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Макросреда

БВП: 3,4% (Q3-2016, Q4-2016, Q1-2017)

ПЧИ: 1,7 млрд. (2015 г.), 700 млн. евро (2016 г.), в т.ч.:

 Дялов капитал: 1,1 млрд. евро (2015 г.), 220 млн. евро (2016 г.)

Май 2017 г. / май 2016 г.:

Промишлено производство - 9,6%, в т.ч. преработваща промишленост - 13,5%

Строителство - 12%, в т.ч. сградно 19%, инженерно - 3,9%

Обороти в търговията на дребно - 6,2%

Средна работна заплата (2016/2015 г.) - 8,1%

Износ - 15,7%, в т.ч. към трети страни - 26%

Внос - 20%
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Сравнение: ЕС – САЩ - Япония

Разходи за труд: В ЕС са с 50% по-високи от тези в САЩ

(Облагането на труда в България е над средното в ЕС – 41,4% в България при 36% в ОИСР)

Данъчно бреме:: В ЕС е с 50% по-високо от това в САЩ и 30% по-високо от Япония

Дял на инвестициите в публичните разходи: В ЕС – 5%, в САЩ – 10%

Цена на природен газ: В ЕС – 4 пъти по-висока от САЩ

Цена на ел. енергия за крайни потребители: В ЕС е два пъти по-висока от САЩ

ЕС харчи 40% от световните публични разходи за социална защита и социални нужди, при 7% от

световното население

Инвестициите в ЕС за периода 2000-2015 г. спаднаха два пъти – от 48% на 24% от световните ПЧИ
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Банкова система

Висока стабилност и рентабилност

Депозити към 31.12.2016 г. – 68 млрд. лв. (+7%), в т.ч.:

 на нефинансови предприятия – 19 млрд. лв. (+6%)

 на домакинства – 45 млрд. лв.

Кредити към 31.12.2016 г. – 50 млрд. лв. (+0,3%).

 Дял на необслужваните кредити с просрочие над 90 дни към 31.12.2016 г. – 12,8%

Ограничаващи фактори:

 Несигурна среда

 Ниска инвестиционна активност на компаниите

 Въвеждане на по-консервативен подход при оценка на финансовите активи

 Дефицит на работна ръка

 Отсъствие на публично-частни партньорства в инфраструктурата
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Регулаторна среда

Свръхрегулации и административни тежести

Високи такси за публични услуги

Отсъствие на електронно управление

Липса на предвидимост и стабилност на регулациите

Регулиране на монополните услуги и либерализация на пазара

ПОС-терминали при плащане към държавата
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Източници за финансиране на МСП

Оперативни програми:

 Безвъзмездни

 Фонд на фондовете

Директни европейски източници:

 Хоризонт 2020

 План „Юнкер“

 EEN

 COSME
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Планът „Юнкер“

Предимства – лихви, гаранции, срокове

Стратегически инвестиции – няма одобрени

Отсъствие на функциониращ консултантски център

Финансиране на МСП през местни банки

Промяна в бизнес средата
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Благодаря за вниманието!

КАМЕН КОЛЕВ 

Зам.-председател на БСК

kamen@bia-bg.com 


