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√ Сивата икономика изсветлява
http://btvnews.bg/bulgaria/ikonomika/sivata-ikonomika-izsvetlyava.html
Делът на сивата икономика в България е намалял през миналата година, показват данните на Национален център
„Икономиката на светло”. Индексът, който изчисляват експертите на центъра се е увеличил от 63,97 пункта за 2010 г. на
67,40 пункта през 2011 г., обаяви пред медиите Милена Ангелова, ръководител на проекта и главен секретар на
Асоциацията на индустриалния капитал. Показателят измерва делът на легално произведения брутен вътрешен продукт.
На фона на подобряване на почти всички компоненти в индекса, негативна тенденция експертите отчитат при
събирането на ДДС и при търговията с други страни от ЕС. Окончателни данни за тези процеси ще изнесе Националният
статистически институт наесен.
От „Икономиката на светло” отчитат повишаване в събираемостта на акциза за цигарите и алкохола. Положителен ефект
се наблюдава и от връзката между касовите апарати на търговците със системата на приходната агенция и проверките
на Агенцията по заетостта за фиктивни трудови договори.
България и Румъния се нареждат на първите места по дял на сивата икономика в Европа. И в двете страни този бизнес
възлиза на над 30% при средно между 15 и 17% за целия Европейски съюз. Класацията оглавяват страни като Дания и
Австрия с 10 – 12% сив сектор.
bnr.bg
√ През 2011г. сивата икономика в България е намаляла
http://bnr.bg/sites/radiobulgaria/Economy/News_bg/Pages/02_180612.aspx
Сивата икономика в България през 2011 година е намаляла и правилата за легална стопанска дейност все повече се
зачитат, отчита Национален център "Икономиката на светло". Индексът, с който центърът измерва процента на легално
произвеждания Брутен вътрешен продукт бележи подобрение в почти всички аспекти, с изключение при събирането на
ДДС и при търговията с други страни от ЕС. Съществено подобрение през 2011 година има при събирането на акциза от
цигари и алкохол. Сивата икономика в България и в Румъния обаче продължава да е на най-високо ниво в ЕС - над 30
процента. Средното за ЕС ниво по данни на Европейската комисия е между 15 и 17 процента.
Вестник Класа
√ Сивата икономика в България намалява
http://www.klassa.bg/news/Read/article/207097_%D0%A1%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B8%D0%BA%D0
%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B2+%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0
%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0
Сивата икономика в България през 2011 г. намалява - бизнесът и работниците все повече спазват правилата за легална
дейност, отчита Националният център "Икономиката на светло", съобщи БТА, цитирана от Дарик радио. Индексът
"Икономиката на светло", който центърът прави, се увеличава от 63,97 пункта за 2010 г. на 67,40 пункта за 2011 г., заяви
Милена Ангелова, ръководител на проекта и главен секретар на Асоциацията на индустриалния капитал. „Грубо казано
индексът показва процента на легално произвеждания у нас брутен вътрешен продукт“, твърдят експертите. Според тях
се подобряват почти всички компоненти на индекса. Влошаване има само при събирането на ДДС и при търговията с
други страни от ЕС. Тези показатели обаче не са окончателни, защото данните за тях излизат от НСИ през есента, каза
Стефан Петранов, член на екипа.
Съществено подобрение има при събирането на акциза от цигари и алкохол през 2011 г. Влияние за изсветляване на
икономиката оказва и свързването на касовите апарати на търговците с НАП, както и проверките на Агенцията по
заетостта за фиктивни трудови договори.
Сивата икономика в България и в Румъния е най-висока в ЕС - над 30% от БВП, отчетоха от "Икономиката на светло".
Средната за ЕС е между 15% и 17% по данни на ЕК. В Германия, Дания и Австрия тя е 10% - 12%. В Гърция и Италия - в
рамките на 30%.

Вестник Сега
√ Кризата продължава да държи фирмите в сивия сектор
Най-сериозна е ситуацията в здравеопазването, туризма и строителството
http://www.segabg.com/article.php?id=605001
Българската икономика изсветлява, но бавно и затова страната ни остава на последно място в целия Евросъюз по
плащане в пликове, работа без трудов договор и др. Това са част от изводите в актуализирания индекс "Икономика на
светло" на Асоциацията на индустриалния капитал. Той се подобрява от 63.97% през 2010 г. на 67.40% година по-късно,
като е формиран на база националната статистика и резултатите от анкети сред бизнеса и самите работници.
Подобрение е отчетено във всички браншове, но традиционно най-зле остава ситуацията в секторите здравеопазване,
туризъм и строителство. "Сивите практики в медицинските услуги са около 50-60%, а в туризма достигат 70%", обясни
доц. Стефан Петранов от асоциацията. Подобна е ситуацията и в строителството, макар там да се наблюдава лек
напредък.
"Нарушенията са отговорност и на двете страни. Услугите са толкова сиви, защото ни се струва невъзможно например да
поискаме касова бележка от строителя или от частния учител, при когото ходят децата ни", отбеляза експертът доц.
Емилия Ченгелова.
Най-добре е положението в сектори като пощенски услуги и машиностроене, където са съсредоточени предимно големи
фирми и международни компании, които спазват правилата. "Основният мотив за излизането на светло са зачестилите
проверки на инспекцията по труда и данъчните проверки. А причината фирмите да минават към сивия сектор е кризата,
защото така те пестят разходи", каза още Ченгелова.
За изсветляването на икономиката сериозна заслуга има и свързването на касовите апарати с данъчните. От НАП
отчетоха рекордно увеличение на търговските обороти - с близо 3 млрд. лв. се е увеличила декларираната данъчна
основа на облагаемите с ДДС доставки за март в сравнение с февруари 2012 г.
НА СЯНКА
България може да се "похвали" с най-голям сив сектор в ЕС, показва изследване, изготвено от Тax Research UK. Данните
показват, че върху 1/3 от облагаемите суми у нас не се плащат данъци. След България по относителен дял на сивата
икономика се нареждат Румъния - с дял от 32.6% от брутния вътрешен продукт, и Литва - с 32%. Заради сивата
икономика през 2009 г. около 12.7 млрд. евро, или 35.3%, от БВП у нас не са били обложени с данък, пресмятат от Тax
Research UK.
Сметки
Разходите за час труд на българските работодатели, в които влизат заплатите на работниците, внасяните данъци и
осигуровки, са се увеличили с 6.2% спрямо същия период на миналата година, сочат данните за първото тримесечие от
2012 г. на НСИ. Нарастването е главно заради заплатите, които са се качили със 7.1%, докато данъци, осигуровки, бонуси,
обезщетения и др. видове доплащания са се повишили само с 2%. Най-голям скок на разходите за час труд има в
услугите, а в строителството има дори свиване спрямо миналата година.
Вестник Монитор
√ Сивата икономика у нас се свива
http://www.monitor.bg/article?id=342692
Сивата икономика в България през 2011 г. намалява, а бизнесът и работниците все по-често спазват правилата за легална
дейност. Това показва анализ на Националния център „Икономика на светло”, съобщи БТА.
Индексът „Икономика на светло”, който центърът изготвя, се
увеличава от 63,97 пункта за 2010 г. на 67,40 пункта
за миналата година. Това обясни Милена Ангелова, ръководител на проекта и главен секретар на Асоциацията на
индустриалния капитал. Най-общо казано индексът измерва процента на легално произвеждания брутен вътрешен
продукт у нас.
Според експертите от центъра има подобрение в почти всички компоненти на индекса. Най-съществена е
положителната промяна при събирането на акциза от цигари и алкохол. Влияние за изсветляване на икономиката обаче
оказва и свързването на касовите апарати на търговците със системите на Националната агенция за приходите (НАП).
Друг фактор са засилените проверки на Агенцията по заетостта за фиктивни трудови договори.
Все пак влошаване се отчита само
при събирането на ДДС и при търговията с други страни
от ЕС. Тези показатели обаче не са окончателни, защото данните за тях излизат от Националния статистически институт
(НСИ) през есента, каза Стефан Петранов, член на екипа.
Въпреки напредъка сивата икономика в България остава на едно от най-високите равнища в Европейския съюз. Според
данните на Националния център „Икономика на светло” тя е над 30 на сто. Подобна е ситуацията и в Румъния.
По информация на Европейската комисия средните нива за общността са между 15% и 17%. Най-оптимистична е
ситуацията в Дания и Австрия, където нивата на сивата икономика са между 10 и 12 на сто. В Гърция и Италия сивият
сектор също е голям, но нивата му са под 30%.
В строителството най-често работят на черно

Туризмът, строителството и здравеопазването са трите сфери с най-висок дял сива икономика според изследвания на
Асоциацията на индустриалния капитал. При тях нивата на сенчестия бизнес са над 60 на сто. Най-прозрачни пък били
секторите на машиностроенето и пощенските услуги. Причината е, че по принцип там, където има повече индивидуални
потребители, по-често се прилагат непрозрачни практики. Когато пък имало големи партньори, ползващи стоките, е помалък шансът за сива икономика.
Вестник Стандарт
√ Връзката с данъчните вкара 1 млрд. в хазната
Слагат касови апарати и на автомата за кафе и цигари
1 млрд. лв. са изтичали годишно от хазната преди свързването на касовите апарати с НАП, показа проверка на
експертите на приходната агенция. Само ДДС измамите са носели годишна загуба от около 700-800 млн. лв. Това каза по
телевизия България Он Ер Васил Панов, шеф на Дирекция "Контрол" в Националната агенция за приходи. Той обясни, че
се работи по промени в наредбата за касовите апарати, според които всички търговски сфери ще трябва да свържат
касовите си апарати с НАП. Вендинг машините са една от сферите, които ще трябва да се свържат с НАП. Автоматите за
кафе, цигари и вафли, за правене на моментални снимки, както и детските клатушки до края на годината ще трябва да
бъдат с касови апарати с дистанционна връзка с НАП.
Бизнесът не е против въвеждането на подобни апарати, каза Стойко Петков, член на УС на Българската вендинг
асоциация. По думите му проблемът, от една страна, идва от това, че все още никой не знае колко ще струва едно такова
устройство за вендинг машина, както и от факта, че ако се постави допълнително устройство в една машина, тя лесно
може да се повреди. Според Петков трябва да има прозрачност, но не чрез поставяне на касови апарати.
Предложението на вендинг компаниите е да има стикери по подобие на винетките, така че да има отчетност и
прозрачност.
Вести
Сивата икономика се свива до 33%
през 2011 г., обявиха от Националния център "Икономика на светло". Центърът разработва индекса "Икономика на
светло", който измерва сивите практики у нас. Той отразява данни, събирани с анкети, социологически проучвания,
статистика, сигнали и др. Индексът показва процента на легално произвеждания брутен вътрешен продукт (БВП). За 2011
г. индексът е 67,40 пункта, а за 2010 г. е 63,97 пункта. Строителството, туризмът и здравеопазването са сред секторите, в
които се извършват плащания "под масата". Подобрение има при събирането на акциза от алкохол и цигари. От центъра
заявиха, че в България и Румъния има най-високи нива на сива икономика в ЕС - над 30% от БВП. Средният процент за ЕС
е между 15 и 17
investor.bg
√ Сивата икономика у нас е намаляла през 2011 г.
http://www.investor.bg/bylgariia/5/a/sivata-ikonomika-u-nas-e-namaliala-prez-2011-g,136165/
Сивата икономика в България през 2011 г. е намаляла спрямо 2010 г., сочат последните данни на Националния център
„Икономика на светло“.
Центърът разработва индекса „Икономика на светло“, който измерва сивите практики у нас. Той отразява данни,
събирани посредством анкети, социологически проучвания, статистика, сигнали за нередности и др. Индексът показва
процента на легално произвеждания у нас брутен вътрешен продукт (БВП).
За 2011 г. индексът достига 67,40 пункта, докато през 2010 г. е бил 63,97 пункта. Това показва, че у нас се наблюдава
намаляване на дела на сивата икономика, съобщи Милена Ангелова, ръководител на проекта и главен секретар на
Асоциацията на индустриалния капитал в България.
"Въпреки че случаите на сиви практики у нас намаляват, строителството, туризмът и здравеопазването все още са сред
секторите, в които се извършват плащания „под масата“ и се назначават най-много хора без трудови договори. В
здравеопазването се извършват допълнителни услуги, за които се плаща по нереагламентирани начини“, коментира
още тя.
Съществено подобрение през 2011 г. има при събирането на акциза от алкохол и цигари. Все по-малко са и хората, които
работят без трудов договор, допълни Ангелова.
Според нея свързването на касовите апарати на търговците с НАП е изиграло важна роля за подобряването на индекса и
„изсветляването" на българската икономика.
От центъра допълниха, че в България и Румъния са отчетени най-високите нива на сива икономика в Европейския съюз
- над 30% от БВП. За сравнение средният процент за ЕС е между 15 и 17.
darikfinance.bg
√ Сивата икономика в България намалява
http://darikfinance.bg/novini/77747/%D1%E8%E2%E0%F2%E0+%E8%EA%EE%ED%EE%EC%E8%EA%E0+%E2+%C1%FA%EB%E3%
E0%F0%E8%FF+%ED%E0%EC%E0%EB%FF%E2%E0
Сивата икономика в България през 2011 г. намалява, като бизнесът и работниците все повече спазват правилата за
легална дейност, отчита Национален център "Икономиката на светло".

Индексът "Икономиката на светло", който центърът прави, се увеличава от 63,97 пункта за 2010 г. на 67,40 пункта за 2011
г., каза днес Милена Ангелова, ръководител на проекта и главен секретар на Асоциацията на индустриалния капитал,
цитирана от БТА.
Грубо казано, индексът показва процента на легално произвеждания у нас Брутен вътрешен продукт, посочиха
експертите от центъра.
Те отчитат че се подобряват почти всички компоненти на индекса. Влошаване има само при събирането на ДДС и при
търговията с други страни от ЕС. Тези показатели обаче не са окончателни, защото данните за тях излизат от НСИ през
есента, каза Стефан Петранов, член на екипа.
Съществено подобрение през 2011 година има при събирането на акциза от цигари и алкохол. Влияние за изсветляване
на икономиката оказва и свързването на касовите апарати на търговците с НАП, както и проверките на Агенцията по
заетостта за фиктивни трудови договори.
Сивата икономика в България и в Румъния е на най-високо ниво в ЕС - над 30%, отчетоха от Национален център
"Икономиката на светло". Средната за ЕС стойност по данни на Европейската комисия е между 15 и 17%, като в
Германия,
Дания и Австрия тя е в порядъка на 10 - 12%, а в Гърция и Италия - в рамките на 30% от БВП.
vesti.bg
√ Изследване показа, че сивата икономика у нас е намаляла
http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=4899771
Сивата икономика в България през 2011 г. намалява - бизнесът и работниците все повече спазват правилата за легална
дейност, отчита национален център "Икономиката на светло".
Индексът, който центърът прави, се увеличава от 63,97 пункта за 2010 г. на 67,40 пункта за 2011 г., каза пред журналисти
днес Милена Ангелова, ръководител на проекта и главен секретар на Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ).
Грубо казано индексът показва процента на легално произвеждания у нас Брутен вътрешен продукт (БВП), посочиха
експертите от центъра.
Експертите отчитат че се подобряват почти всички компоненти на индекса.
Тези показатели обаче не са окончателни, защото данните за тях излизат от НСИ през есента, каза Стефан Петранов, член
на екипа.
Съществено подобрение през 2011 г. има при събирането на акциза от цигари и алкохол.
Влияние за изсветляване на икономиката оказва и свързването на касовите апарати на търговците с НАП,
както и проверките на Агенцията по заетостта за фиктивни трудови договори.
Сивата икономика в България и в Румъния е на най-високо ниво в ЕС - над 30%, отчетоха от Национален център
"Икономиката на светло".
Средната за ЕС по данни на Европейската комисия е между 15 и 17%, като в Германия, Дания и Австрия тя е в порядъка
на 10-12%, а в Гърция и Италия в рамките на 30% от БВП.
mediapool.bg
√ Сивата икономика у нас намаляла, но пак е сред най-високите в ЕС
http://www.mediapool.bg/%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BB%D0%B0-%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D0%BA-%D0%B5%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%B5%D1%81-news194216.html
Делът на сенчестия бизнес в България е намалял през 2011 г., след като фирмите и работниците все повече спазват
правилата за легална дейност, но и при това положение сивата икономика у нас и в северната ни съседка Румъния
остава най-висока в сравнение с останалите страни-членки на Европейския съюз. Това сочат представени в понеделник
данни на Националния център "Икономиката на светло".
Индексът на сивота икономика, който центърът прави, се увеличава от 63.97 пункта за 2010 г. на 67.40 пункта за 2011 г.,
каза пред журналисти днес Милена Ангелова, ръководител на проекта и главен секретар на Асоциацията на
индустриалния капитал (АИКБ), цитирана от БТА.
Грубо казано индексът показва процента на легално произвеждания у нас Брутен вътрешен продукт, посочиха
експертите от центъра.
Според техните наблюдения се подобряват почти всички компоненти на индекса. Влошаване има само при събирането
на ДДС и при търговията с други страни от ЕС. Тези показатели обаче не са окончателни, защото данните за тях излизат
от НСИ през есента, каза Стефан Петранов, член на екипа.
Съществено подобрение през 2011 година има при събирането на акциза от цигари и алкохол. Влияние за изсветляване
на икономиката оказва и свързването на касовите апарати на търговците с НАП, както и проверките на Агенцията по
заетостта за фиктивни трудови договори.

Сивата икономика в България и в Румъния е на най-високо ниво в ЕС - над 30 процента, отчетоха от Национален център
"Икономиката на светло". Средната за ЕС по данни на Европейската комисия е между 15 и 17 процента, като в Германия,
Дания и Австрия тя е в порядъка на 10 - 12 процента, а в Гърция и Италия в рамките на 30 процента от БВП.
insurance.profit.bg
√ Сивата икономика в България намалява
http://insurance.profit.bg/news/rssfeed/nid-108182.html
Сивата икономика в България през 2011 г. намалява, като бизнесът и работниците все повече спазват правилата за
легална дейност, отчита Национален център "Икономиката на светло".
Индексът "Икономиката на светло", който центърът прави, се увеличава от 63,97 пункта за 2010 г. на 67,40 пункта за 2011
г., каза днес Милена Ангелова, ръководител на проекта и главен секретар на Асоциацията на индустриалния капитал.
Грубо казано, индексът показва процента на легално произвеждания у нас Брутен вътрешен продукт, посочиха
експертите от центъра.
Те отчитат че се подобряват почти всички компоненти на индекса. Влошаване има само при събирането на ДДС и при
търговията с други страни от ЕС. Тези показатели обаче не са окончателни, защото данните за тях излизат от НСИ през
есента, каза Стефан Петранов, член на екипа.
Съществено подобрение през 2011 година има при събирането на акциза от цигари и алкохол. Влияние за изсветляване
на икономиката оказва и свързването на касовите апарати на търговците с НАП, както и проверките на Агенцията по
заетостта за фиктивни трудови договори.
Сивата икономика в България и в Румъния е на най-високо ниво в ЕС - над 30%, отчетоха от Национален център
"Икономиката на светло". Средната за ЕС стойност по данни на Европейската комисия е между 15 и 17%, като в
Германия, Дания и Австрия тя е в порядъка на 10 - 12%, а в Гърция и Италия - в рамките на 30% от БВП.
dnes.bg
√ В строителството и туризма работят най-много в сивия сектор
http://www.dnes.bg/obshtestvo/2012/06/19/v-stroitelstvoto-i-turizma-rabotiat-nai-mnogo-v-siviia-sektor.161668
Сивата икономика в България и в Румъния е на най-високо ниво в ЕС - над 30 процента, отчитат от Национален център
"Икономиката на светло".
Средната за ЕС по данни на Европейската комисия е между 15 и 17 процента, като в Германия, Дания и Австрия тя е в
порядъка на 10 - 12 процента, а в Гърция и Италия в рамките на 30 процента от БВП.
Сивата икономика у нас намалява през 2011 година, но само там, където се продават стоки, докато при услугите тя
остава висока, сочи проучване на "Икономиката на светло".
Секторите с най-голям дял на сива икономика в страната са строителство, туризъм и здравеопазване. При тях проява на
сива икономика има в 50 - 60 процента от случаите на предоставяне на услуги.
В здравеопазването сива икономика може да се разбира и като корупция, посочиха от центъра. С най-нисък дял на
практики на сивата икономика са пощенските услуги и машиностроенето - около 10-12 процента.
Данъци и доходи се укриват най-вече в сферите, свързани с крайно потребление от физически лица. При големите
фирми, особено при външните инвеститори, те са изключение. ,
Всъщност индексът показва процента на легално произвеждания у нас Брутен вътрешен продукт. Експертите отчитат, че
се подобряват почти всички компоненти на индекса. Влошаване има най-вече при събирането на ДДС и при търговията с
други страни от ЕС.
Проблеми има и при конкурсите за обществени поръчки, сочи изследването. Те са свързани не толкова с даването на
подкупи, колкото с формулирането на условията на конкурсите за обществени поръчки, които предопределят
победителите.
Съществено подобрение през 2011 година има при събирането на акциза от цигари и алкохол. Влияние за изсветляване
на икономиката оказва и свързването на касовите апарати на търговците с НАП, както и проверките на Агенцията по
заетостта за фиктивни трудови договори.
Значително се увеличава и общественият натиск срещу практиката за укриване на доходи, посочва БТА.
economymagazine.bg
√ Сивата икономика намалява
http://economymagazine.bg/news/4624/1/1/Sivata-ikonomika-namalyava.html
Делът на сивата икономика в България е намалял през миналата година, показват данните на Национален център
„Икономиката на светло”. Индексът, който измерва делът на легално произведения брутен вътрешен продукт, се е
увеличил от 63,97 пункта за 2010 г. на 67,40 пункта през 2011 г., обаяви Милена Ангелова, ръководител на проекта и
главен секретар на Асоциацията на индустриалния капитал.
На фона на подобряване на почти всички компоненти в индекса, негативна тенденция експертите отчитат при
събирането на ДДС и при търговията с други страни от ЕС. Окончателни данни за тези процеси ще изнесе Националният
статистически институт наесен.

От „Икономиката на светло” отчитат повишаване в събираемостта на акциза за цигарите и алкохола. Положителен ефект
се наблюдава и от връзката между касовите апарати на търговците със системата на приходната агенция и проверките
на Агенцията по заетостта за фиктивни трудови договори.
България и Румъния се нареждат на първите места по дял на сивата икономика в Европа. Този бизнес възлиза на над
30% и в двете страни при средно между 15 и 17% за целия Европейски съюз. Класацията оглавяват страни като Дания и
Австрия с 10 – 12% сив сектор.
vsekiden.com
√ Сивата икономика намалява
http://www.vsekiden.com/119011/sivata-ikonomika-namalyava/
Сивата икономика в България през 2011 година намалява. Бизнесът и работниците все повече работят легално. Това
отчита Националният център „Икономиката на светло“.
Експертите отчитат че се подобряват почти всички сектори на икономиката. Влошаване има само при събирането на ДДС
и при търговията с други страни от ЕС. Съществено подобрение през 2011 година има при събирането на акциза от
цигари и алкохол. Влияние за изсветляване на икономиката оказва и свързването на касовите апарати на търговците с
НАП, както и проверките на Агенцията по заетостта за фиктивни трудови договори.
Сивата икономика в България и в Румъния е на най-високо ниво в ЕС – над 30 процента.
infostock.bg
√ Сивата икономика в България през 2011 г. намалява
http://www./infostock/control/news/details/35851
Сивата икономика в България през 2011 г. намалява, като бизнесът и работниците все повече спазват правилата за
легална дейност. Това отчита индекс на Националния център Икономиката на светло.
Индексът Икономиката на светло се увеличава от 63.97 пункта за 2010 г. на 67.40 пункта за 2011 г.
Индексът показва процента на легално произвеждания у нас Брутен вътрешен продукт, посочиха експертите от центъра.
Експертите отчитат, че се подобряват почти всички компоненти на индекса. Влошаване има само при събирането на ДДС
и при търговията с други страни от ЕС. Тези показатели обаче не са окончателни, защото данните за тях излизат от НСИ
през есента.
Съществено подобрение през 2011 г. има при събирането на акциза от цигари и алкохол. Влияние за изсветляване на
икономиката оказва и свързването на касовите апарати на търговците с НАП, както и проверките на Агенцията по
заетостта за фиктивни трудови договори.
Сивата икономика в България и в Румъния е на най-високо ниво в ЕС - над 30%. Средната за ЕС по данни на Европейската
комисия е между 15% и 17%, като в Германия, Дания и Австрия тя е в порядъка на 10 - 12%, а в Гърция
и Италия в рамките на 30% от БВП.
data.bg
√ Секторите с най-голям дял на сива икономика в страната са строителство, туризъм и здравеопазване
http://news.data.bg/2/bulgaria/351088/%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%81-%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC-%D0%B4%D1%8F%D0%BB-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B0
Сивата икономика у нас намалява през 2011 година, но само там, където се продават стоки, докато при услугите тя
остава висока. Това сочи проучване на Национален център "Икономиката на светло".
Индексът "Икономиката на светло", който центърът прави, се увеличава от 63,97 пункта за 2010 г. на 67,40 пункта за 2011
година, съобщи Милена Ангелова, ръководител на проекта и главен секретар на Асоциацията на индустриалния капитал
/АИКБ/.
Секторите с най-голям дял на сива икономика в страната са строителство, туризъм и здравеопазване. При тях проява на
сива икономика има в 50 - 60 процента от случаите на предоставяне на услуги.
В здравеопазването сива икономика може да се разбира и като корупция, посочиха от центъра. С най-нисък дял на
практики на сивата икономика са пощенските услуги и машиностроенето - около 10-12 процента.
Данъци и доходи се укриват най-вече в сферите, свързани с крайно потребление от физически лица. При големите
фирми, особено при външните инвеститори, те са изключение, посочиха от Центъра.
Всъщност индексът показва процента на легално произвеждания у нас Брутен вътрешен продукт. Експертите отчитат, че
се подобряват почти всички компоненти на индекса.
Влошаване има най-вече при събирането на ДДС и при търговията с други страни от ЕС. Тези показатели обаче не са
окончателни, защото данните за тях излизат от НСИ през есента, смята доц. Стефан Петранов, член на екипа.
Проблеми има и при конкурсите за обществени поръчки, сочи изследването. Те са свързани не толкова с даването на
подкупи, колкото с формулирането на условията на конкурсите за обществени поръчки, които предопределят
победителите.

Съществено подобрение през 2011 година има при събирането на акциза от цигари и алкохол. Влияние за изсветляване
на икономиката оказва и свързването на касовите апарати на търговците с НАП, както и проверките на Агенцията по
заетостта за фиктивни трудови договори.
Значително се увеличава и общественият натиск срещу практиката за укриване на доходи. Точно този натиск направи
възможни промените в нормативните актове, свързани с глобите и за работници, които се трудят без договор.
Експертите на Национален център "Икономиката на светло" подготвят и ще предложат законодателни промени, които
да помогнат за изсветляване на бизнеса. Сред тях обаче няма да има предложение за плащане на заплатите само по
банков път. Ако работодателите решат да плащат нерегламентирано, подобни правила няма да ги спрат, смята Васил
Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Ще предложим да се промени методиката за
плащане на такса за битовите отпадъци и тя да не се събира според стойността на притежавания недвижим имот. Този
метод принуждава хората да не обявяват реалната цена на
имотите, оттам падат и данъците, посочи Велев.
Повечето сигнали за сива икономика, получавани в Центъра, са анонимни, хората не смеят да застанат с имената си зад
тях, защото ги е страх от санкции и уволнение. Телефонът, на който може да се подават сигнали за нерегламентирани
бизнесотношения е
0800 123 58 . Сигнали може да се пращат и на сайта http://www.ikonomikanasvetlo.bg.
Сивата икономика в България и в Румъния е на най-високо ниво в ЕС - над 30 процента, отчитат от Национален център
"Икономиката на светло". Средната за ЕС по данни на Европейската комисия е между 15 и 17 процента, като в Германия,
Дания и Австрия тя е в порядъка на 10 - 12 процента, а в Гърция и Италия в рамките на 30 процента от БВП.
topnovini.com
√ Сивата икономика в България е намаляла през 2011 г.
http://www.topnovini.com/archive.php?g=3400727
Сивата икономика в България през 2011 година намалява - бизнесът и работниците все повече спазват правилата за
легална дейност, отчита Национален център "Икономиката на светло", предаде БТА. Индексът "Икономиката на светло",
който центърът прави, се увеличава от 63,97 пункта за 2010 г. на 67,40 пункта за 2011 година, каза пред журналисти
Милена Ангелова, ръководител на проекта и главен секретар на Асоциацията на индустриалния капитал /АИКБ/. Грубо
казано индексът показва процента на легално произвеждания у нас Брутен вътрешен продукт...
gramophon.com
√ Сивата икономика в България намалява
http://gramophon.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2012/06/18/%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B0
%D1%82%D0%B0-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0.html
Сивата икономика в България през 2011 г. намалява - бизнесът и работниците все повече спазват правилата за легална
дейност, отчита Националният център "Икономиката на светло", съобщи БТА, цитирана от Дарик радио. Индексът
"Икономиката на светло", който центърът прави, се увеличава от 63,97 пункта за 2010 г. на 67,40 пункта за 2011 г., заяви
Милена Ангелова, ръководител на проекта и главен секретар на Асоциацията на индустриалния капитал. „Грубо казано
индексът показва процента на легално произвеждания у нас брутен вътрешен продукт“, твърдят експертите. Според тях
се подобряват почти всички компоненти на индекса. Влошаване има само при събирането на ДДС и при търговията с
други страни от ЕС. Тези показатели обаче не са окончателни, защото данните за тях излизат от НСИ през есента, каза
Стефан Петранов, член на екипа.
Съществено подобрение има при събирането на акциза от цигари и алкохол през 2011 г. Влияние за изсветляване
на икономиката оказва и свързването на касовите апарати на търговците с НАП, както и проверките на Агенцията по
заетостта за фиктивни трудови договори.
Сивата икономика в България и в Румъния е най-висока в ЕС - над 30% от БВП, отчетоха от "Икономиката на светло".
Средната за ЕС е между 15% и 17% по данни на ЕК. В Германия, Дания и Австрия тя е 10% - 12%. В Гърция и Италия - в
рамките на 30%.
nova.bg
√ Сивата икономика в България е намаляла през 2011 г.
http://nova.bg/2012/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BB/
Сивата икономика в България през 2011 година намалява – бизнесът и работниците все повече спазват правилата за
легална дейност, отчита Национален център „Икономиката на светло“, предаде БТА. Индексът „Икономиката на светло“,
който центърът прави, се увеличава от 63,97 пункта за 2010 г. на 67,40 пункта за 2011 година, каза пред журналисти
Милена Ангелова, ръководител на проекта и главен секретар на Асоциацията на индустриалния капитал /АИКБ/. Грубо

казано индексът показва процента на легално произвеждания у нас Брутен вътрешен продукт, посочиха експертите от
центъра.
Експертите отчитат че се подобряват почти всички компоненти на индекса. Влошаване има само при събирането на ДДС
и при търговията с други страни ...
akcent.bg
√ Най-сериозна е ситуацията в здравеопазването, туризма и строителството
http://www.akcent.bg/site/news.php?item=6145
Българската икономика изсветлява, но бавно и затова страната ни остава на последно място в целия Евросъюз по
плащане в пликове, работа без трудов договор и др. Това са част от изводите в актуализирания индекс "Икономика на
светло" на Асоциацията на индустриалния капитал. Той се подобрява от 63.97% през 2010 г. на 67.40% година по-късно,
като е формиран на база националната статистика и резултатите от анкети сред бизнеса и самите работници.
Подобрение е отчетено във всички браншове, но традиционно най-зле остава ситуацията в секторите здравеопазване,
туризъм и строителство. "Сивите практики в медицинските услуги са около 50-60%, а в туризма достигат 70%", обясни
доц. Стефан Петранов от асоциацията. Подобна е ситуацията и в строителството, макар там да се наблюдава лек
напредък.
"Нарушенията са отговорност и на двете страни. Услугите са толкова сиви, защото ни се струва невъзможно например да
поискаме касова бележка от строителя или от частния учител, при когото ходят децата ни", отбеляза експертът доц.
Емилия Ченгелова.
Най-добре е положението в сектори като пощенски услуги и машиностроене, където са съсредоточени предимно големи
фирми и международни компании, които спазват правилата. "Основният мотив за излизането на светло са зачестилите
проверки на инспекцията по труда и данъчните проверки. А причината фирмите да минават към сивия сектор е кризата,
защото така те пестят разходи", каза още Ченгелова.
За изсветляването на икономиката сериозна заслуга има и свързването на касовите апарати с данъчните. От НАП
отчетоха рекордно увеличение на търговските обороти - с близо 3 млрд. лв. се е увеличила декларираната данъчна
основа на облагаемите с ДДС доставки за март в сравнение с февруари 2012 г.
1/3 от доходите остават без данъци
България може да се "похвали" с най-голям сив сектор в ЕС, показва изследване, изготвено от Тax Research UK. Данните
показват, че върху 1/3 от облагаемите суми у нас не се плащат данъци. След България по относителен дял на сивата
икономика се нареждат Румъния - с дял от 32.6% от брутния вътрешен продукт, и Литва - с 32%. Заради сивата
икономика през 2009 г. около 12.7 млрд. евро, или 35.3%, от БВП у нас не са били обложени с данък, пресмятат от Тax
Research UK.
По-високи разходи
Разходите за час труд на българските работодатели, в които влизат заплатите на работниците, внасяните данъци и
осигуровки, са се увеличили с 6.2% спрямо същия период на миналата година, сочат данните за първото тримесечие от
2012 г. на НСИ. Нарастването е главно заради заплатите, които са се качили със 7.1%, докато данъци, осигуровки, бонуси,
обезщетения и др. видове доплащания са се повишили само с 2%. Най-голям скок на разходите за час труд има в
услугите, а в строителството има дори свиване спрямо миналата година.
bulfax.com
√ Сивата икономика в България намалява
http://www.bulfax.com/?q=node/2486890
Сивата икономика в България през 2011 г. намалява - бизнесът и работниците все повече спазват правилата за легална
дейност, отчита Националният център "Икономиката на светло", съобщи БТА, цитирана от Дарик радио. Индексът
"Икономиката на светло", който центърът прави, се увеличава от 63,97 пункта за 2010 г. на 67,40 пункта за 2011 г., заяви
Милена Ангелова, ръководител на проекта и главен секретар на Асоциацията на индустриалния капитал. „Грубо казано
индексът показва процента на легално произвеждания у нас брутен вътрешен продукт“, твърдят експертите. Според тях
се подобряват почти всички компоненти на индекса. Влошаване има само при събирането на ДДС и при търговията с
други страни от ЕС. Тези показатели обаче не са окончателни, защото данните за тях излизат от НСИ през есента, каза
Стефан Петранов, член на екипа.
Съществено подобрение има при събирането на акциза от цигари и алкохол през 2011 г. Влияние за изсветляване на
икономиката оказва и свързването на касовите апарати на търговците с НАП, както и проверките на Агенцията по
заетостта за фиктивни трудови договори.
Сивата икономика в България и в Румъния е най-висока в ЕС - над 30% от БВП, отчетоха от "Икономиката на светло".
Средната за ЕС е между 15% и 17% по данни на ЕК. В Германия, Дания и Австрия тя е 10% - 12%. В Гърция и Италия - в
рамките на 30%.
b2bnews.bg
√ Сивата икономика у нас е намаляла през 2011 г.

http://b2bnews.bg/index.php/sivata-ikonomika-u-nas-e-namalqla-prez-2011-g.-591483.html
Сивата икономика в България през 2011 година намалява - бизнесът и работниците все повече спазват правилата за
легална дейност, отчита Национален център "Икономиката на светло". Индексът "Иконом …
focus-news.net
√ Румен Радев: Без добавена стойност в производството, няма да има ръст на БВП
http://www.focus-news.net/?id=n1666165
Надявам се българската емисия еврооблигации да бъде успешна, в противен случай външният дълг ще се финансира с
вътрешен ресурс, който ще дойде от бизнеса. Това заяви в Денят он Ер на телевизия България Он Ер Румен Радев,
заместник-председател на Асоциацията на индустриалния капитал. Според него, ако не се реализира добавена стойност
в производството, няма как да нарасне икономиката. Според Радев фалитите на фирми отварят нови възможности, нови
ниши, които трябва да се използват.
Радев коментира и ситуацията след изборите в Гърция. Според него е обезпокоително, че 4 милиона гърци са гласували
за партии с леви убеждения, под милион и 800 хиляди души са подкрепили десни формации, а 900 хиляди гърци пък са
дали своя глас за националистически партии. Той изрази надежда, че Гърция ще успее да сформира стабилно
правителство.
Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Капитал daily
√ Разходите за труд изпреварват тройно производителността
http://www.capital.bg/biznes/finansi/2012/06/18/1849154_razhodite_za_trud_izprevarvat_troino_proizvoditelnostta/
Разходите за труд растат с тройно по-бърз темп, отколкото производителността. Това показват данните на Националният
статистически институт (НСИ). В началото на месеца излезе статистика за производителността, а вчера и за разходите на
работодателите за работна ръка.
През първите три месеца на годината плащанията на фирмите за заплати, осигуровки и премии са се увеличили с 6.2% на
годишна база, докато производителността на заетите във всички браншове се е вдигнала средно с 2.6%. Доскоро
тенденцията беше обратна, тъй като заради кризата и последвалите съкращения на персонал по-малко заети вършеха
почти същата по обем работа.
Опасна зависимост
Увеличаването на трудовите разходи с по-бърз темп, отколкото се увеличава производителността, може да има
негативни последици. Причината е, че така спада маржът на печалбата във фирмите. Ако това явление продължи подълго и е причина за загуби, най-често компаниите взимат мерки за оптимизиране на персонал или разходите за
заплати.
В случая увеличените разходи са следствие главно от повишените минимални осигурителни прагове от началото на
годината. Неведнъж анализаторите са ги определяли като вид легализиране на сивата икономика, защото те са
споразумение между правителство, синдикати и работодатели за минимални равнища, на които да осигуряват заетите
по отделни браншове. В повечето случаи реалните възнаграждения за труд са по-високи.
Анализатор на една от големите банки в България коментира, че увеличението на разходите за труд трябва да се гледа с
много резерви. Причината е големият дял на сивата икономика и масовата практика едни доходи да се декларират
официално, докато реалните са по-високи.
При тези условия увеличението на разходите за труд може да е обикновено изсветляване на реалните заплати и дори
може да е за сметка на част от реалния доход. Така работодателят се компенсира за по-високите осигурителни разходи,
като намалява скрития доход на своя служител.
И добра новина Статистиката показва, че в сектора на услугите разходите за труд растат с 9.5%, или над два пъти побързо спрямо индустриалния сектор – с 4.5%. В строителството пък има увеличение с 0.4%.
Разбивка по сектори показва, че увеличението е най-сериозно в административните дейности – с 14.6%, а след това в
услугите се нареждат информационните технологии – с 14.4%, и специфични професии – с 14%.
Според заместник-председателя на Българската стопанска камара Камен Колев обаче покачването на разходите не
трябва да се приема с тревога, ако остане като еднократно явление.
"В България производителността е 5 пъти по-ниска от средната за европейския съюз, но доходите са още по ниски
спрямо средните. Освен това през последните години производителността се повиши, без доходите да се променят
значително. Затова днешните данни са по-скоро положителни", коментира той.
По-високите осигурителни прагове, както и реалният ръст на заплатите ще поддържат висок ръст на разходите на
годишна база през цялата година, твърдят икономисти. Истински индикатор за тенденциите в заплащането обаче ще са
разходите за труд през следващите тримесечия, сравнени с предходното.
Нови тенденции
По думите на Камен Колев през последната година са налице две значими тенденции на трудовия пазар. Първата е, че
работодателите са освобождавали предимно нискоквалифицирани кадри, за които трудовите разходи са били по-ниски.
Оставяйки на работа по-високоплатените, статистиката е отчела нереално висок ръст на доходите. Отделно от това в
повечето сектори, изискващи висока квалификация, е имало и повишение на заплатите.

Отделно от това икономисти коментират, че продължаващата икономическа несигурност прави и предприемачите
много по-предпазливи. "Много от компаниите са пълни с пари в брой, поддържат големи маржове на печалбите и не
желаят да инвестират. Те предпочитат да държат средствата си на депозити при ниски лихви от рода на 3-4% заради
несигурността, която все още цари, а инвестициите си отлагат за 2013 г. Точно затова и депозитната база расте, но
движещи са влоговете на големи суми, а не тези на обикновените домакинства", коментира анализатор на една от
големите банки в България.
√ ИМФ: Европейските спасителни фондове са недостатъчни
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/2012/06/18/1848748_imf_evropeiskite_spasitelni_fondove_sa_nedostatuchni/
Спасителните фондове на еврозоната не са достатъчни, за да осигурят помощ на някоя от големите икономики в региона
в случай на нужда, обяви в понеделник Институтът за международни финанси (ИМФ), цитиран от Wall Street Journal. В
своя месечен доклад най-голямата частна финансова институция в света отбелязва, че след решението да се отпуснат
100 млрд. евро за подкрепа на испанските банки, ресурсите на европейските фондове ще спаднат до едва 251 млрд.
евро.
"Това означава, че спасителните фондове на еврозоната, при сегашната си структура, ще имат достатъчно средства да
помогнат на малка държава като Кипър, но едва ли ще могат да се справят с голяма икономика", казват от ИМФ.
Институтът отбелязва, че спасителните средства ще се увеличат през ноември, когато членките на еврозоната направят
допълнителни вноски в Европейския механизъм за стабилност (ЕМС).
ИМФ, който представлява 450 от най-големите финансови институции в света, повтори виждането си, че еврозоната
трябва да се придвижи към създаване на "банков съюз" или друг начин за съвместна подкрепа на затруднените банки.
Институцията нашумя и покрай участието си в сделката по преструктуриране на гръцкия държавен дълг (т.нар.
подстрижка), където представляваше интереса на частните кредитори.
Стоте милиарда за Испания са "повече от достатъчно"
Според института предоставените 100 млрд. евро за Испания трябва да са "повече от достатъчно", за да се
рекапитализират банките и да им осигури стабилен буфер срещу бъдещи загуби. Същевременно се отбелязва, че
отпускането на средствата чрез правителството, а не директно на финансовите институции "оправдава опасенията на
инвеститорите за порочната връзка между слабите баланси на правителствата и банките".
Институтът също така отбелязва, че политиците в Испания и еврозоната имат своята вина за хладната реакция на
пазарите към спасителния пакет. "Инвеститорите бяха обезсърчени от противоречивите публични изказвания на
испански и европейски официални лица относно характера и степента на условията, свързани с помощта", заявяват от
ИМФ.
Привилегирован кредитор
Инвеститорите също така са притеснени от възможността съществуващите и бъдещите испански дългови облигации да
бъдат "подчинени" на ЕМС след предоставянето на спасителния пакет. Това би означавало, че в случай на невъзможност
испанското правителство да обслужва задълженията си, ЕМС ще получи предимство пред всичко останали кредитори.
ИМФ отбелязва, че ако спасителният фонд получи такъв статут, това ще вдигне още повече лихвите по облигациите на
Испания и всички правителства, получили такава помощ.
"Ако ЕМС получи старшинство, това ще увеличи премията за кредитен риск на съществуващите и бъдещите задължения
на страните, получаващи помощ. Тези въпроси трябва да бъдат изяснени възможно най-бързо", заявяват от ИМФ.
Вестник Класа
√ Разходите за труд с 6,2% ръст през първото тримесечие
http://www.klassa.bg/news/Read/article/207030_%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%
B5+%D0%B7%D0%B0+%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4+%D1%81+6%2C2%25+%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82++%D0%BF
%D1%80%D0%B5%D0%B7+%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE+%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%
D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%B5
Общите разходи на работодателите за един отработен от служителите им час нарастват с 6,2% на годишна база през
първото тримесечие на 2012 г., като увеличението в индустрията e 4,2%, в услугите – 9,5%, а в строителството – 0,4%.
Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ), публикувани в понеделник. За последното
тримесечие на миналата година това повишение е било с 9,7%, а през третото тримесечие на 2011 г. – със 7,2%. Найголям ръст се отчитат в раздел „други дейности“ - 17,1%, в административните и спомагателните дейности – 14,6%, както
и създаване и разпространение на информация и творчески продукти и далекосъобщения – 14,4%. Най-малко е
повишението при дейностите строителство и хуманно здравеопазване и социална работа – съответно 0,4% и 1,8%.
Намаление при разходите за труд е регистрирано за операциите с недвижими имоти – 1%, както и за култура, спорт и
развлечение – с 0,8%.
В състава на общите разходи за труд разходите за възнаграждения за един отработен час се увеличават със 7,1% спрямо
първото тримесечие на 2011 г., а другите разходи – с 2%. За сравнение, през четвъртото тримесечие на миналата година
ръстът при възнагражденията е бил 9,7%. По икономически дейности разходите за възнаграждения спрямо същия
период на миналата година варират от спад с 0,7% при операциите с недвижими имоти до ръст от 18,9% за „други
дейности”.
Припомняме, че според последните данни на Евростат българинът е получавал средно за година 4395 евро, което е най-

нисък показател в общността, при положение че в Дания тази цифра е била 58 640 евро. Преди нас е дори северната ни
съседка Румъния с 5891 евро. По отношение на средните почасови разходи за труд – те варират от 40 евро в Швеция до
3,1 евро в България и 4,2 евро в Румъния.
√ Оптимизмът на пазарите от гръцкия вот се оказа кратък
http://www.klassa.bg/news/Read/article/207078_%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%
8A%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5++%D0%BE%D1%82+%D0
%B3%D1%80%D1%8A%D1%86%D0%BA%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D0%BE%D1%82+%D1%81%D0%B5+%D0%BE%D0%BA%D0
%B0%D0%B7%D0%B0+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8A%D0%BA
Оптимизмът на световните финансови пазари след резултатите от изборите в Гърция се оказа твърде кратък. Победата
на проевропейската „Нова демокрация“, която внесе успокоение, че страната няма да напусне еврозоната, повдигна
индексите, но за кратко. Първоначално зелената вълна тръгна от азиатските борси и впоследствие се пренесе на Стария
континент. В следобедната сесия обаче някои от основните индекси отново се върнаха на отрицателна територия.
Френският CAC 40 падна с 0,18%, а EURO STOXX 50 - с 0,60%.
Опасенията на инвеститорите отново се насочиха към Испания и Италия, където доходността по дълговите им книжа
тръгна нагоре. При 10-годишните испански облигации например тя скочи с 22 базисни пункта до 7,14% - най-високото
ниво, откакто е създадено еврото, и дори по-високо от това, на което Гърция, Ирландия и Португалия поискаха
спасителна помощ. Доходността по италианските дългови книжа пък нарасна с 15 базисни пункта до 6,08%.
Това веднага се отрази на фондовите пазари в Мадрид и Рим. Испанският индекс IBEX 35 падна с 2,10% в следобедните
часове, а италианският FTSE MIB светеше в червено с -2,04%.
По-рано в понеделник премиерът на Испания Мариано Рахой заяви, че страната му няма да изпълнява препоръките на
Международния валутен фонд за съкращаване на дефицита.
В края на миналата седмица от финансовата институция предупредиха, че плановете за дупката в хазната на
правителството ще се окажат грешни и тя ще е по-голяма от прогнозираната. Затова препоръчаха правителството да
разгледа възможността за допълнително повишаване на данъците и най-вече на ДДС, както и за понижаване на
заплатите на държавните служители.
Освен провеждането на реформа в банковия сектор и съкращаването на държавните разходи „в момента
правителството работи и върху реформа на системата на държавно управление, която ще позволи да бъдат решени найважните проблеми“ и най-вече да бъде свит дефицитът в държавния бюджет, на свой ред изтъкна испанският премиер.
Еврото също следваше тренда на индексите – първо получи подкрепа и поскъпна с 0,8% спрямо долара сутринта, но в
следобедните часове пое надолу. Американските индекси също приеха новините от другата страна на Океана със
спадове в началото на щатската сесия.

