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Асоциация на индустриалния капитал в България днес в медиите
Вестник Монтана днес
√ Кръгла маса събира работодатели, депутати и граждани в Монтана
http://montana-dnes.com/modules.php?name=News&op=SeeNews&id=4581
Темата „Ограничаване и превенция на неформалната икономика” събира в Монтана народни представители, служители
от областната администрация, от областната дирекция на МВР – Монтана, работодатели и синдикалисти от региона,
експерти от Прокуратурата, от Сметната палата и от Митница – Лом.
Кръглата маса заседава на 8 февруари от 13 ч в Монтана по иницитави на регионалната структура на Асоциацията на
индустриалния капитал в България.
Дискусията е в рамките на проекта за „Ограничаване и превенция на неформалната икономика” който се осъществява от
Асоциацията на индустриалния капитал в България с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” за периода от 2009 до 2013 г., съфинансирана и от Европейския социален фонд на ЕС.
Конференцията ще бъде открита от Пламен Младенов, член на Националния съвет на АИКБ, а презентация за
„Възможности за ограничаване и превенция на неформалната икономика”ще изнесе Васил Велев, председател на УС на
АИКБ.
***
Други публикации
Вестник Класа
√ Печалбата на банковата система се стопи с над 20% до 617 млн. лв.
http://www.klassa.bg/news/Read/article/157531_%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%
B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D1%81%D0%B8%D1%
81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D1%81%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8+%D1%81+%D0%BD%D0
%B0%D0%B4+20%25+%D0%B4%D0%BE+617+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.+%D0%BB%D0%B2.
Печалбата на банковата система у нас се сви с над 20% през изминалата година, сочат данни на БНБ. Финансовите
институции в страната са приключили 2010 г. с 617 млн. лв. неодитирана печалба, което е със 163 млн. лв. по-малко
спрямо 2009 г. Според експертите от БНБ, макар и по-ниска от предходната година, печалбата се явява допълнителна
капиталова защита.
Данните показват, че за една година разходите за обезценки са се увеличили с 26 на сто до 1,31 млрд. лв., но въпреки
това доходите от основна дейност покриват повишения риск и разходите.
В края на декември необслужваните заеми над 90 дни достигат 11,9 на сто от общия обем. Това е и почти двойно спрямо
нивата от година по-рано, когато са били 6,42%, сочи статистиката на БНБ.
Според отчетите на финансовите институции, представени от централната банка, в края на 2010 г. само два трезора у нас
приключват с печалби над 100 млн. лв. През 2008 г. три банки имаха печалба от по над 200 млн. лв., а през 2009 година
три бяха с печалба от над 100 млн. лв.
През 2010 г. Уникредит Булбанк и Банка ДСК са единствените с положителни резултати над 100 млн. със съответно 158,7
млн. лв. и 130,58 млн. лв.
Интересно разместване се наблюдава в следващите позиции, като Корпоративна търговска банка вече заема трето
място, измествайки Обединена българска банка, постигайки 23% ръст на печалбата до 74,4 млн. лв. Припомняме, че
финансовата институция заемаше едва 8-о място по печалба през 2008 г., а през 2009-а се изкачи до номер четири. В
същото време печалбата на ОББ се сви с 26,5 на сто до 73,6 млн. лв.
В Топ 5 място намира и Райфайзенбанк, обявила 44,2 млн. лв., която изпреварва Банка „Пиреос България“ с 44,05 млн.
лв. С положителен финансов резултат за 2010 г. от над 10 млн. лв. са още четири трезора: SG Експресбанк, Българска
банка за развитие, Централна кооперативна банка и Сити Банк - клон София. През изминалата година общо 8 от
финансовите институции са увеличили печалбата си. Отличници в това отношение са Юробанк И Еф Джи (Пощенска) и
Българската банка за развитие, като първата е постигнала ръст на печалбата от 71,3% до 34,94 млн. лв., а втората – 65,7
на сто до 28,74 млн. лв.
Въпреки печалбата за цялата банкова система шест банки са приключили 2010 г. с отрицателни финансови резултати.
Най-сериозна загуба според данните на БНБ отчита клонът на гръцката Алфа Банк. През 2010 г. отрицателният резултат
на трезора се увеличава с 8,6% спрямо година по-рано и достига близо 75 млн. лв. Така за последните три години
загубата на банката надхвърля 160 млн. лв. В сектора на губещите с отрицателен финансов резултат от 14.4 млн. лв. е и
словенската НЛБ Банка София, следвана от гръцката Емпорики Банк-България (7,36 млн.) и Българо-американската
кредитна банка, която се продава в момента.

От БНБ посочват, че за една година отпуснатите кредити са се увеличили с 2,7%, или с 1,4 млрд. лв., като достигат 53,9
млрд. лв. Привлечените средства се увеличават с по-бърз темп от 3,6 на сто до 63 млрд. лв.
√ Ръстът на икономиката достига 3% през 2011 г.
http://www.klassa.bg/news/Read/article/157495_%D0%A0%D1%8A%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D
0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1
%82%D0%B8%D0%B3%D0%B0+3%25+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7+2011+%D0%B3.
Икономиката на страната ще реализира до 3% ръст през 2011 г. Очакваното повишение през четвъртото тримесечие на
2010 г. е между 1,5% и 2%, а за цялата предходна година - около 1%, ставя ясно от последния доклад на Центъра за
икономическо развитие (ЦИР), представен вчера. „България бавно и мъчително излиза от кризата“, коментира Георги
Прохаски, председател на ЦИР. По думите му в края на годината всички отрасли на икономиката ще са във фаза на
растеж, но реално потребителите ще го усетят чак през 2012 г. Правителството е заложило икономическият ръст да е
3,6%. Това означава, че анализаторите от ЦИР смятат прогнозите на министрите за надценени.
Гражданското строителството бележи ръст от 15% на годишна база, каза още Прохаски. Това се случва за първи път след
2008 г. Според анализаторите спадът в сградното строителство също се забавя, като за миналата година той е до 10%.
Двигател на възстановяването в сектора е гражданско-инженерното строителство, чиято продукция от август насам
надхвърля нивата от година назад. От ЦИР не очакват бърз растеж в строителството като цяло през първото полугодие на
тази година.
Няма сигнали през 2011 г. да има шоково повишаване на цените и това е предпоставка за ниски нива на инфлацията.
Прогнозите са тази година тя да бъде до 3%. „Трите индекса, от които зависи инфлацията, са стабилни и се очаква да
останат така“, прогнозира още председателят на центъра. Той коментира, че това гарантира стабилните й нива в
България. Годишната инфлация за 2010 г. надхвърли 4%.
Равнището на безработица продължава да намалява, макар и с бавни темпове, съобщават още от ЦИР. Според
анализаторите тенденцията е след март да започнат да спадат и регистрираните неработещи. „През второто тримесечие
на 2011 г. прогнозираме да има реален ръст в броя на заетите“, заяви Георги Прохаски. Според него очакванията на
бизнеса са за постепенното стабилизиране на заетостта. Около 9% ще бъде регистрираната безработица за тази година
според прогнозите на ЦИР. Повишаването на броя на незаетите през последните месеци на миналата година се дължи
основно на сезонната заетост.
Най-слабо звено в икономиката остава крайното потребление и по-специално ползването на стоки и услуги от
домакинствата. „Потреблението намалява за сметка на спестяванията, което е причинено от антикризисното мислене на
хората“, каза още Прохаски.
Според него през 2012 г. ефектите от динамиката в различните икономически сектори ще бъдат по-ясно изразени и
тогава крайният потребител ще усети излизането от кризата.
Потреблението се съживява в края на годината, до 25% растеж на БФБ
Предстои една по-добра година за глобалната икономика. Около това мнение се обединиха анализаторите на „ЕЛАНА
трейдинг“ и Saxo Bank. Цветослав Цачев, ръководител „Анализи” на „ЕЛАНА трейдинг“, посочи, че икономиката на
България ще расте умерено, с 2-3%, като износът ще запази ролята си на основен негов двигател. „Корпоративните
кредити ще се увеличават и ще допринесат за ръст на инвестициите. Макар инфлацията да се покачва, потреблението
ще започне леко да се съживява към края на годината, но населението няма да може да усети осезаемо икономическо
възстановяване подобно на развитите страни.“ Анализаторът добавя, че най-добре ще се представят
машиностроителните и добивните компании поради поскъпването на суровините и успешния износ. Според разчетите
на „ЕЛАНА трейдинг“ през 2011 г. ще се наблюдава бавно завръщане на индивидуалните инвеститори на БФБ.
Прогнозата е борсата да завърши годината с 25% ръст, ако не настъпят промени в пазарната ситуация вследствие от
политически фактори. Подходяща инвестиционна стратегия за 2011 г. е диверсификация на портфейла чрез включване
на компании с малка пазарна капитализация и добри финансови резултати и покупка на акции на дружества, които
увеличават капитала си.
Инфлацията в еврозоната се ускори до нов рекорд
Инфлацията в еврозоната е стигнала 2,4% на годишна база през януари, сочат експресните данни на Евростат. От
Европейската централна банка се опасяват, че увеличението на ценовия индекс ще доведе до по-ранен скок на
основните лихвени проценти от очакваното досега, коментира АФП. През декември показателят беше 2,2% на годишна
база. ЕЦБ се стреми да поддържа увеличението на цените под 2%. Според данните в края на декември в еврозоната са
поскъпнали най-много енергоносителите - с 11% на годишна база, което съответно увеличава с над 5% разходите за
транспорт на годишна база. Отчита се и поскъпване на акцизните стоки заради предприетите в редица европейски
страни фискални реформи за намаляване на бюджетния дефицит.
√ Моника Панайотова, председател на парламентарната комисия по европейски въпроси и контрол на европейските
фондове: Вече имаме стабилна система за контрол на евросредствата
http://www.klassa.bg/news/Read/article/157479_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%9F%D0%B0%D0
%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D
0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0
%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%
8F+%D0%BF%D0%BE+%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%B2%D1%
8A%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8+%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB+%D0%
BD%D0%B0+%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D1%8

4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%3A++%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%B5+%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D
0%BC%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0
%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB+%D0%BD%D0%B0+%D
0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0
Моника Панайотова е бакалавър по международни отношения и магистър по международни икономически
отношения със специализация "Управление на международни проекти" от УНСС. Била е директор „Проекти и връзки
с обществеността“ в Института за икономическа политика. Избрана е за депутат като мажоритарен кандидат
на ГЕРБ от 24-ти МИР–София. Председател на младежката организация на ГЕРБ. В момента е председател на
комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове.
- Г-жо Панайотова, през миналата седмица комисията, която оглавявате, оповести годишния доклад за управление на
европейските фондове у нас. Кои са най-важните констатации в него?
- Усвоени са средно 10% от европейските средства, а са договорени 36,74% , което означава, че бенефициентите реално
са получили 1,6 млрд. лв. Нека спомена също, че от декември 2009 г. до декември 2010 г. са платени 1,2 млрд. лв.
Изводът, който правим, е, че има устойчив темп както на усвояването, така и при договарянето на ресурса. Само по себе
си числото 10% не е много, но като се имат предвид забавянията през годините, смятам, че това е значителен успех за
страната.
По договорени средства позициите си на фаворити запазват оперативните програми “Развитие на човешките ресурси“,
„Регионално развитие“ и „Административен капацитет“. По показателя темп на разплащане първи са „Административен
капацитет“, „Конкурентоспособност“ и „Регионално развитие“. Но за да бъдем коректни, трябва да кажем, че извън
инструмента JEREMIE реалният ръст на усвояване по ОП „Конкурентоспособност“ е около 2,34%.
Програмата за развитие на селските райони в сравнение с останалите 7 оперативни програми маркира най-висок
процент на усвояване на ресурса – 19%, договорени са и 37% от средствата. Сериозният ръст на ОП ”Регионално
развитие“ може да се обясни с осъществявания пряк контакт с бенефициентите, които са основно общините.
Ниски нива на договаряне, но с добро финансово изпълнение са програмите „Транспорт“ и „Техническа помощ“. Слабо
представяне, акумулирано изоставане, но предприети мерки за компенсиране през 2011 г., е оценката ни за програма
„Околна среда”.
Като обобщение може да се каже следното: през 2009 г. страната ни беше единствената в ЕС, която нямаше
положителни оценки за съответствие и това блокираше междинните плащания. След получаването на тези оценки бяха
отпушени плащанията, което е много важно в условията на криза. В резултат на предприетите институционални,
административни и нормативни мерки в момента имаме стабилна система за координация и контрол на
евросредствата. Има устойчив темп на нарастване на усвояването на ресурса. Системата се отпушва.
- Ако трябва да подредите проблемите, от чието решаване зависи ускоряването на процеса, кои ще поставите в
началото?
- Двата основни проблема са все още недостатъчният административен капацитет и Законът за обществените поръчки
/ЗОП/. Вече е сформирана работна група по ЗОП. Промените ще са ключови и ще ускорят процесите през следващата
година, защото голяма част от финансирането минава по силата на този закон. Нашата препоръка е работният вариант
да бъде широко обсъден с бенефициентите, за да се постигне максимална подкрепа.
Недостатъчният административен капацитет е проблем, който все още съществува и се отчита и в междинния, и в
годишния доклад на комисията. Виждаме, че се предприемат мерки. От една страна, се открива възможност да се
ползва специфична експертиза от международните финансови институции. Това ще е в рамките на програма
„Техническа помощ“ и няма да се отрази върху бюджета. От друга страна – по инициативата JASPERS ще се създават
групи от експерти, които ще помагат на конкретните бенефициенти. Важно е също да се търси възможност за ускоряване
и опростяване на процедурите. Европейските средства ще станат достъпни за повече бенефициенти, когато се
унифицират документите и се намалява бюрократичната тежест. Наистина контролът е важен, но трябва да се разбере,
че повече администрация и бюрокрация съвсем не означава по-ефективен контрол.
- Администрацията ли още не се е научила бързо да обработва проектите, или бенефициентите все не успяват да
направят добри предложения?
- Всичко зависи от конкретната оперативна програма. Например при ОП „Транспорт“ бенефициентите са държавни
агенции, а при ОП “Околна среда“ са общините. Съвсем различно е при програма „Развитие на човешките ресурси“, там
бенефициент е неправителственият сектор, който през годините успя добре да се подготви. При
„Конкурентоспособност“ инициативата е изцяло при бизнеса. Достъпната информация има голямо значение и е хубаво,
че ще се създадат 27 информационни центъра, за да не се концентрира всичко в София.
И друго - през миналата година процентът на текучеството сред администрацията е доста по-нисък, което означава, че
допълнителното финансиране успява да задържи експертите.
- Кога във времето е реално да бъде приет специален закон за еврофондовете?
- В момента има над 20 министерски постановления, които уреждат тази материя. Трябва да се помисли за закон за
европейските средства, който ще създаде възможност за уреждане на обществените отношения и по-голяма правна
сигурност. Ако наистина ще има нова институционална рамка, би било добре тя да бъде въведена с нормативен акт.
Това също ще покаже ясната национална визия за управление на европейските средства.
Този закон ще работи през следващия програмен период. Ако предприемем подобна стъпка сега, има вероятност да
настане объркване и процесът да се забави.
Но ние препоръчваме да се помисли за унифициране на документите за кандидатстване и отчитане. Концентрацията да
не е толкова върху формата на отчитането на проектите, а по-скоро върху изпълнението им и така да се търси
максималният ефект за обществото и гражданите.

Тъй като има разминаване между числата на управляващите органи, ИСУН и Националния фонд, е хубаво да се постигне
синхронизация на данните, за да не се получават различни интерпретация.
- Според вас защо ОП „Конкурентоспособност“, която всички наричат програмата на бизнеса, върви най-бавно?
- 198 млн. евро са прехвърлени за рисков капитал и 1 млн. евро се предвиждат за т. нар. бизнес ангели. Въпросът сега е
наистина средствата, които се водят усвоени, да достигнат реално до бизнеса.
Смятам, че трябва да се ползва опитът на програмите „Регионално развитие“ и „Човешки ресурси“ за пряк контакт с
бенефициентите. Вече е ясно, че са необходими по-тясно взаимодействие с бизнеса и повече информация за
процедурите. Сама по себе си инициативата JEREMIE е успешна, защото ще подпомогне рисковия бизнес.
Въпросът е сега възможно най-скоро да заработи Холдинговият фонд и бенефициентите да се възползват от него, за да
се избегне опасността от отлив на интерес към програмата.
- В последните дни се коментира писмото на председателя на ЕК Жозе Барозу, което всъщност е от средата на
декември. Какъв е вашият коментар?
- Основните проблемни области, които се посочват, са оперативните програми „Транспорт“ и „Околна среда“.
Проблемът на ОП “Транспорт“ е, че през годините е акумулирано забавяне. Грешката при тази програма е още в
началото, защото е допусната концентрация на тежки инфраструктурни проекти, без да има необходимата проектна
готовност. Това не бива да се повтаря през следващия програмен период. Хубав пример е стартирането на проекта на
автомагистрала „Тракия“, преди ЕК да одобри апликационната фирма, за да не се забавя реализацията. Разбира се,
винаги трябва да се отчита, че подобни случаи крият и рискове.
Трябва да се обърне внимание върху жп транспорта, където отчитаме ниски нива. Автомагистрала „Тракия“ и столичното
метро подобряват усвояването, но призоваваме сериозно да се избърза с реалните строителни дейности при другите
проекти. ОП „Околна среда“ е ключова за реформата във водния сектор и смятаме, че трябва да се подсили капацитетът
на общините, които са основни бенефициенти. Когато липсва проектна готовност в приоритетните агломерация, добре е
да се помисли и да се пренасочват средствата към агломерации с под 10 000 еквивалент жители.
√ Самотен глас вещае нова банкова криза през 2015 г.
http://www.klassa.bg/news/Read/article/157511_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD+%D0%B3%D0
%BB%D0%B0%D1%81+%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%B5+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%B1%D0%B0%D0
%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7+201
5+%D0%B3.
На срещата на политици, изпълнителни директори и финансисти в швейцарския курорт Давос миналата седмица Бари
Уилкинсън предупреди, че може би ни очаква финансова катастрофа през 2015 г.
„Основните проблеми изобщо не бяха обсъдени“, заяви в интервю Уилкинсън, който е лондонски партньор на
консултантската компания Oliver Wyman. „Причините за предишната криза, а именно хлабавата парична политика и
търговските дисбаланси, в момента са по-големи в сравнение с преди.“
В йерархията на годишното събитие на Световния икономически форум в швейцарския ски курорт Уилкинсън се
намираше на най-долното стъпало и значката му за самоличност не можеше да му предостави достъп до по-голямата
част от заседанията и вечерите. Изявлението му противоречеше на оптимистичния тон на повечето от централните
фигури на срещата, които нямаха търпение да подчертаят постигнатия напредък, след като в продължение на две
години след началото на кризата през 2008 г. кършеха ръце от отчаяние.
„Постигнатите реформи на системата са значителни“, заяви канадският финансов министър Джим Флахърти на тръгване
от частна среща с главни изпълнителни директори на финансови компании на 29 януари. „Трябва да покажем по-ясно,
че финансовите институции по света действат на много по-различно ниво в момента, че работят с по-голям капитал и че
са по-добре управлявани.“
„Предотвратимо минало“
Докладът на Уилкинсън, наречен „Финансовата криза през 2015 г.: Предотвратимо минало“, не е толкова оптимистичен.
Изследването от 24 страници описва как банките, които не желаят да приемат по-ниската възвръщаемост на собствения
им капитал, която се получава в резултат от по-високите капиталови изисквания, може да породят нов балон, като
преследват висока възвръщаемост на суровините или в нововъзникващите пазари. От друга страна, като съсредоточават
ограниченията си върху банките, регулаторите може да стимулират поемането на рискове в нерегулирани фондове,
което също може да изложи системата на риск.
Докладът призовава изпълнителните директори и акционерите на банките да приемат, че възвръщаемостта от миналото
не може да се поддържа и че трябва да вложат повече усилия в контролирането на рисковете, особено в области, които
постигат необичайно високи печалби.
„Банките трябва да получават по-малко ливъридж“, смята Уилкинсън (38 г.), който има диплома за инженер от Тринити
колидж към Университета Кеймбридж и работи в Oliver Wyman от 1993 г. в областта на управлението на риска. „Според
мен истинският тест дали банките са извършили деливъридж (намалили са съотношението на заемния капитал към
обикновения си капитал) е, ако възвръщаемостта на собствения капитал в цялата индустрия спадне. Ако това не се
случи, подозирам, че в системата има скрити рискове.“
Oliver Wyman, филиал на базираната в Ню Йорк Marsh & McLennan Cos., изигра важна роля в последната финансова
криза. Стратегическите консултанти на компанията посъветваха отдела за фиксиран доход на UBS AG, който изоставаше
от другите отдели в началото на 2007 г., да инвестира в щатски ипотечни ценни книжа и облигации, обезпечени с
рискови кредити, за да увеличат възвръщаемостта си, твърди доклад, предаден от UBS на Швейцарската федерална
банкова комисия през април 2008 г. Тези инвестиции са подхранили загуби от почти $58 млрд. и намаляване на
стойността на активите в базираната в Цюрих банка.

След кризата от 2008 г. правителствата и централните банки похарчиха безпрецедентни суми от парите на
данъкоплатците, за да спасят финансовата система. Част от опасенията на Уилкинсън са, че ако се позволи на системата
да се върне към старите си навици, задлъжнелите правителства може да не успеят да се справят с избухването на нова
криза както във финансов, така и в политически план. „Ако започне нова банкова криза, западните правителства не са
във форма да стабилизират системата. Те изразходваха целия си арсенал при последния тур фискални инжекции“, заяви
Уилкинсън.
Същата тема фигурираше и на вечерята на Световния икономически форум на 28 януари, където бе обсъдено какво би се
случило, ако някоя голяма банка не получи позволение да фалира. Групата, която включваше главния изпълнителен
директор на Nomura Holdings Inc. Такуми Шибата (59 г. ), бившия италиански финансов министър Доменико Синискалко
(56 г.) и главния изпълнителен директор на ING Groep NV Ян Хомен, заключи, че правителствата нямат друг избор, освен
да спасят всяка многонационална банка пред фалит, защото няма налична система, която да извършва контролирани
фалити.
Ако дадено правителство не успее да спаси подобна банка, заразата и вредите ще бъдат много тежки. „Дойдох на тази
вечеря песимистично настроен и притеснен за задачите, които трябва да обсъдим тук“, заяви по време на вечерята
Саймън Джонсън, професор в Масачузетския технологичен институт и журналист в „Блумбърг“. „В момента съм ужасен.
Предстои неминуема криза с държавния дълг, комбинирана с банковата криза.“
Огромни финансови несъответствия
Финансистите в Давос тази година не говориха много за бъдещата възвръщаемост на капитала или потенциалните
балони. Вместо това те проведоха партита и се срещаха с клиенти. Главният изпълнителен директор на JPMorgan Chase &
Co. Джейми Даймън (54 г.) беше домакин на прием, където сред гостите присъстваха гуверньорът на Bank of Canada
Марк Карни и основателят на Dell Inc. Майкъл Дел (45 г.). На другата вечер той до късно говори с мениджъра по хедж
фондовете Луис Бейкън (54 г.) и други гости на парти, организирано от Google Inc.
Синискалко, който в момента ръководи Morgan Stanley в Италия, заяви, че е присъствал на 35 срещи в Давос тази година
в сравнение с 15 миналата година.
„На тази среща в Давос настроението е много оптимистично и съм много изненадан от това, особено от страна на
корпоративните директори“, заяви Тарун Джотвани, главен изпълнителен директор за Европа, Близкия изток и Африка и
директор на отдел „Фиксиран доход“ в Nomura. „И това е на фона на евентуално най-големите макроикономически
несъответствия в публичните финанси, които някога съм виждал в кариерата си.“
Вестник Дневник
√ Инфлацията в еврозоната расте тревожно
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/01/31/1034793_inflaciiata_v_evrozonata_raste_trevojno/
Инфлацията в еврозоната продължи да се увеличава и през януари, като е достигнала 2.4% на годишна база, показват
експресните данни на Евростат. Увеличението на ценовия индекс е в тон с притесненията на Европейската централна
банка (ЕЦБ) за ценови натиск във валутния съюз.
Експресните данни не предлагат разбивка за това кои групи стоки поскъпват най-много през януари. Тази статистика ще
се появи след две седмици. Предварителните данни могат да бъдат ревизирани, но обикновено съвпадат с
официалните. През декември инфлацията в еврозоната беше 2.2% на годишна база, а ЕЦБ се стреми да поддържа
увеличението на цените под 2%. Януарската стойност на ценовия индекс е най-високата от октомври 2008 г.
Данните на Евростат в края на годината показваха, че са поскъпнали най-много енергоносителите - с 11% на годишна
база, което логично увеличава с над 5% на годишна база и разходите за транспорт. Акцизните стоки също поскъпват
значително като резултат от предприетите в редица европейски страни фискални реформи за намаляване на дефицита в
бюджета.
На международните стокови пазари до двегодишен връх се повишиха цените както на петрола, така и на основните
зърнени култури - жито, соя, царевица.
"В периоди като сегашния централните банки трябва да внимават с цените на стоките, за да няма вторични
инфлационни шокове от поскъпването им", заяви в интервю за "Уолстрийт джърнъл" президентът на ЕЦБ Жан-Клод
Трише.
Според икономистa на "Глобал инсайт" Хауърд Арчър ЕЦБ ще се въздържи засега от мерки срещу инфлацията. "ЕЦБ
разбира, че потребителската инфлация се движи нагоре основно от цените на горивата, стоките и храните.
Банката като че ли е склонна засега да пренебрегва този проблем. ЕЦБ освен това осъзнава, че увеличаването на лихвите
е последното нещо, което искат страни като Ирландия, Гърция, Португалия, Испания и Италия", казва Арчър. Според него
засега ЕЦБ ще се придържа към принципната си ангажираност за ограничаването на инфлацията в еврозоната.
Следващото заседание на ЕЦБ, на което ще се обсъжда паричната политика на ЕЦБ, е в четвъртък.
На сходно мнение е и икономистът на ING Мартин ван Виле. "Заради високата инфлация ЕЦБ ще използва по-остър тон
на пресконференцията в четвъртък, но още няма основание да качва основната лихва, защото ръстът в заплатите не
може да догони ръста в цените", казва пред "Дау Джоунс" Ван Виле. Основната лихва в еврозоната е 1%.
Пред дилема е изправена не само ЕЦБ, но и централната банка в най-голямата икономика извън еврозната Великобритания. През декември инфлацията в страната на годишна база стигна 3.7% - доста над очакванията на
икономистите. Едновременно с това статистиката измери и най-високата месечна инфлация във Великобритания за
последните 15 години - 1% за декември.
Така Банк ъф Ингланд се оказва притисната от бързо растящи цени, от една страна, и анемично вътрешно потребление и

висока безработица - от друга. В момента Банк ъф Ингланд държи основната си лихва на 0.5% - най-ниското равнище на
ставката в 300-годишната история на монетарната институция.
√ Министърът на труда отправи куха закана към фирми за забавени заплати
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/01/31/1034830_ministurut_na_truda_otpravi_kuha_zakana_kum_firmi_za/
Главната инспекция по труда (ГИТ) ще сезира прокуратурата за 11 фирми, които не са плащали заплати на работниците
си повече от три месеца. Това съобщи министърът на труда Тотю Младенов.
Ефективността на тази закана обаче беше опровергана от самата ГИТ - контролният орган, който трябва да следи за
спазването на трудовото законодателство. От инспекцията признаха, че прокуратурата отказва да се занимава с
неплащането на заплати, тъй като по закон няма такива правомощия - това е административно, а не криминално
нарушение.
"Има реална заплаха за живота на тези хора и сме длъжни да реагираме. Не може хиляди фирми да плащат заплати,
данъци и осигуровки, а шепа работодатели да не го правят и да слагат петно на коректния бизнес", заяви Младенов.
Според него инспекцията по труда има основание да сезира държавното обвинение, тъй като в чл. 407 от Кодекса на
труда пише, че "когато контролните органи установят закононарушения, които съдържат данни за извършено
престъпление или други правонарушения, те са длъжни да уведомяват органите на прокуратурата".
По закон обаче забавянето на заплати не е криминализирано. То е нарушение на трудовото законодателство, за което
работодателят може да бъде санкциониран с между 1500 и 15 хил. лв. на човек. При повторно нарушение глобата е
между 20 хил. лв. и 30 хил. лв.
От инспекцията по труда вече са сигнализирали в прокуратурата за няколко подобни случая, но оттам отказали да
започнат производство с мотива, че става въпрос за административни нарушения. Това поставя под съмнение ползата от
акцията на Тотю Младенов.
Още в началото на януари министърът на труда обяви, че 72 компании дължат заплати за 19 млн. лв. и се закани, че ако
не започнат да се издължават до края на месеца, ще ги "даде на прокуратурата". Последните проверки на трудовите
инспектори обаче показват, че 11 дружества не са направили "абсолютно нищо, за да погасят дори част от задълженията
си", възмути се министърът.
Това са фирмите "Дейтрон" - Варна, "Курортно строителство" - Варна, "Интернешънъл паур секюрити" - Варна,
"Булгатекс" - Ардино, "Армилес-2004" - Берковица, "Сокола" - Пещера, "Автобусни превози" - Плевен, "Ален мак" Пловдив, "Мостстрой" - Пловдив, "Прециз интер холдинг" - Русе, и "Мостстрой" - София.
По данни на ГИТ те дължат заплати на общо над 1500 души, но сумата не се съобщава. Част от работниците, които не са
получавали заплати, са започнали да съдят работодателите си за неизпълнение на задълженията, вписани в трудовите
договори.
Как работниците могат да си получат заплатите - При забавяне на заплатите работниците могат да се
оплачат в местната инспекция по труда. След проверка и ако предприятието докаже, че просрочването се дължи
на икономически затруднения, инспекторите могат да дадат предписание за известно време работодателят да
изплаща 60% от заплатата, но не по-малко от минималната - 240 лв. на месец. В този случай работодателят
трябва да плати разликата до пълния размер на заплатата след определения от ГИТ срок. Ако фирмата не изпълни
предписанието, инспекцията по труда може да й наложи глоба от 1500 до 15 хил. лв. за всеки работник със забавена
заплата. При повторно нарушение санкцията е от 20 хил. до 30 хил. лв. Данните на ГИТ обаче показват, че през 2010
г. са събрани по-малко от една четвърт от наложените глоби, тъй като масово се обжалват в съда или падат
там.
- Служителите могат да съдят работодателя си, ако той не изпълнява задълженията, които е поел в подписания с
тях трудов договор. Ползата от такова действие е, че тези искове са освободени от държавна такса и се
разглеждат като бързо производство. Минусът е, че така се влошават допълнително отношенията с
работодателя и финансовото състояние на фирмата, тъй като заплатите трябва да се платят веднага и накуп.
- Като крайна мярка в търсенето на правата си работниците могат да поискат работодателят да бъде обявен в
несъстоятелност. Ако това се случи, максималното обезщетение, което могат да получат, е 1000 лв. Сумата се
плаща от фонда на Националния осигурителен институт за гарантирани вземания на работниците. Минусът е, че
производствата за обявяване в несъстоятелност могат да се проточат много време и са "на опашката" като
кредитори.
√ Попитахме: Как ще коментирате публикуваните отчети за 2010 г.? Какво показват те за публичните компании?
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/01/31/1034815_popitahme_kak_shte_komentirate_publikuvanite_otcheti/
Гено Тонев, инвестиционен консултант, "Юг маркет фонд мениджмънт"
Като цяло данните в отчетите изглеждат оптимистично въпреки оформящата се тенденция за известно забавяне на
растежа спрямо предишните тримесечия. Последното бе причина и за някои по-сериозни движения в цените
напоследък, особено при акции, които са сред любимите на местните спекуланти. Подобни реакции обаче имат
краткотраен ефект и след известно покачване на волатилността, обикновено цените продължават по посока на тренда.
Голяма част от публичните дружества отчетоха добри резултати през 2009 и през последните няколко тримесечия, но
въпреки това индексите на БФБ завършиха миналата година с разочарование. Така че не отчетите са тези, които ще
определят какво ще се случи на БФБ. Ако кризата ни научи на нещо, то е, че цените на акциите са пряко зависими от
количеството пари в системата.
Константин Абрашев, портфолио мениджър, ПОК "ДСК-Родина"
Разликата между българските компании през 2010 дойде по сечението експортно или местно ориентиран бизнес.

Представителите на публичните дружества реализиращи по-голямата част от продукцията си в чужбина се възползваха
от възстановяването на глобалната икономика. Това са основно индустриалните предприятия, чиито резултати се
подобриха чувствително и вече имат по-добра база върху, която да градят бъдещето си. За разлика от тях компаниите с
бизнес фокусиран върху местния пазар продължават да усещат тежестта на кризата, като това се отнася най-вече за
банковия сектор, който, освен че е от ключово значение за бизнеса, е и със сериозно борсово присъствие.
Красимир Йорданов, портфолио мениджър, УД "ДСК Управление на активи"
Четвъртото тримесечие на 2010 г. затвърди доброто представяне на компаниите износителки. Все още не се
публикувани отчетите на дружествата, опериращи на вътрешния пазар, но все пак може да се очаква подобряване и на
техните резултати. Това, което прави впечатление обаче, е свиването на маржовете на оперативната печалба през
последните три месеца на годината, особено на компаниите, които по някакъв начин са свързани с цените на борсово
търгуемите метали.
Вероятно това се дължи на прекомерно бързото нарастване на цените на последните, което компаниите не успяват да
калкулират в цените на крайните продукти. Отчетите през 2010 г. показаха, че един от най-големите рискове, а именно
загуба на конкурентни позиции на международните пазари в резултат на кризата, не се сбъднаха. Напротив – те
излязоха от кризата с по-добри позиции и по-висока производителност, измерена през брутна добавена стойност на
един зает.
Мненията не представляват препоръка за покупко-продажба на ценни книжа
Вестник Стандарт
√ Плащаме данъци с банкова карта
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2011-02-01&article=356057
Данъците ще могат да се плащат с банкова карта през POS терминал, както се пазарува в магазин или бензиностанция,
още през тази година. Това предвиждат промени в Закона за ограничаване на разплащанията в брой, разказаха депутати
пред "Стандарт". Националната агенция за приходите първа се е съгласила да поеме тежестта на банковите такси при
плащанията, като по този начин се облекчават гражданите и фирмите. Допълнително ще бъде обсъдена възможността
за въвеждане на устройства за разплащане с кредитни и дебитни карти и в другите държавни структури, които събират
такси. Така в бъдеще и таксите за лична карта и глобите на КАТ ще се плащат през POS терминал. Мярката беше
поискана от Българска стопанска камара в края на 2010 г. В момента държавните и общински администрации
принуждават бизнеса и гражданите да плащат по банков път, което допълнително оскъпява услугите с таксите на
трезорите. Същевременно стана ясно, че се обсъжда и повишаване на заложените в законопроекта ограничения за
разплащанията в брой. Тъй като таванът от 5000 лв. би затруднил гражданите и фирмите, се обсъжда повишаването му
до 15 000 лв., казаха от бюджетната комисия към парламента. Освен това предложение депутати от ГЕРБ са внесли още
и вариант, с който да се ограничат кешовите разплащания над 10 000 лв. Предстои гласуването на различните варианти,
но не се предвижда диференциране на прага за граждани и фирми.
√ Прокурори в 11 фирми
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2011-02-01&article=356076
Не плащаш заплати - дават те на прокурор. Обвинители запретват ръкави да проверяват 11 компании, които месеци
наред не са плащали на работниците си. Те не се съобразили с дадени от социалния министър Тотю Младенов срок до
31 януари да започнат поне частично да се разплащат със служителите си.
Сред дадените на прокурор компании са две дружества, в които акционер е бизнесменът Васил Божков - "Мостстрой
Пловдив" и "Мостстрой София". Другите в списъка са варненските фирми "Дейтрон" ООД, "Курортно строителство" ООД
и "Интернешънъл пауър секюрити" ООД, плевенската "Автобусни превози" АД, русенската "Прециз интер холдинг",
пловдивската "Ален Мак" АД, "Булгатекс " ООД от гр. Ардино, "Армилес-2004" ООД от Берковица, "Сокола" АД от
Пещера.
В края на 2010 г. Тотю Младенов обяви, че е направен черен списък от 72 фирми, в които с месеци не са плащани
заплати на работниците. Шефовете дължат на служителите си за заплати 19 млн. лв.
Шестнадесет от фирмите до края на януари са платили пълния размер на трудовите възнаграждения, отчете Румяна
Михайлова, директор на Главна инспекция по труда. В други 45 компании е направено частично плащане. До момента
бизнесмените са превели 8.697 млн. лева от забавените заплати.
Имаше ефект от публично обявените проверки, за един месец бяха възстановени половината пари, коментира министър
Тотю Младенов. Той съобщи, че всеки месец ще съобщава публично как се изплащат работните заплати и дали има нови
случаи на забавяне. Фрапантните ситуации ще дава на прокуратурата.
Обвинителите обаче често връщат преписките и сигналите ни с отказ да ги разследват, защото това е административно
нарушение, обясни шефката на ГИТ Румяна Михайлова.
По думите на социалния министър при неплащане на заплати над три месеца има реална опасност за живота на
работниците. "Който не може да изпълнява ангажиментите си, няма място в бизнеса. Хиляди фирми плащат данъци,
заплати и осигуровки, откъде накъде шепа работодатели да не го правят", отсече Младенов.
√ Банките да помогнат на бизнеса да изплува
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2011-02-01&article=356030
Има ли вече първи признаци за излизане на икономиката от кризата? Ще падат ли лихвите по кредитите? Да очакваме
ли японски инвеститори след посещението на Бойко Борисов в Страната на изгряващото слънце? На тези въпроси

отговаря изпълнителният директор и председател на Управителния съвет на "Токуда банк" АД Ваня Василева. За 2010 г.
финансовата институция отчете 27% ръст на привлечените средства и близо 24% скок на активите. Трезорът получи и
престижното японско отличие "Босей".
- Г-жо Василева, ще започнат ли масово да падат лихвите по кредитите?
- Бизнесът се оплаква от високи лихви, но и кредитният риск е много висок. Отчитайки лихвените нива по депозитите,
които са високи, не може да се очаква по кредитите да бъдат ниски. Тогава ще се получи дисбаланс. Според мен лихвите
по депозитите ще се задържат или ще паднат съвсем леко, което от своя страна ще рефлектира и върху лихвените нива
по кредитите. Но според мен то ще бъде незначително. Смятам, че от ноември миналата година се наблюдава
съживяване на реалната икономика. През тази година ще започне оттласкване от дъното, което едва ли ще е
значително, но все пак има някакви симптоми.
- Какви са симптомите, които сочат излизане от кризата?
- Първият симптом винаги са борсите, а също така ипотечните кредити. Хората вече търсят кредитиране за покупка на
жилища. Потребителски кредити определено не се търсят, защото потреблението е свито, увеличи се безработицата. А
българинът е отговорен за кредитите си, особено когато говорим за личните заеми. Ръководствата на фирмите също са
отговорни, но в много случаи кредити са взети от хора, които не разбират от бизнеса, в който са вложили парите си.
Други са се предоверили и са взели даден кредит при много рискови условия. Трети не са го менажирали добре, в
резултат на което се е получило затруднение или кредитираното мероприятие не е било достатъчно ефективно. Смятам
обаче, че 2011 г. ще даде възможност на банките да финансират повече проекти. Особено имайки предвид, че трябва да
бъдат отворени и към европейските програми. В това отношение нашата банка създаде специално направление.
- В какво ще се изразява тази подкрепа? По-лесно отпускане на кредити, по-ниски лихви?
- За ниски лихви, пак подчертавам, не можем да говорим, за съжаление. Независимо от това, ако едно мероприятие е
ефективно и при тези лихвени нива, ще може да обслужва кредита си. Ако няма отклонение от изискванията по
оперативните програми, тези проекти ще дадат възможност на хората да върнат максимално бързо заемите. Имаме в
момента активиране в това отношение и се надявам тази тенденция да се засили. Надявам се и кредитите за инвестиции
да не бъдат толкова плахи. Но някакъв бум в това отношение няма да има.
Хората се научиха вече да бъдат внимателни, да преценяват нещата до стотинка, да оптимизират разходите си.
- Увеличава ли се обемът на отпусканите кредити?
- Банките приключват добре финансовата година, но въпросът е как това се отразява на хората и на икономиката, защото
ние сме свързани. Бизнесът се въздържа от инвестиции. Миналата, а според мен и тази година ще е свързана основно с
оборотното финансиране и в незначителна степен с инвестиции в нови проекти. Банките ни са стабилни, ликвидни, дори
свръхликвидни, но потреблението на кредити е много свито.
- Как гледате на идеята за въвеждане на задължителни застраховки "Живот" към кредитите?
- По начало смятам, че застраховка "Финансов риск" и "Живот" са една изключително удачна форма за подпомагане на
бизнеса и физическите лица при кредитни сделки. Застрахователите вече намират сериозно поле на присъствие при тези
продукти. Това дава известна увереност на банките по отношение на възвръщаемостта на отпуснатите средства и
сигурност на кредитополучателите. Застрахователите трябва да се отворят още в това отношение, за да поемат този
риск, който смятам, че ще бъде умерено консервативен.
- Има ли истина в слуховете, че банките майки източват парите от българските си клонове?
- Не смятам, че е така. Понастоящем банките са свръхликвидни, защото няма потребление на кредитен ресурс.
Увеличиха се депозитите, защото хората разбраха, че трябва да се спестява и че това е най-добре да се направи в банка.
Реципрочно на това спестяване не отговаря кредитирането. Не смятам, че банките майки са злоупотребили с
изтеглянето на ресурс към собствените си страни. Мисля, че те са подпомагали банките и клонове в страната във всяко
отношение. Нашият мажоритарен собственик също винаги е изразявал готовност да ни подпомогне. Смятам, че една
банка трябва да подпомага не само добрите и много добрите фирми, защото такива трудно се намират. За мен трябва
фирми и дружества, които показват симптом на някаква възможност да продължат своя бизнес, да бъдат подпомогнати
и по никакъв начин да не бъде пристъпено към принудително събиране на средствата от тях или към ликвидация.
Банките трябва да бъдат партньор на бизнеса, дори тогава, когато изпитват затруднения.
- Кои са секторите от икономиката, които си заслужава да бъдат кредитирани и вървят напред?
- Енергетиката, селското стопанство и хранително-вкусовата и фармацевтичната промишленост са секторите, които
заслужават внимание. Банките трябва да се отворим към селското стопанство, защото то като че ли беше подценявано
или недостатъчно стимулирано от нас. Новият японски посланик Макато Ито заяви, че японските инвеститори ще
проявят интерес към тези сектори. За нашата банка интерес ще бъде също така и здравеопазването. Откриването на
нови педиатрични, онкологични клиники, за хемодиализи, са неща, от които има нужда населението, и трябва да има
подкрепа от страна на банките. Енергетиката също е сектор, който заслужава своето внимание.
- Това ли са секторите, в които можем да очакваме японски инвестиции?
- Млечната промишленост, енергетиката и здравеопазването представляват интерес за японските инвеститори в
България. Смятам, че такива нови инвестиции ще влязат в България.
Особено след посещението на българския министър-председател Бойко Борисов и делегацията в Япония. Присъствието
на Огнян Донев като представител на фармацевтичния бранш и на КРИБ също е показателно. Метрото и болница
"Токуда" няма да останат единствените японски инвестиции в България. Ние сме малка страна, в която няма да се
направят колосални инвестиции, но със стъпването си тук японците ще покажат присъствие в Европа.
- Банката ви спечели престижна награда в година на криза. Как се управлява трезор в такива условия?
- Изминалата година беше трудна, но успешна за "Токуда банк" АД на фона на кризата във финансовия сектор. Освен
позитивната статистика трябва да отбележа и удостояването на банката с японската награда за качество "Босей", чието

име означава "стремеж към звездите". Това е награда за качество, която е учредена със съдействието на Японската
агенция за международно сътрудничество и Токийския университет в Япония. Тя се дава на организации, отворени към
клиента, които предлагат нещо по-различно, утвърждават нов тип практика, а именно ефективно прилагат тотално
управление на качеството. При нас японският принцип за отвореност към клиента и потребителя, към прозрачност и
много добро качество на обслужване, се смята за стремеж към звездите. Въпреки че сме универсална търговска банка,
ние имаме насоченост към сектор здравеопазване. Ето защо предлагаме специализирани продукти, които са свързани с
осигуряване на финансови възможности за лечение у нас. Последният ни кредитен продукт е за закупуване на слухови
апарати и за протези, който се оказват много необходим за българите. Ориентираните към потребителя бизнес цели и
стратегии при прозрачно ръководство е една от причините да получим наградата "Босей". Смятаме, че клиентът трябва
да има достъп до услугите ни 365 дни в годината, 7 дни в седмицата. Затова може би скоро в един от основните ни
офиси - в болница "Токуда", ще въведем и 7-дневно обслужване.
Вестник Сега
√ Корпоративна банка вече държи 70% от парите на държавните фирми
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Управляващите продължават да съсредоточават парите на държавни предприятия в един трезор - Корпоративна
търговска банка /КТБ/. Финансовата институция вече управлява 70% от средствата на 10-те най-големи държавни фирми.
Това показва справка на Министерството на икономиката, получена от "Сега" по закона за достъп до информация.
Най-големи суми в банки държат компаниите към министерство на икономиката - Български енергиен холдинг,
"Булгаргаз", "Булгартрансгаз", Национална електрическа компания, "ТЕЦ Марица-изток 2", "АЕЦ Козлодуй", Национална
компания "Индустриални зони", "Кинтекс", "Булгартабак холдинг" и "Благоевград - БТ". Според официална справка на
МФ към март 2010 г. те са имали депозити и разплащателни сметки за 621 млн. лв., от които 337 млн. лв. са по сметки в
КТБ. Това прави съкрушителен "пазарен" дял на трезора при тези предприятия - 54%, при положение че огромният
ресурс е вложен в общо 23 банки. Към края на октомври 2010 г. 10-те компании са намалили парите, които държат в
трезори до 412 млн. лв., но делът на КТБ е още по-смазващ - 285 млн. лв., или 70%. Към този момент трезорите, в които
държавните фирми са вложили средствата си, са паднали до 14.
Другите банки, в които държавните фирми са държали по-сериозни средства към 31 октомври, са Инвестбанк и
Централна кооперативна банка, но в тях сумите са значително по-ниски - съответно 50 млн. лв. и 23 млн. лв., сочи още
справката на МФ.
КТБ е в средата на класацията по активи на финансовите институции - на 9-о място от 24 трезора. Тя работи основно с
бизнес клиенти и почти не се занимава с банкиране на дребно. Изненадващото е обаче, че за 2010 г. КТБ е в Топ 3 на
най-печелившите банки у нас. Финансовият й резултат за м. г. е +74 млн. лв., като пред нея са само гигантите на родния
пазар "УниКредит Булбанк" и "Банка ДСК". През 2008 г. финансовата институция заемаше едва 8-о място по печалба, а
през 2009 г. се изкачи до 4-о. Преди две години в трезора влязоха омански капитали, а директорът му Цветан Василев е
бил съдружник в различни проекти на бившата шефка на тотото Ирена Кръстева. Кръстева и синът й Делян Пеевски,
който в момента е депутат от ДПС, контролират значителна част от медийния пазар.
Проблемът с депозирането на огромния финансов ресурс на държавните фирми в няколко банки на непрозрачен
принцип бе поставен за пръв път от финансовия министър Симеон Дянков още през есента на 2009 г. Тогава той се
възмути в парламента, че 60% от парите са само в три банки, а 3/4 от средствата са оставени на еднодневни депозити
без лихва.
След това през пролетта на 2010 г. главните редактори на 11 медии, включително вестник "Сега", поискаха справка от
Дянков по закона за достъп до информация за размера на средствата, които държавните фирми държат в банки, и
принципите, по които са избрани трезорите. Дянков отговори с детайлна справка, от която се разбра, че към края на
март 2010 г. Корпоративна банка оперира с 48% от парите на държавните предприятия - тя държи на депозити и
разплащателни сметки 408 млн. лв. от общо 855 млн. лв. Тогава справката на Дянков включваше не само фирмите на
икономическото министерство, но също транспортни и някои други големи държавни компании.
В. "Сега" поиска същата справка, но към дата 31.10.2010 г. изненадващо отговорът от МФ беше, че ведомството не
разполага с търсената информация и искането е препратено към всички засегнати ведомства и дружества. Единствено
икономическото министерство, което управлява 10 от общо 18 държавни компании, представи пълна и изчерпателна
справка. Две от останалите компании - БДЖ и "Ръководство въздушно движение", отказаха да предоставят данни. От
"Терем" изпратиха писмо, че са готови да дадат информацията в идните дни. Останалите 5 компании държат на
депозити малки суми, при които няма съществена промяна.
Преди няколко месеца, за да опровергае възникналите съмнения, че Корпоративна банка умишлено се толерира от
властта, Дянков разпореди да се изготвят насоки за избор на обслужваща банка, които държавните фирми трябва да
спазват. Оказа се обаче, че указанията са само препоръчителни, защото не са въведени с нормативен акт.
Преди седмици се разбра, че Европейската комисия също разследва България по сигнал за отпускане на предполагаема
държавна помощ в полза на Корпоративна търговска банка (КТБ) и свързана с нея група от медийни и
телекомуникационни компании. Конкретният повод са тъкмо разкритията за привилегированото положение на трезора
при депозирането на държавните пари. От МФ твърдят, че процедурата е рутинна и няма нищо общо с процедурите за
нарушаване на европейското законодателство. Според експерти обаче, ако при изясняване на случая Брюксел счете, че
има данни за нарушаване на европейските директиви, може да се стигне до наказателна процедура срещу България и
до финансови санкции.

ТАБЛИЦА
В кои банки са парите на най-големите държавни фирми*
Депозитни/разплащателни
БАНКА
сметки
млн. лв. $ млн. млн. евро
1. Корпоративна търговска банка 208.25 41.02 9.51
2. Банка ДСК

10.0

1.0

0

3. Инвестбанк

44.19

0

2.84

4. Пощенска банка

8.40

0.012 0.058

5. ПИБ

0

0

6. Sun Trust Bank

0

0.399 0

7. Търговска банка Д

2.0

0

0

8. БНП Париба

0

10.0

0

0

10.0

9. ИНК Банк
10. УниКредит Булбанк

1.18

0

0.186 0.042 0.437

11. ЦКБ

22.71

0.027 0.001

12. Алианц банк

0.19

0.022 0

13. СИБанк

0.145

0.031 0

14. МКБ Юнионбанк

0.001

0.062 0

ОБЩО:
296.071 62.615 14.030
*Справката е на МИЕТ, към 31.10.2010 г. и се отнася за компаниите БЕХ, "Булгаргаз", "Булгартрансгаз", НЕК, "ТЕЦ Марицаизток 2", "АЕЦ Козлодуй", Национална компания "Индустриални зони", "Кинтекс", "Булгартабак" и "Благоевград - БТ"
√ Цените у нас ще растат слабо, доходите - никак
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Ценови шок през 2011 г. няма да има. Поскъпването на живота тази година ще е чувствително по-малко от
миналогодишните 4.5%. Инфлацията няма да надскочи 3%, сочат прогнозите в доклада за икономиката на България през
миналата година на Центъра за икономическо развитие.
Скокът на цените през 2010 г. беше основно на три стъпки - през април, юли и септември. За поскъпването през април
причината бе резкият скок на акциза върху цигарите, който качи цените им с 34%, отчитат от ЦИР. Юлското поскъпване
стана заради промяната в цената на газа. Най-силен обаче бе есенният ценови шок заради вдигането на
международните цени на храните. Именно храните надуха инфлацията - олиото например поскъпна с близо 32%,
млякото, млечните продукти и зеленчуците - с около 6%, хлябът - с 5%.
Повечето от миналогодишните фактори обаче едва ли ще продължат да действат и т.г. "В търговията на дребно
преобладаващите очаквания са за запазване на равнището на цените. Строителните предприемачи очакват известно
намаление през идните три месеца, същото предстои и по отношение на услугите", твърдят от ЦИР. Според шефа на
центъра Георги Прохаски свитото и предпазливо крайно потребление също ще натиска цените надолу. Затова
икономистът прогнозира, че инфлацията през 2011 г. ще е под 3%. Засега се знае например, че върху джоба на
потребителя ще тежат повишените цени на хляба - с около 20%, на олиото, което според най-мрачните прогнози ще
стигне 5 лв. за литър, и т.н. Очаква се също водата в големите градове да се вдигне с 5-10%, а токът да поскъпне от юли с
5-6%.
В същото време няма никакви сигнали за вдигане на доходи. Финансовият министър Симеон Дянков е категоричен, че
вдигане на пенсиите и на минималната работна заплата т.г. е невъзможно. От ЦИР са категорични, че вдигането на
доходите в бюджетния сектор под политически натиск би било вредно, защото то ще доведе до по-висок дефицит и това
ще е лош сигнал за бюджетната дисциплина у нас.
ОПТИМИСТИЧНО
Промишлеността е секторът, който дърпа напред родната икономика, заяви още Прохаски. Добре вървят също селското
стопанство и секторът "Търговия и ремонт на автомобили и битова техника". Към края на м.г. най-сетне нагоре са
тръгнали финансовият сектор и операциите с недвижимости. Спадът в строителството обаче продължава. Според
икономистите от ЦИР износът, който излетя с над 30% ръст през м.г., няма как да продължи да се разгръща със същите
темпове. Затова възстановяването на икономиката ще е "бавно и мъчително". Не се очаква революция и в заетостта.
Безработицата ще остане около 9%. Ръстът на икономиката според ЦИР ще е най-много 3%.
√ Повечето българи няма да доплащат данък тази година
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Тази година много българи ще се разминат с довнасянето на данък по годишните си декларации от 2010 г. Въпреки това
от Националната агенция за приходите (НАП) припомнят, че независимо дали имат да довнасят данък или не, всички,
които са получили подлежащи на деклариране доходи през миналата година, са длъжни да подадат данъчна
декларация до 2 май. Голяма част от гражданите няма да довнасят налог, тъй като той е бил авансово удържан.

От агенцията съобщават, че формулярите за данъчните декларации могат да се подават по интернет, чрез пощата или на
място в офиса на НАП. Бланката с формуляра гражданите могат да изтеглят безплатно от интернет страницата на
агенцията – www.nap.bg.
Клиентите на НАП могат да платят дължимите суми върху доходите си по електронен път, чрез банков превод или
директно в намиращите се в офисите на органа банки. Повече информация и помощ при попълването на документите за
банков превод и пощенски запис гражданите могат да получат на телефон 0700 18 700.

