ГЕОГРАФИЯ НА ЗЪРНОПРОИЗВОДСТВОТО В БЪЛГАРИЯ1 (15)

Гибралтар – островът, окъпан от топлите води на Средиземноморието и
Величествения Атлантически океан

1. Малко история

В Гибралтар не е съществувавал никакъв град до 1160г., не са били построени никакви
укрепления. През 1160 г. Абдул Мамен, калиф на Мароко построява там всички
необходими укрепления, включително и замък. През 1462г. Гибралтар е победен от
Испанските сили, първоначално завзет от името на краля на Кастилия, а по-късно през
1466г. е обсаден и от Херцога на Сидония. Три години по-късно синът на Херцога е
провъзгласен за законов владетел в съответствие с кралски декрет.

През 1474г. Кралица Изабела става кралица на Кастилия и решава да върне свободата
на Гибралтар. Това става през 1501г., кралицата им връчва Герб, Замък и Ключ.
Гибралтар остава под испанско владение до началото на 18век. През 1702-1713г.
Гибралтар става заложник в борбата между Френския Филип Анжу и Херцог ЧарлзIII за
испанския трон.

През 1702г. Гибралтар се обединява с Англо-Холандската сила. Английската политика
започва да оказва силно влияние в Гибралтар. Испания се опитва да си върне
територията още два пъти през 1727г. И 1779г., но без успех.

През 19-ти век Гибралтар започва своя възход в развитието си.

През 1830г. Статусът на Гибралтар се изменя и той от град се превръща в гарнизон на
Кралство Испания. Създава се съдебна власт, независима от законодателната и
изпълнителната. В периода 1921-1945г. Гибралтар се превръща във важна
военно-морска част. След Втората Световна Война Гибралтар се разраства.
Научно-техническият прогрес оказва своето влияние като оставя след себе си
магазини, болници, електричество, подземни тунели, телефонни станции.
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През 1963г. Въпросът за Гибралтарския статус се разглежда от Специална Комисия
към ООН и Испания остава с надеждата, че е възможно да си върне собствеността.

През 1993г. Гибралтар промени законодателството си и се превърна в привлекателна,
защитаваща вложенията зона.

2. В наши дни

Население – 28 683 души, от тях 13 050 души са работещи. Повърхност –6,5 кв.км.

Валута: стерлинги – 1 лира стерлинга=20 шилинга.

Инфлация = 1,5%

Национален празник –10 септември

Национална авиокомпания GBAIRVAAS

Телефонен код 350

Официален език – английски, но жителите владеят и испански.

През януари тази година премиерът на Гибралтар Питър Каруана бе способен да
каже в своето новогодишно послание: “2000-та беше общо взето добра година за
Гибралтар, въпреки че както винаги имаше много трудни въпроси зза уреждане.”
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Той бе способен да увеличи обсега на вътрешните и външни въпроси, чрез което
постигна забележителен напредък през 2000-та, включително устройството на
средата, успешното развитие на финансовия център, акивната електронна търговия,
трайната ниска безработица, решението на проблема с телефонните номера и
признаването на правата на гибралтарците в ЕС.

Г-н Каруана бе удовлетвотен от нивото на английската помощ и натискът довел до
решаването на многобройните въпроси с ЕС, и докато през юли британския външен
министър Джак Строу и испанския министър на Външните работи Жозеф Пике се
срещнаха в Лондон и насочиха разговорите си към състоянието на Гибралтар от
Брюксеската декларация, той имаше усещането, че дългото пътуване на Гибралтар към
трайна независимост е към своя край.

И по колко различен начин гледа света на Гибралтар точно три месеца по-късно!

Гибралтар е първият финансов център, който представи освобождаването на
компаниите като офшорни и техния

уникален статус. За някои инвеститори и търговци Гибралтар е истински “данъчен
рай”.

На този красив остров, окъпан от топлите води на Средиземно море, вливащи се в
Атлантическия океан, са регистрирани повече от 60 000 компании. Много от тях са
създадени, за да задържат Испанските инвестиции по време на бума през 1980-та
година. През 2001-та година Правителството разглежда измененияата в режима на
данъчното облагане на компаниите в отговор на натиска от старна на ЕС и
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Детайлите на новия
режим все още са неясни, това ще бъде постигнато до края на 2005г.

Финансовият център на Гибралтар не е толкова добре развит както други свои
конкуренти, но добре регулира банковото си дело, управлението на инвестициите и
засраховането.
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Над 5000 от работните места в Гибралтар пряко зависят от Финансовия център. Той
описва набор от средства и съпровождащите ги данъчни режими, които правят
Гибралтар привлекателно място за международни компании, желаещи да се занимават
с много разнообразни дейности като банково дело, застраховане, управление на
фондове и множество други финансови дейности, които не са ограничени.

НАЙ-ВАЖНИ ТИПОВЕ ОФШОРНИ ДЕЙНОСТИ, ИЗВЪРШВАНИ В ГИБРАЛТАР

Банковото дело в Гибралтар се регулира съгласно Банково Постановление от 1992г.
Гибралтар запазва съществена част от законодателството си в съответствие със
стандартите на ЕС.

Лицензираните в Гибралтар банки имат право да основават клонове в други места в
Европа. Повече от 30 банки, регистрирани в Гибралтар са поделения главно на
Великобритания, Европейски и Американски банки.

Минималният капитал необходим за банков лиценз в Гибралтар се определя от
изискванията на ЕС.

В законодателството се разглежда проблема с банковите лицензи. Банковият сектор е
добре развит в Гибралтар, а актив от 6,5 млрд. Преимуществата на офшорното банково
дело на острова включват благоприятното данъчно облагане, управлението на обмена
на средства, комуникациите, устойчивото правителство и членството в ЕС. Много от
банковите услуги са насочени към управление на активите на индивиди с голям
собствен капитал. Политиката на защита на депозитите е ефикасна за Гибралтар в
съответствие с директивите на ЕС в тази област.

Тръстовото управление за богатите британци е традиционен бизнес в Гибралтар.
Последователното свиване на влиянието на британското законодателство не намали
жъзможностите на британските граждани. Много инвестиционни фондове вече са
основани като тръстове. Добре развитата законова и финансова инфраструктура
повишава доверието в тръстовете. Опекуните, ако не са счетоводно регистрирани или
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не са юридически лица, се задължават да са регистрирани от Финансовата комисия по
услугите. Те трябва да отговарят на редица критерии, за да бъдат лицензирани.

Застраховане: Застрахователните компании в Гибралтар се патентоват и регулират
съгласно Постановление от 1987г. Проблемът с лицензите зависи от експертизите,
деловата цялост и финансовото състояние на претендента. Той е длъжен да
поддържа минимален капитал от 200 000 до 400 000 .

Застрахователните компании регистрирани в Гиралтар са длъжни да обслужват и
острова. Всяка година те се задължават да предоставят на Финансовата Комисия по
Услугите финансов отчет в срок от 6 месеца след изтичане на бюджетната година.
Всяка промяна в управлението на компанията трябва първоначално да бъде одобрена
от Комисия. Гибралтар спазва директивите на ЕС по отношение на застраховането.
Предимство за острова е образованата, англоговоряща, евтина и достъпна работна
сила, структурата на евтини възнаграждения, добри комуникации, много високата
конкурентоспособност на данъчната стуктура.

От гледна точка на предмета на дейност компаниите са от холдингов тип, компании за
владеене на съдове, търговско

посреднически, а тези с финансов профил са банки и застрахователни компании.

Изборът на офшорна зона не е предопределен от нейната географска близост, а от
специфичните условия, които предлага и много често е по-уместно да изберем по-малко
известна, но подходяща за нашите цели офшорна зона.

Гибралтар се явява много привлекателна зона и ако проблемите с Испания се решат, тя
ще функционира като ефективен данъчен портал за търговия. Наблюдава се растеж
на електронната търговия в Гибралтар, което би довело до развитието му като
информационно общество. Много хора използват е-бизнеса, за да избягат от високите
данъци. Гибралтар не е единствената офшорна зона, която извлича изгода от
мълниеносното развитие на интернет- парите. Това стимулира за внедряване на
е-бизнеса в неговата икономика. Първата крачка за това е закон за електронната
търговия. Това бе постигнато с Електронно постановление от 21.03.2001г.
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Законодателството облекчава използването на електронни средства за превод и
съхранение на информация, и признава сделки по електронен път. Това насърчава
използването на електронен подпис. Гибралтар има възможност да извлече изгода от
развитието си като информационно общество поради офшорната търговия и
финансовите си преимущества като ниските вътрешни данъци например.

Считам, че тази търговия ще се развие бързо и надеждно, ако се основава на
инфраструктурата и законодателството. За да бъде привлекателна като офшорна зона,
Гибралтар трябва да гарантира много строго банковата и цялата информация,
засягаща собствеността или влога на съответната компания. За да се постигне това е
необходимо Правителството на Гибралтар да вземе широки мерки за обезпечаване на
законодателната структура, за да направи бизнеса по-привлекателен. И ако
проблемите с Испания се решат, то Гибралтар ще функционира като ефективен
данъчен портал за електронна търговия с Испания и останалата част от ЕС. Въпрос на
време е да се развият търговските връзки между компаниите,които острова определя
като център на процесите в електронната търговия. Географското положение на
територията, европейския часови пояс, добрите комуникации, деловата
инфраструктура, евтината, англоговоряща и висококвалифицирана работна сила са все
фактори, които повишават продажбите, стимулират маркетинга и административните
отдели на различни европепйски оргнизации. Правителството вече е създало
справочник за местния бизнес, който предлага връзки със стоки и услуги в Гибралтар
чрез ИНТЕРНЕТ. Справочникът е достъпен беплатно за всички и се намира на
правителствения сайт. Нарича се “Гибралтар 1.0”. Функциите, които изпълнява
уебсайта са основани на продажбите, маркетинга, управлението на финансовите
средства, оказването на финансови услуги, доставката на стоки от типа на
музикалните, видео, за обучение и т.н.

Актуален момент са парите и играчите с пари. Гибралтар вече привлече множество
букмейкъри, които са избягали от високия данъчен режим на Великобритания, за да
основат телефонно обслужване на парите, съсредоточени “на разстояние от брега”.
Някои от тях вече предлагат електронни машини или други казино игри. По своята
същност телефонните пари представляват трудоемки електронни пари. Една
самостоятелна компания осигурява около 200 работни места. Компаниите, които
извършват електронна търговия в Гибралтар се възползват от минималните местни
данъци, които трябва да плащат в съответствие с данъчния режим.

Правителството на Гибралтар би могло да поддържа данъчните си предимства, ако
разшири електронната си търговия. Те трябва да се стремят да привлекат нови
компании, занимаващи се с електронна търговия и да запазят настоящите си оператори
като направят финансовите отношения привлекателни. Фактор , с който ще се наложи
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да се пребори Правителството е конкуренцията на други офшорни зони по отношение
на данъчните облекчения в тази област.

Събитията от 11-ти септември според мен се явяват доста неблагоприятни за
Гибралтар, който зависи от сектора на туризма и пътешествията. Туристите носят
голяма част от доходите на Гибралтар. Наблюдаващото се намаляване на
пътешествията след събитията от 11-ти септември оказа пряко въздействие върху
намаляването броя на туристите и намаляването на стокооборота.

Трудно е да се предскаже бъдещето на Гибралтарската икономика. Правителството
трябва да се стреми да развива и поддържа търговските отношения в пределите на
Европейския пазар.

Безработица: Тя е ниска и за да се регулира нивото й, Правителството е необходимо да
взема определени мерки. Те могат да бъдат свързани с разкриване на нови работни
места, развитие на материалната и социална инфраструктурата на икономиката –
пътно строителство, усъвършенстване на комуникациите, строителство на болници,
училища, хигиенизиране на населените места.

За да бъде наистина сред първите Гибралтар трябва да бъде третирана като
привлекателна офшорна зона. Трябва да отговаря на редица изисквания:
1. Най- важното условие, за да бъде третирана като офшорна зона, е тя да предлага
ниски или да не облада с данъци за определена категория чуждестранни икономически
агенти.
2. Да гарантира строго банковата и цялата информация, засягаща собствеността на
компанията.
3. Политическа и икономическа стабилност
4. Свободно движение на капитали и трансфер на валута
5. Наличие на удобни транспортни и особено комуникационни връзки.

Офшорните зони ще продължат да се развиват, защото офшорния бизнес е
предпоставката за развитието на глобализацията и същевременно е резултат от
глобализирането на световната икономика, а бъдещето на всички нас е в
глобализацията.

7/8

ГЕОГРАФИЯ НА ЗЪРНОПРОИЗВОДСТВОТО В БЪЛГАРИЯ1 (15)

8/8

