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√ Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България: Българските производители изнасят
производството си от България
http://www.cross.bg/1287466
София /КРОСС/ Според Васил Велев, председател на Асоциация на индустриалния капитал в България положението с
качеството на "работната ръка" на пазара на труда в България е отчайващо. По време на днешната международна
конференция, посветена на доходноста и заетоста с участието на представители на МВФ и други световни организации
той обърна внимание на няколко основни проблема пред българските работодатели. На първо място бе поставен
въпроса с влошаващото се "качество" на работният персонал. Велев отбеляза, че за него е неразбираемо и
неприемливо, хората постоянно да се оплакват от ниска доходност, при условие, че разчетите сочат, че от 1996 г. насам
всяка една година, средната работна заплата се е повишавала с около 20%. Дори и при "трудна" година, т.е. когато сме в
рецесия, средното ниво на заплащане се е увеличавало с не по-малко от 10%. По този повод той даде за сравнение
ставащото с доходността през последните 4 години. Статистиката е безпристрастна, че от юли 2008 г., който е последният
месец на "икономически възход" до декември 2011 г. броят на работещите в страната се е свил с близо 400 000 души. За
сметка на това обаче, Велев напомня, че нивото на доходите, взето пак от същия месец на 2008 г. до декември 2011 г. се
е повишило с около 45%. "И то в условията на криза", не пропусна да отбележи представителя на индустриалният
капитал в страната.
Той призна, че влошаващото се ниво на "компетентност" сред трудещите се кара мнозина български произвдители да
пренасочват своето производство извън страната. Но е погрешно да се мисли, че за това спомага само и единствено този
проблем. Напротив, изтъкна Велев, той дори не е водещият. По неговите думи, за да се реагира адекватно на
икономическата криза, като под това се разбира намаляване на безработицата и повишаване на доходите, трябва на
първо място да се привлекат "свежи пари отвън". След това е необходимо да се промени и нормативната база, тъй като
тази, която в момента съществува "служи повече на администрацията, отколкото на бизнеса". Пресен пример в това
отношение са новоприетият закон за управление на отпадъците, както и този, урегулиращ добива и търговията с
дървесина. Друго, което е необходимо да се направи, за да се подобни инвестиционният климат е да се създаде
окончателно т. нар. "електронно правителство", като успоредно с това се нормализира и процедурата с "мълчаливото
съгласие". Според него, в моментите, когато то проработва, това става единствено и за сметка на фирмата или
производителя.
Вестник Труд
√ Българите по-бедни и от китайските селяни
http://m.trud.bg/Article.aspx?Id=1270608
“Минималната заплата в България е по-ниска от тази в селските райони на Китай. Това е доста странно, при положение
че сте страна от Европейския съюз (ЕС).” Това недоумение изрази Робърт Кайло, експерт в Международната организация
на труда, по време на конференция за заетостта и доходите, организирана от синдикатите.
“Хората, които получават минимална заплата, живеят с по 3,96 евро на ден. Това е недостатъчно за оцеляването им”,
разкритикува ниските доходи у нас и Шарън Бъроу, лидер на Международната конфедерация на профсъюзите.
“Средната заплата също е доста по-ниска спрямо останалите страни в ЕС”, добави тя.
Бъроу прогнозира, че до края на годината безработицата в България може да стигне 18-19%, но не обясни на какво се
основава прогнозата й. По данни на Евростат през януари без работа са 11,5% от икономически активните българи.
Синдикатите се обединиха около идеята, че политиката на Еврокомисията за ограничения на разходите ще има
краткосрочен положителен ефект, но в бъдеще ще засили рецесията и дори ще доведе до депресия сред гражданите.
Според профсъюзите алтернативата е да се увеличат доходите. Идеята е, че това ще завърти колелото на потреблението,
което ще доведе до желания икономически растеж.
В отговор на критиките им социалният министър Тотю Младенов каза, че през м. г. средната заплата се е увеличила с
8,7%. Ръстът обаче се дължи и на съкращаването на работници с ниска квалификация, добави той. Васил Велев от
Асоциацията на индустриалния капитал посочи, че близо 400 000 българи са загубили работата си за последните 3,5 г.
investor.bg
√ Пътят към икономически растеж минава през повишаване на доходите
http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/pytiat-kym-ikonomicheski-rastej-minava-prez-povishavane-nadohodite,131322/

В България процентът на безработицата се е удвоил през последните три години и е възможно до края на 2012 г. да
достигне внушителните 19 процента. Това каза Шарън Бъроу, генерален секретар на Международната конфедерация на
профсъюзите при откриването на Международната конференция „Заетост и доходи – диалог за растеж на България“.
По официални данни на националната статистика за четвъртото тримесечие на 2011 г. безработицата у нас е 11,4
процента.
Шарън Бъроу спомена още няколко негативни тенденция на пазара на труда у нас. По думите й в последните две години
16% от българите са емигрирали, за да потърсят работа в чужбина, а още 20% от тях биха искали да се трудят зад
граница.
Беше споменато, че България е сред страните с най-ниска минимална работна заплата от 138 евро, което е
изключително ниска стойност за една държава от Европейския съюз. „Дори след извоюваното увеличение на
минималното възнаграждение, то пак не е достатъчно за достойното съществуване на гражданите и трябва още да се
работи в тази посока“, каза Шарън Бъроу.
Тя направи сравнение с други европейски държави и каза, че минималната заплата у нас представлява половината от
минималното възнаграждение в страни като Полша, Словения и Литва. Средната работна заплата също е доста по-ниска
у нас, сравнена с другите европейски страни. По тези показатели България остава на дъното на класацията в ЕС.
Йозеф Ниемиец, заместник-генерален секретар на европейските профсъюзи също акцентира върху факта, че България е
с най-ниските доходи на лице от населението в ЕС, като уточни, че това явление не е типично българско. Увеличаването
на безработицата и намаляването на доходите са явления, характерни за целия Евросъюз, като най-уязвимите групи са
младите, възрастните и децата. Той каза, че в момента ЕС също регистрира рекордни нива на безработицата, които не са
достигани от десетилетия.
Ниемиец обобщи позицията на европейските синдикати за това, че те са против рестриктивните антикризисни мерки,
наложени от Европейската комисия. На европейско ниво синдикатите не приемат политиката на съкращаване на
разходи. В края на февруари те са внесли в ЕК свои предложения за повишаване на доходите.
Според тях действията на европейските правителства трябва да са коренно противоположни на сега прилаганите.
Ниемиец твърди, че правилният път е да се стимулират действия за повишаване на доходите и за социални придобивки,
а не за тяхното замразяване. „Само по-високите доходи ще генерират по-висок икономически растеж“, твърди
представителят на европейските профсъюзи.
Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов се присъедини към позицията на европейските профсъюзи
за икономически растеж чрез повишаване на заетостта и доходите. Той припомни, че за по-малко от една година
минималната заплата в България е повишена с 20 на сто. Регистрирано е и увеличение на работна заплата за четвъртото
тримесечие на 2011 г. на годишна база, което е средно 8,7 на сто.
Позицията на бизнеса за пазара на труда у нас беше представена от председателя на Асоциацията на индустриалния
капитал Васил Велев, който се съгласи, че заплатите у нас са сред най-ниските в Европа, но и производителността на
труда също е сред най-ниските. По думите му повече от шест години у нас ръстът на заплатите надвишава този на
производителността на труда. Според Велев въпреки големия спад на заетостта възнагражденията са се повишили с 18
на сто от средата на 2008 г. досега.
Велев заяви, че няма как проблемът със заетостта да се реши само с административни мерки, а с нови работни места, за
които пък са нужни нови инвестиции. Основната причина за липсата нови инвестиции, според Велев, е слабата
макроикономическа стабилност.
Мнението на КНСБ и КТ „Подкрепа“ е, че у нас заплащането на труда е силно подценено и българите имат право да
получават по-голям дял от БВП за личните си доходи. Българските синдикати се обявиха за нова по-справедлива данъчна
политика, която да стимулира по-високи доходи, а те по-висок икономически растеж.
darikfinance.bg
√ Поскъпването на тока ще се отрази на цените на българските стоки
http://darikfinance.bg/novini/72957/%CF%EE%F1%EA%FA%EF%E2%E0%ED%E5%F2%EE+%ED%E0+%F2%EE%EA%E0+%F9%E5+
%F1%E5+%EE%F2%F0%E0%E7%E8+%ED%E0+%F6%E5%ED%E8%F2%E5+%ED%E0+%E1%FA%EB%E3%E0%F0%F1%EA%E8%F2%E
5+%F1%F2%EE%EA%E8
За българската индустрия 10% по-скъп ток, в комбинация с 8% по-скъп газ, не е плавно увеличение, а клони към
шоково. Това ще се отрази на цените на продукцията и така тя ще изгуби от най-конкурентното си предимство,
което я задържа на пазарите в чужбина.
Това стана ясно от разговор с Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България, в
предаването ИконоМикс по Дарик радио. Велев посочи, че през тази година индустрията ще разчита силно на 200
млн. евро от Оперативна програма Конкурентоспособност, за да повиши енергийната си ефективност.
Бизнесът е наясно, че цените на енергията ще се вдигат, но това трябва да става плавно и без кръстосано
субсидиране за домакинствата за сметка на индустрията, която тъкмо започна да се доближава към
предкризисните си нива на работа.
Какъв би бил ефектът върху индустрията от готвеното поскъпване на тока?
Както знаем, става дума заедно увеличение от порядъка та на10%, което при всички случаи е значително увеличение на
електроенергията. Целият проблем идва от там, че нашата икономика е най-енергоемката в Европейския съюз. Тоест, на
единица продукция, ние изразходваме над два пъти повече енергия, по съпоставими цени от средното за ЕС равнище.
Така че това увеличение ще се отрази на икономиката и на себестойността на продукцията.
Значи и на конкурентоспособността на българската продукция? Знаем, че именно благодарение на относително по-

ниската себестойност на продукцията, българската индустрия успява да удържи позициите си на пазарите в чужбина.
Да, така е. Трябва да се има предвид и че у нас енергията е най-евтина в ЕС. Ние си даваме сметка, че това не може да
остане така завинаги и че цената постепенно ще се увеличава с течение на времето, докато стигне средно европейско
равнище. За това способстват много фактори - зелената енергия, покупката на сертификати за СО2, въвеждане на нови
мощности в експлоатация. Важното е обаче това повишение да става достатъчно плавно, за да може икономиката да се
адаптира към него.
Тази година, през първото полугодие, очакваме 200 млн. евро по Оперативна програма Конкурентоспособност, които
предлагат възможности за подобряване на енергийната ефективност. Важно е предприятията активно да се
поинтересуват и да се включат с проекти.
В интерес на истината при нас и загубите при преноса на електроенергия са над средно европейските, което също
способства за увеличаване на цената.
Вие вярвате ли, че тези европейски пари ще успеем веднага да ги усвоим и да подобрим енергийната си ефективност,
за да не е толкова голям удара на поскъпването? Все пак освен 10% вдигане на тока, ни чака и 8% поскъпване на
природния газ ...
Всъщност, това казвам и аз. Тези 10% не са толкова плавно поскъпване. Направете си сметката: при милион лева
разходи, стават милион и 100 лв. Тези средства очевидно не могат да бъдат усвоени до 1 юни. До тогава едва ли ще
бъдат подписани и договорите. Но това е път, по който трябва да се върви - повишаване на енергийната ефективност,
тъй като неотклонно цената на електроенергията ще се увеличава. Трябва да се търсят възможности това увеличение да
е по-плавно, за да може индустрията да се адаптира.
Това го знам отдавна, но сякаш нищо не се прави, особено през последните 3 - 4 години.
Не бих се съгласил! Законът предписа и се направиха обследвания на енергийна ефективност на предприятия с
определени размери и консумация на енергия. Направиха се предписания и има задължителни програми за намаляване
на енергопотреблението. Предприятията работят в тази насока.
Важно за нас е да не се изкушават регулаторния орган и да прибягват към кръстосано субсидиране. Тоест да не
увеличава повече цените за индустрията, за сметка на запазване на цените за домакинствата. Това безспорно е много
популярно, но е много вредно за икономиката и не е перспективно.
Ние нееднократно предлагаме за монополните доставчици на обществени услуги, в това число и енергетиката , да важат
правила за разкриване на информацията, както при компаниите, листнати на борсата. Тоест да има прозрачност за
техните финансови отчети, които да се представят на тримесечия, да се оповестява информация за сделки между
свързани лица. Това ще повиши доверието в регулаторните органи и в това, което се случва.
Последните данни на Националния статистически институт отразяват стремеж на индустрията да се върне към
предкризисните си нива. На какво се дължи това?
Основният мотор на икономиката е индустрията. Продажбите в много предприятия достигнаха предкризсните си нива
Това основно важи за експортно ориентираните сектори и компании.
Износ, но за къде? Кои са най-новите дестинации, към които изпращаме продукция?
Да, увеличава се износа ни за пазари от трети страни, извън ЕС. Руският пазар отчете резултат, който е най-висок от
годините на прехода. Също така успяваме на пазарите, които са по-отдалечени, като нашият съвет е търсенето на
контрагенти от там да е по-агресивно.
lev.bg
√ Безработицата у нас може да удари 18-19% до края на годината
http://www.lev.bg/view_article.php?article_id=60023
До края на годината нивото на безработицата в България може да достигне 18-19 процента, прогнозира генералният
секретар на Международната организация на профсъюзите Шарън Бъроу по време на откриването на международна
конференция, посветена на заетостта и доходите в страната ни. Според Бъроу основните предизвикателства за страната
ни в момента са подобряване на възможностите на трудовия пазар и постигането на икономически ръст.
Нови работни места могат да бъдат разкрити само с инвестиции, заяви по време на конференцията Васил Велев от
Асоциацията на индустриалния капитал, който посочи, че за последните три години и половина българският пазар на
труда е загубил 15,5 процента от работните места, а за същия период средната работна заплата се е увеличила с 45
процента. От своя страна лидерът на КНСБ Пламен Димитров заяви, че средната заплата у нас се равнява на 25 процента
от средната за Европа, а една трета от наетите лица се осигуряват на непълен доход.
Българският работник живее с три и половина евро на ден, а минималната заплата се равнява на една втора от
минималната заплата в много европейски държави, отбеляза Шарън Бъроу. България може да подобри икономиката си,
като спазва план от 4 стъпки, заяви Пракаш Лунгани, старши консултант в Международния валутен фонд. Стъпките
включват подобряване на образованието, намаляване на административната тежест, засилване на публично-частното
партньорство и подобряване на инфраструктурата. За облекчаване на административните режими настояват и от
Асоциацията на индустриалния капитал. Доходите у нас са най-ниски от цяла Европа, но най-ниска е и
производителността на труда, подчерта Васил Велев, и допълни, че въпреки големият спад на заетостта – близо 400 000
работни места, всъщност платените възнаграждения сумарно са с 18 на сто по-високи.
За да има икономически растеж у нас, е нужна нова политика по доходите и нова данъчна политика, заяви лидерът на
КНСБ Пламен Димитров. „Няма как да не споменем и да не искаме необлагаемият минимум да бъде въведен в България
и това е елемент, с който ще оставим разполагаем доход у хората за по-голямо потребление", каза Димитров.

От КНСБ предлагат още въвеждане на данък върху финансовите транзакции и настояват за ясна схема, по която банките
формират лихвените проценти.
lev.bg
√ Българските производители изнасят производството си от България
http://www.grama.bg/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8F%D1%82-%D0%BF/
Според Васил Велев, председател на Асоциация на индустриалния капитал в България положението с качеството на
„работната ръка“ на пазара на труда в България е отчайващо. По време на днешната международна конференция,
посветена на доходноста и заетоста с участието на представители на МВФ и други световни организации той обърна
внимание на няколко основни проблема пред българските работодатели. На първо място бе поставен въпроса с
влошаващото се „качество“ на работният персонал. Велев отбеляза, че за него е неразбираемо и неприемливо, хората
постоянно да се оплакват от ниска доходност, при условие, че разчетите сочат, че от 1996 г. насам всяка една година,
средната работна заплата се е повишавала с около 20%. Дори и при „трудна“ година, т.е. когато сме в рецесия, средното
ниво на заплащане се е увеличавало с не по-малко от 10%. По този повод той даде за сравнение ставащото с
доходността през последните 4 години. Статистиката е безпристрастна, че от юли 2008 г., който е последният месец на
„икономически възход“ до декември 2011 г. броят на работещите в страната се е свил с близо 400 000 души. За сметка
на това обаче, Велев напомня, че нивото на доходите, взето пак от същия месец на 2008 г. до декември 2011 г. се е
повишило с около 45%. „И то в условията на криза“, не пропусна да отбележи представителя на индустриалният капитал
в страната.
Той призна, че влошаващото се ниво на „компетентност“ сред трудещите се кара мнозина български произвдители да
пренасочват своето производство извън страната. Но е погрешно да се мисли, че за това спомага само и единствено този
проблем. Напротив, изтъкна Велев, той дори не е водещият. По неговите думи, за да се реагира адекватно на
икономическата криза, като под това се разбира намаляване на безработицата и повишаване на доходите, трябва на
първо място да се привлекат „свежи пари отвън“. След това е необходимо да се промени и нормативната база, тъй като
тази, която в момента съществува „служи повече на администрацията, отколкото на бизнеса“. Пресен пример в това
отношение са новоприетият закон за управление на отпадъците, както и този, урегулиращ добива и търговията с
дървесина. Друго, което е необходимо да се направи, за да се подобни инвестиционният климат е да се създаде
окончателно т. нар. „електронно правителство“, като успоредно с това се нормализира и процедурата с „мълчаливото
съгласие“. Според него, в моментите, когато то проработва, това става единствено и за сметка на фирмата или
производителя.
Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Капитал daily
√ Парламентът прие спорни поправки, за да спре дело от Брюксел
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/03/08/1783697_parlamentut_prie_sporni_popravki_za_da_spre_de
lo_ot/
След като в края на февруари ЕК заплаши България със съдебно дело заради забавеното либерализиране на енергийния
пазар, вчера парламентът прие на първо четене поправките в Закона за енергетиката, които трябва да изпълнят
изискванията на Брюксел и да спрат наказателната процедура. Депутатите гласуваха с 81 гласа за, 17 въздържали се и 9
против текстовете, въпреки че представители на опозицията изразиха съмнение дали те ще отговрят на изискванията на
ЕС.
За да избегне делото, страната ни трябва да либерализира енергийния пазар чрез множество стъпки, но според зам.министъра на икономиката и енергетиката Делян Добрев приемането на закона ще бъде достатъчно да спре
наказателната процедура. Според Мартин Димитров от СДС обаче в предложенията има много пропуски и технически
грешки, които трябва да бъдат изчистени по време на второ четене на поправките. Подобно мнение беше изтъкнато и от
комисията по енергетика към ЕК, според която с предложения закон България няма да постигне либерализиране на
енергийния си пазар.
Дебатът по приемането на закона прерасна в критика за това защо тези действия се предприемат толкова късно от
управляващите, след като срокът за изпълнение на изискванията изтече през март миналата година. На този въпрос
обаче не можаха да отговорят нито министърът на икономиката и енергетиката Трайчо Трайков, който беше в залата,
нито някой от депутатите от мнозинството. Румен Овчаров от БСП призова да не се изпълняват изискванията на ЕС, тъй
като това щяло да доведе до фалита на НЕК.
Според Овчаров НЕК и сега е в неплатежоспособност, тъй като има над 100 млн. лв. неизплатени задължения,
половината от които са към централите в Маришкия басейн. Лошото финансово състояние на дружеството обаче е факт
още от 2007 г., когато беше осъществено счетоводното му отделяне от ЕСО. Според Овчаров пълното разделяне на
НЕК ще му попречи да участва в инвестиционни проекти, което ще сложи кръст на изграждането на АЕЦ "Белене".
Според неофициална информация управляващите имат намерение да извадят проекта АЕЦ "Белене" от БЕХ, за да
направят дейността и резултатите на холдинга по-предвидими за предстоящото листване на борсата.
Държавно изцеждане

Освен НЕК в лошо финансово състояние е и "Булгаргаз", която само от търговията с природен газ за последните две
години е реализирала загуби от 104 млн. лв. За първото тримесечие пък се очаква дружеството да отбележи загуба от 72
млн. лв., сочи информация, предоставена от министъра на икономиката и енергетиката Трайчо Трайков, цитирана от
депутати. Като причина за това се изтъкват недостатъчните приходи от продажби на дружеството, което е резултат от
цените, определяни от ДКЕВР. Според Румен Овчаров по този начин управляващите подготвят дружествата за лесна
приватизация или даването им на кредитор.
Сметката, моля
Депутати от опозицията изтъкнаха и нерегламентираното субсидиране на "Топлофикация - София" чрез изкупуването по
преференциални цени на електроенергията от когенерационното производство. Тази енергия обаче не е високо
ефективна, както изисква европейското законодателство, а в същото време се плаща от всички потребители в страната
чрез цената на тока, посочи Димитров. Нагнетяването на скъп природен газ в хранилището Чирен, който след това се
продава на по-ниски цени на "Булгаргаз", пък е неправомерна държавна помощ, която може да доведе до санкции от
ЕС, посочиха депутати.
Цените на газа
По време на дебата беше повдигнат и въпросът за договорите за доставка на газ с "Газпром". Според председателя на
СДС Мартин Димитров управляващите трябва да искат поне 10% намаление на цената по текущите договори, защото помалко понижение би било безсмислено. Според него България в момента купува от "Газпром" по едни от най-високите
цени в Европа. Освен това страната ни категорично трябва да поиска предоставяне на достъп на трети страни до
газопреносната мрежа, което веднага би диверсифицирало доставките. Според Румен Овчаров и в момента всеки може
да получи достъп до тези тръби, а претенциите на "Газпром" не са към тях, а към транзитната система. По думите му
обаче за сметка на това компанията заплаща 90% от техния капацитет, независимо колко газ транзитира. Това обаче
според ЕК е нарушение, заради което страната ни беше предупредена за започване на наказателна процедура.
√ Банките и Дянков са сближили позиции наполовина
http://www.capital.bg/biznes/2012/03/08/1783731_bankite_i_diankov_sa_sblijili_pozicii_napolovina/
Банките са се съгласили да фиксират таксите в договорите за потребителските кредити, но е и за ипотечните.
Референтният лихвен процент при образуването на цената на заемите остава гореща точка. Това е засега резултатът от
работата по обявените преди месец от министъра на финансите Симеон Дянков предложения за промени в начина на
образуване на лихвите по кредитите и начисляването на такси.
Единственото предложение, по което е постигнато пълно съгласие, е малките бързи заеми под 400 лв. да се отпускат по
правилата на Закона за потребителския кредит. Това казаха за "Капитал Daily" източници, запознати с водените
разговори, които пожелаха да не бъдат цитирани.
Препъникамък
Договорено е размерът на всички такси по кредити да се записва в договора за заем между банката и клиента и да не се
променя за целия срок на кредита. Банките обаче ще приемат това, ако то важи само за потребителските заеми и не
засяга жилищните ипотечни кредити.
Именно ипотеките са препъникамъкът за постигане на пълно единодушие как и какви такси ще се начисляват по
кредитите за домакинства. Аргументацията на банките била, че в момента в Европейската комисия се подготвя
директива за ипотечните кредити, която ще въведе общоевропейски правила при отпускането на този тип заеми за
всички страни в Европейския съюз.
Първоначалната идея на Симеон Дянков беше банките и небанковите компании, които отпускат заеми, да нямат право
да събират такси и комисиони от клиентите за кандидатстване за кредит, за одобрение, за оценка на обезпечение.
Гореща точка
Неразрешен остава въпросът за начина на образуване на лихвата по кредитите за крайния клиент, като няма изработено
единно мнение по въпроса за референтния лихвен процент - кой да е той. Това е най-тежката точка от разговорите,
които се водят вече месец и не е ясно колко още ще продължат.
Те протичат при висока конфиденциалност, като още в самото начало банкерите обясниха, че няма да коментират до
окончателното изработване на промени.
Обявените преди месец (на 8 февруари - бел. ред.) предложения от финансовия министър предвиждаха лихвите по
жилищни и потребителски кредити да се изчисляват от банките на база пазарен индекс или индекс, изчислен по
методика на БНБ и обявяван от нея, а лихвите по съществуващи заеми да се променят според измененията в базовия
индекс.
В момента основният начин, по който кредитните институции формират лихвите си, е на база банков лихвен процент +
надбавка, като в някои случай вместо банков лихвен процент се използва Еuribor. В тези случаи обаче има или трети
допълнителен компонент, или фиксиран праг на лихвата, под който тя не може да пада. Банковият лихвен процент се
определя и променя от управителните органи на самите кредитни институции.
Малки бързи заеми
Единственото предложение отпреди месец, за което е постигнато единодушие, е включването на малките бързи заеми
под 400 лв. в Закона за потребителския кредит. Сега той обхваща заемите между 400 (200 евро) и 147 000 лв. (75 000
евро), както е уредено това в европейската директива за потребителските заеми.
Тези т.нар. малки бързи заеми за потребление се отпускат преди всичко от небанкови компании за потребителско
кредитиране и не са пазарна цел на банките. Още при обявяване на идеята преди месец представители на компании от
бранша заявиха, че подкрепят предложението, и определиха идеята като добра.

Според тях това ще осигури повече прозрачност за потребителите. Законът задължава кредиторите да предоставят
подробна информация за лихвата, срока, разходите и пр. по кредита преди сключването на договора, както и да се
спазват конкретни изисквания при рекламата на кредити.
Готвените промени ще бъдат направени в Закона за потребителския кредит, като в т.нар. работна група, която беше
създадена след обявяването на идеите на финансовия министър, участват представители на Министерството на
финансите, на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (то отговаря за защитата на потребителите и към
него е Законът за потребителския кредит - бел. ред.) и на управителния съвет на Асоциацията на банките в България.
Измененията се отнасят само за кредити за домакинства, а не за бизнес заеми.
Вестник Класа
√ Банките склониха пред Дянков за таксите, но не отстъпват за ипотечните заеми
http://www.klassa.bg/news/Read/article/197768_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D1%81%D0
%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%85%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4+%D0%94%D1%8F%D0%BD%D0
%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%B7%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%2C+%D0%BD%D0%BE
+%D0%BD%D0%B5+%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%B2%D0%B0%D1%82+%D0%B7%D0%B0+%D0%B
8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B8
Банките склониха на предложението на финансовия министър Симеон Дянков да си поделят с клиентите таксите и
комисионите по потребителските кредити. Това научи „Класа“ от свои източници след поредната среща на работната
група между експерти на Министерството на финансите и представители на Асоциацията на българските банки вчера. По
всяка вероятност ще бъдат поделени таксите за усвояване и управление на този тип заеми.
Банкерите обаче са твърдо против предложението на вицепремиера и неговия екип същият принцип да се заложи и при
таксите върху ипотечните заеми, а на практика те са най-високите. Първоначалният вариант предвиждаше трезорът да
покрие например сумата, която се плаща за оценката на имота. В момента тази такса се заплаща от клиента, преди да
получи одобрение за жилищен заем.
Подкрепата на банковия сектор не срещна и предложението за създаването на референтен лихвен процент, който да се
смята на базата на пазарен индекс. В момента законът позволява да се ползва или индекс като EURIBOR и SOFIBOR, или
такъв, изчисляван от самата институция по нейна си методология. У нас повечето финансови институции използват
именно втория вариант, в който се вкарват различни компоненти и рискове, които не винаги са съвсем ясни за
клиентите. Според Дянков обвързването на ставките с пазарен показател ще направи смятането на лихвите много попрозрачно. Припомняме, че президентът Росен Плевнелиев също бе скептичен около идеята за единно формиране на
лихвите. В средата на февруари той обясни след среща с ръководството на БНБ, че банковите лихви трудно могат да
бъдат свалени с административни мерки. Икономиката е в основата на кредитирането и на темата с лихвите, добави той.
По думите му българските банки са конкурентни, стабилни и въпреки тази най-тежка криза продължават да бъдат и
печеливши.
Единствената точка, по която банкерите и Министерството на финансите стигнаха до съгласие, беше, че заемите до 400
лв., които в момента са извън обхвата на Закона за потребителския кредит, трябва да бъдат включени в него. Идеята на
финансист №1 бе подкрепена и от небанковия сектор още в началото на преговорите. Тогава браншът коментира, че
разширяването на границата за кредитите, които се наричат потребителски, под 400 лв. е напълно разумно и резонно
решение. Потребителите, които теглят по-малки заеми, би трябвало да получават същата информация както другите,
коментираха от компаниите за „бързи заеми“.
На практика след няколко часа преговори вчера така и не се стигна до консенсус какви точно да бъдат законодателните
промени, които да внесат повече прозрачност как се смятат лихвите. „Не ни показаха нищо конкретно, сега и двете
страни се върнахме да си дописваме домашното“, коментираха ядосани банкери след срещата.

