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Асоциация на индустриалния капитал в България днес в медиите
Вестник Стандарт
√ Васил Велев, председател на АИКБ: Държавата дължи най-много
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2011-02-22&article=358547
Донякъде проблемът с изкуствените фалити ще бъде разрешен от въведената наскоро мярка при
прехвърляне на фирма на друго лице да влизат данъчни на проверка. Вписването в Търговския регистър ще
става само със санкцията на НАП - ако данъчните установят, че тази фирма има големи задължения,
прехвърлянето на собствеността може да бъде възпрепятствано. Работодателските организации подкрепят
тази мярка, стига тя да не навреди на нормалния търговски оборот във фирмите. Защото все пак читавите
фирми пълнят хазната. Но не умишлените фалити са големият проблем на фирмената задлъжнялост - те са
единични случаи.
На първо място трябва държавата да се разплаща навреме към бизнеса - било то по възстановяването на ДДС
или по успешно изпълнени поръчки. Освен това синдикатите не трябва да осуетяват оптимизацията на
персонала в държавните фирми, които са в лошо финансово състояние. Това също допринася за ръста на
междуфирмената задлъжнялост. Примери са БДЖ и фирмите от военнопромишления комплекс.
Васил Велев по темата: Фирмите да се разплащат до месец
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2011-02-22&article=358546
30 дни да имат държавата и фирмите, за да се разплащат помежду си. Месец да бъде и срокът за
издължаването между самите компании. Това ще предложи на властта Българската стопанска камара.
"Всъщност това е европейска директива срещу забавените плащания по търговски сделки, която
законотворците трябва да въведат възможно най-бързо в България", заяви Божидар Данев, изпълнителен
председател на БСК. Директивата е в сила от октомври 2010 г. и страната ни има двегодишен срок да я
въведе. Тя ще сложи край на клаузите по търговски договори, които допускат отсрочени плащания повече от
един месец. Не трябва да чакаме последния момент, защото проблемът с фирмената задлъжнялост расте и
ни застига като снежна топка, коментира Божидар Данев.
Задлъжнялостта на българските предприятия е достигнала 157 млрд. лв. и 40% от нея е просрочена, показва
традиционното проучване на стопанската камара. То е правено към края на 2009 г. и отразява финансовото
състояние на бизнеса през първата пълна кризисна година. В условията на рецесия при свито производство
фирмите у нас нямат достатъчно средства да покриват основните си разходи за суровини, материали,
заплати, става ясно от изследването.
През 2009 г. обаче ръстът на фирмената задлъжнялост е само 6%, докато в годините преди кризата бяха
отбелязани скокове от 20 до 50%. Причината за по-скромния ръст е, че в България вече е достигната
критичната точка на насищане на задлъжнялостта. Оттук нататък ще следват фалитите, заяви Божидар Данев.
Според БСК икономиката ни попада в много рискова ситуация - задълженията на предприятията вече са със
70% по-високи от собствения им капитал. Това означава, че се задълбочава декапитализацията на
българските фирми и ако се отиде към фалити, кредиторите не могат да си съберат вземанията. В същото
време фирмените дългове са повече от два пъти над брутния вътрешен продукт. В САЩ това съотношение е
едно към едно, а средно в ЕС корпоративният дълг надхвърля общия БВП с 30%.
Кризата е променила и структурата на фирмените задължения, което според БСК също носи опасност. През
2009 г. на първо място вече излизат задълженията на бизнеса към банките - те са 30% от общата фирмена
задлъжнялост. Просрочените плащания към доставчиците, които са били водещи преди кризата, преминават
на трета позиция с дял 20%. На второ място са задълженията към свързани предприятия с 22%. Част от
банковите заеми са използвани за покриване на дългове към доставчици, коментират от БСК. Те обаче са
кухи, защото ако едно предприятие се издължи на друго, то се разплаща с трето и т.н. по веригата. Банковите
задължения обаче са твърди и върху тях има лихви. Като се имат предвид растящите лоши кредити, има
опасност задлъжнялостта да се прехвърли към банковата система, коментира Божидар Данев.

www.money.bg
√ Работодатели канят БАН за общи бизнес инициативи
http://money.bg/news/id_495418677/Работодатели_канят_БАН_за_общи_бизнес_инициативи
Науката заема важно място и в трите основни насоки на Стратегията Европа 2020, която се очаква да бъде
изпълнявана както на европейско, така и на национално равнище. България има да постига растеж,
приобщаващ към обединена Европа, а това ще се осъществи единствено чрез работеща икономика, базирана
на иновации и знания, с високи равнища на заетост, написа Васил Велев, председателят на Асоциацията на
индустриалния капитал в България (АИКБ), в поканата за среща с учените от БАН.
Представители на АИКБ начело с Васил Велев ще се срещнат утре, 22 февруари, с ръководството на БАН,
уточняват от работодателската организация.
Тясното сътрудничество между бизнес-наука-образование е актуална посока на европейските политики и
приоритет за АИКБ. В общество, основано на знанията и на интелигентния растеж, академичната наука
получава допълнителни отговорности. Затова сме убедени, че прякото сътрудничество между бизнеса и
науката изгражда надежди връзки за превръщане на знанието в реална икономика и източник на
просперитет, мотивират работодателите идеята си за среща с БАН. Чрез партньорство с авторитетните научни
институти те се надяват да изградят успешни бизнес инициативи, които да подобрят обществотоикономическата среда у нас.
www.infoweek.bg
√ АИКБ ще обсъжда с БАН общи бизнес инициативи
http://www.infoweek.bg/tab_it/it.php?show_category=1&show_sub_category=1&id=9350
Днес председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев се среща с
представители на БАН за обсъждане на възможности за общи бизнес инициативи, съобщават от
организацията.
Тясното сътрудничество между бизнес-наука-образование е актуална посока на европейските политики и
приоритет за АИКБ, обясняват оттам. В общество, основано на знанията и на интелигентния растеж,
академичната наука получава допълнителни отговорности. Затова от Асоциацията са убедени, че прякото
сътрудничество между бизнеса и науката изгражда надежди връзки за превръщане на знанието в реална
икономика и източник на просперитет. Чрез партньорство с авторитетните научни институти организацията се
надява да изградяи успешни бизнес инициативи, които да подобрят обществотоп и икономическата среда у
нас.
www.speshno.info
√ АИКБ кани БАН за общи бизнес инициативи
http://speshno.info/news.php?id=188792
София /КРОСС/ Науката заема важно място и в трите основни насоки на Стратегията Европа 2020, която се
очаква да бъде изпълнявана както на европейско, така и на национално равнище. България има да постига
растеж, приобщаващ към обединена Европа, а това ще се осъществи единствено чрез работеща икономика,
базирана на иновации и знания, с високи равнища на заетост, написа Васил Велев, председателят на
Асоциацията на индустриалния капитал в България, в поканата за среща с учените от БАН.
Във вторник, на 22 февруари Велев и други двама авторитетни представители на най-динамично
развиващата се работодателска организация у нас, която е социален партньор на българското правителство,
ще се срещнат с ръководството на БАН.Тясното сътрудничество между бизнес-наука-образование е актуална
посока на европейските политики и приоритет за АИКБ. В общество, основано на знанията и на
интелигентния растеж, академичната наука получава допълнителни отговорности. Затова сме убедени, че
прякото сътрудничество между бизнеса и науката изгражда надежди връзки за превръщане на знанието в
реална икономика и източник на просперитет, мотивират работодателите идеята си за среща с БАН. Чрез
партньорство с авторитетните научни институти те се надяват да изградят успешни бизнес инициативи, които
да подобрят обществото-икономическата среда у нас.

Агенция Кросс
√ АИКБ кани БАН за общи бизнес инициативи
http://www.cross-bg.net/index.php?_rt=1193751
София /КРОСС/ Науката заема важно място и в трите основни насоки на Стратегията Европа 2020, която се
очаква да бъде изпълнявана както на европейско, така и на национално равнище. България има да постига
растеж, приобщаващ към обединена Европа, а това ще се осъществи единствено чрез работеща икономика,
базирана на иновации и знания, с високи равнища на заетост, написа Васил Велев, председателят на
Асоциацията на индустриалния капитал в България, в поканата за среща с учените от БАН.
Във вторник, на 22 февруари Велев и други двама авторитетни представители на най-динамично развиващата
се работодателска организация у нас, която е социален партньор на българското правителство, ще се срещнат
с ръководството на БАН.
Тясното сътрудничество между бизнес-наука-образование е актуална посока на европейските политики и
приоритет за АИКБ. В общество, основано на знанията и на интелигентния растеж, академичната наука
получава допълнителни отговорности. Затова сме убедени, че прякото сътрудничество между бизнеса и
науката изгражда надежди връзки за превръщане на знанието в реална икономика и източник на
просперитет, мотивират работодателите идеята си за среща с БАН. Чрез партньорство с авторитетните научни
институти те се надяват да изградят успешни бизнес инициативи, които да подобрят обществотоикономическата среда у нас.
www.dir.bg
√ АИКБ кани БАН за общи бизнес инициативи
http://novini.dir.bg/news.php?id=8046534
София /КРОСС/ Науката заема важно място и в трите основни насоки на Стратегията Европа 2020, която се
очаква да бъде изпълнявана както на европейско, така и на национално равнище. България има да постига
растеж, приобщаващ към обединена Европа, а това ще се осъществи единствено чрез работеща икономика,
базирана на иновации и знания, с високи равнища на заетост, написа Васил Велев, председателят на
Асоциацията на индустриалния капитал в България, в поканата за среща с учените от БАН.
Агенция Фокус
√ Предстоящи събития в страната за 22 февруари (Агенция „Фокус”)
http://focus-news.net/?id=n1494848
София.
Председателят и представители на Асоциацията на индустриалния капитал в България ще се срещнат с учени
от БАН.
***
Други публикации
Вестник Пари
√ Търговският регистър няма нужда от инат
http://pari.bg/static/pdf/pages/02.pdf
√ Увеличена безработица, свито потребление и очаквания за фалити
http://pari.bg/static/pdf/pages/03.pdf
√ Гражданите дават подкупи по-рядко, а бизнесът - по-често
http://pari.bg/static/pdf/pages/06.pdf
√ Времето на Търговския регистър изтича, а властта продължава да бездейства
http://pari.bg/static/pdf/pages/07.pdf
√ Фирмите затъват все повече
http://pari.bg/static/pdf/pages/11.pdf

Вестник Дневник
√ Близо 150 хил. души са били съкратени за година
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/02/21/1047889_blizo_150_hil_dushi_sa_bili_sukrateni_za_godina/
Близо 150 хил. души са загубили работата си през миналата година, а безработните са се увеличили със 110
хил. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ) за четвъртото тримесечие на
миналата година спрямо същия период на 2009 г. Разликата между освободените и тези, които са заявили, че
са безработни, се дължи на това, че след като бъдат съкратени, много хора "потъват" в сивия сектор, други
емигрират, пенсионират се или се обезкуражават да търсят работа.
Фирмите са съкращавали най-често служители с основно или по-ниско образование. При по-образованите
работници съкращенията са били шест пъти по-малко. Изследването на НСИ показва, че в края на миналата
година над 382 хил. души са били безработни, което е 11.2% от икономически активното население. Големият
ръст през есента се дължи основно на освобождаването на сезонните работници, предимно от туризма,
консервната и селскостопанската промишленост, както и с изтичането на договорите за субсидирана заетост.
Най-засегнати от безработицата продължават да бъдат младежите и хората пред пенсия. Специалистите по
човешки ресурси отбелязват, че при съкращения работодателите първо освобождават по-младия и неопитен
персонал, както и по-възрастните кадри, за да не им плащат обезщетение при пенсиониране. Тези две
възрастови групи наред с тотално необразованите най-трудно си намират работа през последните две
години.
Показател за продължаващата стагнация на пазара на труда е и увеличаването на хората, които не могат да
започнат работа повече от година. През четвъртото тримесечие на 2010 г. броят на продължително
безработните е стигнал почти 200 хил. души, или с около 40% повече спрямо година по-рано. Все повече
стават и обезкуражените, които спират да търсят работа, защото не вярват, че ще намерят. В края на 2010 г.
броят им е стигнал 228 хил. Те не попадат сред безработните, тъй като статистиката ги отчита като
икономически неактивни.
Числа и хора
- 3.023 млн. души са заети
- 382 хил. са безработни
- 70 хил. младежи са без работа
- 228 хил. души са обезкуражени
- 200 хил. са без работа повече от година
√ Център за изследване на демокрацията: Бизнесът пак плаща повече подкупи
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/02/21/1047890_centur_za_izsledvane_na_demokraciiata_biznesut_pak/

Има известно свиване на т.нар обикновена, административна корупция, при която гражданите дават пари,
подаръци или услуги на администрацията. В същото време бизнесът отново започва да предлага подкупи на
чиновниците.
Това показва изследване на Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД), представено вчера. То е за 2010
г., направено е сред 400 компании и 1004 граждани, съобщи Александър Стоянов, директор по
изследователската дейност в ЦИД.

Според данните 10 процента от гражданите и 16 на сто от фирмите са дали подкупи в последните три месеца
на м.г. В бизнес сектора положението, вместо да се подобрява, се влошава - така Стоянов коментира данните,
че всяка шеста фирма, контактувала с администрацията, е дала подкуп, за да получи услуга или да избегне
наказание.
Според проучването бизнесът е давал малко повече подкупи средно на месец през 2010 г. в сравнение с 2009
г., но "пречупването на тенденцията на спад е тревожно". Кризата направи бизнеса по-зависим от държавата
и по-податлив на корупционен натиск, коментира Руслан Стефанов, директор на икономическа програма на
ЦИД.
Даде пример със сектора строителство, в който "оцеляването на фирми през 2010 г. буквално зависеше от
администрацията през достъпа до обществени поръчки". По думите му при населението ефектът от кризата е
свиване на доходите, т.е. и на средствата за подкупи. Заплахата от загуба на работа и контролните мерки пък
намалила готовността за приемане на подкупи сред чиновниците.
Повече от една четвърт от населението пък има по-скоро положително отношение към корупционните
механизми - 6 на сто са отговорили положително на въпроса готови ли са да дадат или получат подкуп, а
други 20 на сто отговарят неопределено. На практика твърдите противници на корупционните схеми са 74 на
сто от гражданите. "Това е прекалено малко, този показател трябва да е около 90 на сто, за да говорим за
обществена нетърпимост към корупцията", отбеляза Стоянов.
Може да се очаква, че в месеците преди изборите корупцията ще се увеличи, прогнозираха още от ЦИД.
Тихомир Безлов пък посочи, че "старият проблемен сектор номер 1 - недвижимите имоти, сега се заменя с
акцизната търговия и възобновяемите източници".
От ЦИД допълниха, че проучването им не обхваща темата с политическата корупция. Въпреки това посочиха
корупцията по високите етажи като основно предизвикателство пред управляващите и отчетоха, че тя остава
практически безнаказана. Като примери посочиха оправдателната присъда на лидера на ДПС Ахмед Доган и
"до голяма степен провала на държавното обвинение" по делото срещу "Октопод".
√ Ограничението за плащания в брой до 15 хил. лв ще засегне под 1% от сделките
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/02/21/1047834_ogranichenieto_za_plashtaniia_v_broi_do_15_hil_lv_shte/
Законът за ограничаване на плащанията в брой, който парламентът прие в началото на февруари, реално ще
засегне под 1% от сделките в страната. Това става ясно от статистика на Националната агенция за приходите,
изготвена за миналата година. Според изискването плащанията над 15 хил. лв. вече трябва да стават само по
банков път, като сумата нарасна от 5 хил. лв. между първо и второ четене на закона.
От данните на НАП става ясно, че от общо 11.95 млн. издадени фактури през миналата година тези за над 10
хил. лв. са 100 хил., или 0.8% от всички. От агенцията нямат статистика за тези над 15 хил., което означава, че
техния дял може и да е доста под 0.8%. Фактурите на стойност над 5 хил. лв. са общо 250 хил. или 2% всички.
Малкият брой плащания, които предстои да бъдат обхванати, бе използван от правителството като аргумент,
че това няма да създаде особено неудобство на бизнеса, принуждавайки компаниите да минат от плащания в
брой към такива по банков път. В същото време опозицията пък постави под въпрос смисъла от въвеждането
на такъв праг, след като обхватът му ще е ограничен до под 1% от сделките.
Законопроектът бе утвърден на първо четене с изискване плащанията над 5000 лв. да минават само по
банков път в края на миналата година. Тогава още стана ясно, че дори депутати от ГЕРБ не са съгласни с
мярката. Причината бе липса на анализ и обосновка от страна на финансовото министерство и НАП, които
подготвиха проекта, защо прагът трябва да е точно 5000 лв., а не примерно 3000 лв., или пък 10 000.
Също тогава се заговори и че между първо и второ четене прагът ще се вдигне. Причината е компромис
между финансовото министерство и депутати от бюджетната комисия, при която прагът става 15 000 лв., но
мярката все пак минава. В преговорите финансовото министерство е трябвало да се откаже и от изискването
всички трудови възнаграждения да се превеждат само по банков път, което бе записано във варианта,
одобрен на първо четене.
Изненадващото в случая бе, че в разговорите е участвал и изпълнителният директор на НАП Красимир
Стефанов, който при обсъждането настояваше прагът да е 5000 лв. Миналата есен мотивът му бе, че така ще
се постигнат два основни позитива. Първо ще се противодейства на ДДС измамите, при които с фиктивни
плащания се раздува стойността на една стока и крайният клиент иска възстановяване на ДДС, или просто
внася по-малко задължение.
Втората полза пък бе, че ще се ограничат касовите наличности на фирмите и с това възможността им да
правят скрити плащания по работни заплати. С вдигането на ограничението от 5000 на 15 000 лв. тази мярка
на практика се обезсили и единственото, на което сега управляващите разчитат, е, че при ДДС схемите, или
ще се правят реални плащания, или ще може да се отказват исканията за възстановяване на ДДС.
Договорката обаче даде повод на опозицията, която бе против законопроекта още на първо четене, да
изкаже още по-ожесточени критики. "Какво ще хванете с праг от 15 хиляди лева. Не мога да схвана логиката,

ако е тайна схема да намалим парите в обращение по някакви причини. Нали основният смисъл е да
ограничите измамите с ДДС, оттам нататък другото е импровизация", каза червеният депутат Румен Овчаров.
Пламен Орешарски пък изрази недоволство, че закон, който влияе на паричното обращение, се обсъжда без
участието на БНБ. Той предложи, след като има нагласа прагът да се вдига, той да бъде фиксиран на 30 хил.
лв., тъй като при плащания над тази стойност и в момента трябва да се докаже произход на средствата.
Брой сделки по стойност на фактурата за 2010
г.
Стойност на фактурата Брой сделки през 2010 г.
От 0 до 1000 лв.

11000000

От 1000 до 5000 лв.

750000

От 5000 до 10000 лв.

150000

Над 10 000 лв.

100000

Източник: НАП
√ Асен Ягодин: БФБ не може да се изолира от глобализирането на пазарите
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/02/21/1047855_asen_iagodin_bfb_ne_moje_da_se_izolira_ot/
Асен Ягодин е председател на съвета на директорите на Българската фондова борса от началото на
2010 г. Той е изпълнителен директор на Пощенска банка и заместник-председател на управителния
съвет на Асоциацията на банките в България. Ягодин пое поста в БФБ, след като финансовото
министерство заяви намерение да продаде дела си в пазарния оператор на стратегически инвеститор,
но заради кризата в последните години кандидатите за държавния пакет силно намаляха. Наред с това
сегашното правителство обяви, че ще пусне на борсата миноритарните дялове от
електроразпределителните дружества. Ако това се случи, очакванията са пазарът да се раздвижи, тъй
като заради кризата търговията на БФБ се сви до минимум, а с това паднаха и приходите на оператора
Има ли интерес от инвеститори да купят контролния пакет в Българската фондова борса, след като
Министерството на финансите увеличи дела си над 50% и качи акциите й на регулирания пазар?
- Увеличението на дела на Министерството на финансите и качването на акциите на борсата за търговия на
самата борса беше част от стратегията ни за развитие на капиталовия пазар до 2012 г., която представихме
миналата година. Други ключови моменти в нея са увеличение капитала на БФБ, придобиване на публичен
статус, качване за търговия на фондовия пазар на атрактивни държавни дружества, не на последно място намиране на стратегически инвеститор за дела на финансовото министерство във фондовия оператор. Сега,
след като борсата вече е публична компания, можем да продължим работа по другите точки от стратегията.
Основен приоритет остава привличането на регулирания пазар на нови компании, частни и държавни, които
да го направят по-атрактивен, по-ликвиден, с по-значима пазарна капитализация. Цялостното развитие на
местния капиталов пазар в голяма степен е отговорност на борсата. Погледнато в перспектива обаче, в един
процес на глобализиране и окрупняване на пазарите ние не може да останем изолирани. Колкото по-бързо
се интегрираме в семейството на авторитетен борсов оператор, толкова по-големи ще са и шансовете ни да
получим по-добра позиция в региона и спрямо световните пазари.
През последните две години приходите на БФБ намаляват с кризата, това дали би намалило интереса към
нея и съответно цената, на която може да се продаде?
- Приходите наистина намаляват през 2010 г., но това е обективно явление, което косвено се дължи на
продължаващата икономическа криза и пряко на все още ниската активност на местния пазар. Добрата
новина е, че от началото на тази година отчитаме значително раздвижване на пазара. Ако това прерасне в
тенденция, ефектът върху приходната част на отчета ни ще бъде много положителен.
Що се отнася до цената на акциите на БФБ, знаете, че това е въпрос не само на счетоводна оценка, но и на
очакванията на пазара за бъдещото развитие на компанията, както и на пазарната инфраструктура. Един
стратегически инвеститор не гледа в краткосрочен план, а по-скоро оценява бъдещия потенциал. Считам, че
нашият капиталов пазар към момента е подценен и това би следвало да предизвиква интерес. Да не
забравяме, че една голяма част от добрите частни компании, работещи в България, все още не са листвани на
борсата.
Очаквате ли значителна промяна на приходите си с новите такси, които влязоха в сила от началото на
годината? Какво наложи тяхната смяна?
- Не, не очаквам съществена промяна по тази линия. Приетите промени в тарифата на БФБ се наложиха за
постигане на по-справедливо разпределение тежестта на разходите за оператора между пазарните
участници. Резонно е обемът на сделката да има отношение към свързаните с изпълнението й разходи.

Промяната в таксите е един от начините за повишаване на ефективността на пазара. Нека не забравяме, че
всъщност става въпрос за намаление в таксата за изпълнена поръчка – от 0.08% от размера на сделката досега
на 0.075%. Друг важен момент е, че БФБ вече няма да таксува на база сключени сделки, а на изпълнена
поръчка посредством тях. Така че се стараем да има по-справедливо разпределение на разходите за борсови
услуги.
С промените в тарифата създадохме и допълнителни стимули за активните участници на пазара. От тази
година се въвежда "такса членство" за сметка на досегашното изискване за поддържане на 20 хил. акции от
капитала на БФБ, като въпросната такса е в два размера – 2000 и 10 000 лева. Посредник, решил да заплати
по-високата, ползва по-големи намаления, достигащи до 0.065% от обема на изпълнената поръчка. Явно
стимулът работи, тъй като вече няколко от големите посредници се възползваха от опцията.
Имали ли сте срещи в ръководствата на електроразпределителните дружества, за да обсъдите качването
им на борсата?
- С тях на този етап все още не сме имали срещи, но аз и колегите от съвета на директорите сме твърдо
убедени, че такива срещи биха били полезни за по-ефективното и бързо листване на акциите им и
продажбата на държавните дялове в тях. Борсата разполага с достатъчен опит в листването на големи
държавни компании и приватизацията им през фондовия пазар, така че можем да бъдем полезни за
плавното протичане на приватизационния процес.
А изобщо срещате ли се с компании, които имат потенциала да станат публични?
- Да, разбира се. Както споменах по-рано, това е важна част от нашата стратегия. Имаме набелязани над 1000
компании, от които 20 от тях имат много добри показатели и притежават голям потенциал да придобият
публичен статус. Водим усилени преговори с тези компании и се надявам, че първите резултати няма да
закъснеят.
Крие ли опасност листването на български компании във Варшава да намали още повече интереса към
финансиране от българския пазар?
- Не бих казал. Най-малкото поради факта, че едно двойно листване създава възможности за арбитраж между
една и съща акция, търгувана на два пазара, което съответно ще привлече допълнително вниманието върху
нашия пазар. Не гледам на това като на негативна тенденция.
Какви са според вас предизвикателствата пред банковия сектор тази година и накъде ще се развива той?
- Най-важното е, че банковият сектор продължава да показва завидна стабилност и положителни резултати
предвид кризата и ръста на проблемните кредити. Знаете, че банковата система генерира сериозни буфери,
за да посрещне този ръст – поддържа значителна капиталова адекватност, високо ниво на минимални
резерви и на ликвидност. В последните две години имаме доста сериозен приток на спестявания, които
създават допълнителна ликвидност.
Предизвикателствата са в окончателното овладяване на проблемните кредити, така че тяхното тегло да
започне да намалява, за което може да помогне увеличението на общите кредити в системата. Надявам се, че
2011 г. ще бъде точно годината на прелом и ще се върнем пак към ръст на кредитния портфейл. Много е
важно проблемните кредити да бъдат успешно преструктурирани, така че да влязат в нормален ритъм на
погасяване.
Ще растат ли още лошите кредити и от кое ниво нататък можем да говорим, че са притеснителни за
банковата система?
- През последните тримесечия статистиката на БНБ отчита спад в темпа на нарастване на проблемните
кредити. Въпреки това обемът и относителният дял на тези кредити спрямо общия кредитен портфейл
продължава да расте. Обективно обяснение за последното основно е все още трудната бизнес среда.
Първите симптоми за положителна промяна са вече налице, основно по линия на продължаващия ръст при
експорта, но най-вероятно поне още две тримесечия ще са необходими за пречупване на негативния тренд
при лошите кредити.
Освен това, както нееднократно съм твърдял, у нас не е редно да поставяме на лошите кредити етикет
"отписан". Това е така, тъй като преобладаващата част от тези кредити са добре обезпечени, много от тях са
преминали през преструктуриране, т.е. логично е да очакваме значителна част от проблемните кредити да
бъде събрана. Нека не представяме ситуацията по-черна, отколкото е в действителност.
Накъде ще се движат лихвите по кредитите?
- Отговорът на този въпрос зависи от два елемента - цената на депозитния ресурс и рисковата премия,
приложима за съответния кредит. През последните няколко тримесечия цената на депозитния ресурс бележи
нормализиране на по-ниски нива, но все още остава по-висока отпреди кризата. Рисковата премия пък е все
още под напрежение поради крехкото възстановяване на икономиката, така че аргументите за намаляване на
тази част от лихвения процент и оттам за цялостно понижение на кредитните лихви са все още недостатъчни.
Личното ми мнение е, че с малки изключения и през тази година няма да видим съществено движение
надолу на кредитните лихви.

А дали намалението на лихвите по депозитите ще насочи инвеститорите към фондовия пазар и взаимните
фондове?
- Изглежда напълно логично, тъй като инвестициите в акции крият по-голям риск от банковия депозит, но той
пък съответно е възнаграден с по-голяма възвращаемост. В момента, в който банковите депозитни лихви
станат неатрактивни, макар че по мое мнение сме далеч от този момент, това ще провокира някои от порисково настроените клиенти да се насочат към фондовия пазар в различните му форми – акции, взаимни
фондове, корпоративни облигации и др.
Как в условията на криза Пощенска банка повиши миналата година печалбата си с над 70%?
- На първо място е коректно да отбележим, че цитираният ръст в печалбата на банката през предходната
година идва след немалък спад през 2009 г. Тогава реагирахме адекватно на ефектите от кризата върху
кредитния ни портфейл и заделихме значителни провизии за обезценка. Това съвсем естествено "изяде"
голяма част от печалбата ни, която възстановяваме сега. Що се отнася до жилищното кредитиране, този
сегмент винаги е бил със стратегическо значение за банката.
Вестник Класа
√ Бизнесът станал по-податлив към корупция
Около 85 000 българи месечно давали подкуп на администрацията

Правителството на ГЕРБ се справя добре с подкупите в администрацията, но при представителите на бизнеса
има известно нарастване на податливостта към корупция. Това коментира вчера директорът на
икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД) Руслан Стефанов.
„Кризата направи бизнеса по-зависим от държавната администрация и по-податлив на корупционен натиск,
което вероятно е един от факторите за увеличаване на административната корупция сред предприемачите“,
обясни Александър Стоянов, директор на дирекция „Научни изследвания“ в ЦИД.
Данните от изследването показват, че 16% от представителите на бизнеса, които са контактували с
администрацията през 2010 година, признават, че са участвали в корупционни действия през последните три
месеца. Равнището на корупционния натиск при бизнеса към края на 2010 година е най-високо за периода
2007-2010 година.
ЦИД представи за 13-а поредна година резултатите от своята система за мониторинг на корупцията. Един от

основните изводи е, че продължава спадът на корупционния натиск от страна на администрацията върху
населението, което е довело и до намаляване на дадените подкупи.
През миналата година всеки месец средно около 85 000 българи – 10 на сто от ималите контакти с
администрацията, са давали подкуп. През 2009 г. използващите корупцията като средство за решаване на
проблемите си са били средно 171 000 месечно, а през 2008 г. - 176 000, съобщи Александър Стоянов. Той
обърна внимание на обстоятелството, че когато чиновникът си е поискал подкуп или е дал да се разбере, че е
склонен да го приеме, близо 41% от гражданите са давали. И обратно: по-малко от 4 на сто от хората са
предлагали подкуп, когато върху тях не е оказван корупционен натиск.
Нивата на корупция в България, общо взето, са съпоставими с равнището й в Румъния и Гърция и са по-високи
от средното за ЕС, каза Александър Стоянов в отговор на въпрос на „Класа“. Колегата му Руслан Стефанов
допълни, че прокуратурата остава изключително пасивна на фона на засиления контрол от изпълнителната
власт за справяне с корупцията и престъпността. Той смята, че създаването на БОРКОР е следствие от
обективната критика на ЕК и изрази притеснение, че ръководството на структурата е поверено на хора с
повече опит в оперативната работа, отколкото в анализаторската.
√ Фирмените дългове минават 161 млрд. лв. през 2010 г.
http://www.klassa.bg/news/Read/article/159955_%D0%A4%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D
1%82%D0%B5+%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5+%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%
D0%B2%D0%B0%D1%82+161+%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4.+%D0%BB%D0%B2.+%D0%BF%D1%80%D0%B5%
D0%B7+2010+%D0%B3.
12,6% са намалели работните места в частния сектор, а с 6,2% са се увеличили в администрацията за 3
години

През 2010 г. задълженията на предприятията у нас ще нараснат с 3% до над 161 млрд. лв. спрямо 157 млрд.
лв. през 2009 г., прогнозират от Българската стопанска камара. Според представения вчера техен анализ за
финансовото състояние на фирмите през 2009 г. дълговете са се увеличили с 6% (8,9 млрд. лв.) спрямо 2008 г.
Въпреки че темпът на задлъжнялост намалява, компаниите нямат достатъчно средства да покриват разходите
си за суровини, материали, услуги, да обслужват данъчни задължения и да изплащат работни заплати,
констатират от БСК.
80% от дълговете на предприятията се определят като междуфирмена задлъжнялост – т.е. за 2009 г. тя
достига 104 млрд. лв. и е по-голяма в сравнение с 2008 г. със 7,1 млрд. лв., или със 7,4%. Както коментира
управляващият председател на БСК Божидар Данев, след рекордния ръст на междуфирмените задължения
през 2007-2008 г. се наблюдава намаляване на темпа, с който тези задължения нарастват. През 2005 г. на 1

лев БВП у нас са се падали 1,47 лв. задължения, докато през 2009 г. борчовете вече са 2,29 лв., което е 56%
повече. „Това показва, че икономическата среда в България е твърде неблагоприятна и поставя бизнеса в
рискова ситуация“, каза Данев.
Анализът на БСК сочи още, че през 2009 г. продължава увеличението на задълженията на фирмите към
финансови институции – ръстът е 1,5 млрд. лв. и е 9 пъти по-малък от този през 2007 г. и 2008 г. Прирастът на
дългосрочните заеми, които имат инвестиционен характер, преди две години е 1,2 млрд. лв. (4%), а на
краткосрочните, ползвани за текуща производствена дейност, е около 300 млн. лв., или с 2,1% повече.
Растели са и задълженията към персонала, като неизплатените заплати през 2009 г. са със 141 млн. лв. (ръст
от 8%), а за осигуровка – със 139 млн. лв. (18%) спрямо 2008 г.
Но най-голям дял заемат данъчните задължения на предприятията. Въпреки повишената финансова
дисциплина, отчитаща 1% (43 млн. лв.) намаление за година, през 2009 г. общо 3,825 млрд. лв. са
неизплатените данъци и осигуровки на фирмите от нефинансовия сектор. Най-големи задължения имат
търговията – 34,6 млрд. лв., строителството – 22,6 млрд. лв., и недвижимите имоти – 21,9 млрд. лв.
В същото време държавата и общините и през 2009 г. продължиха да генерират междуфирмени задължения,
посочват от работодателската организация. Анализът върху балансите на нефинансовите предприятия към 31
декември 2009 г. сочи, че държавата им дължи 833 млн. лв., а данъците за възстановяване на ДДС, акцизи и
др. възлизат на 2,4 млрд. лв. „Това означава, че държавата и общините не се държат като търговски субекти“,
коментира Данев. Той призова за въвеждане на европейските директиви, според които държавните
предприятия трябва да се разплащат в срок до 30 дни след изпълнението на поръчките. Като тревожна
тенденция се отчита свиването с 12,6% на работните места през 2008-2010 г. в частния сектор, докато за
същото време администрацията се е увеличила с 6,2 на сто.
Вестник Сега
√ Проф. Кръстьо Петков: Фалитите родиха нов бизнес - на индустриалните мародери и лешояди
Много е лесно да се хвърли вината за опустошените за една нощ предприятия само върху циганските
отряди. Но защо никой не се интересува от безхаберието на собствениците, банките, данъчните,
държавата...
http://www.segabg.com/online/new/articlenew.asp?issueid=8442&sectionid=5&id=0001001
Наскоро Казанлък стана арена на истински екшън: за броени часове над 400 цигани* с каруци, въоръжени с
брадви, тесли и триони за рязане на желязо, обезкостиха едно млекопрeработвателно предприятие "Маркели". Заграбеният метал от машините и инсталациите, оградите и носещите конструкции замина към
складовете за вторични суровини. Не се знае какво е станало с намиращите се в административните
помещения компютри и трудови книжки на работниците. Действието се развива в присъствието на отряд
конни полицаи, които безучастно наблюдават сцената на грабежа.
Екшънът беше описан от местни журналисти. Показаха го на телевизионните екрани, коментираха го във
вестниците и сайтовете. После всички коментатори млъкнаха. Държавните институции въобще не се обадиха.
Бизнес съюзите не реагираха; не се чу и гласът на собствениците на ограбеното предприятие. Синдикатите не
проявиха интерес към загубените 80 работни места ...
Както казва в такива случаи народът, "Всяко чудо за три дни!". Само че казанлъшкото зрелище не е
еднодневка. През последните месеци
това е трети случай на цигански набези
над промишлени и социални обекти в града. В страната подобни случаи са хиляди. Сякаш в България векове
по-късно са се появили многобройни последователи на Чарлз Луд - легендарният водач в Англия, който видя
в машините враг на работниците и ги призова да трошат и опустошават модерната техника. Разликата е, че
днес у нас атаките срещу заводското оборудване се осъществяват от специализирани и високоорганизирани
външни отряди: цигани скрападжии.
Ако това беше станало преди 15 години, нямаше да се изненадам. Тогава беше в ход неолибералната
революция; нарязаха на скрап и затриха от индустриалния пейзаж на България стотици държавни
предприятия - от малки фабрики до гиганта "Горубсо". Но сега сме в XXI век, годината е 2011-а;
индустриалната собственост е частна; държавата е пренаселена от полицаи и частни охранители. Значи има
друга причина за масовите грабежи. Или пак трябва да обвиним единствено мургавите сънародници за
криминалното разграбване на индустриална собственост?
Има такава първопричина. Тя се нарича "фалит": обявен или скрит. Фалитът на свой ред е продукт на кризата,
която праща в небитието хиляди български предприятия.
Никой обаче не следи този верижен процес,

нито една институция не реагира на исканията на затъналите в дългове фирми и домакинства. Дори банките
кредитори, ипотекирали имотите на индустриалните собственици, не проявяват кой знае каква активност.
Важно е да си приберат част от дълга и да минимизират загубите...
Отидох намясто, за да видя кой режисира зрелищата, кои са актьорите, как реагира публиката. Посещението,
което е документирано и със снимков материал, си струваше усилието. Оказа се, че спонтанното разграбване
на машините и металните конструкции на "Маркели"
е добре режисиран спектакъл
Първо действие: Собствениците загубват предприятието, защото са престанали да обслужват кредита. Правят
опит да демонтират част от оборудването, после си тръгват. Банката кредитор няма интерес да пази една
неработеща мандра. Наетите охранители напускат, защото не им плащат.
Дотук ролите са разпределени според закона. Само че той не работи, защото липсват мотивирани
изпълнители и контрольори.
Второ действие: В нощта след снемането на охраната някой информира скрападжиите и те организирано
нахлуват в изоставения имот. Докато органите на реда се натуткат, публичното обезкостяване е извършено.
Конните полицаи са мълчаливи наблюдатели, защото нямат заповед за намеса (или някой изрично им е
наредил да не пречат!). Ценният метал и обикновеното желязо постъпват в изкупвателните пунктове.
Тук героите действат извън закона. Което не означава, че няма правила и разпределение на ролите. Обратно,
всеки си знае мястото и винаги някой прибира парсата...
Епилог: едно доскоро работещо и печелещо предприятие е превърнато в индустриално гробище. Дворът и
работните помещения са пусти, оградата вече я няма; от фабриката са останали голи стени. Кой знае защо на
входа е спряла една полицейска кола. Тя няма какво да пази, освен да пита такива като мен и местните
журналисти: къде сме се запътили и защо се интересуваме от един индустриален мъртвец!
В циганската махала, на 50 метра от унищоженото предприятие,
отрядите от скрападжии чакат поредната жертва...
Ето и въпросите, които искам да задам към явните и скритите участници в криминалния екшън, разиграл се в
центъра на България, в един развит в миналото индустриален град - Казанлък.
Първият въпрос е към притежателите на млекопреработвателното предприятие "Маркели". Разбирам, че за
няколко години активите са минали през няколко ръце: от приватизационен фонд до банка. Имената тук
нямат значение - важни са интересите и бизнес етиката. Интересът на бизнеса е да печели. Как стана така, че
от работещо на пълни обороти предприятие за броени месеци "Маркели" попадна в списъка на
банкрутиралите. Нима банката не е знаела още миналата година, че ако не се предприемат оздравителни
мерки, изправният доскоро кредитополучател ще загине. (Задавам този въпрос, защото от месеци слушам и
чета успокоителни изявления от търговските банки, че лошите кредити били под контрол, че работели
активно с клиентите, че БНБ зорко следи за стабилитета на банковия сектор, а правителството се гордеело, че
сме по-добри в този бизнес дори от развитите европейски страни.)
Вторият въпрос е към няколко министерства, които би трябвало да имат отношение към фалитите - МФ,
МТСП, МЗП и Министерството на икономиката и индустрията.
Защо не следят предфалитните ситуации?
Няма ли да предложат законови и финансови мерки (а ла Татчър) за облекчаване на съдбата на фалиралите
предприемачи и връщането им на полето на бизнеса, макар и в друг сегмент? Не беше ли редно данъчни и
трудови инспектори да вникнат в кризисната ситуация на фалиращото предприятие, преди да е станало
фатално късно. (Моето питане е провокирано от тоталното отдръпване на държавата от предприемачеството.
Всичко, което се случва в тази сфера, се обяснява и оправдава с пазара: той решавал кой е годен да остане на
конкурентното поле и кой да бъде изоставен в икономическата джунгла на произвола на съдбата. В години на
икономически растеж такава неолиберална глупост може и да вирее, но при криза - едва ли! Справка:
намесата на държавите при фалитите на индустриални и финансови гиганти, които изпаднаха в
несъстоятелност в САЩ и Европа през последните три години.)
Накрая идва коментарът за
ролята на циганите щурмоваци
Те ли са гробокопачите на българските индустриални предприятия? Ако съдим по видимите белези и
телевизионните репортажи, следва да отговорим утвърдително. И ще сгрешим.
Защото грозните картини, в които виждаме как тълпи от мургави събратя опустошават изоставени
предприятия, жилищни сгради, детски градини, земеделски реколти и т.н., са следствие от нещо друго:
фалити, беззаконие и бедност.
Спонтанните и верижни фалити раждат нов криминален бизнес - на индустриалните мародери и лешояди. Те
са способни за отрицателно време да превърнат годно за работа, но финансово закъсало предприятие в
индустриално гробище. После започва спекулата със смяна на предназначението на терена, ново

строителство върху взета на безценица земя. Такъв е бил моделът по времето на Голямата депресия (1929-32
г.); така са процъфтявали мафиотските мрежи след военни разрушения и стопански катастрофи.
Времена, които България преживява отново...
*В статията ползвам традиционното название "цигани" , а не европейското "роми", по съвета на мои
приятели от циганската общност. За тях, както и за мен семантичната традиция е по-важна и в нея няма нищо
оскърбително (както впрочем и в названието "българи").

