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Телеком А1 България, част от A1 Telecom Austria
Group, ще придобие 100% от акционерния капитал на
една от най-големите ИТ компании в България,
STEMO. А1 и STEMO заедно ще предоставят широко
портфолио от високотехнологични услуги за
корпоративни клиенти. Сътрудничеството в областта
на системната интеграция на ИТ инфраструктурата,
мрежовата
свързаност,
киберсигурността,
разработката и внедряването на софтуер ще доведе до
значителни възможности за растеж и ползи за
потребителите на ИТ услуги. Дългогодишният опит
на STEMO на българския пазар обхваща пълно
портфолио от ИКТ услуги, като изграждане на ИТ
инфраструктура, облачни и управлявани услуги,
SAP/ERP интеграция, разработка и внедряване на
софтуер, доставка и поддръжка на хардуер. А1

Пловдив
170
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Телеком
А1
България
придобива
българска софтуерна компания СТЕМО

173.04
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mediapool.bg, 30 май 2022

София
180
170
160
150
140
130

2019'Q4

Broadcom, гигантът произвеждащ полупроводници и
чипове, съобщи, че се е съгласил да купи софтуерната
компания VMware срещу 61 млрд. долара, което ще
рефлектира на огромния пазар за корпоративни
изчислителни технологии. VMware има офиси в 24
страни, включително и в България. Сделката се
очертава като една от най-големите през тази година
независимо
от
галопиращата
инфлация
и
икономическата несигурност, свързана с веригата на
доставки. Сделката, която ще "обзаведе" Broadcom с
популярните компютърни инструменти, използвани
от големите корпорации, ще се окаже втората найголяма сделка тази година след като Microsoft е на път
да придобие компанията за видео игри Activision
Blizzard. Сделката с VMware ще надхвърли по цена и
потенциалното придобиване на Twitter от Илон Мъск,
който предложи за социалната мрежа 44 млрд. долара,
но в момента сделката е на пауза, защото Мъск изиска
да провери колко са фалшивите профили в мрежата.

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

2019'Q4

Broadcom купува VMware за 61 млрд.
долара

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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България ще финансира сделката чрез наличния си капитал, като стойността й няма да бъде
публикувана според споразумението между участниците. Придобиването подлежи на
одобрение от съответните регулаторни органи.
БТА, 27 май 2022

"Монбат" продава германския си холдинг за €36 милиона на британска
компания за батерии
Монбат Груп, чрез компанията-майка Монбат АД и дъщерното дружество Монбат
Рисайклинг ЕАД сключиха споразумение за продажбата на 100% от капитала на базираната
в Германия компания Monbat Holding GmbH, съобщиха от Групата. Monbat Holding GmbH
е посредническа холдингова структура на Монбат Груп, притежаваща 100% от EAS
Batteries GmbH (EAS) и 100% от Monbat New Power GmbH (MNP). EAS отговаря за
оперативния екип и извършва търговските дейности в литиево-йонната дивизия на Монбат,
а MNP притежава завода, оборудването и друга собственост, включително патентите,
лицензите и разработените в компанията изобретения и ноу-хау. Трите компании - Монбат
Холдинг (холдингова структура), EAS Batteries (оперативна структура) и MNP (структура,
стопанисваща активи) формират литиево-йонната дивизия на Монбат. Споразумението за
продажба на 100% от дяловия капитал на Monbat Holding GmbH подлежи на финализиране,
включително на всички регулаторни одобрения. Купувач на акциите е британската
компания Britishvolt. Стойността на сделката за акциите на Monbat Holding GmBH е 36 млн.
евро и включва кеш компонент, както и емитиране на обикновени акции от капитала на
Britishvolt.
money.bg, 26 май 2022
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Ръстът
на цените при
производството
и
разпределението на електрическа и топлоенергия и газ
през април е бил основен двигател на повишаването на
общия индекс на цените на производител, който
нараства с 40,2% на годишна база, достигайки нов
рекорд. Това показват актуалните данни на
Националния статистически институт (НСИ). За
сравнение, през март увеличението на годишна база
беше с 36,1%, а през февруари – с 32,3%, увеличавайки
се стабилно през последните месеци. Данните на НСИ
показват, че през миналия месец ръст на цените в
сравнение с година по-рано е регистриран при
производството и разпределението на електрическа и
топлоенергия и газ с 93,7%, в преработващата
промишленост - с 24,9%, и в добивната промишленост
- с 22,2%. В преработващата промишленост
значително повишение на годишна база е отчетено
при: производството на химични продукти – с 34,4%,
производството на основни метали – с 30,9%,
производството на дървен материал и изделия от него,

1.90

дек'19

Ръстът на производствените цени у нас
поставя нови рекорди през април

1.95

март'20

investor.bg, 31 май 2022

USD/BGN

юни'19

Брутният външен дълг (частен и държавен) на
България в края на март възлиза на 41,542 млрд. евро,
което е с 6,4% повече в сравнение с година по-рано.
Така той представлява 57,5% от прогнозирания от БНБ
брутен вътрешен продукт (БВП) на страната за тази
година, показват предварителните данни на
Българската народна банка (БНБ). Експертите на
централната банка изчисляват, че към края на март
краткосрочните задължения са 6,973 млрд. евро
(16,8% от брутния дълг) и се увеличават с 867,9 млн.
евро (14,2%) спрямо година по-рано. Дългосрочните
задължения възлизат на 34,568 млрд. евро (83,2% от
брутния дълг), като се увеличават с 4,9% спрямо 31
март 2021 г., когато бяха 32,948 млрд. евро, 84,4% от
дълга. По данни на БНБ брутният външен дълг на
сектор Държавно управление в края на март е 7,554
млрд. евро. Спрямо година по-рано, когато беше 7,866
млрд. евро, той намалява с 4%. Външните задължения
на централната банка са 1,938 млрд. евро и се
повишават с 1,099 млрд. евро (131%) спрямо края на
март миналата година, когато бяха 839,3 млн. евро.

01.06.2022
1 EUR = 1.95583 BGN
1 USD = 1.82566 BGN
1 GBP = 2.29725 BGN
Икономически показатели

септ'19

Външният дълг на България забави темпа
си на растеж до 6,4% през март

Безработица: 4.6%, април 2022
6.3%
6.1%
5.9%
5.7%
5.5%
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без мебели – с 29,8%, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон – с
27,1%, производството на метални изделия, без машини и оборудване – с 23,4%,
производството на хранителни продукти – с 22,3%.
investor.bg, 31 май 2022

Ръстът на спестяванията в банките продължава да се ускорява и през
април
Спестяванията в банките в края на април са 105,189 млрд. лева, ускорявайки годишния си
ръст до 10,1% (9,8% годишно повишение през март 2022 година), показват предварителните
данни на Българската народна банка (БНБ). Сумата възлиза на 71,6% от брутния вътрешен
продукт (БВП), колкото беше делът на депозитите на бизнеса и домакинствата и в края на
март. Според макроикономически анализ на националната банка, част от допълнителния
доход на домакинствата през тази година ще се използва за увеличаване на частното
потребление или ще се държи в брой. Централната банка отчита, че паричното предлагане
в България през април възлиза на 129,829 млрд. лв. с годишен ръст от 10,8% при 10,7%
годишно увеличение през март. В същото време увеличението при широките пари, които
измерват количеството пари, циркулиращи в българската икономика, отбеляза през
февруари годишен ръст от 9,9%, през януари – 10%, докато през декември увеличението
беше с 10,7%.
investor.bg, 26 май 2022

Депозитите на домакинствата достигнаха 67.61 млрд. лева
В края на април депозитите на неправителствения сектор са близо 105.2 млрд. лв. или 71.6
на сто от брутния вътрешен продукт на страната. Числата показват годишно увеличение с
10.1 на сто (при 9.8 на сто годишно повишение през март), съобщава Българската народна
банка. Депозитите на нефинансовите предприятия възлизат на 33.54 млрд. лв., което
представлява 22.8 на сто от БВП в края на април. В сравнение със същия месец на миналата
година сумата се увеличава с 15.4 на сто. Спестяванията на тези фирми продължават да
растат. Сравнението показва, че годишно повишение на депозитите им през март 2022-ра е
било „само“ 13.3 на сто. Финансовите предприятия се очертават като още по-големи
спестовници. Техните банкови влогове нарастват с 32.1 на сто на годишна база и в края на
април достигат малко над 4 млрд. лв. (2.7 на сто от БВП). Има обаче забавяне в
прехвърлянето на фирмени пари в депозити. През март, например, ръстът в превръщането
им в „бели пари за черни дни“ е бил 47.4 на сто на годишна база.
Банкеръ, 26 май 2022

Рейтинг 10 Топ фирми
Водещи български предприятия от сектор "Производство, пренос и разпределение на
електрическа енергия", по Общо активи за 2020 г., хил. лв.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Предприятие
Национална електрическа компания ЕАД
АЕЦ Козлодуй ЕАД
Електроенергиен системен оператор ЕАД
Ей И Ес - 3С Марица Изток І ЕООД
ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД
Електроразпределение Юг ЕАД
ЧЕЗ Разпределение България АД
Контурглобал Марица Изток 3 АД
Електроразпределение Север АД
ЧЕЗ Електро България АД

Населено място
София
Козлодуй
София
Гълъбово
Ковачево (СЗ)
Пловдив
София
София
Варна
София

Общо активи (хил. лв.)
2019
2020
5 235 063
5 305 100
3 387 144
3 481 607
2 707 956
2 839 294
2 096 642
1 965 449
1 633 261
1 623 408
1 077 374
1 105 202
933 339
941 165
1 017 044
908 976
502 645
585 648
322 604
339 983

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

389 671.99

Standard

5 072 962.97

АДСИЦ

1 294 716.51

Регулиран пазар общо

35 935 622.08
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SOFIX: 03.05.2022 – 31.05.2022
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За сметка на юни обаче, следващите два месеца са
особено „горещи“. Определено можем да определим
юли, като напълно противоположен на предшестващия
го месец - по направление на волатилността. Един от
най-горещите летни месеци, напълно противоположно
на логиката, че е "отпускарски", се отличава с доста
сериозни промени в стойността на SOFIX. По точно индексът е променял стойността си средно с 5%. Ако
се вземе предвид посоката на промяна, то средното му
изменение е положително в размер на 2.3%. Добрата
новина за инвеститорите е, че като цяло юли е бил
позитивен, със средни повишения в 11 от последните
18 години.

Оборот (лв.)

Основен пазар

05.05

Днес е последния ден на май, с което се затваря и
петмесечието на борсата, а инвеститорите се насочват
към
традиционно
добрите
летни
месеци,
характеризиращи се с много общи събрания и решения
за дивиденти. Много от тях вече са насрочени за
следващия месец и очаквани с нетърпение от
инвеститорите. Иначе, май е на път да приключи на
положителна територия за индекса на сините чипове
SOFIX, който е добавил до момента минималните
0.3%, след ръста си от над 1% днес (три часа преди
затварянето на борсовата сесия). И сега, напълно
логично, инвеститорското внимание е насочено към
следващите месеци. И докато едва ли някой може да
прогнозира какво точно ще се случи, можем да се
обърнем към историческото представяне на пазара за
повече улики. Традиционно, юни е месец са слаба
промяна за индексите и слаба волатилност. В
исторически план, SOFIX е добавял минималните 0.3%
към стойността си, като са липсвали кой знае какви
отклонения.

БФБ-София
Седмичен оборот
23 - 27 май 2022 г.
Пазар

03.05

Какво предстои за SOFIX през следващите 2
месеца?

Най-лошото представяне на индекса през седмия месец
на годината, напълно логично откриваме през 2008-ма
година, когато показателя губи над 12% от стойността си. Най-добрите повишения са от над
15% през юли в две последователни години - 2002 и 2003-та. Интересен е фактът, че въпреки
отпускарския сезон, като цяло юли е относително активен по отношение на търговията, със
средномесечен търгуван обем от 11.7 милиона лева през последните 11 години. По-слаб бе
търгуваният обем при индекса през миналия юли, когато оборотът в лева възлезе на 6.89
милиона лева, а индексът добави 2.3% към стойността си.
Индексът на сините чипове SOFIX продължи с доброто си представяне през юни, като се
повиши за втори пореден месец, добавяйки близо 1% към стойността си. Така юни потвърди
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историческото си представяне на минимален ръст от 0.2% и слаба волатилност. Сега
погледите на инвеститорите са отправени към седмия месец на годината, а ние по традиция
ще проверим какво се случва през него. Определено можем да определим юли, като напълно
противоположен на предшестващия го месец - по направление на волатилността. Един от
най-горещите летни месеци, напълно противоположно на логиката, че е "отпускарски", се
отличава с доста сериозни промени в стойността на SOFIX. По точно - индексът е променял
стойността си средно с 5.11%.
Ако се вземе предвид посоката на промяна, то средното му изменение е положително в
размер на 2.9%. Добрата новина за инвеститорите е, че като цяло юли е бил позитивен, със
средни повишения в 12 от последните 20 години. Най-лошото представяне на индекса през
седмия месец на годината, напълно логично откриваме през 2008-ма година, когато
показателя губи над 12% от стойността си. Най-добрите повишения са от над 15% през юли
в две последователни години - 2002 и 2003-та. Интересен е фактът, че въпреки отпускарския
сезон, като цяло юли е относително активен по отношение на търговията, със
средномесечен търгуван обем от над 10 милиона лева.
infostock.bg, 31 май 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

Газовата връзка с Гърция започва да се
пълни на 13 юни
Бъдещият оператор на газовата връзка между
България и Гърция обяви търг за запълването на
тръбата от Комотини до Стара Загора с
технически газ, което трябва да започне на 13
юни. Това е една от последните стъпки към
провеждането на тестове преди въвеждането в
експлоатация, за което всички усилия са да стане
преди вече обявения последен срок – през
септември 2022 г. Паралелно се работи по всички
аспекти за завършването и търговската
експлоатация на съоръжението. Миналата
седмица енергийните регулатори на двете
държави
приеха
скоростно
проект
за
сертифициране на проектната компания "Ай Си
Джи Би", чака се одобрението и на Еврокомисията
за вземане на решението. В последните седмици е
засилена
работа
по
завършването
на
продължаващия
12
години
строеж
на
интерконектора с Гърция, за да може по него
България да започне да получава пълните обеми
суровина по договора за доставки от азерското
находище "Шах Дениз ІІ", които в момента са на
цени доста под тези на борсовите газови пазари.
mediapool.bg, 01 юни 2022

След Москвич! Ето кога излиза
първият електромобил от България
В края на 2023 г. ще бъде произведен първият
електромобил у нас серийно производство от
германската компания Next.e.GО, която в
България оперира съвместно с дружеството
Адвент, което е собственост на Кирил Домусчиев.
Това заяви собственикът на фирмата в специално
интервю за bTV. Първата копка на завода край
Ловеч се очаква да бъде в началото на юли, а след
като заработи на пълни обороти през 2025 у нас
годишно компанията ще произвежда по 20 хил.
автомобила годишно, допълни Домусчиев. Той
посочи, че това няма да е символично събитие, а
начало на истинско строителство В момента текат
последни
съгласувателни
процедури
по
инвестиционния проект, който е разработен от
германски и български архитекти. Това може би
ще бъде най-модерният завод за електромобили в

Американската
блокчейн
компания R3 създава R&D хъб в
България
Базираната в Ню Йорк блокчейн
компания R3 открива първия си R&D
център в Източна Европа в България.
Екипът в София ще работи с инженерите
на R3 в Лондон, Дъблин, Ню Йорк и
Сингапур и ще допринесе със знания и
умения за текущото развитие на Corda и
Conclave платформите на R3. Хъбът е в
партньорство с базирания в Обединеното
кралство доставчик на DLT решения
INDUSTRIA, който ще отговаря за
наемането и популяризирането на
първоначалните работни места.
economy.bg, 01 юни 2022

Kaufland с още два хипермаркета
от ново поколение
Два обновени хипермаркета Kaufland
вече отговарят на последните тенденции
в модерната търговия, на най-високите
очаквания на потребителите, както и на
техния все по-разнообразен вкус. Това са
филиалите в кв. Слатина в София и
Kaufland Силистра. Важна част от
стратегията на компанията е постоянно
да модернизира своите обекти, като от
началото на годината общият брой е 5 с
инвестиция, надхвърляща 16 милиона
лева.
investor.bg, 01 юни 2022

Агрия Груп Холдинг планира да
изгради нов логистичен център за
зърно в Североизточна България
През периода 2022-2023 г. Агрия Груп
Холдинг планира да изгради нов
логистичен център с капацитет на силози
от 94 000 кв. м. в Североизточна
България, за да ускори експортната
дейност. Групата ще инвестира общо 8,7
милиона
евро
в
съоръжението,
включително
4,7
милиона
евро,
отпуснати през 2022 г. През април Агрия
Груп Холдинг добави възобновяема
енергия към дейностите си в агробизнеса
и търговията с маслодайни семена, след
като дъщерното му дружество Bora
Energy придоби една трета от капитала на
разработчика на соларен парк Energy
Solar Technologies.
money.bg, 27 май 2022
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Европа. По думите на Домусчиев се очаква търсенето да е доста голямо. Автомобилите се
очаква да намерят реализация в цяла Европа. Последно край града се сглобяха автомобили
на китайската компания Great Wall. В Ловеч се произвеждаха в продължение на повече от
20 години модели на „Москвич“. Инвестицията на Next.e.GО бе обявена миналата година
от настоящия премиер Кирил Петков, който по това време беше служебен министър на
икономиката.
Марица, 01 юни 2022

В Казанлък отвори врати нов високотехнологичен телемониторингов
център
Две технологични компании, които са сред основателите на Българския клъстер за
дигитални решения и иновации в здравеопазването - Check Point Cardio и SAT Health,
изработиха изцяло нов модел на интегрирана здравна грижа. В основата на тази грижа за
пациентите стоят високотехнологични устройства за денонощно наблюдение в реално
време на жизнените показатели на пациентите както и стандартизиран процес за достъп до
услугата от цялата страна. Денонощното проследяването на пациенти се извършва от
новооткрития високотехнологичен телемониторингов център в гр. Казанлък, където са
заети и обучени над 100 медицински специалиста и професионалисти по здравни грижи, а
центъра разполага с най-ново поколение амбулаторна телемониторингова система, с
изключително прецизно разработен AI алгоритъм за анализ на данните.
economy.bg, 31 май 2022

Сертифицираха „Ай Си Джи Би“ АД като оператор на газовата връзка
Гърция-България
Комисията за енергийно и водното регулиране (КЕВР) прие проект на решение за
сертифициране на „Ай Си Джи Би“ АД като независим преносен оператор на преносна
система за природен газ - междусистемна газова връзка Гърция – България (IGB). Проектът
е приет съвместно с Регулаторния орган за енергия на Гърция (RAE). Това уточниха от
КЕВР. Решението на Комисията за енергийно и водното регулиране и RAE осигурява от
регулаторна гледна точка възможността за въвеждане в търговска експлоатация на
интерконектора „Гърция-България“ (IGB) след 1 юли тази година. Газовата връзка е от
стратегическо значение, тъй като ще позволи свързване на газопреносните системи на
България и Гърция и ще осигури диверсификация на източниците и маршрутите на газовите
доставки за нашата страна и за Югоизточна Европа. Чрез интерконектора IGB през втората
половина на тази година България ще може да получава в пълен обем договорените 1 млрд.
куб. м природен газ по договора с Азербайджан. Това ще има ключово значение за
сигурността на доставките на синьо гориво и за формиране на благоприятни цени за
потребителите в България. Проектният капацитет на българо-гръцкия газов интерконектор
позволява пренос на 3 млрд. куб. м природен газ.
Банкеръ, 27 май 2022
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АНАЛИЗИ

Инфлацията в България: волатилна, широкообхватна и с риск за
инфлационна спирала
Висока инфлация се спира само с положителни лихви и с рецесия, коментираха
икономическия растеж на България експерти на кръгла маса в парламента
Инфлацията в страната е не само привнесена, но има и елемент, генериран отвътре. Освен
това тя е широкообхватна, а това води до огромен риск от навлизане в инфлационна
спирала. Висока инфлация се спира само с положителни лихви, а мерките за преборването
ѝ трябва да са добре таргетирани. Това бяха част от изводите от кръгла маса в парламента
на тема: „Инфлация и икономически растеж. Въвеждане на единната европейска валута в
Република България - ползи, предизвикателства и рискове“.
Кръглата маса събра в Народното събрание професионалисти в сферата на икономиката,
финансите и социалната политика, за да дискутират проблемите и мерките за овладяване на
инфлацията и стимулиране на икономическия растеж, както и да обсъдят ползите и
предизвикателствата при въвеждането на еврото в България. След дискусията ще бъде
изготвен доклад, който ще получи правителството.
Дискусията започна без представители на министерство на финансите, което депутатът от
ДПС Йордан Цонев определи като скандално. "Това, което се обсъжда, засяга най-много
министерството на финансите", аргументира се той и определи отсъствието като
неуважение към институциите.
Инфлацията в България се завърна – тя е по-волатилна, не е само привнесена, а има и
елемент, генериран вътре в страната, посочи Любомир Каримански.
Прогнози пред инфлацията
По отношение на инфлацията той отбеляза, че Европейската комисия очаква инфлацията в
България да достигне около 12% (11,9%) през 2022 г., което ще бъде двойно по-високо от
средното ниво в ЕС и еврозоната.
Той отчете, че процесите в България са се изострили заради инфлацията. "България среща
и вътрешни предизвикателства като ниската енергийна ефективност, проблеми с доставките
на газ, както и скачащите цени поради проблемите с горивата", посочи депутатът от „Има
такъв народ“. Той обърна внимание, че движещ фактор за инфлацията са природният газ,
твърдите горива и топлоенергията.
"Трябва да овладеем шока на икономиката ни, иначе той може да се окаже критичен за
приемането на страната ни в еврозоната", е мнението на Любомир Каримански.
Лихвите тръгват нагоре
Според Калин Христов, подуправител на БНБ, инфлацията е трудна за управление и за
подтискане. "Ковид не е причината за това, което се случва в момента. Ние преди пет
години смятахме, че светът няма да има инфлационен проблем. Сега имаме проблеми на
търсенето и на предлагането, както и глобален инфлационен цикъл. Липсва кураж да се
прави фискална консолидация", коментира банкерът и допълни, че инфлацията в България
е привнесена, а това, което я усилва, е силното "свиване на работния цикъл".
По думите му инфлацията става широкообхватна, а това води до огромен риск от навлизане
в инфлационна спирала.
стр. 9 от 12
Камара на професионалните оценители, ул. Врабча, 15Б, София 1000
тел. + 359 888 303 766, e-mail: office@kpo.bg, http://kpo.bg/

Брой 22 (511) 02 юни 2022

Камара на професионалните оценители

Подуправителят на БНБ напомни, че страната ни е с отворена икономика.
Калин Христов заяви, че висока инфлация се спира само с положителни лихви и с рецесия.
„Трябва да се помага само на най-уязвимите – механичното даване създава голям риск от
спираловидна инфлация“, обясни подуправителят на БНБ.
Бившият финансов министър от ГЕРБ Владислав Горанов съветва да се изследва защо
инфлацията в България е по-висока от тази в останалите страни от ЕС. „Инфлацията не е
причина за нищо, тя е следствие от грешни политики и трябва да са се въздържаме да я
стимулираме. Хвърлянето на едни пари върху целия пазар може да я засили, а не да я
намали, смята той и по думите му е възможно с държавни мерки да се намали инфлацията
в България.
Според бившия финансов министър Милен Велчев „инфлацията е нерадостна, но
реалистична картина“. „Не се справихме с пандемията наречена инфлация, е мнението на
финансиста. – С фискални мерки не можем да я контролираме, но можем да я ускорим,
както правим в последните месеци“.
Той е категоричен, че досегашните мерки не са правилно таргетирани. "Трябва да се
помисли за по-дългосрочни мерки за предлагане на работна сила със стимули за заселване
в България, точкова система за привличане на икономически емигранти като Канада, както
и да сме по-гостоприемни за бягащи от войната“, смята Велчев.
Васил Велев от АИКБ подчерта, че има повече фактори, които влияят върху покачването
на инфлацията в България и Източна Европа. „ Делът на БВП в продукцията е по-висок,
цените за електроинтензивната индустрия са по-високи от средноевропейските“, посочи
той една от причините за ускоряването на инфлация.
Правителствените мерки са доста пестеливи от гледна точка на подхранване на инфлацията,
но е убеден, че след намаляването на ДДС за хляба веригите ще намалят цената му с 20%,
коментира Цветан Симеонов от БТПП.
„Виждаме мотивите за мерките за намаление, но след половин година трябва да се направи
анализ на мерките, посочи представителят на браншовата организация на работодателите.
– Няма сериозни причини да не се прецизира цената на електричеството при субсидиране
само за тези, които имат нужда“.
Симеонов препоръча да се направи кампания за приемане на еврото у нас, за да станат
известни факти от резултатите при присъединилите се към еврозоната страни преди
България. Той обърна внимание на сегашните предизвикателства, че българските
предприемачи са под натиск за вдигане на заплатите, а в годината на приемането на еврото
ще се появят и други предизвикателства.
Проф. Петър Чобанов от ДПС смята, че принос за увеличението на инфлацията в страната
имат вътрешни фактори. „Ускоряването на инфлацията започва от средата на миналата
година и тогава нямаше принос на енергийните цени, но имаше инфлационен стимул с
идването на избори и разхлабената фискална политика със стимул към разполагаемите
доходи“, анализира ситуацията икономистът. Той отчете, че само валутният борд е
допринесъл за „някаква стабилност, която ни предпазва“.
Красен Станчев е на мнение, че не се разбира природата на тази инфлация. Според него при
политиката на правителството трябва да се отчете какво се случва с промяна в търсенето и
предлагането, които според него ще са съществени в обозримо бъдеще. Той настоява да има
предвидимост – да не се пипат разходите, да не се вдигат възнагражденията в държавния
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сектор, но най-вече да се обърне внимание за повече приходи от концесии „от плажа на
Обзор, през минните концесии и тези за минерална вода“
Политика и мерки
В света доминира политиката, а не пазарните механизми, независимо дали са държавни или
корпоративни, заяви от своя страна доц. Виктор Йоцов.
„Проблемът с глобализация боксува, каза той и заяви, че България няма парични
инструменти и всичко е съсредоточено във фискалната политика, която е проинфлационна,
коментира той. – Инфлацията, която се случва сега е дългоочаквана. Тя не е изненада, а
закъсняла, но на фона на процеси, които ни изненадват.“
Депутатът от ГЕРБ и бивш финансов министър Кирил Ананиев заяви, че е важно мерките
срещу инфлацията да не се прехвърлят върху цялото население, настоява те да са добре
таргетирани и за подпомагане на най-бедните хора.
По пътя към еврозоната
Депутати от управляващата коалиция изразиха различно мнение за възможността за
приемането на страната ни в еврозоната от 1 януари 2024 г.
Според Любомир Каримански от ПГ „Има такъв народ“ не е голям шансът на България да
влезе в еврозоната на тази дата. Точно обратното смята депутатът Венко Сабрутев от ПГ
„Продължаваме промяната“(ПП), който е убеден, че датата е постижима.
Проф. Румен Гечев от ПГ „БСП за България“ (БСП) изрази опасението, че ранното влизане
на страната ни може да донесе негативни последици. „Проблемът за еврозоната не е
инфлацията в България, тъй като тя е малко по-висока от средната. Проблемът за България
е, че ние имаме слаба конкурентоспособност, най-слабо развитата страна сме в ЕС и това
ни поставя в особени условия, тъй като няма как общата монетарна политика на ЕС да бъде
еднаква – за развити и за слаборазвити страни“, обясни икономистът.
Според Венко Сабрутев мерките, които правителството предлага срещу инфлацията, са
таргетирани и достатъчно добре диференцирани. Той отбеляза, че в годината, в която
държавите, които вече са приели еврото, инфлацията се е забавила спрямо предишната, а
втората година след приемането на еврото се е задържала на нивото от първата година.
Депутатът смята, че по-високата инфлация не би следвало да бъде проблем за икономиката
като цяло.
„Това, което ние трябва да направим като държава в този момент, е да капитализираме
процеса по изпълнение на ангажиментите за приемане на еврото. Ние виждаме, че
инфлацията е в цяла Европа, така че би трябвало да имаме разбирането на нашите
европейски партньори“, добави депутатът във връзка с невъзможността на страната ни да
изпълни изискването за инфлационния критерий за членство.
investor.bg, 31 май 2022
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

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

 СЕМИНАР „УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПРОДАЖБЕНИТЕ УМЕНИЯ – ЕФЕКТИВНИ
ТЕХНИКИ И КЛЮЧОВИ СТРАТЕГИИ ЗА „КЛАСИЧЕСКИТЕ“ ПРОДАЖБИ“
КОГА: 30 юни 2022, 09:00 - 18:00 ч.
КЪДЕ: Хотел Будапеща, София, ул. Будапеща 92

 ОБУЧЕНИЕ В ПРИСЪСТВЕНА И ОНЛАЙН ФОРМА: „ДОКАЗАТЕЛСТВЕНА ТЕЖЕСТ
НА ЕЛЕКТРОННИЯ ДОКУМЕНТ В ПРОИЗВОДСТВАТА ПО ГРАЖДАНСКИЯ
ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС“
КОГА: 07 юли 2022, 09:30 - 13:15 ч.
КЪДЕ: ВИТОША Парк Хотел, София

 ОБУЧЕНИЕ „ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ“
КОГА: 20 септември 2022, 10:00 - 14:30 ч.
КЪДЕ: Online

 ТРЕНИНГ „УМЕНИЯ ЗА РАБОТА В ЕКИП“
КОГА: 18 – 19 октомври 2022, 10:00 - 16:30 ч.
КЪДЕ: Online
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