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√ Милена Ангелова е новият заместник-председател на СЕЕР 
http://www.infoweek.bg/tab_it/it.php?show_category=1&show_sub_category=1&id=14515 
лавният секретар наАсоциацията на индустриалния капитал в България доктор Милена Ангелова е новият заместник-
председател на Европейския център на работодателите и предприятията с публично участие и предприятията, 
предоставящи услуги от общ интерес (СЕЕР).  
За първи път български представител бива избран на толкова висок пост в една от трите организации – европейски 
социални партньори, като за първи път в историята на СЕЕР за заместник-председател е избрана жена, обясниха от 
Асоциацията. Милена Ангелова е и заместник – председател на групата на работодателите на Европейския икономически 
и социален съвет. 
Европейският център на работодателите и предприятията с публично участие и предприятията, предоставящи услуги от общ 
интерес, е един от трите признати социални партньора на Европейската комисия.  
Центърът представлява интересите на своите членове пред европейските институции, като поддържа отлични контакти 
сЕвропейската комисия, Европейския парламент и Европейския икономически и социален комитет.  
Чрез своите представители и наблюдатели в голям брой комитети и консултативни отдели на европейските институции 
Центърът поддържа актуална информацията за разработките на европейско ниво.  
В резултат на това той е организация, която е добре информирана относно дейностите и плановете на европейските 
институции и е в позицията да предоставя свои становища и да предприема стъпки в защита на своите членове. 
Центърът работи в тясно сътрудничество и с други европейски индустриални асоциации, като осигурява на своите членове 
допълнителен мощен инструмент за лобиране в Брюксел.  
 
***  
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Класа 
 
√ Договорени са 10 млрд. лева от средствата по еврофондовете 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/189669_%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD
%D0%B8+%D1%81%D0%B0+10+%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4.+%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0++%D0%BE%D1%82+%D1
%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%B5%D0%B2%D1%80
%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5 
Обемът на договорените средства по седемте оперативни програми вече е 63 %, което представлява 10 млрд. лв. от общо 
16,5 млрд. лв., обяви вчера министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев пред участниците в 
традиционната годишна среща на бизнеса с правителството. През следващия програмен период от 2014 г. до 2020 г. има 
вероятност броят на оперативните програми да бъде намален от 7 най-вероятно на 5. Възможно е да се обединят поне два 
от трите инфраструктурни инструмента и това не е от административен каприз, а за да бъдат концентрирани средствата на 
едно място. Така пътят между компаниите, които ползват парите, и този, който взема решения, ще бъде по-кратък, 
коментира министър Дончев. Инструменти като "Техническа помощ" и "Административен капацитет", които обслужват 
една и съща категория институции, нямат особено основание да фигурират като самостоятелни оперативни програми.  
В тези времена на криза държавите трябва да се научат да харчат според приходите си и да управляват добре разходите, 
каза еврокомисарят Кристалина Георгиева. За чест на България ние сме една от трите страни, които имат най-малка нужда 
от фискална консолидация, защото имаме нисък бюджетен дефицит и малък външен дълг. Другите две страни в подобна 
ситуация са Естония и Люксембург. Усвояването на еврофондовете е изключително важно,  
животоспасяващо, подчерта тя. 
Системата трябва да се реформира, без да се разруши, каза министър Дончев. Той даде като пример броя на областните 
администрации, които са повече от необходимото. Има изградена платформа за електронно подаване и отчитане на 
европроекти и всяка оперативна програма решава сама дали да се присъедини към нея, каза министърът. Досега три от 
седемте оперативни програми работят и са направили това, а "Конкурентоспособност" предстои да се присъедини.  
Според министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков еврофондовете трябва да се разглеждат като 
инструмент, а не като цел. Оперативна програма "Конкурентоспособност" вече е на второ място по изпълнение. Освен с 
еврофондовете държавата може да помогне на бизнеса, и по-конкретно малките и средните предприятия, и с други мерки. 
Резултатите лесно могат да се видят. Имаме многократно увеличаване на експорта към страни като Китай, Азербайджан, 
Узбекистан и други от неизползвания резерв на експорта, коментира министър Трайков. 
 

http://www.infoweek.bg/tab_it/it.php?show_category=1&show_sub_category=1&id=14515
http://www.klassa.bg/news/Read/article/189669_%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8+%D1%81%D0%B0+10+%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4.+%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0++%D0%BE%D1%82+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5
http://www.klassa.bg/news/Read/article/189669_%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8+%D1%81%D0%B0+10+%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4.+%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0++%D0%BE%D1%82+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5
http://www.klassa.bg/news/Read/article/189669_%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8+%D1%81%D0%B0+10+%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4.+%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0++%D0%BE%D1%82+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5
http://www.klassa.bg/news/Read/article/189669_%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8+%D1%81%D0%B0+10+%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4.+%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0++%D0%BE%D1%82+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5


√ Все по-малко работодатели планират да наемат персонал 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/189622_%D0%92%D1%81%D0%B5+%D0%BF%D0%BE-
%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%
B5%D0%BB%D0%B8+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82+%D0%B4%D0%B0+%D0%BD%D0%B0
%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB 
Несигурната икономическа обстановка влияе негативно и на българските работодатели, като оптимизмът им по отношение 
на наемането на нови хора намалява. Проучване на Manpower за заетостта потвърди, че родните шефове на фирми ще 
забавят темповете в търсенето на персонал през първото тримесечие на 2012-а в сравнение с предишните три месеца. 
Повече от един от седем работодатели очаква да добави още служители през януари – март. Нетният обзор на заетостта в 
България е +4%. Показателят се получава, като се вземе процентът на тези, които очакват увеличение на общата заетост, и 
от него се изважда процентът на хората, които очакват намаление на заетостта. В сравнение с очакванията на бизнеса за 
четвъртото тримесечие на 2011 г. нетният обзор намалява с 9 пр. пункта. На годишна база остава без промяна. Най-
оптимистично са били настроени мениджърите през второто и третото тримесечие на годината, сочи проучването. Тогава 
почти всеки четвърти е имал планове да наема хора. За края на 2012 г. всеки пети е искал да добавя персонал. Процентът на 
мениджърите, които са очаквали намаление обаче, остава относително постоянен за последното тримесечие - около 10-те 
процента.  
“Българските работодатели действат подобно на тези от други места по света; сред несигурността на пазарите – особено в 
Европа — работодателите остават предпазливи и предприемат подхода “да изчакаме, за да видим” да оценят бизнес 
тенденциите, преди да увеличават броя на служителите си. Повече от две трети у нас заявяват, че планират да запазят 
текущата си работна ръка през първите три месеца на годината”, заяви Надя Василева, управляващ директор на Manpower 
България, Сърбия и Хърватия. По думите й предвид слабите данни, годишният ръст на БВП за 2011 г. се очаква да бъде 2% 
или по-малко спрямо предишните очаквания от 2.4%, което без съмнение влияе на плановете на бизнеса.  
“Въпреки спада на оптимизма, все още виждаме знаци, че страната ни продължава да се възползва от несигурността в 
Гърция. Търговската секция на гръцкото посолсто посочва, че за последните 10 години България се е превърнала в 
топдестинация за гръцките фирми, докато те търсят да се облагодетелстват от по-ниските нива на корпоративните данъци и 
цената на труда, които по ориентировъчни данни са 4 пъти по-ниски, отколкото в Гърция. В сравнение с най-новите бизнес 
индикатори, България е възможно да остане атрактивна аутсорсинг и офшоринг дестинация в следващите пет години”, 
посочи още експертът.  
За първите три месеца на 2012 г. най-големи оптимисти са софийските работодатели. Там нетният обзор на заетостта е от 
+10%, следван от региона на Пловдив с +6%. В останалите три основни области - Варна, Русе и Бургас, бизнесът е песимист и 
очаква отрицателен ръст на заетостта. Според данните на Manpower мениджърите в 7 от 10 индустриални сектора, отчитат 
положителни намерения за наемане. Най-големи оптимисти са във финансите, застраховането, недвижимите имоти и 
бизнес услугите, а най-големи песимисти - сектора на ресторантите и хотелите.  
Но тенденциите в България не се различават драстично от общата картина. Според данните от международното проучване 
на Manpower от 23 страни в Европа, Близкия изток и Африка, нетните обзори са по-слаби спрямо резултатите отпреди три 
месеца в 18 държави, и в 12 страни спрямо същия период на миналата година. Регионалните планове за наемане са най-
силни в Турция, Израел и Германия, а най-слаби в Гърция. В Източна Европа, с изключение на Турция и Словения, плановете 
на работодателите за наемане отслабват отпреди три месеца в шест от осемте държави, участвали в изследването. В 
Унгария 22% от бизнеса посочват, че ще съкращават служители в началото на 2012 г.  
 
√ Стоян Мавродиев, председател на КФН: Очаквам подобряване на капиталовия пазар през втората половина на 2012 г. 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/189627_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD+%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D1%80
%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%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%9A%D0%A4%D0%9D%3A+%D0%9E%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BC
+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D
0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80+
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7+%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0
%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+2012+%D0%B3. 
- Г-н Мавродиев, развитието на световната икономическа криза постави нови въпроси, свързани с премахване на 
бариерите пред единния европейски пазар на ценните книжа. Какво трябва да направи България в тази насока? 
- България въвежда Директивата за пазарите на финансови инструменти (MiFID) веднага след присъединяването си към ЕС 
през 2007 г. едновременно с всички страни членки. Основна цел на директивата е осигуряване на по-евтин, лесен и широк 
достъп на българските инвеститори до чуждестранни активи и на по-евтин, лесен и широк достъп на българските фирми до 
финансиране от чуждестранни инвеститори. По инициатива КФН Световната банка направи проучване, което обобщи 
българския опит в интеграцията на капиталовия пазар и прилагането на MiFID. Според доклада европейското 
законодателство е приложено цялостно в България. Комисията е осигурила необходимата регулаторна база и има 
необходимите правомощия и капацитет и се справя успешно с увеличените си правомощия след въвеждане на 
директивата. В същото време българският пазар остава подчертано локален, като само малък брой от участниците в него 
имат само епизодична трансгранична дейност. В доклада на Световната банка се дискутира евентуална стратегическа 
продажба на БФБ заедно с Централния депозитар на престижен пазарен оператор. Това би осигурило на местните 
инвестиционни фирми непосредствен достъп до повече и по-големи места за търгуване, а регистрираните дружества биха 
получили повече видимост и съответно по-голям практически достъп до по-широка инвеститорска база.  
- КФН активно участваше в дискусията за новите европейски регулаторни политики в сферата на небанковия финансов 
сектор. Какви промени предстоят? 
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- Предстоят сериозни промени в европейското законодателство, които пряко имат отношение към дейността на КФН и 
лицата, осъществяващи дейност в небанковия финансов сектор. Част от тях са залегнали в Програмата за нормативната 
дейност на комисията за първото шестмесечие на 2012 г., като имаме яснота и за бъдещите промени, които предстоят да 
бъдат приети през втората половина на 2012 г. и началото на 2013 г. Предстои въвеждането на нови, подробни и стриктни 
изисквания за платежоспособност на застрахователите и презастрахователите. Въвеждането на проекта 
„Платежоспособност 2” ще промени значително философията на управлението на риска в застрахователните дружества и 
съответно – капиталовите изисквания. Предвижда се засилване на надзора над предприятията във финансовите 
конгломерати и въвеждане на изискванията за алтернативните фондове. Предстои разглеждането на законодателните 
предложения на ниво ЕС, с които отново се променя правната рамка на капиталовата адекватност на инвестиционните 
посредници. С пряко действие се предвижда да бъде и актът, който ще урежда правомощията на надзорните органи и ще 
гарантира тяхната координация по отношение късите продажби и суаповете. В момента в КФН се анализират новите 
законодателни предложения на ЕС за надзор на финансовия сектор. Обсъждат се и промени, касаещи наказателни санкции 
за злоупотребата с вътрешна информация и манипулирането на пазара. Променят се организационните изисквания към 
инвестиционните посредници, местата за търговия, предлага се инкриминирането на търговията с вътрешна информация, 
както и въвеждането на все повече актове с пряко действие и засилването на санкциите. Според изготвен от Европейския 
орган за ценни книжа и пазари анализ санкционният режим в България е най-либерален.  
- Преди време комисията публикува програмата си за следващата година. В нея се обръща внимание на създаването на 
мултифондовете. Какви основни положения се допускат при тяхната дейност и как КФН ще я регулира? 
- Въвеждането на мултифондовата система означава възможност всяко осигурено лице да избира степента на риск и 
доходност, при които се управляват натрупаните в индивидуалната му партида средства. Очевидно е, че общото 
управление на средствата на всички участници в пенсионните фондове не е единственото възможно решение. Би било 
удачно на осигурените лица да се предостави избор в какъв тип портфейл да набират средствата си за пенсия в зависимост 
от тяхното лично отношение към риска, а именно - агресивен фонд, балансиран или консервативен. 
Пенсионноосигурителните дружества в рамките на един управляван фонд ще могат да създават по няколко инвестиционни 
портфейла с различен рисков профил. А потребителите трябва да бъдат информирани, че инвестицията освен възможност 
за доходност носи и риск. В условия на инвестиционен избор тази зависимост следва да бъде ясно и изрично оповестявана. 
Не на последно място, въвеждането на мултифондове ща разнообрази търсенето на капиталовия пазар и ще подобри 
ликвидността му. 
- Комисията е организатор на дискусия за международна конференция „Перспективи за развитие на небанковия 
финансов сектор”. Един от панелите засяга и опита й в защита на потребителите. Доколко българинът си търси правата? 
Колко жалби са постъпили при вас тази година и в кои сектори? 
- КФН винаги е провеждала политика за повишаване на компетентността на потребителите на финансови услуги в България. 
Част от тази политика е провеждането на конференция „Перспективи за развитие на небанковия финансов сектор”, в която 
участие ще вземат над 150 представители на българския финансов сектор, държавна администрация, както и надзорните 
органи от Централна и Източна Европа. В панела, посветен на защитата на потребителите, ще представим бъдещите си 
инициативи в тази област. Прави впечатление, че потребителите на небанковите финансови услуги все по-активно търсят 
защита на правата си. Ако направим условен паралел между съдържанието на постъпващите в КФН жалби сега и преди 
около година-две, прави впечатление, че една немалка част от тях съдържат твърдения именно за нарушени права във 
връзка с неизпълнени клаузи по договори за инвестиционно обслужване или неточно и своевременно изпълнение на 
същите. За първото полугодие на 2011 г. са постъпили общо 935 жалби, от които 660 са във връзка със застраховането, 295 - 
в областта на осигуряването и 80 за капиталовия пазар.  
- Как дълговата криза се отразява на доходността на пенсионните фондове, които също ще бъдат засегнати на 
конференцията? И какви нови регулации да очакваме в тази сфера? 
- Отчетите на пенсионноосигурителните дружества към 30.09.2011 г. показват, че 27 от 28-те пенсионни фонда са с 
положителна доходност от септември 2009 г. до септември т.г. Под влияние на волатилността и спадовете на финансовите 
пазари, свързани с понижението на кредитния рейтинг на САЩ през август 2011 г. и дълговата криза в еврозоната, 
стойностите на дялове на пенсионните фондове също отчитат леко понижение през третото тримесечие. Актуалните 
стойности на дяловете на пенсионните фондове в началото на декември 2011 г. показват, че това понижение продължава. С 
приетия през септември проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (КСО) се правят 
предложения за усъвършенстване на правилата за инвестиране на пенсионните фондове. По-важните от тях са свързани с 
разширяването на кръга на допустимите за пенсионните фондове финансови инструменти с цел предоставяне на по-големи 
инвестиционни възможности и възможности за диверсификация на портфейлите. Пенсионните фондове вече ще могат да 
инвестират в дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от международни финансови институции, в акции, 
предлагани при условията на първично публично предлагане, както и в дялове на алтернативни инвестиционни фондове, 
управлявани от лица, отговарящи на определени изисквания. Завишават се изискванията към притежаваните от 
задължителните фондове дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави или техните централни банки без 
инвестиционен кредитен рейтинг, чрез въвеждане на ограничение за този вид инвестиции до 20% от активите на фонда. 
Въвежда се общ лимит за инвестициите в корпоративни облигации, търгувани на регулирани пазари, в размер до 50 на сто 
от активите на задължителен пенсионен фонд. Завишават се отделните лимити за инвестиране в акции, права и варанти по 
акции, в дялове на колективни инвестиционни схеми, в акции на дружества със специална инвестиционна цел, като 
същевременно се въвежда общо ограничение за дяловите ценни книжа до 40% от активите. Предвидена е и възможност за 
сключване на сделки с опции извън регулиран пазар. Прецизират се и изискванията към инвестиране на средствата на 
пенсионния резерв и на резерва за гарантиране на минималната доходност. Предлага се и удължаване на периода, на база 
на който се определя минималната доходност, която трябва да постигат задължителните пенсионни фондове - от 24-



месечен сега да стане 60-месечен. Променя се и честотата на определяне и обявяване на минималната доходност – към 
края на всяко шестмесечие, а не както досега – на всяко тримесечие. 
- Фондовият пазар у нас продължава да се движи с бавни темпове. Какви са очакванията ви за 2012 г. и листването на 
държавните дялове от енергийни дружества как ще се отрази на пазара? 
- Очакваме подобряване на състоянието на българския капиталов пазар през втората половина на 2012 г. Отчита се обаче 
тенденция на продължаващи ниски обороти на търговия с финансови инструменти. Спадът на основния индекс SOFIX от 
началото на годината е -16.43%. Положителен факт е, че спадовете на международните борси не доведоха до сериозно 
намаляване на капиталовата адекватност на инвестиционните посредници и управляващите дружества в България. Именно 
поради ниските обороти на борсата от голямо значение е да се предложат акции на атрактивни дружества от различни 
сектори, което ще катализира инвеститорски интерес. В тази връзка раздържавяването на дялове от дружества в 
енергийния сектор (Е.ОН България, "ЧЕЗ Разпределение България", "ЧЕЗ Електро България", "ЕВН България 
Електроразпределение" и др.) чрез фондовата борса определено би съживило капиталовия пазар. Оптимистичният 
сценарий за развитие на пазара е функция на активността на самите участници – инвестиционни посредници и техните 
клиенти, включително колективни инвестиционни схеми. През 2012 г. се очаква да се прояви и положителният ефект на 
приетите в края на 2011 г. нормативни промени, касаещи сериозни облекчения именно за тях. Разбира се, обща 
благоприятна тенденция за развитие на европейските капиталови пазари би се отразила положително и у нас.  
- Дълговата криза продължава да е тема номер едно. Необходими ли са допълнителни мерки, за да се смекчат ударите 
по финансовите пазари? 
- Кризата ще продължава да бъде тема номер едно, докато проблемите не бъдат атакувани при първоизточника, а именно 
спазване на фискалната дисциплина и устойчиво управление на публичния дълг. Държавните ценни книжа, които досега 
бяха възприемани като нискорискови, вече не са убежище на инвеститорите. Ситуацията се усложнява от факта, че 
негативният ефект се пренася и върху други държави в еврозоната, както и върху други пазарни и регионални сегменти. 
Европейският орган за ценни книжа и пазари има право в ситуация на криза пряко да се намесва на пазара и да забранява 
или временно да спира определени финансови инструменти или търговски практики, като суаповете или късите продажби 
например. Също така ESMA координира надзорната политика, така че да смекчи, доколкото е възможно, последиците на 
дълговата криза върху финансовите пазари и да възвърне доверието на инвеститорите. ЕС вече осъзнава необходимостта от 
общи действия и хомогенизиране на нормативната среда и затова все по-често се прибягва до приемането на актове с 
пряко действие в страните членки. 
 
Вестник Сега 
 
√ Българите отново са с най-скромните възможности в ЕС 
Въпреки това продължават да затягат колана и дори пестят 
http://www.segabg.com/article.php?id=581865 
Българите имат най-скромните възможности в целия ЕС, но продължават да ограничават разходите си и дори пестят за 
"черни дни". Това показва поредното проучване на европейската статистическа служба Евростат, където България отново е 
в дъното по покупателна способност в целия Европейски съюз. Така за трета поредна година страната ни остава с най-
ниския брутен вътрешен продукт в общността, измерен през покупателната способност на населението. Данните за 2010 г. 
показват, че у нас показателят е на ниво 44 на сто от средното за ЕС. На първо място по този показател съвсем очаквано е 
Люксембург - с 271 процента. Позицията на съседна Гърция е 90%, на Португалия - 80 на сто, Унгария - 65 на сто. Двете най-
големи икономики в ЕС - Франция и Германия, имат съответно 108% и 118% от средния за Евросъюза БВП, измерен през 
покупателната способност. 
България отново е на последното място и по потребление на домакинствата, като и тук нивото е далеч под 
средноевропейското. Данните идват само дни след като експертите от Райфайзенбанк видяха потенциал в потреблението и 
прогнозираха, че то ще измести износа като основен фактор за развитие на българската икономика. В същото време 
българите пестят все повече, а главният мотор за това са несигурната среда и страхът от нова криза. Според експертите от 
Центъра за либерални стратегии, ако преди рецесията сме отделяли около 15 процента от доходите си за "всеки случай", 
сега пестим една четвърт от тях.  
Според статистиката на БНБ депозитите на физически лица у нас растат с по половин милиард лева месечно и към края на 
септември са отчели рекордните над 30 млрд. лева. "Това означава, че в момента сме свидетели на ръст единствено в 
потреблението в бъдеще време", заяви наскоро икономическият министър Трайчо Трайков и допълни, че това е позиция на 
изчакване, в която хората искат да видят какво ще последва.  
 
Вестник Новинар 
 
√ „Фич” понижи перспективата за рейтинга на България 
http://novinar.bg/news/fich-ponizhi-perspektivata-za-rejtinga-na-balgariia_Mzc3MzsxMDg=.html 
Рейтинговата агенция „Фич” понижи кредитната перспектива на България от „положителна” на стабилна”. Такава стъпка 
агенцията предприе и срещу Чехия, Латвия и Литва. Причината за решението на „Фич” са „влошените перспективи за 
икономическия растеж на фона на дълговата криза”, се посочва в комюникето на рейтинговата агенция, цитирано от 
Блумбърг.     
Експертът от лондонския офис на „Фич” Ед Паркър посочи, че поради силните икономически и финансови връзки страните 
от Централна и Източна Европа са неприятно засегнати от понижените прогнози за бъдещия икономически растеж и 
повишеното финансово напрежение в еврозоната.  

http://www.segabg.com/article.php?id=581865
http://novinar.bg/news/fich-ponizhi-perspektivata-za-rejtinga-na-balgariia_Mzc3MzsxMDg=.html


В публикуван на 16 ноември доклад на Световната банка се отбелязва, че възстановяването на източноевропейските 
икономики, дължащо се до голяма степен на износа след най-тежкия спад от края на комунистическата епоха, е под 
заплахата на евентуалната нова рецесия в САЩ и дълговата криза в еврозоната. В документа се посочва, че регионът зависи 
от износа си към страни от еврозоната и близо три четвърти от банковия му сектор се намира в чужди ръце и то основно от 
европейски групи. Икономическият растеж в 12-те бивши комунистически страни, които вече са част от 27-членния ЕС 
достигна 3% тази година, коментират от Световната банка.  
„Фич” потвърди рейтинг от BBB- за България и Латвия, който е най-ниският в скалата на агенцията. По-нисък рейтинг 
означава, че държавата е заплашена от фалит и дългът й не се препоръчва инвестиране в нейния дълг. Рейтингът на Литва е 
с една степен по-висок от този за България и Латвия или BBB. За Чехия е потвърден рейтинг от А+, който е петата най-висока 
инвестиционна степен. 
Междувременно в понеделник друга рейтингова агенция – „Муудис”, похвали България за нивото на бюджетния дефицит и 
устойчивия икономически растеж. През юли агенцията повиши рейтинга на България до Baa2.   
 
 


