "Търговията почти изцяло ще спре - освен енергийните
доставки, които са изключени от санкциите. Износът на България към Русия е малък, около
1.2% от целия износ. Износът към Украйна е подобен, също около 1.2% от БВП - така че
общо 2.4% от износа", казва Ангелов. Тоест прякото влияние върху българската икономика
няма да е голямо. Но част от българските компании работят като поддоставчици за ЕС, а
експортът на съюза към Русия е около 4%, за Украйна е около 1.2%, "което прави над 5%,
което е по-сериозно и без съмнение ще има негативен ефект", допълва Ангелов.
Отделно вносът от Русия и Украйна също ще спре, което ще наруши поне временно
веригите на доставки. Изцяло зависим от внос на суровини например е бургаският
производител на стомана "Промет стиил". Компанията е собственост на украинската
"Метинвест" и използва заготовки от Украйна, а годишното й производство е около 500
хил. тона. Още в деня на руското нападение на сайта на групата се появи съобщение, че
двата завода в Мариупол спират работа за седем дни, а решението дали ще бъде подновено
производството ще зависи от развитието на ситуацията. "Метинвест" има завод и в
Запорожие, но няма информация дали той работи, а от групата не коментират. Самите
продажби на българското предприятие няма да понесат директен удар, тъй като то изнася
продукцията си предимно в Европейския съюз. Основният риск за него обаче е да остане
без суровини за производство.
"Ние внасяме от прибалтийските републики, Украйна, Русия, Беларус, Грузия, Армения и
в момента имаме проблеми. Наши камиони са задържани на румънско-украинската граница
и се опитваме да ги изтеглим. Но продължаваме да работим, няма да спираме, да
прекратяваме, да фалираме. Търсим алтернативни възможности за доставки, казва и Виктор
Бакурин, собственик на веригата магазини "Берьозка".
Туризмът също ще усети войната - Русия и Украйна напоследък не са в топ 5 на пазарите за
страната, но няколко години допреди ковид кризата статистиката отчита общо по над 800
хил. туристи от тези две дестинации на година (което е около 13% от всички нощувки с цел
туризъм в страната). Тази година обаче едва ли ще има туристи от тези две дестинации, не
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е ясно и дали заради близостта на Черно море до военния конфликт няма да има и други
отказали се.
Вероятно някои бизнеси ще спечелят от войната - например производителите на зърно,
компании, които успеят да привлекат украински бежанци за свои служители, някой нишов
производител. Като цяло обаче негативите са много повече от позитивите и те тепърва ще
се усещат от всички.
Капитал, 02 март 2022
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
 УЕБИНАР „ПСИХОЛОГИЯ НА ЦЕНИТЕ И КАК ДА ПЕЧЕЛИМ ПОВЕЧЕ С
„ПРАВИЛНА“ ЦЕНОВА СТРАТЕГИЯ“
КОГА: 16 март 2022, 19:00 - 20:50 ч.
КЪДЕ: Online

 ДАНЪЧНО И СЧЕТОВОДНО ТРЕТИРАНЕ НА ТРАНСАКЦИИ С КРИПТОВАЛУТА (₿)
КОГА: 18 март 2022, 09:30 - 13:30 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

 СЕМИНАР „БИЗНЕС РАСТЕЖ – КАК ДА ГО ПОСТИГНЕМ“
КОГА: 15 - 16 юни, 09:00 - 17:30 ч.
КЪДЕ: Интерпред - СТЦ София, София
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