Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
bgonair.bg
√ Участие на Милена Ангелова в сутрешния блок на Bulgaria ON AIR – в петък 24 февруари 2012 г.
http://bgonair.bg/bg/sutreshen_blok_/evropejskata_komisiq_zalaga_na_rastezh_chrez_izsvetlqvane_na_ikonomikata/
Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Класа
√ Г-20 спасява световната икономика с 2 трлн. долара
http://www.klassa.bg/news/Read/article/196545_%D0%9320+%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%8F%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B
D%D0%B0%D1%82%D0%B0++%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D1%81+2+%D
1%82%D1%80%D0%BB%D0%BD.+%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0
Водещите световни икономики подготвят втори глобален спасителен план на стойност 2 трлн. долара, съобщи Ройтерс.
Сделка трябва да има през април, като целта е да се спре разпространението на европейската дългова криза. До такова
решение стигнаха финансовите министри на страните от Г-20 на срещата си в Мексико през уикенда.
Така, както еврозоната искаше действия от Атина, преди да отпусне нов заем, така сега най-силните икономики
настояват Европа да увеличи фондовете си, преди организации като МВФ да се ангажират по-активно в решаването на
финансовите проблеми. Ако спасителният пакет бъде договорен, това ще е най-смелата финансова инжекция на
индустриализираните държави от 2008 г. насам, когато осигуриха 1 трлн. долара за спасяването на световната
икономика след фалита на Lehman Brothers.
Нововъзникващите пазари могат да помогнат само ако бъдат изпълнени две условия - ако еврозоната укрепи защитната
си стена, което означава да направи повече от това, което прави в момента с Европейския фонд за стабилност, да бъде
създаден и вторият фонд и в добавка на това да бъде извършена реформа на квотите в МВФ, посочи министърът на
финансите на Бразилия Гуидо Мантеня. На практика това означава, че след като от бързо развиващите се пазари се
изисква да дадат повече пари за проблемите в Европа през фонда, те настояват и за повече право на глас. МВФ се опитва
да увеличи над два пъти обема на хазната си, събирайки допълнителни 600 млрд. долара. Сега организацията разполага
с 386 млрд. долара. САЩ също настояват първо Европа да си помогне сама и да създаде собствена "защитна стена".
Затова от решаващо значение е дали европейските лидери ще постигнат консенсус по въпроса за повишаване на тавана
от 500 млрд. евро на средства в двата фонда за стабилизиране на ситуацията с държавните дългове в еврозоната. Това
ще бъде и основна тема на разговори на срещата на върха в ЕС на 1 и 2 март. Германия се противопоставя на идеята за
присъединяване на Европейския фонд за финансова стабилност към Европейския механизъм за стабилност, което е
планирано да се случи през юли. Тя е най-голямата икономика в еврозоната и вече възниква въпросът, колко големи
ангажименти може да поеме. Обединяването на двата фонда би довело до събирането на 750 млрд. евро, или 1 трлн.
долара. Така заедно с допълнителните средства в МВФ от 500-600 млрд. долара и настоящите 358 млрд. това означава
предпазна стена за 1,95 трлн. долара.
Според германския финансов министър Волфганг Шойбле европейските лидери ще решат дали да подсилят стената
срещу кризата с публичния дълг през март. „Ще обясним на всички колеги, че ние в Европа ще вземем решение през
март, след като лидерите на правителствата се договорят", каза Шойбле на срещата на Г-20 на финансовите министри и
шефовете на централни банки в Мексико. „Но март е от 1-ви до 31-ви. Между тези дни ще проучим дали капацитетът на
механизма е достатъчен и дали ще трябва да се увеличи", допълни той.
Според официален източник от срещата в Мексико едно нещо е сигурно – необходим е повече кеш, за да се успокоят
пазарите и да се подсигури икономически растеж. Финансистите от Г-20 посочват като огромен риск за икономическото
възстановяване и цената на петрола. Суровият петрол удари 125 долара за барел в петък, което беше връх за последните
10 месеца.
Друга тема на срещата в Мексико е била идеята на Индия да се създаде банка, чийто капитал да се формира от групата
развиващи се държави БРИКС (Бразилия, Русия, Индия, Китай и Южна Африка).Според „Блумбърг“ новата кредитна
организация ще се занимава с финансирането на проекти в тези държави, а предложението вече е изпратено до
Бразилия, Русия, Китай и Южна Африка.

√ С пари от Сребърния фонд ще плащаме външен дълг
http://www.klassa.bg/news/Read/article/196536_%D0%A1+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8+%D0%BE%D1%82+%D0%A1%
D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4+%D1%89%D0%B5+%
D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%89%D0%B0%D0%BC%D0%B5+%D0%B2%D1%8A%D0%BD%D1%88%D0%B5%D0%BD+%D0%B4%
D1%8A%D0%BB%D0%B3
С пари от Сребърния фонд да може да се плаща външен дълг, като парите ще могат да се инвестират в български
държавни ценни книжа. Тази възможност е включена в проект на Министерството на финансите за изменение на Закона
за държавния фонд за гарантиране на устойчивост на пенсионната система (Сребърния фонд). Според ведомството на
финансовия министър Симеон Дянков средствата трябва да се управляват по-активно с цел по-голяма доходност при
ниска степен на риск. В момента във фонда има 1,8 млрд. лв., като прогнозата на Симеон Дянков е, че общата сума ще
надхвърли 2 млрд. през пролетта, съобщи bTV. Според него за последните три години активите са се обезценявали с до
5,5% годишно. Причината е била в консервативната политика, налагана от закона.
В момента парите могат да се инвестират единствено в чуждестранни активи, като депозити в банки, облигации и други
дългови ценни книжа или акции на дружества емитенти от държави - членки на ЕС, и трети държави, които отговарят на
определени критерии. Изключение правят единствено инвестициите на фонда в депозити в БНБ. Според експертите на
Дянков инфлацията е довела до загуба от около 40 млн. лв., или между 1 и 5,5% средногодишно. Затова сега от
министерството предвиждат възможност за придобиване на финансови инструменти, издадени от български емитенти,
в това число и от българската държава. В готвените предложения остават забраните за инвестиции в акции и дялове на
колективни инвестиционни схеми, в недвижимо имущество, както и в ценни метали и сертификати върху тях. Парите ще
могат да се налеят и в акции на местния и чужди пазари, които се търгуват на регулиран пазар и са включени в
представителен индекс.
От Министерството на финансите дават примери как е решен въпросът в други държави в ЕС. Например резервният
пенсионен фонд в Белгия е задължен да инвестира 100% от активите си в местни ДЦК, а в Португалия - минимум 50%.
Фондът в Полша налива средствата 100% в местни инструменти. Във Франция са увеличени инвестициите в ДЦК до 50%
от нетните активи, а в Ирландия е направена законова промяна, която позволява инвестирането в ирландски книжа. В
Швеция функционират пет буферни фонда, като всичките могат да инвестират в местни държавни ценни книжа.
Фондовете, част от социалноосигурителната система в Испания, Дания, Кипър и Люксембург, също могат да инвестират в
местни инструменти.
Сред противниците на идеята парите от Сребърния фонд да се инвестират при по-голям риск е председателят на
Комисията за финансов надзор Стоян Мавродиев. "Лично за мен Сребърният фонд не би трябвало да бъде пипан по
никакъв начин. Това е гаранция за бъдещите пенсионери, която трябва да бъде умножавана постепенно”, заяви преди
дни той.
Вестник Стандарт
√ По-лесни правила за обществени поръчки
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2012-02-27&article=401222
По-лесни правила за възлагане на обществени поръчки влизат в сила от днес. Това предвиждат последните обнародвани
в Държавен вестник промени в Закона за обществените поръчки. Едно от най-съществените изменения е намаляването
на вида на процедурите, чрез които се възлагат договори за обществени поръчки. Сделките, които досега попадаха в
обхвата на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, от днес ще се възлагат чрез процедури,
регламентирани в закона. От днес влизат в сила и по-ниски прагове за провеждане на обществените поръчки.
Процедурите по закона се прилагат задължително при възлагане на обществени поръчки за строителство, които са на
стойност над 240 хил. лв. без ДДС.
Обществена поръчка ще се обявява и за доставки и услуги на стойност над 60 000 лв., гласят новите текстове.
Възложителите могат да прилагат опростените правила, предвидени в закона, когато обществената поръчка за
строителство е на стойност от 240 000 до 2 400 000 лв., както и за доставки от 60 000 лв. до 244 475 лв. Обществените
поръчки в тези граници например няма нужда да се обявяват в "Официален вестник" на Европейския съюз. Тези прагове
за обществени поръчки ще бъдат в сила няколко седмици, тъй като в парламента вече се гледат нови предложения за
промени в закона, които предвиждат тяхното леко повишаване, за да отговорим на изискванията на ЕС.
Вестник Труд
√ Сребърният фонд и сега носи печалба
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1251461
Печалбата, която носят парите врезервния пенсионен фонд, е добра и е доста над 0%, разкриха финансисти пред “Труд”.
Основният аргумент на финансовия министър Симеон Дянков да “раздвижи” парите в сребърния фонд е именно, че те
не носят почти никаква лихва, а като се извади инфлацията, излизало, че той губи по 40 млн. лв. на година от депозита си
в БНБ.
Фондът е част от международните валутни резерви на страната, които са над 25 млрд. лв. Те се инвестират от БНБ в
чужбина и носят доста добра доходност, разясниха финансисти. Всяка година на 29 април централната банка превежда в
бюджета част от печалбата от инвестирането на парите през предходната година. През 2011 г. преводът възлизаше на
200 млн. лв., през 2010 г. - на 355 млн. лв., а през 2009 г. - на 400 млн. лв. Като процент нетната доходност от
инвестициите на БНБ през 2010 г. е била 3.99%, а през 2009 г. - 3.78%.

При инвестирането на парите БНБ спазва строги правила, особено по отношение на риска, и всяка година процесът се
одитира от Сметната палата. Така излиза, че печалбата на правителството от депозирането на сребърния фонд и на
фискалния резерв като цяло в БНБ не е никак малка, въпреки че Дянков твърди, че е нулева и дори минусова, твърдят
финансистите. Според тях проблемът специално с пенсионния фонд е, че в момента печалбата му не отива по неговата
сметка, а се изсипва директно в хазната и се ползва за текущи разходи. Това може лесно да се поправи с промени в
законите и според експертите е по-добър вариант, отколкото да се харчат пенсионните спестявания.
Късно в петък Дянков публикува проектопромените в закона за фонда, според които до 70% от средствата за пенсии ще
могат да се инвестират в български държавен дълг. Досега това беше забранено, а сумата трябваше да се ползва чак
след 2018 г. В момента спестяванията във фонда са 1.8 млрд. лв. Очаква се до няколко месеца те да нараснат до над 2.1
млрд. лв. Ако тази сума се извади от международните резерви, за да се плати с нея например външен дълг или дефицит,
печалбата от инвестирането на резерва ще намалее. Възможно е също кредитният рейтинг на България да бъде
понижен, което ще вдигне лихвите.

