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Последни бюлетини
Актуалните за месеца бюлетини на EEN мрежата за
„Търговско и производствено коопериране“,
„Технологично коопериране“,
„Проектно коопериране“ и
„B2B събития“ можете да изтеглите оттук:

http://een.pcci.bg/

Покана за конференция във връзка с изискванията на
регламента REACH, 27-28 април 2017 г., София
Екипът на Enterprise Europe Network Пловдив ви кани на конференция на 27-28 април 2017 г. в София,
организирана от Европейската комисия с цел да запознае малките и средни предприятия относно
задълженията, които те могат да имат според регламента REACH, както и да ги подпомогне при
подготовката им във връзка с предстоящия краен срок за регистрация през 2018 г.
REACH е регламент на Европейския съюз, приет с цел подобряване защитата на здравето на човека и
околната среда от рисковете, които химикалите могат да представляват, като същевременно се
повишава конкурентоспособността на химическата индустрия на Европейския съюз.
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Той е създаден, за да се подобри защитата както на населението, така и на околната среда в ЕС от
опасни химикали. В същото време регламент REACH има за цел насърчаване на иновациите в
областта на химическата промишленост.
Извън областта на химическата промишленост, много други сектори са обхванати от REACH например бои, почистващи продукти, както и различни продукти като дрехи, мебели и електроуреди.
По време на конференцията ще има възможност за организиране на индивидуални срещи с експерти
по регламент REACH, за получаване на детайлна информация и конкретни съвети.
Участието в събитието е безплатно, но е необходима регистрация.
Официален език: английски.
Програма, допълнителна информация и регистрация на следния линк: https://smf-reach-2018-andbeyond.teamwork.fr/

IV издание на Tour d'Europe – Palermo 2017 - за
производители на храни и напитки

Tour d'Europe е една чудесна възможност за всички европейските производители на храни и
напитки да осъществят срещи с италиански купувачи и вносители ,в Палермо ,о.Сицилия,Италия , на
7 април 2017 г..
Този нов тип събитие е инициатива от Enterprise Europe Network - с цел свързване на купувачи и
производители от сектора на храните и напитки.
Последните издания на Tour d'Europe се оказаха много успешни, като производители на храни и
напитки от цяла Европа имаха възможност да се срещнат с купувачи на едро от Шотландия, Холандия,
Белгия, Северна Европа, и да покажат своите продукти.
Събитието Tour d'Europe - Палермо е точното време за среща на италианските купувачи (агенти,
дистрибутори, представители от ХОРЕКА сектора и др. под.), да се срещнат с производители от цяла
Европа, и да намерят своите нови доставчици !
Подробности, условия за участие и начин на регистрация може да намерите на следния линк:
http://pcci.bg/News/2540.html
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Ползите от СЕТА ще са както за Канада, така и за ЕС,
чийто взаимен стокообмен ще се увеличи с над 20 %
Според председателя на БТПП Цветан Симеонов ползите ще са както за Канада така и за ЕС, чийто
взаимен стокообмен ще се увеличи с над 20 на сто. Падането на митата, които сега на нива от 12-15
% ще увеличи износа за традиционно силни производства у нас като машиностроене, електроника,
електротехника, текстилна промишленост- прогнозира той за рубриката на БНР "ЕВРАНЕТ ПЛЮС" и
допълни, че ползи ще имат освен икономиките като цяло, така и крайните потребители, за които
стоките ще поевтинеят.
По данни на ЕК 286 български фирми имат износ за Канада. В тях работят 6 400 души.
Крие ли опасности вносът, както твърдят опонентите на търговското споразумение? Според Цветан
Симеонов той дори ще бъде осветлен, движението на стоките ще е проследимо, а правилата на ЕС
имат достатъчно механизми да осигурят информиран избор на потребителите. Въпреки опитите за
реанимация, затваряне на икономиките е отдавна изживян етап. СЕТА е предизвикателство, но за
добро, смята още Цветан Симеонов, защото ще направи икономиката по- конкурентоспособна.
Очаква се споразумението частично да влезе в сила още през април, а Канада да изпълни
обещанието си да премахне визите за български граждани. Данни за споразумението от
Министерство на икономиката може да видите на http://www.bcci.bg/resources/files/CETA_BTPP1.pdf
Източник: БТПП

Износът и потреблението вдигат още икономиката
Българската икономика продължава да расте над 3% осмо поредно тримесечие, като за октомври декември 2016 г. увеличението е с 3.4% на годишна база. Това показват експресните данни на
Националния статистически институт (НСИ). България е сред страните с най-силен растеж в ЕС, а
повечето икономисти прогнозират 2017 г. също да е добра.
През последното тримесечие на миналата основните движещи сили на икономиката са износът и
потреблението. Липсващата съставка отново са инвестициите.
Потреблението - още нагоре
Един от компонентите на растежа, който се активира през последните две години, е потреблението.
Докато през 2015 г. то се движеше основно от правителствените разходи, през миналата година
успоредно с добрите данни за пазара на труда започна да се активира и частното потребление.
Очакванията на много от анализаторите са през 2017 г. то да стане основен двигател на
икономиката. Причината отново са добрите сигнали от пазара на труда. Последните данни на
статистиката показват, че безработицата продължава да пада и достига 6.7% през последното
тримесечие на 2016 г., в същото време расте и броят на наетите на трудов договор - с над 50 хил.
души към декември на годишна база (виж графиката). Успоредно с това се увеличава и работната
заплата. Средното й ниво в края на 2016 г. достига 1012 лв., което е ръст от 8% на годишна база.За
последното тримесечие на миналата година общото потребление в страната нараства с 1.3%
спрямо предходното, като основната причина вероятно са правителствените разходи. "През
декември имаше значителен еднократен разход от близо 5 млрд. лв., което е фискална инжекция в
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икономиката на страната", коментира Десислава Николова, старши икономист в Института по
пазарна икономика. За сравнение, средно правителството изразходва 2-3 млрд. лв. месечно между
януари и ноември. "Индивидуалното потребление на домакинствата също нарасна през миналата
година поради увеличението на доходите, а и дефлацията увеличи покупателната способност",
допълва Николова.
На годишна база увеличението е с 0.9%, което е малко по-високо от отчетеното за предходното
тримесечие (0.2%).
Износът води, засега
Най-силният двигател на икономическият растеж през последните три месеца на миналата година
обаче е бил износът. Продажбите на български стоки и услуги в чужбина нарастват с 9.1% спрямо
четвъртото тримесечие на 2015 г. Подобрението идва от по-силна търговия както със страните от ЕС,
така и от тези извън съюза. "Тъй като имаме голямо количество вносни компоненти, които участват
в експортното производство, когато износът се развива добре, всички заети в тези производства са
активни и съответно доходите им също нарастват", смята Десислава Николова.
Добрите данни за експорта от края на 2016 г. карат анализаторите да преразгледат нагоре
прогнозите си за приноса му към растежа и за тази година. В последния си макроикономически
обзор от януари анализаторите на Уникредит Булбанк посочват, че при наличието на по-малък
търговски шок от излизането на Великобритания от съюза реалният ръст на износа ще бъде около
5% през 2017 г. В септемврийския обзор прогнозата бе за 3.5%.
Инвестициите стагнират
Липсващият компонент отново продължават да са инвестициите (брутокапиталообразуване в
основен капитал. На годишна база показателят намалява с 1.5%, но на тримесечна данните показват
ръст с 1.2%. "Със сигурност данните отчитат и влиянието на правителствения сектор, тъй като в края
на годината имаше наваксване при еврофондовете и доста правителствени разходи", коментира
Георги Ангелов от институт "Отворено общество".
Годишният спад се дължи основно на слабото усвояване на европейски средства през миналата
година, като очакванията са тази тенденция да се обърне през 2017 г. Друг фактор, който ще влияе
положително според Ангелов, е ръстът на кредита за частния сектор, който расте вече трети
пореден месец.
Кредитирането най-вероятно ще подкрепи инвестициите през 2017 г.
Изненадващо е, че от осем тримесечия насам ръстът на БВП е толкова устойчив. През последното
тримесечие на 2016 г. България е една от страните в ЕС с най-висок икономически растеж заедно с
Румъния, Полша и Испания. Резултатът не е изненадващ предвид добрите данни за индустрията,
туризма, износа. Експортът е и най-силното перо през последното тримесечие.
Това, което виждам от данните, е продължаващо увеличение на наетите на трудов договор - с 50
хиляди за 12 месеца, растат и заплатите като през декември средната достига 1012 лв. Ръстът на
заетостта и на доходите дават оптимизъм на домакинствата. Расте и потребителският кредит. Тези
фактори ще поддържат вътрешното потребление, тъй като има повече пари за харчене и повече
оптимизъм за бъдещето. Така че през тази година вътрешното потребление ще продължи да расте.
Кредитирането най-вероятно ще подкрепи инвестициите през 2017 г., така че показателят
брутокапиталообразуване в основен капитал най-вероятно ще спре да пада. Износът също може би
ще се представи по-добре от очакваното, засега европейската икономика се развива добре.
Източник: www.capital.bg
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Мрежата Enterprise Europe Network
Европейската мрежа Enterprise Europe Network е най-голямата информационно-консултантска
мрежа на Европейската Комисия, чиято цел е да подпомага малките и средните предприятия в
развитието на техния иновативен потенциал и да повиши информираността им за политиките на
Европейския съюз, насочени към бизнеса.
Наследник на 370 Евро Инфо Центъра и 250 Европейски Иновационни Центрове, мрежата включва
над 500 организации и около 4000 опитни професионалисти от 40 държави. Мрежата функционира
в 27-те страни-членки на Европейския съюз, в страните кандидатки – Турция и Македония, в страните
от Европейското икономическо пространство – Норвегия и Исландия, и в други страни като Армения,
Израел, Швейцария и др.
В България Enterprise Europe Network обединява дейността на досегашния Европейски иновационен
център – България, функциониращ от 1997 г., и осемте Евро Инфо Центъра, създадени през 1999 г.
Партньорите са едни от най-активните консултантски организации в отделните региони, чиито
сътрудничество осигурява пълно географско покритие на страната.
От 2008 година Търговско-Промишлена Камара – Пловдив е част от създадената от Европейската
Комисия мрежа Enterprise Europe Network за подпомагане на МСП.
Наши клиенти са:
• малки и средни предприятия (МСП);
• стартиращи предприемачи;
• научноизследователски организации;
• браншови камари и асоциации;
• бизнес и изследователски ориентирани клъстери;
• отделни изследователи и изобретатели;
• неправителствени организации и други организации, специализирани в предоставянето на помощ
на МСП;
• правителствени организации.
За връзка със сайта на българската EEN мрежа - Enterprise Europe Network България:
http://www.een.bg

Enterprise Europe Network - Пловдив
ул. Сaмара №7, ет. 3
http://een.pcci.bg/ | Тел: 032 90 89 99 | office@pcci.bg

Neither the European Commission nor any person acting on behalf of the European Commission is responsible for
the use which might be made of the information contained herein. The views in this publication are those ofthe
author and do not necessarily reflect the policies of the European Commission.
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