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√ Природен газ и парно поскъпват с над 5%
http://www.klassa.bg/news/Read/article/181929_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD+%D0
%B3%D0%B0%D0%B7+%D0%B8+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%8A%D0
%BF%D0%B2%D0%B0%D1%82+%D1%81+%D0%BD%D0%B0%D0%B4+5%25
Природният газ у нас ще поскъпне от събота – 1 октомври, с 6,67%, реши вчера Държавната комисия за енергийно и
водно регулиране (ДКЕВР). Така 1000 куб. м синьо гориво вече ще струват 594,37 лв. без ДДС, обясни шефът на
комисията Ангел Семерджиев. Предложението на „Булгаргаз“ бе природният газ да поскъпне с 13,86%, но от комисията
са намалили искането им. Разчита се и на местния добив, за да се ограничи скокът на горивото.
Добивът на газ в Черно море ще поскъпне с 22%, заяви изпълнителният директор на „Булгаргаз“ Димитър Гогов.
Компанията, която добива газ край Каварна - „Мелроуз ризорсис“, е поискала по-високи цени, а предложението вече е
внесено за одобрение в Българския енергиен холдинг. Гогов добави, че въпреки поскъпването на местния добив той
остава с над 30% по-евтин от вносния природен газ.
За деветте месеца на годината потреблението на природен газ у нас пък се е увеличило с близо 17% в сравнение със
същия период на м.г. След като мине зимният период, има и възможност дружеството да тегли кредит, за да може да
продължи нормалната си работа като обществен доставчик, каза още Гогов. Средствата ще бъде използвани за
запълване с гориво на газохранилище „Чирен“.
Заради поскъпването на природния газ ще скочи и парното от следващия месец. Най-голямо ще бъде увеличението за
„Топлофикация Плевен“ - с 4,77% до 71,58 лв./мвтч без ДДС, обясни председателят на ДКЕВР Ангел Семерджиев. В
София парното ще се увеличи с 3,35 на сто до 80,08 лв./мвтч, а в Пловдив поскъпването е с 3,75% до 91,95 лв./мвтч.
Топлото във Враца ще скочи с близо 3 на сто и от новия сезон ще струва 83,98 лв./мвтч. В Бургас увеличението е с 2,12%
до 68,85 лв./мвтч. Парното в Русе, Перник, Сливен и Варна ще се увеличи с по-малко от процент, а Габрово остава без
промяна. Намаление на услугата има единствено във Велико Търново - с 1,38%, но там парното е и най-скъпо. Към тези
цени трябва да се добави и увеличението на топлата вода и парното от юли и така сметките ще се увеличат с още 4-5%,
обясни Семерджиев.
Проблеми през новия отоплителен сезон се очаква да има шуменската топлофикация, която от години не плаща
сметките си към „Булгаргаз“. Общественият доставчик ще поиска от съда дружеството да бъде обявено в
несъстоятелност, защото дължи на „Булгаргаз“ близо 18 млн. лв. Доставките за там обаче няма да се спират засега.
Топлофикациите в страната дължат на „Булгаргаз“ около 100 млн. лв. Най-голям борч има столичното парно, което
дължи на обществения доставчик над 70 млн. лв.
Близо 540 000 абонати у нас ползват централното отопление, като 75% от тях са битови потребители, каза енергийният
министър Трайчо Трайков. Той добави, че 23% от топлинната енергия се губи по топлопреносната мрежа, преди да
стигне до жилищата.
Заради закупуването на квоти вредни емисии и по-големите мощности на зелена енергия от юли догодина
електроенергията ще поскъпне с поне 7-8%, пък прогнозираха от ДКЕВР.
√ Лошите и преструктурирани кредити пак растат, но с по-бавен темп
http://www.klassa.bg/news/Read/article/181928_%D0%9B%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B8+%D0%BF%D1
%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8
+%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D0%B0%D0%BA+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82
%D0%B0%D1%82%2C+%D0%BD%D0%BE+%D1%81+%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF
Кредитите в графата „лоши и преструктурирани“ достигнаха 8,72 млрд. лв. през август, или близо 21,45% от кредитния
портфейл на банките, стана ясно от излязлата месечна статистика на БНБ вчера. В тези експозиции влизат както заемите
с проблеми в обслужването над 90 и над 180 дни, така и всички предоговорени, които се изплащат редовно. Само
просрочията над 90 дни към края на юни са 13,53%, сочи официалната статистика на централната банка. Въпреки
поредния скок, скоростта им на нарастване се успокоява. Спрямо август и спрямо предходния месец те са се увеличили
със 132,3 млн. лв., като това се дължи предимно на просрочията при фирмените кредити. Това е двойно по-бавно от
нарастването през юни и юли – с по около 340 млн. лв. Сериозен бе скокът през януари – с 352,6 млн. Последва рязко
успокоение на лошите и преструктурирани кредити – ръст от едва 31,4 млн. лв. през февруари и 39 млн. лв. през март.
През април скочиха със 140,1 млн. лв., а през май - със 178 млн. лв. За година обаче - от август 2010 г. до август 2012 г.

цифрите са по-драстични – скок от 36,37% до 2,32 млрд. лв.
Най-голям дял имат лошите фирмени кредити – те са за 5,37 млрд. лв. и отбелязват ръст от 98,5 млн. лв. Ипотечните с
проблеми са за 1,61 млрд. лв., като за месец растат с над 19 млн. лв., а при потребителските увеличението е 15,9 млн. лв.
до общо 1,49 млрд.
Ако погледнем данните на БНБ като цяло за кредитирането – цифрите категорично показват предпазливостта на
потребителите да харчат и да взимат кредити. След като през юли те намаляха с 0,5%, през август се понижават с нови
0,4% спрямо същия месец на 2010 г. до общо 18,98 млрд. лв. Спадът се дължи преди всичко на потребителските заеми –
в тази графа отпуснатите средства падат с 0,7% до 7,59 млрд. лв. при близо 1% спад месец по-рано.
При ипотеките обаче се запазва тенденцията за ръст – в края на август жилищните заеми възлизат на 8,78 млрд. лв. и
нарастват с 2,2% при 2,5% ръст през юли. Кредитите за бизнеса също скачат с над 6% до 32,41 млрд. лв. През юли
покачването им беше 4,8%.
Депозитите от своя страна изпреварват по темп на нарастване всички останали показатели. В края на август сме сложили
на влог 46,83 млрд. лв., което е 12,6% ръст спрямо същия месец на 2010 г. Влоговете на домакинствата са за 29,068 млрд.
лв., или скок от 12 на сто за година. Бизнесът е заделил 13,63 млрд. лв., или 11,7% ръст.
√ Джузепе де Филипо, изпълнителен директор за Югоизточна Европа на UBS: Гърция най-вероятно ще фалира в
следващите шест месеца
http://www.klassa.bg/news/Read/article/181933_%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BF%D0%B5+%D0%B4%D0
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D0%B9%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE+%D1%89%D0%B5+%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%B8%
D1%80%D0%B0+%D0%B2+%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D1%88%
D0%B5%D1%81%D1%82+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%86%D0%B0
Д-р Джузепе де Филипо е магистър по естествени науки от Университета в Пиза и има докторска степен по физика
от института „Нилс Бор“ в Университета в Копенхаген. След като се присъединява към екипа на McKinsey & Co., Де
Филипо е съветвал изпълнителните директори на едни от най-важните финансови институции в Швейцария,
Италия, Испания и Великобритания. Той отговаря и за офиса на McKinsey в Китай, добавяйки към клиентите си и
най-големите мобилни оператори в света. При завръщането си в Швейцария експертът се присъединява към UBS,
най-голямата компания за управление на богатството, а днес отговаря за региона на Югоизточна Европа. Г-н Де
Филипо пристига в България за форума MySuccess.bg in Finance, на който вестник „Класа“ е медиен партньор.
- Г-н Де Филипо, към пазара на услуги за частно банкиране се насочиха множество големи банки заради ръста на
богатството по света и съответно голямата доходност. Как финансовата криза се отрази на сектора?
- До 2008 г. индустрията за управление на богатството функционираше в една предимно спокойна среда. Подкрепен от
възхода на пазарите, секторът бе способен в продължение на близо три десетилетия да разчита на висок растеж на
фондовете под управление. Когато пазарите са нагоре, е много по-лесно за банките да реализират положително
представяне.
Финансовата криза от 2008 г. обаче промени динамиката на финансовите потоци и очакванията на клиентите. Пазарите
вече са по-малко предсказуеми. Дори и магьосниците експерти се притесняват да правят прогнози. Едно нещо обаче е
сигурно - че не е достатъчно да разчитаме само на растящите пазари и на това, че продуктите сами ще носят доходност.
Необходимо е да разпознаваме истинските и интересните възможности, за да постигнем финансовата възвръщаемост,
която клиентите очакват.
- Кои са основните тенденции в частното банкиране в Европа тази година?
- Проблемите в глобалната икономика като цяло станаха много по-сложни и дълбоки – да погледнем дълговата криза в
Европа, в САЩ и дори в Япония. В същото време пазарите са все по-взаимнозависещи и свързани един с друг като
резултат от глобализацията. Инвеститорите също са добре информирани, защото новините никога не спират в
електронната епоха. Швейцария като финансов център пък загуби някои от конкурентните си предимства.
Поради несигурната и високорискова среда UBS Wealth Management смята, че пазарният растеж няма да е основен
драйвър на успех в бъдеще. Току-що излезли от последната финансова криза, клиентите стават все по-взискателни.
Изключително волатилните пазари в комбинация с ниските лихвени проценти правят така, че клиентите започват да
демонстрират все по-голяма неохота към поемане на рискове, която на свой ред се проявява в задържането на повече
ликвидност. Това поставя голямо предизвикателство пред всички съветници. Те трябва да са добре подготвени да
предоставят съвети с широк икономически и финансов обсег.
- С колко очаквате да се увеличи броят на HNWI (индивидите с най-високо нетно състояние) през 2012 г?
- Средно техният брой ще расте по-бързо от темпа на нарастване на БВП.
- Днес банкерите съветват клиентите да се насочат към тъй наречените сигурни убежища. Според вас кой е найудачният вариант – злато, швейцарски франк, азиатски валути или кеш?
- Ако погледнем дълговата криза в САЩ, Япония и много европейски страни, аз бих седял настрани от държавни ценни
книжа. В момента най-обещаващият актив са корпоративните бонове. Държавните книжа от бързоразвиващите се
икономики също са възможност, тъй като тези страни продължават да растат с по-бързо темпо от индустриализираните
държави и имат по-нисък дълг. Що се отнася до валутите, австралийският и канадският долар са атрактивни, както и
норвежката и шведската крона. Швейцарският франк е надценен. Едно добре диверсифицирано портфолио трябва да

включва и нетрадиционни активи, като суровините и недвижимите имоти. Златото продължава да предоставя чудесна
защита срещу обезценка на портфейла.
- Сигурна съм, че има известни различия между инвестиционните навици на частните клиенти на UBS в Западна и в
Източна Европа. Можете ли да дадете примери за това?
- Основната разлика се основава на схващането за риск и възвръщаемост. Някои от клиентите ни в Източна Европа са поагресивни в своите стратегии. Според мен това се дължи и на страхотния икономически растеж в региона в последно
време – т.е. там инвеститорите изискват по-висока възвръщаемост заради по-високите рискове, които са свикнали да
поемат.
- Как кризата с дълга в Европа се отрази на инвестиционните планове на богатите клиенти?
- От началото на годината финансовите пазари се движат като влакче в увеселителен парк. В настоящата турбулентна
пазарна среда, където видимостта е ниска, основният фокус на инвеститорите би следвало да бъде насочен към
запазване на капитала. Диверсифицирането е много важен елемент в тази насока. Независимо от количеството
богатство ключът е да се намали рискът, като се влага в различни класове активи, региони, индустрии и валути.
- Има ли опасност от нова вълна от кризата, която да залее света?
- Вероятността от рецесия в САЩ и в еврозоната драстично се засили поради ниския ръст, въпреки че това не е основният
сценарий в прогнозите ни. За разлика от изследванията и показателите на доверието данните за икономическата
активност (като промишленото производство, продажбите на дребно и разкриването на нови работни места) показаха
малко признаци на икономическо свиване и се представиха сравнително добре до юли, особено в САЩ. От този период
нататък обаче се появи риск бизнесите и потребителите да започнат икономии. Еврозоната вероятно ще създаде още
проблеми за пазарите и световната икономика. В среда на повишен риск от рецесия отговорът на правителствата ще
бъде от ключова важност.
- Смятате ли, че има риск от фалит на Гърция? Какви ще бъдат последствията за европейската и световната икономика
при такъв сценарии?
- Гърция най-вероятно ще фалира в следващите шест месеца - облигациите й ще поевтинеят още, въпреки че страната
ще остане в еврозоната след евентуалното просрочване. Можем да станем свидетели на банкрут на много нива, като не
очакваме скоро да се стигне до споразумение за преструктуриране. Не е вероятно Португалия и Ирландия да
банкрутират през следващите две години, но двете държави ще останат зависими още дълго от спасителните кредити,
отпускани от ЕС и МВФ. Ирландия е по-вероятно да постигне фискална консолидация от Португалия, която може да
просрочи задълженията си в дългосрочен план.
Много малко вероятно е Италия и Испания да просрочат дълговете си през следващите пет години и облигациите им са
сравнително евтини. Ние обаче смятаме, че тези облигации ще поевтинеят още повече, и съветваме инвеститорите да не
ги купуват в момента. Смятаме, че ще е необходимо масово купуване на още облигации от ЕЦБ, за да се задържи
доходността на италианските и испанските облигации след банкрут на Гърция, тъй като помощта на Европейския фонд за
финансова стабилност (EFSF) не е достатъчна да покрие италианските нужди от финансиране.
Белгия и Франция ще бъдат силно засегнати от заразата след евентуален банкрут на Гърция, като разходите по
спасяването на банките ще окажат натиск върху качеството на суверенните им кредити. Купуването на облигации от ЕЦБ
и за тези страни може да се окаже необходимо.
Европейските банки ще се нуждаят от помощ под различни форми, включително вливане на капитал, гаранции по
финансирането и допълнителни механизми за осигуряване на ликвидност. Всичко това може да се осигури, но
колебливите политически решения и недостатъчно активната политическа позиция ще натрупат огромна тежест върху
банковите облигации и акции, преди да се вземат каквито и да било съществени окончателни мерки. Затова за момента
запазваме предпочитанията си към нефинансови корпоративни облигации, но бихме разгледали определени банкови
облигации и акции след голяма разпродажба.
- Еврозоната все още ли е атрактивна за инвеститорите? Как гледат на България?
- Увеличаващото се напрежение в еврозоната води до повишаване на волатилността на финансовите пазари и съответно
на банковите пазари. В резултат на това бяха ускорени фискалните икономии в няколко страни и се дискутира
допълнителна интеграция. Фискалното затягане ни подтикна да преразгледаме прогнозата си за БВП през 2012 г. и да я
понижим до +1%, а прогнозата ни за инфлацията – до 1,8%. Все още виждаме няколко предстоящи пречки през
следващите месеци, като например одобрението на EFSF. Въпреки това икономиката на еврозоната е една от найголемите в света и ще продължи да доминира в мисленето на всеки инвеститор.
А що се отнася до България, според нас страни, в които са налице следните фактори, могат да предложат привлекателна
среда в средносрочен план: високо ниво на конкурентоспособност на външните пазари; възможности за приватизация,
навременно изпълнение на опитите за фискална консолидация; възможности за подновяване на ливъриджа на частния
сектор. Ръстът на българския износ в последните две години бе впечатляващ. А като допълнение не можем да не
отчетем и ниските нива на публичен дълг – близо 20% от БВП.
Един от големите проблеми обаче е високата задлъжнялост на частния сектор, който прави по-трудно развитието на
кредитирането. От гледна точка на отпуснатите кредити в региона Румъния е лидер – заемите за частния сектор са едва
40% от БВП, следвана от Сърбия – с 52% от БВП. Затова и ние виждаме съвсем логичен шанс банковото кредитиране да
подкрепи икономическия растеж в тези две страни, в Румъния предимно през 2012 г. В повечето от останалите държави
в региона процентът варира между 75-100% и за тях ще е много по-трудно отново да постигнат силен ръст на
кредитирането. В България нивото на използване на кредити е около 80%. Освен това растежът, воден от износа, дава
възможност да се привличат чужди капиталови потоци и да се повиши производителността. Ниските разходи за труд в
европейски контекст също помагат за мобилизирането на инвестициите.

Вестник Дневник
√ Деяна Костадинова, зам.-министър на труда: Работим по система за прогнозиране на нуждата от кадри
http://www.dnevnik.bg/intervju/2011/09/27/1163946_deiana_kostadinova_zam-ministur_na_truda_rabotim_po/
Деяна Костадинова беше назначена за заместник-министър на труда през юни. Преди това беше съветник на премиера
Бойко Борисов по социалните въпроси. Сред най-важните й сегашни задачи са организирането на дейностите по
оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" и политиките на пазара на труда. Попитахме я какви ще са
мерките, с които държавата ще противодейства на закриването на работни места, както и как ще бъде преодоляно
забавянето в плащанията на евросредствата, заради което беше уволнен предшественикът й Красимир Попов.
Когато станахте заместник-министър, беше обявено, че най-важната ви задача е да откриете на какво се дължат
забавянията в плащанията по схемите "Аз мога" и "Развитие" от оперативната програма "Развитие на човешките
ресурси" за обучение на безработни и заети. Успяхте ли да установите причините и какви промени предприехте за побързото усвояване на средствата?
- Един от първите ми ангажименти беше да направя бърз анализ на какво се дължи забавянето. От него станаха ясни
няколко основни причини - на първо място за управлението на тези две схеми е определен изключително малък екип на
фона на исканията за плащания.
Около 70% от обученията, стартирали през 2010 г., приключиха през първото полугодие на тази година. Заради това в
един момент постъпиха изключително голям брой искания за плащания и екипът срещна редица затруднения при
обработването им.
Влияние оказа и фактът, че част от обучителните организации съкратиха курсовете, за да стигнат по-бързо до финалните
плащания. Забавянията се дължат и на пропуски в подготовката на документацията на бенефициентите.
Кои са най-често срещаните грешки?
- Честите промени в учебните графици. Те водят до това, че не може да се изпълни хорариумът, който е нормативно
определен. Открихме несъответствия и в депозираните присъствени листа. Именно заради тези многобройни пропуски
при реализирането на договорите вече обмисляме обучения не само за потенциалните бенефициенти, но и за тези,
които имат сключени договори.
И все пак ми се иска да подчертая, че въпреки забавянията амбицията ни е до края на септември всички изостанали
плащания по двете схеми да бъдат изчистени.
Как върви усвояването на средствата от оперативната програма две години преди края на първия програмен период?
- С доста добър темп. Това беше и становището на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските
фондове към Народното събрание. Към настоящия момент сме програмирали 98.5% от цялата "Развитие на човешките
ресурси", т.е. разпределили сме почти всички средства, които са 2.3 млрд. лв.
Към края на юни 11% от средствата бяха платени на бенефициентите, а към началото на септември вече говорим за 13%.
Верифицираните средства вече надхвърлят 203 млн. лв. Към края на юни те бяха 179.1 млн. лв.
Какви схеми предстои да отворите до края на тази година?
- Една от тях е "Социални иновации в предприятията". Това е грантова схема, по която до 13 ноември събираме
проектни предложения. Целта й е да се въведат социални иновации, с които да се гарантира гъвкава заетост. Бюджетът
на схемата е 37.8 млн. лв.
Друга операция, която се очаква с голямо нетърпение от бизнеса, е "Безопасен труд". Тази схема е за 70 млн. лв. и е
насочена към големи, средни, малки и микропредприятия. Ще се финансират проекти за подобряване на условията на
труд от 50 хил. до 200 хил. лв. Друга интересна схема е "Обучение и адаптация".
Чрез нея ще дадем възможност на хора, изтърпяващи наказание лишаване от свобода, да подобрят професионалната си
квалификация. Интерес представлява и схемата "По-близо до работа". Бюджетът й е 37 млн. лв. Целта й е да
насърчаваме работодатели, които наемат работници от друго населено място, като покриваме разходите им за път на
разстояние до 80 км.
Какви са целите за 2012 г. ?
- В момента правим анализ на изпълнението на схемите, за да видим къде ще останат средства. На комитета за
наблюдение, който планираме за втората половина на ноември, ще решим какви нови схеми ще се финансират.
В социалната сфера основните усилия за догодина ще са върху деинституционализацията на децата. Предстои да бъдат
отворени схеми в подкрепа на средното образование. Акцентът в работата ни през 2012 г. ще е по изпълнение на
схемите, а не толкова в отварянето на нови.
Ако средствата не бъдат усвоени, могат ли да се прехвърлят за следващия програмен период?
- Ако има програмирани средства, които не се усвоят, ще последва автоматичното им освобождаване. Това означава, че
Европейската комисия ще ги задържи. Към настоящия момент за щастие по оперативната програма "Развитие на
човешките ресурси" няма такава опасност.
Сега стартира междинната й оценка, която трябва да приключи в началото на следващата година. Целта й е да покаже
какво е изпълнението и реалното въздействие за подобряване на живота на хората в България. Този анализ ще е много
сериозен инструмент за планирането на средствата за следващия програмен период.
Как ще се преборите с високата безработица сред младежите?
- За тази година безработицата сред младежите надхвърли 20%. Това съответства на ситуацията в Европа, но това,
разбира се, не може да бъде успокоение. Причините за този ръст са, че младежите нямат професионален опит, а в
кризата всеки работодател се стреми да опази най-квалифицираните си кадри. От друга страна, 63% от безработните
младежи в България са без квалификация и специалност.

Тези с основно и по-ниско образование са около 50%. Затова тази група ще е приоритетна в плана за насърчаване на
заетостта през 2012 г. Програмата за стажове на висшисти "Старт в кариерата" е изключително успешна и затова
планираме догодина да увеличим малко бюджета й. През годините част от нейните кадри стигнаха до управленски нива
в администрацията. През тази година по нея 1200 младежи ще започнат работа.
От данните на статистиката се вижда, че над половината от безработните са учили най-много до осми клас. При това
положение ще има ли полза от изразходването на милионите левове за квалификацията им?
- Голяма част от безработните имат начално образование и не биха могли да бъдат включени в професионална
квалификация, тъй като законът не позволява това. Министерството на образованието администрира голяма схема за
ограмотяване на възрастни. Друг сериозен проблем са обезкуражените. Това е специфична група, която не се обхваща
от статистиката на Агенцията по заетостта.
Една от основните задачи на трудовите посредници ще е да посещават отдалечените населени места и да ги мотивират
да се запишат в бюрата по труда, за да могат да се включат в курсове за ограмотяване. Наясно сме, че това ще вдигне
броя на регистрираните безработни. Въпреки този риск считаме, че усилието си струва, защото за да можем да
планираме мерки за тези хора, първо трябва да ги идентифицираме.
Бизнесът алармира, че най-големият проблем е драстичното намаляване на работните места - с около 260 хил. от
началото на кризата. Има ли държавата механизъм, с който да противодейства на срива на пазара на труда, освен
изливането на средства за субсидирана заетост?
- Всички сме наясно, че нивото на заетостта е в пряка зависимост от икономическото развитие и растеж. Това, което
може да направи държавата, за да подпомогне излизането от кризата, е да планира и подготви работна сила с
определена квалификация, която да е съобразена с изискванията на бизнеса.
В тази посока започнахме работа по създаването на система за прогнозиране на потребностите от кадри. За субсидирана
заетост се чуват много "за" и "против", но по време на икономическа криза всяка държава се обръща към такива
програми, за да подкрепи икономиката си.
Оставката на доскорошния директор на Агенцията по заетостта Росица Стелиянова свързана ли е с работата на
институцията?
- Г-ца Стелиянова депозира молбата си за напускане изцяло по лични причини. Смея да твърдя, че тя е изключителен
специалист и допринесе много за развитието на агенцията и за работата по оперативната програма.
Само който не е бил на такава позиция, той не е наясно колко сериозно е натоварването, колко обсебваща е тази работа
и как откъсва човек от личния му живот. Оставката беше неин избор да подчини живота си на лични приоритети и ние
сме длъжни да се съобразим с нея.
√ КФН: Пенсионните фондове няма да могат да инвестират в стоки
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/09/27/1164230_kfn_pensionnite_fondove_niama_da_mogat_da_investirat_v/
Ограниченията за инвестициите на пенсионните фондове да бъдат намалени, предлага Комисията за финансов надзор
(КФН). Проектът за промени в Кодекса за социално осигуряване все още се обсъжда, а самите пенсионни компании
също имат предложения, които са изпратени до надзора.
Разхлабването на инвестициите обаче не съответства на исканията на фондовете. Освен това браншът има критики и към
нови изисквания за работата им, които според тях ще увеличат разходите на компаниите. В същото време от КФН смятат
постепенно да намалят размера на събираните от осигурените такси, което ще намали приходите на дружествата.
Пенсионните фондове няма да могат да инвестират в стоки, предлага надзорът. От компаниите настояват от много
време да им се разрешат покупки на инструменти, базирани върху стоки, поне засега не се очертава да го получат.
"Непреки инвестиции в стоки могат да се осъществяват чрез предоставената с проекта възможност за инвестиране - в
акции или дялове на алтернативни инвестиционни фондове", посочи пред "Дневник" Ангел Джалъзов, заместникпредседател на КФН.
Така например пенсионна схема може да купи дялове на взаимен фонд, който под някаква форма следва цените на
стоките, но не и да вложи пари на осигурените в опции върху злато – един от най-поскъпващите активи за последните
години.
Пенсионните компании предлагат да имат повече инвестиционни възможности, но те не са задължително обвързани с
поемане на по-висок риск за инвестициите. Дружествата настояват в новите текстове за позволените за инвестиране
инструменти да се добавят отделно дялове на колективни инвестиционни схеми (такива са взаимните фондове),
издадени по българския закон.
В противен случай, посочват от дружествата, на практика фондовете няма да могат да влагат средства в български схеми.
Причината е, че записаните от КФН промени биха позволили само инвестиции в колективни инвестиционни схеми (КИС),
които влагат поне 80% от активите си в инструменти, които изрично са разрешени и на пенсионните фондове.
Българските КИС обаче не разписват задължение в какви точно инструменти ще влагат управляваните пари, а залагат
само максимални граници за вложения в акции, облигации, депозити и т.н.
Ограничението за влагане в КИС, които на 80% следват ограниченията на пенсионните схеми, ще затвори за тях и
възможността да влагат в борсово търгувани фондове (ETF), или поне с по-голяма част от тях. Причината е, че няма как
вложителят да изисква от ETF да не купува определени активи, защото в Кодекса за социално осигуряване те не са
позволени.
От пенсионните компании настояват и за точно по-разграничение на взаимните фондове – в момента ограничението е
общо за инвестиции в тях, без разлика какъв е рисковият профил на фонда. Най-консервативните от тях обаче са
аналогични на вложения в облигации и държавни ценни книжа.

Според представители на пенсионни компании слагането на всички КИС под един знаменател е пречка, ако решат да
променят по-основно инвестициите си, включително и да ги направят по-консервативни.
В предложенията си за промени в КСО повечето пенсионни компании са съгласни, че намаление на таксите трябва да
има, но в същото време според тях това трябва да се обвърже с планираните им увеличени разходи.
Става въпрос за нови изисквания към вътрешни звена в компаниите, контролиране на риска при инвестициите, на
осигурителните посредници, както и на прехвърлянето на осигурени между отделните дружества.
Според компаниите това ще доведе до повече пари за издръжка, а допълнително те ще трябва да заделят и пари за
резерви. Затова и предлагат инвестиционната такса да намалява с по 0.05 процентни пункта всяка година и така от 1%
през тази, да падне на 0.75% от 2016 г. Предложението на надзора е за намаление с 0.1 пункта, до 0.5% през 2016 г.
От бизнеса смятат, че е по-добре удръжката от всяка вноска да пада с 0.5 пункта от 2017 г., докато стигне 3.5% през 2019
г. КФН предлага понижение с по 1 пункт на година, до 2.5% от 2019 г.
Ангел Джалъзов се аргументира с изчисления, според които при сегашните такси парите по личните пенсионни сметки
ще намаляват с около 15% за 40 години и това може сериозно да заплаши постигането на целта от допълнителното
осигуряване.
Той обаче е съгласен, че намаление на таксите трябва да се прави, ако не се застрашава финансовата стабилност на
компаниите.
Вестник 24 часа
√ Има ли България план Б при нова криза?
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1055646
Лъчезар Богданов, "Индъстри уоч"
Oт самото начало на глобалната финансова криза част от икономическата общност - все още малцинство предупреждаваме, че структурните проблеми в развитите страни не са разрешени с правителствените мерки, които
предполагаемо “спасиха” света от колапс. Вижда се с просто око, че
Европа натрупа за последните две години нови два трилиона евро дълг.
Най-накрая започнаха да се чуват високо гласовете, които твърдят, че проблемите не са в липса на ликвидност, паника
или атака от спекуланти, а в твърде много харчене назаем и регулации, възпиращи промяната на пазара, инвестициите и
конкуренцията.
Затова още при изготвянето на макропрогнозата за бюджет'2011 се усъмнихме в твърде оптимистичните очаквания на
правителството. Проблемът се задълбочи при приемането на конвергентната програма и бюджетната прогноза за 20122014 г. Тези документи бяха базирани на две - доста рисковани - допускания.
От една страна, възстановяването на световната, и най-вече - европейската - икономика се приемаха за даденост. От
друга страна, предполага се, че българската икономика механично ще започне да расте заедно с позитивните развития в
основни търговски партньори.
Първото допускане вече се разклати сериозно заедно с нерадостните новини от световните пазари от последните
месеци. По-важно е обаче, че дори в периода на висок растеж в някои от водещите икономики на ЕС България постигна
относително скромни резултати.
Вярно е, че износът в номинално изражение за моменти нарастваше с над 50% на годишна база. Но в крайна сметка
общият ръст на БВП едва надхвърли 0% за 2010 г., а инвестициите продължиха да спадат за миналата година. Едва през
второто тримесечие на 2011 г. видяхме нарастване на натрупването на основен капитал, но пък темповете на растеж на
износа се забавиха.
За целия период след 2009 г. заетостта не спря да спада.
Така че дори добрите резултати до лятото в развитите икономики не донесоха бърз ръст в България, а сега вероятно ще
има рязко влошаване на картината поне за няколко тримесечия, и то ако правителствата постъпят правилно и найнакрая атакуват същинските проблеми пред публичните си финанси и неконкурентните си пазари.
Какъв е резервният план на България? Вицепремиерът Симеон Дянков наскоро промени прогнозата за растежа за 2012 г.
до 3%. В цитираните по-горе стратегически документи прогнозата за 2012 г. беше 4,1%. Трудно е да се приеме, че
“негативният” сценарий всъщност предполага ръст, равен или по-висок от този през 2011 г. За да се постигне ръст от
3,6% за цялата 2011 г., за второто полугодие би трябвало да имаме растеж от близо 5%, което изглежда слабо вероятно
при продължаващата стагнация при чуждите инвестиции, кредита за частния сектор и забавения ръст на износа.
Прогнозите за заетостта за тази и следващата година също трябва да се ревизират. За 2011 г. правителството заложи
леко нарастване на заетостта с 0,2%, докато към средата на годината вече се отчита спад с 4,5%, или 138 000 загубени
работни места спрямо 12 месеца по-рано. Не случайно приходите в НОИ изостават сериозно от заложените.
Още по-драстична изглежда “грешката” при капиталовите потоци. Правителството очаква 1,9 млрд. евро позитивно
салдо по финансовата сметка (отчитаща преките инвестиции и външния кредит за българската икономика).
До юли салдото е отрицателно - 1,7 млрд. евро. За 2012 г. очакванията са за 4,2 млрд. евро входящ поток от капитали.
Нека се надяваме проблемите на еврозоната да не влошат в голяма степен перспективите за българския бизнес. В този
смисъл, да се надяваме реалността да ни доближи до оптимистичните очаквания от пролетта.
От друга страна, не е толкова страшно да се греши - всички големи институции грешаха преди 2008 г. , повечето сбъркаха
и през последните месеци. Въпросът е правителството да има резервен план за действие по отношение на финансовата
дисциплина.

Лошото е, че дори при разглеждане на алтернативните сценарии се залага на твърде оптимистични надежди. Така
например в конвергентната програма от пролетта ефектът от проблеми с растежа (нова криза) в еврозоната се оценява
на 0,2 процентни пункта по-нисък растеж в България и 0,1 пункта по-нисък ръст на износа.
От изказванията на министър Дянков се вижда, че той и неговият екип вече не вярват в тези изчисления, след като са
свили прогнозата за растежа с 1,1 пункта (а не с 0,2 пункта, както предвиждаха прогнозите от пролетта).
Остава да видим и какво ще заложат тенденциите на пазара на труда, потреблението и инвестициите. Със сигурност в
тази среда е твърде невероятно да очакваме създаване на над100 хиляди работни места за шест месеца. Ако реализмът
надделее, ще се окаже, че ще трябва да се свиват допълнително бюджетни разходи през 2012, вероятно в порядъка на
600-800 млн. лева.
Което пък влиза в рязко противоречие с насърчаваните напоследък предложения за увеличаване на пенсии, социални
разходи, минимални осигурителни прагове. Правителството трябва да бъде честно с гражданите и да даде реалистична
картина на икономическата ситуация, за да не се налагат шокови мерки на по-късен етап като диктуваните ултимативно
на страни като Гърция или Италия.
***
Публикации за борбата със сивия бизнес
regal.bg
√ Пазарът на труда - в пълна дупка
http://www.regal.bg/show.php?storyid=1163548
Липсата на държавна политика, която насърчава създаване на работни места с висока производителност, ниското
образование и рязкото свиване на инвестициите са основните причини за драстичния срив на заетостта и нарастването
на безработицата в България по време на кризата.
Освен това пропастта между нуждите на бизнеса и кадрите, които излизат от университетите, става все по-голяма. Това
показва анализ на Българската стопанска камара за пазара на труда у нас.
"От 2009 г. насам работните места са намалели с 263 хил., а наетите на трудов договор - с близо 290 хил. Хората не
получават заплати, не се плащат данъци и осигуровки", коментира ситуацията изпълнителният председател на бизнес
организацията Божидар Данев.
Според него държавата неглижира проблема, а ситуацията се е утежнила в началото на 2011 г. с повишаването на
вноската за пенсия и осигурителните прагове, което е създало предпоставка за ръст на сивата икономика.
Същият извод правят и икономистите Красен Станчев и Лъчезар Богданов. В свой анализ те посочват, че общата
осигурителна тежест за служителите и работодателите, която е 32.3% върху възнагражденията, е основна причина да се
прибягва към "неофициални плащания", което повишава и сивата икономика.
"Това, което може да направи държавата, е да планира и подготви работна сила с определена квалификация, която да е
съобразена с изискванията на бизнеса", коментира ресорният зам.-министър на труда Деяна Костадинова. "Затова
започнахме работа по създаването на система за прогнозиране на потребностите от кадри", добави тя.
Вестник Монитор
√ Моментна снимка на пазара на труда
http://www.monitor.bg/article?id=308706
В момента пазарът на труда у нас се намира в статично положение. Нивото на безработицата през август е 9,45%,
отчетоха от Агенцията по заетостта. Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда, макар и с по-малък темп,
намалява и през август. Работа са започнали повече от 12 хиляди безработни. Над 300 000 наброява армията на
безработните. Относително висок е делът на младежката безработица – 19,4 на сто. Проблем на пазара на труда са 180
715 души (57,6%), които са нискоквалифицирани. В същото време на работа са постъпили
12 300 безработни. През август най-много свободни работни места в бюрата по труда са обявени от преработващата
промишленост (2791), търговията (1707), за административни и спомагателни дейности (1494) и за образованието
(1352), като за последното местата са нараснали 2,6 пъти. В края на месец август в бюрата по труда са останали незаети
6208 работни места, с 1022 повече от предходния месец, тъй като обявените места в учебните заведения ще се заемат
през септември.
Свободни повече от 1 месец са 1574 места
Трайно незаетите (повече от 3 месеца) места са 658. Очаква се след края на сезонната заетост да настъпи промяна, като
леко ще нарасне броят на безработните, съобщи управителят на „Джоб тайгър” Светозар Петров. По данни на
Българската стопанска камара хората, които не работят на трудови договори или попадат в така наречения сив сектор,
съставляват от 12 до 35%. Тази цифра е съвсем възможна, потвърди Светозар Петров. Да се въведат санкции и за
работниците, които се съгласяват да вземат заплатата си под масата, предлагат още от БСК. По принцип предложението
е средство да се пребори сивата икономика. Нормално е да има спад в броя на работните места между 2008 и 2011
година, тъй като това е периодът, в който и страната ни беше засегната от световната икономическа криза. Хората с
ниско образование и липса на квалификация съставляват
голяма част от армията на безработните у нас
В по-голямата си част това са работници, които трудно могат да се приспособят към трудовия пазар в страната. Пречат
им тяхната необразованост и ниската квалификация. Законът например изисква всеки да се запознае лично с условията

за безопасна среда на работното място. Как обаче ще стори това работник, който дори не може да чете. Основният
проблем в този сегмент от безработни е липсата на квалификация. Това ги прави трудно пригодни към пазара на труда.
Изходът от тази ситуация е свързан с преквалификацията и образованието на кадрите. Държавата предлага различни
програми, по които тези хора могат да повишат квалификацията си. Трябва да се вземат и мерки да не изпадат от
системата на основното образование децата, не само ромските, но и българските.
Експерти от БСК за пореден път настояват да се разширят формите на гъвкавата заетост, тоест на временната заетост,
като се приеме и закон за временната заетост. Все още у нас
не е широко разпространена почасовата заетост
Основната причина тук е, че хората могат да бъдат назначавани само на граждански договори. Все още отлежава и
законът за почасовата заетост, която също би могла да реши част от проблемите на безработицата. За този законопроект
настояват синдикатите .
В интернет има всевъзможни обяви за работа, например заетост без шеф и в удобно работно време и гарантирани
високи доходи. Те обаче носят риска на изненадата, защото обикновено са подвеждащи. За един безработен е много поизгодно да премине през услугите на агенциите за временна заетост, тъй като там договорът с работодателя се урежда
чрез посредничеството на агенцията, а услугата е безплатна. Работникът сключва граждански или трудов договор и след
това бива отдаден под наем на фирма "х". Фирмата калкулира работното време по дни и часове, превежда парите, а
агенцията от своя страна изплаща възнаграждението на служителя.
И в момента продължава тенденцията на пазара на труда да се търсят високообразовани кадри, основно IT специалисти,
които владеят по няколко езика, каза Светозар Петров.
По принцип IT специалистите навсякъде в сектора са добре платени. Обикновено те се вълнуват повече от работната
атмосфера и от възможностите за развитие. Но наистина добрите специалисти се изсмукват от по-привлекателния за тях
частен сектор.

