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Глобалната финансова криза и Глобалната финансова криза и 

страните от ЦИЕстраните от ЦИЕ част част 1.1.

• Изтегляне на чуждестранни инвеститори;

• Отдръпване на дружествата, които са планирали публично 

предлагане с оглед изчакване на по-добри пазарни условия;

• Намаляване на активността на публичните дружества по 

отношение на емитирането на нови емисии ценни книжа отношение на емитирането на нови емисии ценни книжа 

(увеличения на капитала, облигации и др.);

• Намаляване активността на банките като емитенти;

• Намаляване активността на институционалните 

инвеститори;

• Понижена ликвидност и ниски борсови обороти;

• Свиване дейността на инвестиционните посредници;

• Паника сред дребни инвеститори и др.



Глобалната финансова криза Глобалната финансова криза 

и страните от ЦИЕи страните от ЦИЕ част част 2.2.

SOFIX SOFIX -- 70% 70% 

BET BET -- 72%, 72%, 

ATEX 20 ATEX 20 -- 67%67%ATEX 20 ATEX 20 -- 67%67%

MBI10 MBI10 -- 63.47% 63.47% 

SASXSASX--10 10 -- 74.17%74.17%

CROBEXCROBEX -- 60%60%

ISE 100 ISE 100 –– 60%60%



Глобалната финансова криза Глобалната финансова криза 

и страните от ЦИЕ и страните от ЦИЕ част 3.част 3.

Основни ефекти от финансовата криза:Основни ефекти от финансовата криза:
• глобална промяна в политиките, свързани с чуждестранните 

инвестиции;

• изменение на условията за финансиране на бизнеса и 

домакинствата; 

• забавяне и затруднение в условията за производство и 

реализация на местните производители; 

• влошаване на условията за започване на нов бизнес; 

• изменения в нивото на потреблението, качеството и стандарта на 

живота; 

• синхронизиране на финансовите регулации в световен мащаб и 

др. 



Бизнес климатът в БългарияБизнес климатът в България

Очакван дефицит по текущата сметка 24% от 
БВП. 

Очакван процент на годишната инфлация -
между 7 и 8%. 

10% корпоративен данък (един от най-ниските в Европа)

10% плосък данък върху доходите на физическите лица. 

0% данък върху капиталовата печалба, реализирана на борсата

5% данъка върху дивидентите

Стабилна, добре капитализирана и регулирана банкова система

7,1% на годишна база ръст на БВП в края на второто тримесечие на 2008г. 



Капиталовият пазар в Капиталовият пазар в 

България през 2007България през 2007
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Пазарна капитализация(БФБ-София) / БВП

2005 2006 2007

19.71% 31.20% 55.46%

Набран капитал (номинална стойност, млн. евро)

2006 2007

Публично предлагане 27,88 156,55

Увеличения на капитала 202,74 215,52

Общо набран капитал 230,62 372,07

81 нови емисии допуснати за търговия

9 първични публични предлагания



Доверие и капиталов пазарДоверие и капиталов пазар
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Държавата и капиталовия Държавата и капиталовия 

пазарпазар

Държавата трябва да продължи 

да подкрепя капиталовия пазар

• създаване на преференции• създаване на преференции

• приватизация на мажоритарни 

пакети през борсата

• осъществяване на инфраструктурни 

проекти през борсата



Приоритети пред БФБПриоритети пред БФБ--СофияСофия

• Активна подкрепа на публично търгуваните компании;

• Привличане на емитенти;

• Финансиране на малките и средни предприятия през 

борсата;

• Нови финансови инструменти;• Нови финансови инструменти;

• Привличане на чуждестранни емитенти;

• Привличане на чуждестранни инвеститори;

• Продължаване на активния диалог с всички пазарни 

участници;

• Задълбочаване на конструктивния диалог, връзките, 

контактите и стратегическото партньорство с борсите 

от региона и Европа като цяло.



Благодаря за вниманието!


