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Вестник Класа
√ Очакват 15% ръст на инвестициите в България през тази година
http://www.klassa.bg/news/Read/article/209257_%D0%9E%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82+15%25+%D1%
80%D1%8A%D1%81%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B
8%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B2+%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D1%8
0%D0%B5%D0%B7+%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B8+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
През тази година очакваме увеличение на преките чуждестранни инвестиции с 10-15% спрямо 2011 г., заяви
изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции Борислав Стефанов. Статистиката сочи, че до края на
април 2011 г. привлечените чуждестранни инвестиции са били около 60 млн. евро, а за същия период на тази година
вече възлизат на около 400 млн. евро Миналата година инвестициите в страната бяха на стойност 1,3 млрд. евро (1,8
млрд. долара), което прави 0,15% от всички инвестиции по света, възлизащи общо на 1,5 трилиона долара, обяви още
Стефанов при представянето на изводите и препоръките на Световния доклад за инвестициите за 2012 г. Докладът е на
Конференцията на ООН за търговия и развитие (ЮНКТАД) и е на годишна база. Документът показва случващото се с
инвестициите по света през 2011 година. Така България се нарежда на 50-о–60-о място по размер на привлечени
инвестиции според доклада. Последните няколко години инвестициите в секторите извън финансите винаги са били
около 1–1,5 млрд. евро и като цяло обемът се запазва стабилен.
Основно чуждестранните вложения са в преработващата промишленост. Инвестициите в телекомуникациите,
енергетиката и преработвателната промишленост за България са 70-80% от всички инвестиции, докато за света - около
40–50%. Близо 90% от всички преки чуждестранни инвестиции у нас са от страни от ЕС. В Топ 10 на инвеститорите в
България са Холандия и Кипър, но повече статистически, отколкото реално. Според Борислав Стефанов няколко фирми
през тази година са внесли големи суми под формата на преки чуждестранни инвестиции у нас, без да е сигурно обаче
колко от тях са с инвестиционна цел. Той съобщи, че през последните няколко месеца агенцията работи с няколко
фирми – основно германски, които се занимават с производството на части за автомобилната промишленост. Проектите
на компаниите са за по 200–300 работни места, а планираните инвестиции – за няколко десетки милиона евро, каза
Стефанов. За тези инвеститори страната ни се конкурира със Сърбия и Румъния.
Очаква се промените в Закона за насърчаване на инвестициите да бъдат внесени в НС след ваканцията. В правилника
към закона се очаква да бъдат разписани облекченията за инвеститорите, които предвиждат държавата да възстановява
разходите им за пенсионни осигуровки за три години. До края на май няма данни за инвестиции от Катар. Пикова за
инвестиции в световен мащаб е била 2007 г., когато размерът на преките чуждестранни инвестиции в света е бил около
2 трилиона долара. В доклада е посочено, че за тази година се очаква инвестициите да достигнат 1,6 трилиона долара, а
предкризисните нива ще бъдат достигнати през 2014 година.
√ Американска рейтингова агенция прогнозира фалит за Италия
http://www.klassa.bg/news/Read/article/209212_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%
81%D0%BA%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%B0%D0%B
3%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F++%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%80
%D0%B0+%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82+%D0%B7%D0%B0+%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
+
Американската агенция Egan-Jones Ratings Co. свали рейтинга на Италия от B+ на CCC+, което за трейдърите е статус junk,
или "боклук", съобщи „Дарик“. Освен това това икономистите от агенцията съзират 22% риск страната да фалира в
рамките на една година. Италия ще трябва да преструктурира дългове за €183 млрд., дължими през 2012 година, и
други €214, дължими догодина, което ще й струва по-високи лихви, обръщат внимание анализаторите.
Интервенция от Европейската централна банка и Международния валутен фонд би осигурила известна ликвидност, но
това ще постави сегашните кредитори в по-неизгодна позиция, отбелязват от Egan-Jones. Според тях Италия не е
способна да обслужва дълговете си, ако европейската икономика изпадне в застой.
Нов удар от страна на рейтинговите агенции имаше и по Германия. Само два дни след като понижи перспективата пред
първокласния рейтинг на Германия, агенция Moody's Investors Service се прояви отново, като този път жертвата са 17
германски банки. От "стабилни" перспективите пред рейтингите им се променят на "негативни", което е първа крачка
към понижаване на статуса през кредиторите.

Вестник Капитал daily
√ Плаха прогноза за ръст на чуждите инвестиции
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/2012/07/26/1874831_plaha_prognoza_za_rust_na_chujdite_investicii/
Между 10 и 15% увеличение на преките чуждестранни инвестиции за тази година прогнозира Борислав Стефанов,
директор на Българската агенция за инвестиции. През 2011 г. чужди компании инвестираха директно в България 1.34
млрд. евро, което означава, че ако прогнозата се изпълни, тази година в страната ще постъпят около 1.5 млрд. евро.
"Очакваният ръст в България ще е сходен с темпа, наблюдаван в региона. Ние обаче сме малък пазар и една сделка
може да промени общата картина. Ако представителите на Катар решат да строят път от Русе до Свиленград,
инвестициите ще нараснат сериозно, но е трудно да се определи отсега с колко", каза той.
За седемкратното увеличение на преките чуждестранни инвестиции от началото на годината до май спрямо същия
предходен период Борислав Стефанов обясни, че е възможно това да са финансови операции, които да не отразяват
инвестиционни намерения, а вътрешнофирмено кредитиране.
Кой харесва България
Секторите, в които България привлича най-много вложения след началото на кризата, са производството на компоненти
за автомобилната индустрия и аутсорсинга на технологични услуги. Без да посочва конкретни стойности, Стефанов
обясни, че в последната година инвестициите на компании в автосектора се забавят за сметка на ускорени темпове в
аутсорсинга.
Причина за това е, че в цяла Европа вече са изградени производствени мощности, които са предостатъчни да задоволят
пазарното търсене и дори компаниите вече търсят алтернативно производство, за да запазят работните места, които порано са разкрили.
Стефанов допълни, че най-често чуждестранните инвеститори, които се интересуват от стъпване в България, проучват
възможности за проекти в рамките на 10 млн. евро и разкриването на 200 до 300 работни места. Също така след
настъпването на кризата големи проекти в размер на стотици милиони евро в България не се наблюдават, но са рядкост
и за региона като цяло.
Леко глобално съживяване
Прогнозата в ежегодния доклад за преките чуждестранни инвестиции в глобален мащаб, който се изготвя от
Организацията за търговия и развитие към ООН (UNCTAD), е, че през 2014 г. преките чуждестранни инвестиции ще
достигнат предкризисното си равнище от два трилиона долара. През тази година обаче те ще са около 1.45 трилиона,
което е минимално свиване спрямо 2011 г. Документът е изготвен след обобщаване на данните от различни
международни организации и от анкети на UNCTAD, проведени с най-големите компании, и в България беше представен
от Борислав Стефанов.
Причина за спада през 2011 г. е несигурността на пазарите, породена от дълговите проблеми на държави от еврозоната,
които водят страните към рецесия. Ако това се случи, търсенето ще се свие, а това ще означава по-малко поръчки и
производство на индустриалните компании в Източна Европа, Югоизточна Азия и Африка.
Новите инвестиционни любимци
Африка се оформя като регион, чиято привлекателност за правене на бизнес и разкриване на производства ще се
увеличава, прогнозират още от UNCTAD. Причината е зараждането на средна класа в държави от екваториалната част на
континента и пазарните реформи в тях. Тяхното развитие засега контрастира със северноафриканските държави, които
претърпяха нестабилност и граждански войни. Освен Африка Югоизточна Азия, Бразилия и Турция също са дестинации,
към които интересът ще продължи да расте.
В Турция, за която всички организации прогнозират следващото десетилетие да бележи над средния икономически
растеж, през миналата година е имало петкратно увеличение на сливанията и придобиванията.
Държавите в Югоизточна Европа пък ще привлекат инвестиции в размер около 80 млрд. долара, но по-голямата част от
тях ще са насочени към Русия и бившите съветски републики.
По-зелено и държавно
Друго заключение на доклада е, че основно преките чуждестранни инвестиции ще се осъществяват "на зелено", а
сливанията и придобиванията ще изостават. Според Борислав Стефанов компаниите, които придобиват нови фирми,
първоначално може дори да закриват работни места заради оптимизация и постигане на синергия между централата и
подразделенията, но в дългосрочен план също разрастват производствата си.
Вече седем година поред се увеличават преките чуждестранни инвестиции на държавните (суверенни) фондове и
обемът им за миналата година е 125 млрд. долара при само 11 млрд. през 2005 г. През миналата година този тип
фондове са разполагали с активи за 5 трилиона долара, което означава, че пряко в придобивания или нови бизнеси те
влагат само 2.4% от активите си, а останалите средства се влагат в инвестиционни портфейли и държавен дълг.
Вестник Труд
√ Няма да се сваля ДДС на храните
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1480243
Няма шансове България да последва примера на Румъния и да намали ДДС за хранителните продукти, стана ясно
вчера. Преди ден румънският премиер Виктор Понта обяви, че ДДС за храните оттатък Дунав ще бъде намален от 24% на
9%.

"Ние не можем да гледаме Румъния", коментира пред журналисти земеделският министър Мирослав Найденов вчера.
"Не бива да забравяме, че през октомври там предстоят избори", посочи още Найденов.
У нас намаление на налога би било възможно единствено ако бъде заложено в бюджета за следващата година, допълни
министърът. Подобна инициатива обаче засега не се очертава. Вчера от Министерството на финансите заявиха пред
"Труд", че твърдо отстояват досегашната си позиция ставката по ДДС да е еднаква за всички стоки и сделки.
Шефката на бюджетната комисия Менда Стоянова също заяви, че за догодина не се планират промени в данъците и
осигуровките.
Още в началото на юли от браншовите сдружения в хранителната индустрия обявиха пред "Труд", че ще настояват ДДС
за продукти от първа необходимост да бъде намален на 10%.
Тогава те се мотивираха с рязкото поскъпване на тока, газа и течните горива. Няколко седмици след енергоносителите
изкупните цени на зърнените храни в световен мащаб рязко скочиха, като житото у нас вече се изкупува на нива от 420450 лв. Това предвещава зверско поскъпване на основните храни - хляб, мляко, сирене, месни продукти. В някои
региони цените на хляба вече започнаха да растат.
Самият Найденов предупреди преди ден, че ни чака сериозно увеличение на цените от есента.
Вместо да пипа ДДС, засега правителството ще се задоволи с анализиране на ситуацията.
Премиерът е възложил на Найденов и вицепремиера Симеон Дянков да направят анализ на ценообразуването по
веригата зърно - хляб и днес те трябва да му докладват резултата.
Вестник Труд
√ Данъчни се правят на туристи, дават им стая без касова бележка
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1479998
Шестима туристи по дънки и с плажни шапки си наеха апартамент в комплекс "Гардън бийч" на къмпинг "Градина".
Комплексът е от затворен тип, точно на пъпа на култовия къмпинг, който е прословут с райския си плаж. Днес сутринта
летовниците се наредили на опашка на рецепцията и срещу 156 лева се съгласили да вземат двустаен, с изглед към
басейна.
Обяснили им, че е тъкмо за тях- ще стигне и за шестимата. Туристите си платили и получили само приходен касов ордер.
Без касова бележка и фискален бон.
В случая товйа се оказало фатално, тъй като туристите били маскирани като летовници данъчни инспектори.
"С колегите направихме най-важната стъпка преди проверката - уверихме се, че има нарушение", обясни Христо Узунов,
главен експерт в бургаското данъчно. В 13 ч той и колегите му дадоха старт на проверката и заедно с журналисти влязоха
в комплекса от затворен тип "Гардън бийч".
На входа екипите посрещна управителят на комплекса. "Току що пристигам и научавам от вас какво се е случило", каза
бизнесменът. От началото на сезона до момента обектът е отчел приходи в размер на ...80 лева. В същото време се пука
по шевовете от летовници, предимно чужденци.
Няма включен касов апарат, не се използва фискалното устройство, стана ясно при проверката на бирниците. С плажните
си дрехи те нахлуха в бистрото на комплекса. В басейна щастливо се къпеха туристи. Те въобще не се смутиха от
инспекцията и продължиха да си плажуват. За разлика от служителите на бистрото, за които адската жега стана още по
голяма.
Това е един от търговските обекти, който няма отчетност, обясниха данъчните и седнаха да проверяват касовия апарат.
"Какво става, това да не е филм на ужасите", сърдито попита служител на бистрото.- Аз така ли идвам у вас, попита той
още по сърдито журналистите но после поомекна и обясни, че се притеснявал да не се стряскат туристите.
Преди четири дни данъчните експерти са проверили бистрото и установили, че то не е издало до момента нито една
касова бележка! За това нарушение глобата е от 500 до 2000 лева.
от даваните на летовници общо 65 стаи в комплекса, е отчетена само малка част. На касовия апарат не се отразяват и
таксите за поддръжка на продадените апартаменти. Само за половин ден в комплекс "Гардън бийч" се установиха
приходи, които надхвърлят обявените за периода от 1 до 25 юли.
Проверката в комплекса продължи при полицейска охрана, която пристигна за да пази "мнимите туристи", докато
довършат работата си.
Главният експерт на НАП Бургас Христо Узунов обяви че в Приморско заведение с 200 места е обявило отчетност от 4000
лева за периода от 1 юли до 26 юли. Данъчните го посетили в сряда и само за една вечер установили, че е навъртяло
оборот от 2900 лева.
Вестник Сега
√ Лихвите пак тръгнаха нагоре напук на БНБ и министър Дянков
http://www.segabg.com/article.php?id=610007
Банките отново започнаха да вдигат лихвите - и по заеми, и по депозити, показват новите данни на БНБ. През юни са
поскъпнали и потребителските кредити, и жилищните, макар че промените спрямо май не са драматични. Растат и
лихвите по финансирането за бизнеса. Забележимо понижение има само при най-едрите заеми за бизнеса, които обаче
са малко на брой.
Покачването на лихвите идва изненадващо, тъй като прогнозите доскоро залагаха на обратната тенденция. След
успешното пласиране на българските облигации на международните пазари министърът на финансите Симеон Дянков

обяви, че скоро ще берем плодовете на успеха и лихвите у нас ще спаднат. БНБ също очакваше по-нататъшно
поевтиняване на банковия ресурс.
Сега се оказва, че през юни лихвите по потребителски кредити в левове са нараснали до 11.46% - с 0.25 процентни
пункта, а в евро са се увеличили символично до 9.61%. При жилищните кредити също има увеличение спрямо май,
макар и неголямо, като средните лихви в левове стигнаха 7.51%, а в евро - 7.58%. Прави впечатление, че расте и ГПР годишният процент на разходите (включващ лихви, такси и комисиони). При потребителските кредити в левове ГПР вече
средно е 13.02%, докато през май бе под 13%. При жилищните ипотеки пък разходите са около 8.3% - с 0.18% покачване
спрямо май.
"Само по данните за един месец не могат да се направят изводи, че заемите поскъпват, за целта е необходимо да се
очертае определена тенденция за поне три месеца", коментира за "Сега" изпълнителният директор на УниКредит
Булбанк Левон Хампарцумян. По думите му в момента повишаването на лихвите по кредитите за граждани вероятно е
сезонно и отчасти се дължи на предлагането на някои нови продукти.
Към момента няма обективни "глобални" причини за вдигане на лихвите по кредитите за населението, смята
анализаторът от Industry Watch Георги Стоев. Той също уточни, че е необходим по-дълъг период, за да се направят
изводи накъде върви пазарът при кредитите за населението. Тъй като възможностите за набавяне на ресурс на банките
не са се променили, вероятно една от причините за вдигането на лихвите е заделянето на резерви, допълни Стоев.
Интересно е, че има сериозно свиване на средната лихва по едри фирмени кредити - става дума за суми над 1 млн. евро.
То обаче може да се дължи дори само на един голям заем, отпуснат на стабилна фирма за перспективен проект. И
предишни месеци се е случвало една или няколко такива сделки да свалят статистически средния лихвен процент за
тази категория заеми. Не е тайна, че в момента банките в България се "бият" за всеки по-сериозен едър клиент.
СПЕСТЯВАНИЯ
За разлика от заемите лихвите по депозитите продължават да се смаляват, което не е добра новина за спестителите.
През юни средните лихви по депозити на граждани в левове са 4.92%, а в евро - 4.37%. И двата показателя показват спад
както спрямо май, така и спрямо нивата през юни миналата година.
Лихвите по фирмените депозити отбелязват леко повишение спрямо май, но остават по-ниски от предното лято.

