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Асоциация на индустриалния капитал в България вчера в медиите
fisconsult.bg
√ Проблемните кредити счупиха всички рекорди през юни
http://www.fisconsult.bg/schetovodni-novini/1414-kreditite-schupiha-vsichki-rekordi-prez-uini.html
Прогнозите за пик през лятото на просрочените кредити се сбъдват с пълна сила. Към края на юни лошите и
преструктурираните кредити са достигнали безпрецедентно висока стойност - 8.25 млрд. лева, а делът им вече е 20.5%,
което също е абсолютен рекорд. Това показват най-новите данни на БНБ. За сравнение - през юни 2009 г. проблемните
вземания на банките бяха 2.29 млрд. лева, което означава увеличение от близо 6 млрд. лв. само за 2 години.
Както и в предишните месеци най-много закъсват с плащанията фирмите. 21.72% от заемите за бизнеса са в групата
"проблемни". При потребителските кредити делът на просрочените и преструктурираните вече е 19.13, а при
жилищните - 17.8%. И в трите категории процентите са рекордно високи.
Новината за рекордния ръст на лошите вземания от вчера не изненада банкерите. Според Петър Андронов, директор на
СИБанк, вероятно пикът още не е достигнат, а бремето на просрочените дългове се усеща повече, защото не се отпускат
много нови заеми. Андронов обаче смята, че финансовите институции у нас са добре подплатени с резерви и биха
издържали дори на 30% необслужвани заеми. "Най-често се преструктурират фирмени задължения, защото там сумите
са значително по-високи и по-трудни за обслужване. Заради активната политика на всички банки по ипотечното
кредитиране очакваме скоро тенденциите да се обърнат", коментира банкерът.
Според данните на БНБ обаче кредитирането остава твърде слабо. Към края на юни отпуснатите заеми са малко над 50
млрд. лв., което е само с 2.3% повече спрямо обемите година по-рано. Потребителските кредити дори са с 1% по-малко
на годишна база, а жилищните отбелязват 2.5% ръст.
Бизнесът очаква ситуацията с просрочията да продължи да се влошава. "Още не е дошъл моментът, в който процентът
на тези кредити ще започне да намалява. Причините са основно проблемите в строителния бранш и все още високата
безработица. С 300 хил. са намалели заетите от началото на кризата. Над 20% лоши заеми определено трябва да е като
жълт сигнал за банките", коментира Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал.
Най-лошото е, че високото ниво на просрочията се отразява на лихвите. Банкери не крият, че се налага коректните
клиенти да покриват загубите на банките от проблемните заеми. Поради това лихвите по старите заеми стоят високи, а и
за новите клиенти не падат осезаемо. "Заради рисковата среда у нас лихвите са на такива нива", смята финансистът Емил
Хърсев. Според него "нашите банки понякога имат непосилни, антиикономически условия за финансиране - например
заем за строителство на хотел у нас се дава за срок от 7-8 години, докато в Германия падежът е след 30 години."
Финансистът обясни, че необслужваните заеми няма да спрат да растат, докато не се съживи пазарът на недвижимо
имущество. Иначе и Хърсев смята, че българските кредитни институции имат буфери да издържат дори и по-голям
процент на необслужвани задължения. "Централната банка има високи изисквания за заделяне на провизии и банките
са добре капитализирани", твърди Хърсев.
Няма точен процент на "лошите" заеми, над който ситуацията да се счита за критична за системата. Всичко зависи от
натрупаните буфери, обясняват експертите. Агенция "Мудис", която само преди дни вдигна кредитния рейтинг на
България, смята, че банките у нас ще устоят на бремето на просрочените вземания. Лошите кредити в България, Румъния
и Хърватия ще достигнат най-високите си нива към края на 2011 г., обяви в свой анализ рейтинговата агенция "Фич".
inews.bg
√ Портал прави връзка между родния бизнес и чужбина
http://inews.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D0%B2%D1%80%D1%8A%D0%B7%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%B8%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0_l.a_c.382_i.101333.html
Електронен портал ще подпомогне фирмите, които искат да изнасят български стоки или да инвестират в страната ни.
Порталът се разработва от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ).
В него ще бъде публикувана богата база данни. Ще има възможност за комуникация между различните заинтересовани
страни.
Така ще се дава възможност и за различни инициативи, като например уговаряне на срещи между български малки и
средни предприятия (МСП), които са експортно ориентирани, и чужди фирми.
Освен това в портала ще бъде публикувана и информация за чуждестранни компании, които искат да развиват дейност в
България, пише Econ.bg.
Пред работодателските организации и търговските ни представители в различни страни беше представена и втората
инициатива на министерството за развитието на експорта у нас.

Това е програмата за подпомагане на груповото участие на компании на изложения в чужбина.
От своя страна работодателските организации направиха различни препоръки към министерството. От Асоциацията на
индустриалния капитал в България (АИКБ) предложиха да бъдат правени секторни бизнес срещи, както и да се увеличи
възможността за директни контакти. Друга идея е отчетите на търговските представители да бъдат публични.
МИЕТ управлява 56 търговски представители в 44 страни, които са част от дипломатическите ни мисии.
Тези служители на министерството работят по две направления – едното е държавната политика, свързана с търговския
обмен и инвестиционната ни политика, а второто е оказване на съдействие на търговски компании, които искат да
инвестират у нас, и български фирми, които искат да изнасят продукцията си в съответната страна.
Издръжката на търговските представители е общо 9.5% от бюджета на МИЕТ, като за 2011 г. това са 7,8 млн. лв.
Вследствие на оптимизираните разходи издръжката средно на един служител от миналата година е намалена от 116
хил. на 94 хил. лв.
Ресорният министър Трайчо Трайков каза, че е доволен от промените в работата на търговските представители. Става
дума за новия начин на оценяване, както и за новото структуриране на работата им – въвеждането на мандатност и
конкурсно начало за заемане на позициите.
Тази промяна влезе в сила през 2010 година. Оттогава са проведени конкурси в 20 представителства, като в почти
половината случаи (в 9 представителства) са избрани служители на МИЕТ.
Министър Трайков коментира, че търговските представители неведнъж са оказвали съществена роля при сключването
на големи сделки, посредничество между страната ни и чуждите фирми при големи инвестиции. Затова според него
парите, които се дават за издръжката им, се възвръщат многократно в страната ни.
Вестник Труд
√ Над 70 на сто от българите приемат добре имигрантите
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=978738
Много или малко са имигрантите в България? Какви са техните съдби и с какви проблеми се сблъскват? Чувстват ли се
добре приети? С какво най-често се занимават? От кои страни идват? Всичко това научаваме от първа ръка чрез анкетно
проучване*.
Най-висок е делът на онезиимигранти, които имат нагласа за живеене в България за сравнително по-дълго време. Найголемите имигрантски потоци идват от Турция (23,3%), Русия (11,3%), Индия (9,3%), Македония (8,3%) и Молдова (8,3%).
Следват Китай, Виетнам, Ливан, Сирия, Ирак, Украйна (средно по около 5-6% за всяка страна). Единични са случаите от
Сенегал, Босна и Херцеговина, Бразилия.
По оценки на експертите имигрантите в България са приблизително 110 хиляди. Всеки втори имигрант е между 18 и 35
години. Мъжете видимо преобладават над жените. Постоянно пребиваващите живеят главно в големите градове София, Пловдив, Варна и Бургас, но също така и в Ловеч, Велико Търново и Търговище, където са концентрирани
производствени дейности, които поглъщат имигрантска работна ръка.
Различните страни произвеждат различни категории имигранти според професионалния им статус. Така виетнамците
работят основно в строителството и в търговията, китайците - в ресторантьорството и търговията, имигрантите от
Бразилия и Сенегал са добре познати имена на любителите на българския футбол, идващите от Русия се ориентират към
сферите на здравеопазването и образованието, услугите, много от тях са и студенти. Имигранти от Индия, Молдова,
Македония, Турция формират основните ядра на чуждестранните студенти, които получават висшето си образование в
България.
Имигрантите в България се устройват предимно в браншове като инфраструктурно строителство, търговия на едро и
дребно, промишлена енергетика, корабостроене, шивашки и автотранспортни услуги, туристически и туроператорски
услуги. Практиката е да се наемат високо и средно квалифицирани специалисти, с които се покриват дефицити в
човешките ресурси. Най-често се наемат граждани от Турция, Индия, САЩ, Канада, Саудитска Арабия, Нигерия, ОАЕ,
Украйна, Молдова.
Специфична група оформят чужденците, които живеят в България и са със статут на постоянно пребиваващи лица. Те
имат право на самостоятелна стопанска дейност. Занимават се главно с търговия на едро и дребно, ресторантьорство,
хотелиерство, шивашки услуги, опаковане и дистрибутиране на алкохол, цигари, варива, ядки и др. Практиката при тях е
да наемат чужденци за работници, обикновено от сънародници. Често пъти това са близки, роднини или приятели на
работодателя, поради което изискванията за професионална квалификация са силно занижени.
Една от най-новите тенденции е засиленият интерес на чужденци към наши висши училища. Чуждите граждани са
активната страна - те търсят услугите на учебните заведения и доброволно приемат да бъдат част от българското
общество за времето, докато получат съответното образование. Вероятно поради това част от висшите училища нямат
обособена политика за привличане на имигранти - реагират постфактум и според търсенето създават подходящи форми
за обучение на чужденци.
По екпертни оценки нелегалните имигранти в страната са около 40 000 души. Предполага се, че те са в сивата или в
черната икономика.
С какво България е привлекателна за имигрантите?
Очертават се няколко основни групи фактори за преселването в страната:
Икономическите фактори (търсене на по-добра работа, по-високи доходи и повече възможности за професионална и
личностна реализация).
Като страна членка на ЕС привлекателността на България за имигрантите се повишава през последните три години. Част
от лицата използват България като временен пункт, за да осъществят крайната цел на имиграцията си.

Социално-психологически фактори (субективна неудовлетвореност от статуса и възможностите за развитие, поради
което индивидът търси по-благоприятна среда за личностното си израстване).
Лични мотиви, свързани със запазването на семейни и приятелски връзки, в т. ч. сключване на брак с българин
(българка).
Обективни неблагоприятни фактори в страната, източник на имигрантите (в т. ч. недобра образователна система,
религиозни причини, военни конфликти и прочие).
Не на последно място непосредствената цена на преселването в България е сравнително ниска. Според 46% от
анкетираните необходимите парични средства за идването им в страната варират между 100 и 500 евро.
Успяват ли имигрантите да се интегрират в икономически и социален план?
Очевидно, да. Ключова предпоставка за това е наличието на необходимите законови основания за приемане на
чуждестранни лица и тяхното устройване в страната. Също толкова важно условие е и изключително високата
толерантност на българина към имигрантите. Над 70% от българите проявяват разбиране и уважение към живеещите в
страната икономически имигранти, като при това си дават сметка, че интеграционните процеси са трудни и изискват
взаимно зачитане на интересите и на приемащата страна, и на имигрантите.
Различни са съдбите на чужденците в България, но пътят към успешното им интегриране минава през намирането на
подходяща работа, добро жилище, научаването на българския език и желанието да бъдат част от обществото.
Само 7,3% от имигрантите са имали предварително сключен трудов договор с работодател, а 74% не са имали конкретна
идея каква ще работят у нас. Данните сочат и че имигрантите са се устроили предимно в български частни фирми
(29,7%), във фирми, чиито собственици са чужденци (14,9 % от случаите) или в собствени фирми (14,2 %). Временна
работа извършват 2,7% от анкетираните имигранти, а в български държавни фирми работят 7,4 %. Към момента на
проучването 8,8% са били безработни, което поставя въпроса с какви доходи живеят и на какви потенциални рискове са
изложени.
Само 13,7% от имигрантите отбелязват, че фирма посредник им е осигурила жилище, 29,3% в началото на своето
пребиваване в страната са живеели в апартамент под наем с други имигранти. Отсядането при близки е вторият найпрактикуван начин (24,6%) за настаняване на новодошлите в страната.
Близо 40% от имигрантите съобщават, че не са имали никакви познания по български, когато са пристигнали. Само 24,2%
са посочили, че полагат специални усилия да научат български, за да се разбират с местните хора. В 13,3% от случаите
работодателите са мотивирали имигрантите да се включат в курсове по български език. Всеки десети е заявил, че
владеенето на български не е толкова важно, тъй като имигрантите общуват помежду си. Въпреки това 92,7% от
имигрантите имат приятели сред българите.
И работодателите, и обществото като цяло радушно приемат икономическите имигранти. Преценява се, че в някои
браншове те са дори по-изпълнителни и по-дисциплинирани от българските работници.
Оформят се три типа имигрантски общности според нагласите им за интегриране в българското общество:
1. Силно затворени (непробиваеми крепости, с добра външна фасада и приемливо социално лице, зад които няма
проникване). Пример за такива общности са китайските и виетнамските имигранти.
2. Общности със средна степен на социална дисперсия (по-податливи общества, допускащи намеса до определени
граници). Към тези общности могат да се отнесат имигрантите от арабските страни, Индия, САЩ, Канада и от...
Македония.
3. Напълно отворени за интегриране имигрантски общности (проявяват максимално висока склонност за интегриране с
българите). Типичен пример за това са гражданите от Русия, Молдова, Украйна, бесарабските българи. Те са изцяло
отворени за интегриране и дори понякога проявяват свръхактивност.
Доц. д-р Емилия ЧЕНГЕЛОВА, доктор по социология
*Анкетното проучване сред имигрантите (виж в галерия) е едно от изследванията, реализирани между 2 март и 14
април 2011 г. в рамките на проекта “Разработване на пилотен инструмент за подобрено набиране на данни за
имиграционните процеси и за измерване и оценка на интеграцията на имигрантите в българското общество”.
Проектът е изпълнен от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).
***
Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Дневник
√ Инвестициите по света се възстановяват плахо
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/07/26/1129604_investiciite_po_sveta_se_vuzstanoviavat_plaho/
Плахо възстановяване на преките инвестиции в световен мащаб, които до края на годината ще достигнат 1.4-1.6
трилиона долара, прогнозира Конференцията на ООН за търговия и развитие (UNCTAD) в доклада си, който представи
днес.
Данните на организацията показват, че през 2010 г. преките вложения са се повишили леко с 5% до 1.24 трилиона
долара. Стойностите обаче все още са по-ниски от средните вложения на година, регистрирани преди кризата и почти 40
на сто под най-високите нива от 2007 г. (1.97 трилиона долара).
Според UNCTAD инвестициите, регистрирани преди 4 години, ще бъдат постигнати отново в края на 2013 г.
Предпоставките за подобрение са рекордните нива на натрупани парични средства от големите международни
концерни, преструктурирането на компании и сектори вследствие на кризата, ръстът на фондовите пазари и
предстоящата продажба на държавни дялове от фирми, придобити през последните години.

UNCTAD отчита ръст на вложенията за първите три месеца на 2011 г. в сравнение с година по-рано, но въпреки това са
по-ниски от тези през последното тримесечие на 2010 г.
Пречките пред по-бързото възстановяване на световните вложения се дължат на все още несигурното възстановяване на
глобалната икономика, което прави големите компании предпазливи при вземането на решения за инвестиции.
Допълнителен риск фирмите виждат в опасността за кризи с държавен дълг, в дисбаланса между финансов и
нефинансов сектор, както и възможното прегряване на бързо развиващи се икономики като Бразилия, Китай или Турция
Ръст в производството, спад в услугите
Анализът на инвестициите по сектори показва, че най-голям дял от тях се правят в сектора на производството. Там са
насочени почти половината от вложенията по света, а ръстът за миналата година е над 20%. Обратна е тенденцията при
останалите два сектора, определени от UNCTAD - услугите и добивният сектор, в който влиза и земеделието.
При тях е отчетен спад на инвестициите. По-голям е при услугите - 10 на сто. Повечето инвестиции в промишлеността се
обясняват с това, че кризата е накарала компаниите да се преструктурират и да търсят начини за намаляване на
разходите си, като изнасят производства в други държави или се насочат към по-печеливши дейности. Картината в този
сектор все пак не е еднородна.
По-малко са вложенията в пострадалите от кризата сфери като производство на метални изделия, електрически уреди и
електроника, дървообработване и производство на мебели. Компаниите от тези сфери пострадаха повече от свиването
на потреблението и нямат свободни средства за инвестиции.
Някои индустрии като химическата обаче бяха по-малко засегнати от кризата и за това продължаваха да влагат, а такива
като фармацевтиката останаха атрактивни за инвеститорите. Според UNCTAD други като производството на хранителни и
тютюневи продукти, текстил и дрехи, както и на автомобили са започнали да се възстановяват през 2010 г.
Развиващите се страни привличат повече
Анализът на UNCTAD за вложенията по света показва, че все повече инвестиции се насочват към развиващите се
държави за сметка на вече развитите. За първи път тази година в тях са вложени над 50% от общите средства, а
половината от топ 20 на държавите, привлекли най-много инвестиции, спадат към тази категория.
Предпочитани са заради сравнителното бързото им възстановяване от кризата и голямото вътрешно потребление, пише
в доклада. Към развиващите се държави се насочват все повече транснационални компании, тъй като все по-голяма част
от продуктите им се продава на такива пазари. Така те предпочитат да преместят производството по-близо до крайния
потребител, за да намалят разходите си.
Все пак страната, привлякла най-много инвестиции през 2010 г., е САЩ, следвана от Китай и Хонконг. САЩ е и държавата,
изнесла най-много вложения. На второ и трето място в тази класация са Германия и Франция.
България и общата тенденция
На фона на данни за леко увеличаване на инвестициите през 2010 г. и първите месеци на годината статистиката в
България отчита спад. През миналата година чуждите вложения намаляха с 35% до около 1.5 млрд. евро (при 2.2 млрд.
долара). Данните към края на май показват отрицателни чужди вложения - минус 25 млн. евро.
Това означава, че "изнесените" вложения са повече от реализираните в страната. Директорът на Българската агенция за
инвестиции Борислав Стефанов за пореден път обясни, че това се дължи на факта, че три компании са върнали на
централите си в чужбина заеми за над 450 млн. евро. Стефанов определи това като добър знак, тъй като показвало, че
местните подразделения имат достатъчно средства, за да се издължат на компаниите майки.
Според Стефанов по нива на инвестициите в региона на Югоизточна Европа България се нарежда до Унгария и Гърция,
които са привлекли почти същите суми през 2010 г. Най-много вложения са направени в Чехия - 6.8 млрд. долара (при
2.2 млрд. долара в България), като ръстът е 132%.
По-песимистична от тази на ООН е и прогнозата на Стефанов за размера на инвестициите в България до края на годината.
Според него през 2011 г. в страната ще влязат около 1.5 млрд. евро - колкото и през 2010 г.
Тенденции
- Компаниите все още са предпазливи в планирането на инвестициите си
- Все повече вложения се насочват към развиващи се държави
- Най-голям дял от инвестициите се пада на производството
- Повечето компании предпочитат да инвестират на зелено, а не да купуват вече съществуващи фирми. Въпреки
това броят на сливанията и придобиванията расте, но стойностите на сделките са по-малки
√ Частичният фалит на Гърция е "насрочен" за август
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/07/26/1129532_chastichniiat_falit_na_gurciia_e_nasrochen_za_avgust/
Процедурите по доброволната замяна на гръцки облигации с наближаващ падеж с нови 30-годишни ще започне през
август, обяви гръцкият зам.-министър на финансите Филипос Сахинидис, цитиран от "Ройтерс". С това на практика
страната ще изпадне в частичен фалит.
Частните кредитори ще трябва да поемат 21% загуба по стойността на облигациите и по този начин да допринесат с 37
млрд. евро за втората финансова помощ за Гърция, която преди седмица бе договорена от лидерите от еврозоната в
Брюксел.
"През следващите дни заедно с Института за международни финанси (IIF) ще изготвим точните процедури за
осъществяването на операцията по замяната и така притежателите на гръцки дълг ще могат да изберат един от четирите
варианта", поясни Сахинидис. Той бе категоричен, че тези процедури ще започнат през август.
Тези четири възможности са три типа на замяна на облигации с по-кратък срок с такива с по-дълъг и план за
реинвестиране. Разликата при тях e в различните срокове на падеж и размер на лихвите.

Европейските политици искат замяната да мине максимално бързо, защото при нея на практика Гърция ще изпадне в
"частичен фалит", посочва "Ройтерс".
"Целта на операцията е да трае колкото се може по-малко време", заяви и Сахинидис.
"Това е сложен процес, който трябва да бъде свършен колкото се може по-скоро. Гръцкото правителство води
преговори за наемането на екип от банкови и правни консултанти по въпроса", заяви високопоставен гръцки банкер,
пожелал анонимност.
От института обявиха, че очакват 90% участие от страна на частните инвеститори, но според анализатори това изглежда
прекалено оптимистичен вариант.
"Ако бъде приложен форматът, определен от IIF, то 90% участие на частния сектор в доброволната програма изглежда
прекалено оптимистичен вариант", заяви Джъстин Найт, главен стратег в UBS.
Подобно становище изразяват и от американската инвестиционна банка JPMorgan. Според нея голяма част от
инвеститорите няма да приемат схемата за доброволна замяна на гръцките дългови книжа. Според финансовата
институция те ще бъдат изкушени да продадат облигациите на по-висока цена.
JPMorgan се усъмни и в оценката, че частните кредитори ще загубят 21% от инвестициите си в гръцките дългови книжа.
Според банката загубата ще е около 34 на сто. Финансовата институция изчислява, че банките, които вече са приели
доброволната замяна, притежават гръцки облигации на стойност 64 млрд. евро. Това е 43% от целия дълг на страната,
падежиращ до 2020 г.
"Все пак се съмняваме, че ще бъде постигната нормата на участие от 90%, тъй като институциите ще бъдат изкушени да
продадат държаните облигации на по-висока цена", коментират JPMorgan.
Според JPMorgan облигациите с падеж, по-кратък от 2 години, са прекалено скъпи, което ги прави по-атрактивни за
продажба.
Големи финансови институции като Deutsche Bank, HSBC, BNP Paribas, Societe Generale, Allianz , AXA и Generali вече
изразиха готовност да участват. Много други обаче все още не са потвърдили.
Миналата седмица лидерите на Европейския съюз се договориха за отпускането на спасителен пакет от близо 158 млрд.
евро.
Страните от еврозоната се разбраха да отпуснат заеми от 109 млрд. евро на Атина, докато останалите средства се
очакват да дойдат от частния сектор, като се заменят облигации с наближаващ падеж с нови - 30-годишни. При тази
операция частните инвеститори трябва да участват с около 37 млрд. евро. Към всичко това се очаква да бъдат добавени
още 12.6 млрд. долара по програмата за обратно изкупуване на дълг.
Задълженията на гръцките банки към Европейската централна банка (ЕЦБ) са нараснали през юни със стремителна
скорост, надхвърляйки 100 млрд. евро, съобщи междувременно гръцката централна банка, цитирана от РИА "Новости".
Според представените данни в края на юни задлъжнялостта е достигнала 103 млрд. евро спрямо 97.5 млрд. евро през
май.
Увеличеното финансиране се обяснява с масовия отлив на депозити от гръцките банки, предизвикал проблеми с
ликвидността, коментират от централната банка на страната.
През последните няколко месеца евтините кредити на ЕЦБ, гарантирани с гръцки държавен дълг, са единственият
източник на финансиране на местните банки. Една от причините да не се стигне до бързо решение за отпускането на
втората финансова помощ за Гърция беше, че ЕЦБ дълго време отказваше да приеме облигациите на страната за
гаранция, ако Атина бъде обявена в някаква форма на неплатежоспособност от страна на рейтинговите агенции.
Всички варианти за облекчаване на гръцкия дълг и привличане на частните инвеститори към помощта за страната бяха
разкритикувани от агенциите, които заплашиха да понижат рейтина на Гърция до ниво "частичен фалит".
Ако ЕЦБ спре финансирането на гръцките финансови институции, банковата система на страната ще изпадне в пълна
липса на ликвидност и може да се срине, коментират анализатори.
След обявяването на новия план, който включва замяна и/или рефинансиране на облигациите, рейтинговите агенции
реагираха, че ще сметнат това за "частичен фалит" на Гърция. Но те оставиха вратата отворена за евентуално
повишаване на рейтинга, след като бъде извършена транзакцията, тоест този статут може да бъде краткотраен. "Фич"
обяви, че ще постави рейтинг на Гърция "частичен фалит" по време на замяната.
В понеделник "Муудис" предупреди, че почти сигурно ще даде подобна оценка на страната, след като понижи рейтинга
й с три стъпки до Ca - това е само една степен над ниво "фалит". Така агенцията реагира на очакванията за отписване на
част от стойността на книжата от частните инвеститори.
"Муудис" планира да направи преоценка по рейтинга на Гърция след завършване на замяната, но не се ангажира дали и
как ще го промени.
√ Германският бизнес предлага: Фирмите да си отглеждат ученици
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/07/26/1129592_germanskiiat_biznes_predlaga_firmite_da_si_otglejdat/
Учениците в горните класове на техникумите да сключват трудови договори с фирми. Компаниите ще ги обучават по
специална програма и ще им плащат заплата. Най-добре представилите се ще бъдат наети за постоянно, след като
завършат образованието си.
Тази идея е предложила Германско-българската индустриално-търговска камара на среща с министерствата на труда и
на образованието. Целта е с помощта на бизнеса да се преодолее дефицитът на обучени кадри, а младите хора да
завършват средното си образование с добри познания за практиката, за да могат бързо да намерят работа.
За да се осъществи идеята, професионалните гимназии трябва да променят учебните си планове. Затова е необходима
подкрепата на министерството на образованието. Иначе гимназиите няма да се съгласят да направят това, каза главният
управител на германско-българската камара Митко Василев пред "Дневник".

Министерството на труда е поискало да знае кои фирми биха се ангажирали с тази система. Според Василев те не са
малко. "Имаме подкрепата на много фирми. Сред тях са търговските вериги "Метро", "Лидл", "Кауфланд", "Практикер",
обясни главният управител на бизнес организацията. Идеята е компаниите да плащат на учениците, които се обучават, за
да ги стимулират.
Договорите с младежите може да са за 1, 2 или 3 години. Засега не е ясно дали месечното възнаграждение ще е
минималната заплата или по-малко. Отделно компаниите ще подписват договори и с техникумите, с които ще си
сътрудничат.
"Искаме целенасочено на учениците да им се дадат практически познания в определена област, където ще имат шанс да
си намерят работа. В момента в България е масова практика всички да са висшисти, а след това да попълват армията на
безработните, защото не са подготвени за това, което търси бизнесът, или са прекалено квалифицирани", коментира
Василев.
Германско-българската камара от години настоява моделът на германската образователна система, в която се набляга
на практиката, да се прилага и у нас. Преди време бизнес организация постави проблема сред най-сериозните пред
българската икономика наред с нелоялната конкуренция и сивия сектор.
За да се справи с липсата на подготвени работници, наскоро шефът на шивашкото предприятие "Пирин Текс" и
президент на камарата Бертрам Ролман отвори училище в Гоце Делчев за професията "оператор в производството на
облекло". Германският производител на хладилници "Либхер" също има център, в който обучава завършили или
завършващи професионални гимназии за оператори на машини и съоръжения.
Идеята практиката да доминира в професионалното образование в България не е нова, но засега напредък няма. Преди
години бившият министър на образованието Даниел Вълчев предложи до десети клас в техникумите да се учи предимно
теория, а след това часовете да са посветени изцяло на практиката.
Предложението беше гимназиите да сключват договори с фирми, които имат желание да обучават учениците, да им
предоставят бази, работно облекло и стипендии. Срещу това учениците трябваше да работят поне две години във
фирмата, след като се дипломират. Тази идея много прилича на германската, но тогава не срещна никаква подкрепа.
Скорошно изследване на компанията за подбор на кадри "Менпауър" показа, че 42% от работодателите в България не
могат да намерят подходящи хора, защото на кандидатите им липсват опит, квалификация, умения, характер.
Вестник Класа
√ Чужди компании са изнесли 430 млн. евро от България
http://www.klassa.bg/news/Read/article/176362_%D0%A7%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0
%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%81%D0%B0+%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8++43
0+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.+%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE+%D0%BE%D1%82+%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0
%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F+
Дъщерните фирми на чуждестранните дружества у нас са върнали междуфирмени кредити за над 430 млн. евро през
първото полугодие, съобщи вчера министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков. Той ръководи
годишната среща между търговските ни представители в чужбина и бизнеса. Министърът добави, че, от една страна,
това показва как чужди капитали напускат страната ни, а от друга, е индикатор, че фирмите у нас се стабилизират и са
платежоспособни.
Според министър Трайков разкриването на нови работни места у нас върви с по-бавни темпове. Според него за
последните няколко месеца безработните са намалели с 10 хил. души до 360 хил. души. Преките чуждестранни
инвестиции за миналата година у нас са били за 1,64 млрд. евро, което е с 30% по-малко спрямо 2009 г. По думите му в
десетки пъти са намалели вложенията в недвижими имоти, финанси и строителство. По-малко са били през миналата
година и инвестициите в промишленото производство, енергийния сектор, транспорта и логистиката. През 2010 г. найголям е бил ръстът на инвестициите в химическата индустрия и производството на метали.
От 2008 г. в България се наблюдава аналогична на общоевропейската тенденция в притока на преките чуждестранни
вложения, според която намалението им е средно с четири пъти. Трайков добави, че за първите пет месеца на годината
износът е нараснал с 47,2%, а вносът - с 25,6 на сто.
За една година ведомството е провело конкурси за търговски представители в 20 държави, обясниха още от МИЕТ.
Девет от постовете са били заети от вътрешни експерти на министерството, а останалите са били избрани с конкурс.
България има търговски мисии в 44 страни, в които работят 56 представители, като министерството е отделило за тази
дейност бюджет от 7,8 млн. лв. Създадени са и две нови представителства в Корея и Израел. Туристически
представители пък ще бъдат назначени във Франкфурт и Москва, каза още Трайков. Там е необходимо да има такива
кадри, защото голяма част от туристите у нас са от Германия и Русия, обясни заместник-министърът с ресор туризъм Иво
Маринов. Един търговски представител си е свършил добре работата, ако е допринесъл за минимум 100 млн. евро износ
за една година, каза вчера Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата.
Междувременно стана ясно, че българските компании имат интерес да инвестират в инфраструктурата и туризма на
Грузия. Представители на „Стомана индъстри“ и „Девня цимент“ са били на посещение там и са изявили желание да
участват в строежа на нови пристанища в Батуми и развитие на сегашните портове, обясни Красен Балев, който е
търговски представител на страната ни там. Български предприемачи са представили и проекти за изграждане на хотели
в курортите на Грузия, добави още той. Други наши компании и в момента доставят енергийни съоръжения за местните
фирми, държат множество ВЕЦ-ове. Има и такива, които работят по изграждането на петролопроводи край Тбилиси.

Балев добави, че в най-скоро време ще бъде възстановена ро-ро връзката между Бургас и Поти. Той обясни, че в
момента линията не работи, защото корабът, с който са се пренасяли камионите, е спрян от движение.
√ Асен Ягодин, председател на УС и главен изпълнителен директор на Българска банка за развитие: Ще кредитираме
проекти на малки фирми, които други банки отказват
http://www.klassa.bg/news/Read/article/176291_%D0%90%D1%81%D0%B5%D0%BD+%D0%AF%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0
%B8%D0%BD%2C+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB+%D0%BD%
D0%B0+%D0%A3%D0%A1+%D0%B8+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD+%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D1%8A
%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD+%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%
D0%BE%D1%80+%D0%BD%D0%B0+%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%B1%
D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%3
A++%D0%A9%D0%B5+%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5+%D0%
BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8+%D1%
84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8%2C+%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D
0%B8+%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D1%82
- Г-н Ягодин, вие оглавихте Българска банка за развитие (ББР) пред около 3 месеца, в какво състояние намерихте
финансовата институция и какви са първоначалните ви намерения за развитие?
- Българска банка за развитие присъства на банковия ни пазар от над 10 години (допреди 2008 г. като Насърчителна
банка). През този период е формиран профилът на ББР като единствената държавно контролирана банка в България,
чийто приоритет е бил и остава прякото или през други финансови институции кредитиране на малкия и средния бизнес.
До голяма степен тази цел е постигната в годините, особено след капитализирането на трезора с 500 млн. лв.
Същевременно, в организационно и оперативно отношение, ББР е останала встрани от бурното институционално
развитие на българския банков сектор след 2001 г. Развитието на редица жизненоважни за съвременните банки системи
(управлението на риска, на ликвидността, автоматизацията на банковите операции, изготвянето на адекватна
управленска отчетност и др.) по наше мнение не съответства на нивото, постигнато в останалите финансови институции
на местния пазар. Без подобна база е немислимо налагането на банката като значим играч в сектора.
Ако трябва в едно изречение да набележа първите ни стъпки, това са пълна реорганизация на банката в съответствие с
актуални управленски модели, преработка и допълване на действащите вътрешнобанкови правила и процедури /някои
не са актуализирани от 2001 г./, адекватна модернизация на информационните системи, стартиране на активни
преговори с външни контрагенти по привличане на ново финансиране.
- Във ваше изказване коментирате, че сред основните приоритети на банката ще бъде достъпът на малките и
средните фирми до финансиране. В какво ще се отразят промените?
- Финансирането на малки и средни предприятия (МСП) определено ще бъде във фокуса на кредитната дейност на ББР.
Казвайки това, искам да подчертая - банката няма за цел да конкурира търговските банки в сегмента „МСП”. По-скоро
задачата ни е да осигурим достъп до финансиране за проекти, които останалите банки биха отказали или финансирали
при крайно тежки условия. Освен това финансовата криза наложи и друго ограничение – по ред обективни причини
банките разполагат с ограничено количество стабилен ресурс, който могат да ангажират в дългосрочни проекти. Логично
е те да предпочетат да го насочат към приетите за по-сигурни ипотечни и големи корпоративни кредити. Така
дългосрочното кредитиране за МСП остава встрани от техния фокус и тук виждаме ролята на ББР. В крайна сметка това е
и основният приоритет на тази банка. Време е ББР да се активизира по-сериозно именно в тази насока.
- ББР разполага с едни от най-големите капитали в банковия сектор. Какво трябва да се промени, за да бъде поефективно кредитирането към бизнеса?
- Това е факт, разполагаме с един от най-значимите собствени капитали в българската банкова система – близо 700
млн.лв. За съжаление, до момента този капитал не е използван в степента, в която е следвало с оглед мултиплициране
на дейността. Нормално е зад всеки 100 лева капитал да стоят 600 – 700 лева рискови експозиции /най-вече кредити/. В
нашия случай зад 100 лева капитал стоят по-малко от 200 лева. Използвайки уникалната си позиция на държавна банка,
разполагаща с възможно най-високия кредитен рейтинг, ББР е в състояние да привлича дългосрочен ресурс на ниска
цена. Подобна платформа може да подсигури не просто допълнителен свеж ресурс за финансиране на реалния сектор, а
ресурс на атрактивна цена. По мое мнение това не е без значение за българската банкова система, особено на фона на
относително високата цена на депозитите в страната.
- Като цяло на каква стойност са заемите, които ББР е отпуснала на бизнеса?
- Към края на полугодието ББР е отпуснала на българския бизнес кредити в размер на почти 500 млн. лв. В допълнение
към тази сума е предоставила кредитни линии към други търговски банки в общ размер на 450 млн.лв. или общата сума,
с която банката е финансирала българския бизнес, приближава 1 млрд.лв.
- Какви са очакванията ви за развитието на икономиката през тази и следващата година и доколко сътресенията в
еврозоната ще се отразят на страната?
- БВП отново расте, но известно време все още ни дели от момента, в който растежът ще се превърне от статистически
показател в нещо, което хората усещат във всекидневния си живот - повече работни места, по-високо потребление и т.н.
Колко време ще отнеме този процес, е трудно да се прогнозира на фона на променливата динамика на дълговите
пазари.
България е част от ЕС, там са основните ни търговски партньори. Несъмнено проблеми в икономиките им ще се отразят и
у нас. Същевременно поне засега перспективите за икономически растеж в еврозоната остават позитивни, макар и не в
степента, в която всички бихме желали. Широко експонираните проблеми пред страни в т.нар. периферия се
компенсират от очакванията за ръст в Германия, Полша и др. Безспорно положително развитие е, че страните от ЕС

вървят по пътя на свиване на бюджетните си дефицити и фискална консолидация, което в дългосрочен план е
единственият начин за постигане на устойчив растеж.
- Как виждате 2011 г. за развитието на търговските банки с оглед на финансовата криза? Какви са прогнозите ви за
сектора?
- 2011 година, в средата на която се намираме, протича под знака на постепенно отшумяване на ефектите от кризата.
Делът на просрочените експозиции в кредитните портфейли на местните банки забавя своя ръст, като в същото време се
наблюдава стабилизиране нивото на печалби в сектора. В същото време кризата оставя тежко наследство, банките ще се
нуждаят от време, за да „изчистят” напълно портфейлите си от натрупаните проблемни кредити. Много от клиентите
успяха да преминат през кризата с помощта на облекчения и реструктуриране на задълженията си, но пък бяха
отслабени и засега не разполагат с възможности за поемане на допълнително финансиране по нови проекти. Предвид
споменатото, очакванията ми са за ръст на кредитирането, но далеч по-бавен от нивата преди кризата.
- Има ли съживяване в сегмента на бизнес кредитирането, или търсенето остава слабо? Появи ли се апетит за поемане
на риск у банките и доколко бизнесът може да представи добри проекти?
- Забелязва се, че докато в пика на кризата търсенето на кредитен ресурс бе основно за рефинансиране на
съществуващи задължения, в последните месеци постепенно се върна интересът към ново финансиране, на този етап
основно за оборотен капитал. Същевременно общото мнение в банковата гилдия е, че е налице „глад” за качествени
проекти по линия на надеждни кредитополучатели.
- Според банкери все повече банки в страната ще трябва да разчитат на привлечените местни ресурси. Смятате ли, че
базата, с която разполагат финансовите институции, е достатъчна и при тенеденцията за спад на лихви има ли вариант
да забележим отлив на средства от банките?
- След 2009 г. на българския банков пазар ясно се наблюдава тенденция към заместване на заемните ресурси от външни
източници с депозити от местния пазар. Тук трябва да отбележим, че по-скоро ситуацията от времето на бума в
кредитирането /2005 - 2008 г./ бе нетипична. Тогава нарастването в обема на кредитите далеч надхвърляше това на
депозитите и съотношението „кредити към депозити” за три години се покачи от 70% до над 120%. Ръстът в значителна
степен бе финансиран от финансови институции извън България. Такъв растеж не може да продължи безкрайно,
логично е след него да последва период на заместване на външните ресурси с местни депозити. Именно на това
явление сме свидетели сега.
Българските домакинства традиционно съхраняват имуществото си под формата на недвижими имоти и депозити в
банки, като делът на другите форми за съхранение на богатство е минимален. Състоянието на пазара на недвижими
имоти, поне в средносрочен план, не предполага значителен ръст и съответно - насочване на значителни финансови
потоци с цел реализиране на спекулативни печалби. От друга страна, депозитите в банки остават привлекателни, като
доходността по тях макар да е по-ниска от 2009 – 2010 г., продължава да превишава инфлацията. Така депозитите са
една честна сделка за вложителите и не виждам причина за отлив.
В по-дългосрочен план, предвид повишаването на финансовата култура на българина, е напълно резонно да очакваме
преориентиране на спестителите от депозити към други финансови инструменти - акции, взаимни фондове, пенсионни
осигуровки, спестовни застраховки „Живот” и т.н.
- Председател сте на Българска фондова борса. Какви са очакванията ви за развитието на капиталовия пазар у нас с
оглед на резките спадове по света и в Европа в последните седмици?
- Спадът на международните пазари в последните седмици бе съществен. Но това вече е минало, спадът вече е отразен
в цените на акциите на БФБ. Какво ще стане оттук нататък, влияние ще имат както бъдещото развитие на капиталовите
пазари, така и индивидуалното представяне на котираните на местната борса дружества. Нека не забравяме, че цените
на акциите се определят както от реалната стойност на активите, стоящи зад тях, така и от настроенията на
инвестиционната общност и съответно вижданията й за бъдещ растеж. Обективно погледнато настоящите ценови нива
на БФБ кореспондират с тези от средата на 2005 г. – период, в който инвеститорите масово бяха обладани от
оптимистични нагласи, които генерираха последвалия четирикратен бум на българските борсови индекси през
следващите две години. Склонен съм да вярвам, че реалната стойност /след отчитане на инфлацията/ на 1 акция през
2011 г. е по-висока от тази през 2005 г. Към днешна дата обаче очакванията на инвеститорите са далеч по- реалистични,
така че оставам умерен оптимист относно развитието на пазара. Може и да не е утре, но активна търговия с акции на
български компании отново ще има.
√ Искаме от ЕС допълнително €226 млн. през 2014 година
http://www.klassa.bg/news/Read/article/176328_%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5+%D0%BE%D1%82+%D
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%82%AC226+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7+2014+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B
D%D0%B0
Основна цел на земеделското министерство при воденето на преговорите за промяна на Общата селскостопанска
политика /ОСП/ за следващия програмен период 2014 – 2020 г. са изравняванията на плащанията за различните
държави членки, заяви заместник-министърът на земеделието и храните Цветан Димитров по време на дискусия,
организирана от Икономическия и социален съвет /ИСС/.
Българската позиция е категорична, че изравняването трябва да настъпи още през 2014 г., а не както е записано в
Договора за присъединяване към ЕС – през 2016 г. Това ще струва на европейския бюджет 226 млн. евро. Мисля, че
България заслужава този жест на европейските ни партньори, заяви Цветан Димитров. Той обясни, че прилаганият
исторически подход в ОСП не е справедливият начин за разпределение на аграрните субсидии и това е основната
причина последните присъединили се към Общността да получават най-малко. Числата показват, че европейските

помощи формират само 27% от предприемаческия доход на българските фермери и над 40 % от дохода на
европейските.
Различията между старите и новите страни от ЕС са доста съществени, така например в държавите от ЕС-15
подпомагането е между 300 и 400 евро на хектар, в Малта е 789 евро на хектар, а в Гърция - 822 евро на хектар.
Европейските земеделски субсидии за страните от предпоследния прием са около 200 евро за хектар. Българските
фермери получават 82 евро на хектар. Това съобщи председателят на ИСС проф. Лалко Дулевски, който представи
позицията на съвета. Гражданският парламент се е самосезирал и е изработил резолюция за бъдещето на ОСП, която е
приета с консенсус от социалните партньори.
Съотношението между първи и втори стълб на сегашната ОСП в новите държави членки е 56 % към 44 %, докато в
старите е около 77 % към 13 %, сочи анализът на ИСС. В първия стълб влизат субсидиите, които се усвояват по опростени
процедури. Във втория са средствата, които се заделят за реализация на различни проекти, в българския случай Програмата за развитие на селските райони. Такъв ресурс се усвоява трудно, защото липсва достатъчна експертиза и
процедурите са сложни. Затова ИСС настоява да се постигне паритет в съотношението на ресурсите между двата стълба
в старите и новите държави членки. Освен това пряката помощ от първия стълб да продължи да се финансира изцяло от
бюджета на ЕС. В противен случай ще бъде накърнена лоялната конкуренция на единния пазар.
Трябва да се направи много внимателен анализ как досега се е отразила ОСП на българския аграрен сектор, за да може
българската позиция при преговорите за реформата на ОСП да е адекватна, предложи Меглена Плугчиева, заместникпредседател на комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове на НС. По нейна информация
има много силен натиск за намаляване на бюджета на ЕС за земеделие с около 5%.
Българската позиция трябва да е готова в ранна есен, защото се очаква през октомври ЕК да публикува предложенията
за законодателни промени, след което ще започне същинският дебат.
Европа е най-големият производител на храни в света
Земеделието заема 47 % от територията на ЕС. В Общността има 13,7 млн. стопанства, чиято годишна продукция е за над
337 млрд. евро. 15% от селскостопанската площ (около 26 млн. хектара) се намира в планински райони. ЕС е найголемият производител на храни и напитки в света. Днес 13,6 млн. човека са пряко заети в отраслите на селското
стопанство, горите и рибарството, още 5 млн. души работят в хранително-вкусовата промишленост. Това представлява
8,6 % от общата заетост в ЕС и създава 4 % от БВП.
Според доклад на Европейския парламент делът на ОСП постепенно намалява - от 75% от общия бюджет на ЕС през 1985
г. на 39,3 % през 2013 г., което представлява под 0,45 % от БВП на Общността. Средният селскостопански доход в ЕС-27 е
с 50 % по-нисък от
дохода в другите икономически отрасли, а в същото време разходите за торове, електроенергия и горива достигат найвисоките си равнища за последните 15 години и затрудняват значително селскостопанското производство. За
последните 10 години реалният селскостопански доход на глава от населението се е понижил с 12,2% в ЕС-27 и е
спаднал до равнищата от 1995 година.
Вестник Пари
√ Търговските представители вече ще се отчитат публично
http://pari.bg/static/pdf/pages/06.pdf
Вестник Труд
√ Държавният бюджет вече плаща близо 60% от парите за пенсии
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=978947
Близо 60% от парите за пенсиите идват от държавния бюджет под формата на различни трансфери и субсидии. В тях
влизат 12% вноска, която държавата превежда за всички осигурени, средствата за пенсиите на държавни служители,
военни, полицаи и т. н., както и около 1,4 млрд. лв. годишно за попълване на недостига в бюджета на Националния
осигурителен институт.
Това показва отчетът за шестте месеца на т. г., приет от надзора на НОИ. През това време за пенсии са отишли 3,54 млрд.
лв., което е 50% от годишния план. Средната пенсия на човек за 6-те месеца на 2011 г. е 266,05 лв. (ръст от 1,4% в
сравнение с юни 2010 г.), а тази за стаж и възраст е 288,48 лева.
За обезщетения за безработица са изплатени 170,5 млн. лв. ( близо 52% от годишния план, който е 328,7 млн. лв.) на 104
874 души.
От НОИ отчитат и намаление на разходите за болнични с 26,6%. Не става ясно каква част от спестеното се дължи на
прехвърлянето на плащанията за първите три дни за сметка на работодателите, което стана в средата на м.г.
Депутатите приеха във вторник окончателно промените в социалния кодекс, с които се повишава вдовишката добавка.
От 1 септември тя вече ще е 26,5% от пенсията на починалия вместо сегашните 20%. Опростени бяха и лихвите върху
парите, които майките трябва да връщат на НОИ за неправомерно получени обезщетения. Парламентът отхвърли
предложението на левицата от 1 септември минималната пенсия за стаж да стане 143,16 лв. вместо сегашните 136 лв., а
обезщетението за отглеждане на дете да се увеличи от 240 на 270 лева.

√ Инвестициите на минус за първите 5 месеца на 2011 г.
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=978926
За първите 5 месеца на 2011 г. нетните инвестиции в България са минус 25 млн. евро, съобщи председателят на
Българската агенция за инвестиции Борислав Стефанов, който представи Световния доклад за инвестициите за 2011 г. на
Конференцията на ООН за търговия и развитие (УНКТАД). За периода в страната са влезли около 500 млн. евро
инвестиции, а са изнесени около 525 млн. евро, показват данните на ведомството.
Отрицателната стойност се дължи на връщането на междуфирмени заеми към компаниите майки в чужбина, обясни
Стефанов. Това намалява стойността на инвестициите, но за икономиката не е лошо, защото показва, че фирмите имат
достатъчно средства, коментира той. Борислав Стефанов не се ангажира с прогноза за инвестициите за цялата 2011 г.,
защото припомни, че до средата на 2010 г. те са били около 200 млн. евро, а след това за цялата година са стигнали 1,6
млрд. евро, или малко над 2 млрд. долара
В региона чуждите вложения в България за м. г. са съпоставими с тези на Унгария и Гърция. През 2010 г. от страните в
Източна Европа най-много инвестиции е привлякла Чехия - около 6 млрд. долара.
Според енергийния министър Трайчо Трайков от 2008 г. насам инвестициите в ЕС са намалели близо четири пъти.
Същото било положението и у нас, но с известна разлика в разпределението им.
Между 14 и 21 пъти са се свили инвестициите в строителството, недвижимите имоти и във финансовия сектор, отбеляза
във вторник Трайков. Най-голям е ръстът им в химическата промишленост и производството на метали.
Почти без промяна остават чуждестранните вложения в енергетиката, транспорта и съобщенията.
Според доклада, изготвен от УНКТАД, през 2010 г. в света са инвестирани 1,24 трлн. долара, което е ръст с 5% спрямо
2009 г., но все още е с 15% под нивата преди глобалната икономическа криза. Пикът на световните инвестиции е бил
през 2007 г., когато са достигнали 1,9 трлн. долара. Прогнозите на организацията са, че през 2011 г. глобалните
вложения ще нараснат до 1,4-1,6 трлн. долара, а през 2012 г. и 2013 г. ще се увеличат съответно до 1,7 трлн. и 1,9 трлн.
долара
Икономическото министерство нарежда привличането на чуждестранни инвестиции като един от приоритетите си през
настоящата година наред с износа и туризма.
Вестник Стандарт
√ Богатите спират играта на криеница
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2011-07-27&article=375945
От данните за увеличаване на българите с доходи над 1 милион лева правят впечатление няколко фактора. Първо,
намаляването на ставките по подоходния данък ограничава стимулите за укриване на налози. В същото време раздялата
със собственост е фактор за по-висок доход, като е нормално в кризата продажбата на имущество да е по-активна. Факт
е обаче, че от ниските ставки печелят и двете страни - доходите се декларират по-масово и съответно се събират полесно. Преди въвеждането на плоския данък почти никой не декларираше доходи. Колкото до излизането на
съдружници от бизнеса и продажбата на фирми, тази тенденция няма да свърши за една година или да секне изведнъж.
Все пак това е част от преструктурирането на бизнеса и излизането от кризата. Трудно е да се прогнозира дали
милионерите ще се увеличават в следващите години.
Безспорен обаче е положителният ефект на плоския данък
Това е една много успешна система, която трябва да се запази, и в никакъв случай да не се връща прогресивното
облагане, стимулиращо сивата икономика. Никога в историята не са се декларирали така смело доходите и не е имало
такава събираемост на данъците върху тях. По отношение на проблемите със събираемостта на ДДС до голяма степен
решението е да се премине към електронни плащания. Държавата трябва да стимулира този процес, като предостави
възможност за плащане през POS терминали на глоби, такси и данъци. Именно това, а не забраните за разплащане в
брой ще дадат тласък на електронната търговия и съответно - на събираемостта на ДДС.
По въпроса за лошите кредити има две статистики на БНБ по повод на това явление. Едната е стандартната тримесечна
надзорна статистика за "необслужвани кредити", а другата е месечната статистика за "лоши и преструктурирани
кредити" от паричния отчет.
Месечната парична статистика за "лоши и преструктурирани кредити" се цитира по-често (най-вече защото излиза всеки
месец), обаче както показва и името й, тя не включва само лошите, а и преструктурираните кредити. А
преструктури-раните кредити не са непременно лоши, дори обратно
Ако един преструктуриран кредит се обслужва редовно, той очевидно не е проблем, но въпреки това той ще се отчете в
месечната статистика за "лоши и преструктурирани кредити". Поради тази причина е погрешно използването на
статистиката за "лоши и преструктурирани кредити" като индикатор за "лоши кредити".
Всъщност надзорната тримесечна статистика е по-добрият индикатор за "лоши кредити". Това са кредити със забава от
над 90 дни, при които има влошаване на финансовото състояние на длъжника и риск за загуби. Именно на база на
надзорната статистика банките заделят провизии и обезценки за покриване на риска от необслужваните кредити.
Качеството на тази статистика се контролира от БНБ, включително чрез проверки на място.
Разликата между месечната парична статистика за "лоши и преструктурирани кредити" и тримесечната надзорна
статистика за необслужвани кредити е значителна - през юни лошите и преструктурирани кредити са 20.5%, докато
последните данни за необслужваните кредити от март показват 12.9%. Или, разлика от почти 8 процентни пункта. Нещо
повече, технически е възможно едната статистика да показва влошаване, а другата подобряване. Т.е. не може да се
приеме, че месечните данни са показателни за лошите кредити нито като ниво, нито като посока на движение. Просто
трябва да се изчакат тримесечните данни, които според календара на БНБ излизат само след няколко дни.

Не на последно място, процентът лоши кредити
не показва нищо сам по себе си
Ако една банка няма капитал, печалби и провизии, дори съвсем малко лоши кредити ще я доведат до фалит. Обратно,
ако друга банка има висок собствен капитал, има печалби и е натрупала високи провизии за покриване на риска от лоши
кредити, тя може да издържи безпроблемно дори високи нива на лоши кредити. Няма ниво на лоши кредити, което
само по себе си да е фатално - ефектът винаги зависи от размера на наличните "буфери".
Българските банки имат високи буфери - висок размер на собствения капитал (17-18%, в топ 4 на ЕС), продължаваща
рентабилност (в някои страни е отрицателна), висок размер на провизиране на лошите кредити (около 75%, найвисокото ниво в ЕС). Докато се запазват тези високи нива на буфери, лошите кредити няма да са проблем. Дори нещо
повече, когато лошите кредити започнат да намаляват, високото провизиране ще се върне обратно като положителен
резултат, под формата на печалби и по-висок капитал (това вече става в Естония например).

