Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
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√ „Фигаро”: Българската икономика се забавя повече от очакваното
Растежът на българската икономика се забавя повече от очакваните 0,7 % за последното тримесечие, пише
„Фигаро”, цитирайки данни на Европейския статистически институт
Растежът на българската икономика се забавя повече от очакваните 0,7 % за последното тримесечие, пише „Фигаро”,
цитирайки данни на Европейския статистически институт, публикувани днес. Изданието припомня, че през второто
тримесечие на 2016 година ръстът на икономиката на страната ни е бил 0,9 на 100.
В предишното си проучване от 15 ноември Евростат отчете ръст от 0,8% за третото тримесечие, припомня „Фигаро”.
Брутният вътрешен продукт (БВП) за България е 0,8% за първото тримесечие и 0,9 на сто през второто, сочат данните.
За една година българската икономика е нараснала с 3,4% през третото тримесечие, главно заради износа. Институтът
първоначално очакваше увеличение от 3.5%, пише изданието.
„Фигаро” цитира и председателят на Асоциацията на индустриалния капитал у нас - Васил Велев, който заяви, че е
„притеснен от очакваната политическата нестабилност” след оставката на премиера Бойко Борисов и предсрочните
парламентарни избори през пролетта.
Според Велев този период на несигурност ще окаже влияние на инвестициите. Лидерът на Асоциацията на
индустриалния капитал в България се опасява и от въздействието на „политическата нестабилност в страните на
европейските потребители, сред които е Италия”, като се има предвид, че 60% от българския износ отива в ЕС.

БГ Предприемач
√ АИКБ чества 20 годишен юбилей
На 5-ти декември през 1996 година е създадена АИКБ. Двадесет години по-късно, Асоциация на индустриалния капитал в
България (АИКБ) е една от основните движещи сили и съществен фактор за промяна на бизнес климата в страната. Днес
Асоциацията обединява над 10 000 компании и предприятия, в които работят повече от половин милион души,
представлява браншови организации от 65 икономически дейности и е най-представителната работодателска организация
в страната по този показател.
Водена от принципа да бъде в помощ на бизнеса от цялата страна, през годините АИКБ изгради мрежа от регионални
камари, които към момента обхващат 171 общини в страната. От лятото на 2016 г колективен член на АИКБ е Съюз
„Произведено в България“.
„Днес може с гордост да заявим, че Асоциация на индустриалния капитал в България е най-динамично развиващата се
работодателска организация, призната на национално ниво“, отбеляза на тържествена пресконференция председателят
на Управителния съвет на АИКБ Васил Велев. От първото признаване на Асоциацията за представителна организация на
работодателите на национално равнище през 2004 г. до последното – през август 2016 г., броят на членовете се е увеличил
близо 12 пъти. „През годините, АИКБ се утвърди като желан партньор в системата за социален диалог на национално и
международно ниво и авторитет за социално-икономическите отношения и отстояването на интересите на българския
бизнес“, посочи още Васил Велев.
По време на пресконференцията бяха обявени и резултатите от традиционната анкета, проведена сред фирмите - членове
на Асоциацията, които показват, че бизнесът е предпазлив в очакванията си за 2017 г. „Бизнесът очаква умерен ръст на
продажбите средно от 3-4% през следващата година, като допълнително произведената добавена стойност ще се използва
в по-голяма степен за повишение на възнагражденията средно с 5-7%, както и за подобряване на финансовите резултати.
Преобладаващата част от износителите не очакват промяна в експорта си през 2017 г., а половината от управителите и
мениджърите правят планове за увеличаване на инвестициите си през новата година“, посочи Васил Велев.
В пресконференцията участие взеха и заместник-председателите на УС на АИКБ Кънчо Стойчев, Никола Зикатанов, Румен
Радев и членове на УС на АИКБ, както и главният секретар на АИКБ и вицепрезидент на CEEP д-р Милена Ангелова.

Транспорт и логистика
√ Недостигът на работна ръка - най-големият проблем пред бизнеса
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Намирането на подходяща работна ръка, а не корупцията и административните прегради, излиза като основен проблем
за развиване на стопанска дейност. Това заяви председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния
капитал в България (АИКБ) Васил Велев на пресконференция по случай 20-годишния юбилей на асоциацията.
От първото признаване на Асоциацията за представителна организация на работодателите на национално равнище през
2004 г. до днес, броят на членовете й се е увеличил близо 12 пъти. Така по настоящем тя обединява над 10 000 компании
и предприятия, в които се трудят повече от половин милион души. Асоциацията представлява браншови организации от
65 икономически дейности, като по този показател е най-представителната работодателска организация в България.
Водена от принципа да бъде в помощ на бизнеса от цялата страна, през годините АИКБ изгради мрежа от регионални
камари, които към момента обхващат 171 общини – критерий, по който отново АИКБ е най-представителна на национално
ниво.По време на пресконференцията бяха обявени и резултатите от традиционната анкета, проведена сред фирмите членове на асоциацията, които показват, че бизнесът е предпазлив в очакванията си за 2017 г. Основен фактор за
несигурността в прогнозите са сложната вътрешнополитическа обстановка, предстоящите
предсрочни избори, външните рискове като бежанската криза, както и задълбочаващият се проблем с липсата на
подготвена работна ръка. „Бизнесът очаква умерен ръст на продажбите средно от 3-4% през следващата година, посочи гн Велев. - Допълнително произведената добавена стойност ще се използва в по-голяма степен за повишение на
възнагражденията средно с 5-7%, както и за подобряване на финансовите резултати.“Преобладаващата част от
износителите не прогнозира промяна в експорта си през 2017 г., а половината от управителите и мениджърите правят
планове за увеличаване на инвестициите си през новата година. Тези нагласи може да не се сбъднат предвид очакваната
политическа нестабилност в държавата и ако се приеме промяната в Кодекса на труда, която ще намали работните дни с
3 дни през годината. В същото време анкетата показва, че всеки втори работодател смята, че размерът на минималната
работна заплата през 2017 г. трябва да остане на нивото от 420 лв.
Фирмите-членове на АИКБ очакват през новата година да се предприемат спешни мерки за решаване на проблемите в
следните сектори:
- Осигуряване на човешки ресурси с необходимите компетенции в професии, търсени от приоритетни индустриални
сектори;
- Ограничаване на намесата на държавата на пазара на труда чрез определяне на МРЗ, МОД и добавки за натрупан стаж;
- Въвеждане на принципа „Замърсителят плаща“ при определянето на такса „Битови отпадъци“;
- Мораториум за нови ВЕИ-централи и др. производители на електрическа енергия с преференциални цени, промяна на
договорите с „американските централи“ и развитие на енергийната борса;
- Развитие на капиталовия пазар чрез листване на държавни дружества и ограничаване на свръхрегулациите и др.
Асоциацията отпразнува 20-годишния си юбилей със своите членове и партньори с театралното представление „Хъшове“
в Народния театър „Иван Вазов“.
Строител
√ Васил Велев, председател на УС на АИКБ:
Настоящето правителство да защити внесените от него законопроекти
Настоящето правителство в оставка да продължи да работи до края на дейноста на НС и да защити всички внесени от него
законопроекти. Не е разумно да има едно служебно правителство, което сле това да бъде сменено от друг служебен
кабинет. Това каза Васил Велев, председател на УС на АИКБ. Според работодателската организация, трябва продължи
работата по промените в Търговския закон, което ще доведе до ограничаване на кражбите на фирми. Държавата трябва
да ограничи намесата си при сливането на почивните дни. Според АИКБ трябва да се спре Законът за адвокатурата, който
бешеф определен като лобистки.
Сред основните приоритети пред организацията Васил Велев определи инвестициите в образование,да се спре износът на
работници и специалисти, както и да се облекчи вносът на такива. Според АИКБ трябва да се работи за справедливо
определяне на нивото на такса „Битови отпадъци”. Васил Велев коментира още, че определянето на минимален
осигурителен доход и начисляването на класове за прослужено време са неща, които са само в България. Според него,
трябва да се работи за намаляване на течове от пенсионната система в посока ограничаване на ранното пенсиониране и
начисляване на инвалидна пенсия.
dnes.bg
√ Какво очаква бизнесът през 2017-а?
АИКБ очаква ръст от 2,6% -2,8% за следващата година
В края на ноември бизнесът е ревизирал своите очаквания за 2017 в унисон с политическата несигурност в страна. Това
коментира Добрин Иванов от АИКБ в ефира на Bloomberg TV Bulgaria.
По думите му месец по-рано, в началото на октомври, традиционното проучване за нагласите на бизнеса на АИКБ показва,
че българските предприемачи са оптимистично настроени за 2017, което се базира на добрите резултати, които бизнесът
се очаква да постигне през 2016, както и на политическата стабилност към месец октомври в страната.
От АИКБ прогнозират също ускоряване на кредитирането на бизнеса през 2017.
По отношение на нагласите на бизнеса за работните заплати Иванов посочи, позовавайки се на проведена анкета от
асоциацията през октомври, че работодателите очакват доходите от труд и работна заплата да се повишават през
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следващата година. Относно минималната работна заплата анкетата показва, че бизнесът не е единен. "Не е възможно да
има единна минимална работна заплата за страната, която да важи за всички сектори", посочи той.
Асоциацията очаква икономически ръст от 2,6% -2,8% за 2017.
България утре
√ 420 лв. минимална заплата е реалистичното, сочи анкета сред работодатели
53% от компаниите очакват, че продажбите им през 2017 ще нараснат
Може би е добре правителството в оставка да продължи да работи до края на работата на парламента, защото има внесени
от него законопроекти и следва да си ги защити. Това обяви на пресконференция по повод 20-та годишнина на
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев. По думите му, би било безразсъдно за няколко
седмици да има служебно правителство, което да се смени от следващо служебно правителство.
Обявени бяха данните от представителна анкета сред членовете на АИКБ. Бизнесът е оптимистично настроен по отношение
на продажбите през следващата година. 53% от компаниите очакват, че продажбите им през 2017 ще нараснат спрямо
2016 г. Според 34% продажбите ще се свият, а 13% не очакват изменение.
Повечето фирми- 41% са на мнение, че финансовият резултат на фирмите им ще остане без промяна. Бизнесът настоява
минималната работна заплата да е различна за различните икономически дейности.
420 лева трябва да бъде минималната работна заплата през 2017 г., смятат половината работодатели, а 6% са уверени, че
трябва да е по-ниска. 13% от работодателите са на мнение, че МРЗ трябва да е 460 лв., а 31%, - че трябва да е по-ниска.
По-добър финансов резултат на своите фирми очакват 38%, а 22% са песимистично настроени.
Преобладаващо е и мнението на работодателите, че броят на заетите във фирмите им ще остане без изменение. Така
смятат 66% от тях. 22% са споделили, че очаква повече заети, а 13%, че работниците ще намалеят.
53% очакват промяна на възнагражденията в компаниите си през новата година, а 47% заявяват, че заплатите ще останат
същите. Очаква се ръст на кредитирането. Членовете на АИКБ искат да се запази максималният осигурителен доход през
2017 година. Анкета е проведена преди хвърлената оставка на правителство, но след това анкетираните отново са
запитани, за да се актуализират данните.
Работодателската организация отчете, че политическата стабилност през изминалите 2 години е довела до икономически
растеж. България е сред първите шест в ЕС28 по ръст на БВП. Равнището на безработицата е под средното, а ръстът на
доходите - най-висок в ЕС28. Успешен етап на реформи в енергетиката, констатира още председателят на АИКБ.
Същевременно обаче от работодателската организация намират за половинчати реформите в секторите: държавна
администрация, образование, здравеопазване и съдебната система. Констатираха и отказ за реформиране на сектор
"Сигурност". На последно място сме в ЕС по математическа грамотност, алармира Велев. По думите му, нашите олимпийци
носят медали и ние си мислим, че сме добре. Матурите обаче показали друго. Затова Велев е на мнение, че "трябва да се
стреснем". Зам.-председателят на АИКБ и председател на Съюз "Произведено в България" Кънчо Стоев изрази недоволство
от условията за бизнес. "Борим се за равнопоставеност, защото българският бизнес не е равнопоставен", коментира той.
Стоев изтъкна парадокса, че се увеличават приходите от контрабанда, а няма осъдени за това. Нужен е и натиск за
приемане на Закона за мълчаливото съгласие, така че администрацията да има 14 дни срок да отговаря на "малките"
въпроси.
rus.bg
√ Всяка втора фирма планира по-високи заплати догодина
Бизнесът е притеснен от неяснотата кой ще управлява България догодина, но все пак е оптимист. Всяка втора фирма
планира да увеличи заплатите и да тегли кредити за инвестиции, сочи допитване на Асоциацията на индустриалния
капитал (АИКБ) за очакванията за 2017 г.
Шефовете на повече от половината предприятия смятат, че вдигането на минималната работна заплата от 420 на 460 лева
е прекалено. Други 31% обаче са на мнение, че МРЗ може да е и по-висока. 13% намират това ниво за нормално, но 6% са
убедени, че и 420 лева е много. Тези шарени данни показват, че договарянето на минималните възнаграждения трябва да
става по сектори, а не да се спуска обща страната МРЗ, обясниха вчера от асоциацията.
От АИКБ очакват догодина българската икономика да постигне 2.6 -2.8% ръст. При политическа нестабилност обаче ръстът
ще бъде по-скромен, прогнозира шефът на организацията Васил Велев. Иначе основните проблеми на бизнеса са познати
от години - глад за подготвени кадри и буксуващи или половинчати реформи в съдебна система, здравеопазване,
енергетика и просвета.
Велев подчерта, че България има най-много служители на МВР на глава от населението в целия свят и че "все няма пари
за образование, но даваме 825 млн. лв. за въоръжаване". Страдаме от т.нар. структурна безработица - работа има, но тези,
които търсят, не я харесват, младите търсят нещо престижно, не тежка работа в завода - "както се шегува мой приятел, има
филм "Адвокатите от Бостън", няма филм "Стругарите от Казанлък", обясни Велев.
Половината от анкетираните мениджъри казват, че не очакват догодина продажбите им да се променят. 66% не смятат да
правят промени в броя на заетите, което може да се тълкува и като положителен отговор - нови хора няма да се наемат,
но няма и да има съкращения. Близо 20% се опасяват, че може да пострадат от намаляване на износа.
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√ България е втора в ЕС по ръст на икономиката
Самият индекс отчита над 30% увеличение за периода
Дори скептичното Министерство на финансите вече смята, че тази година БВП ще се увеличи с над 3%
По всичко личи, че българският бизнес може да се поздрави с успешна година - въпреки трудностите и в международен, и
във вътрешен план. НСИ съобщи вчера, че ръстът на икономиката за третото тримесечие е 3.4%. Успоредно с това Евростат
извади данни за всички 28 страни от ЕС и според тях страната ни е втора по увеличение на брутния вътрешен продукт (БВП).
На първо място е Румъния, която е постигнала 4.6% ръст спрямо година по-рано. Румъния бе европейски шампион и през
второто тримесечие с 5.9% ръст на БВП на годишна база, а България бе пета с резултат 3 на сто.
На фона на добрите данни и Министерството на финансите най-сетне свали черните очила и вчера обяви, че най-вероятно
тази година икономиката на България ще постигне реален растеж от 3.2 на сто. Предишната прогноза на МФ, направена
неотдавна, бе за 2.6 процента.
Новите числа са окуражаващи, защото надеждите на българите за по-добри доходи могат да се сбъднат само ако
икономиката се развива добре - тоест ако произвеждаме повече. За жалост, въпреки че 2016-а се оказва успешна, пак си
оставаме най-бедни в ЕС и твърде далече от развитите държави. Само за сравнение - през 2015 г. у нас БВП на човек от
населението е бил около 5700 евро, при 7200 евро на човек в Румъния, 11 600 евро в Полша и 34 200 евро в Германия.
Гръцките съседи произвеждат почти тройно повече от нас - на човек се падат по 17 000 евро БВП.
В структурата на българската икономика най-голям е делът на услугите. Те създават 63.6% от добавената стойност, сочат
данните на НСИ за третото тримесечие. Индустрията има 28.9% принос, а селското стопанство - 7.3 на сто. В същото време
в аграрния сектор се препитават 18.6% от работещите българи. В промишлените предприятия се трудят 25.3%, а най-голяма
заетост осигурява секторът услуги - 56.1 на сто. Според статистиката през третата четвърт на годината работещите българи
са били 3 618 600, като срещу труда на всеки от тях стоят по 7001.6 лв. произведени стоки и услуги.
НАГОРЕ
Икономиката на България се очаква да отбележи реален растеж от 3.2 на сто през настоящата година благодарение на
нарастващото вътрешно потребление и инвестиции, прогнозира Министерството на финансите. "Очаква се благоприятната
динамика при частното потребление да се запази до края на годината, с оглед на увеличената заетост и реалния растеж на
заплатите. Спадът при публичните разходи, който беше отчетен през първото полугодие, ще бъде преустановен и
правителственото потребление ще има положителен принос към растежа на БВП за цялата настояща година. В резултат
крайното потребление ще нарасне с 1.6% за 2016 година", прогнозират експертите на министър Владислав Горанов.

Капитал
√ Заплатите продължават да растат по-бързо от производителността на труда
За първи път от 2013 г. насам броят на заетите на годишна база намалява
Производителността на труда нараства значително по-бързо през третото тримесечие на годината, показват
предварителните данни на Националния статистически институт. Ако през последните няколко години показателят
растеше около 2-3% на тримесечие, сега увеличението е с 4.2% на годишна база. Това е и доста над резултатите от първите
две тримесечия на годината, когато ръстът беше 1.4% през второто и 2.1% през първото. Успоредно с това обаче разходите
за труд продължават да растат с по-бързи темпове, като Министерството на финансите пресмята, че реалната работна
заплата за периода юли - септември е с 8.9% нагоре.
Очакванията на повечето анализатори са заплатите да продължат да растат и догодина. Причината - липсата на достатъчно
квалифицирана работна ръка като резултат от емиграционния поток и застаряващото население. По-високите заплати са
стимул повече хора, които досега са били извън пазара на труда, да започнат да търсят работа, въпросът е, че техният брой
също намалява.
В същото време данните на статистиката показват, че за първи път от 2013 г. насам през третото тримесечие на тази година
има спад на годишна база на броя на заетите. Работещите са били 3.62 млн. души, което е с над 30 хил. души повече в
сравнение с предходното тримесечие, но с 35 хил. по-малко спрямо третото тримесечие на 2015 г. И докато ръстът спрямо
април - юни може да се обясни с по-висока сезонна заетост заради селското стопанство и туризма, спадът спрямо същия
период на миналата година може да е сигнал, че пазарът на труда е достигнал своя пик.
Всеки зает е допринесъл средно със 17.4 лв. за отработен час към БВП на страната, показват данните на НСИ. За сравнение,
през периода юли - септември на предходната година всеки работещ е създавал 16 лв. на час. През третото тримесечие
всеки зает е създал средно по 7002 лв. от текущото производство на стоки и услуги в България, като това е увеличение с
8.9% на годишна база. Индустриалният сектор бележи най-значителен ръст на годишна база – 17.1%. При услугите и
аграрния сектор ръстът е по-нисък – съответно 7.1% и 3.0%.
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В.24 часа
√ Димитър Радев: Следващата ни цел ще бъде еврозоната
"Новият акцент в работата ни ще бъде България- в еврозоната. Това заяви управителят на БНБ Димитър Радев на
традиционния празник на банкерите - 6 декември. Банковият и финансов елит се събра на изискана церемония в столичния
хотел "София". Да поздравят банкерите освен управителят на БНБ Димитър Радев, бе целият управителен съвет на
централната банка, председателят на Асоциацията на търговските банки Петър Андронов, финансовият министър
Владислав Горанов, председателят на комисията за финансов надзор Карина Караиванова, шефката на бюджетната
комисия Менда Стоянова, депутатът Петър Кънев и Румен Гечев, банкери и финансисти. "Поздравявам ви с успешния
финал на две сериозни изпитания - стрес тестовете и оценката на активите. И с това, че не се наложи държавна намеса за
спасяване на банки", каза финансовият министър Владислав Горанов. И пожела на всички да пазят финансовата
стабилност. Шефката на финансовия надзор Карина Караиванова пък "благородно завидя" и на централната банка и на
трезорите за това, че тяхното изпитание е зад гърба им и посрещат празниците спокойно, за разлика от застрахователите
и пенсионните фондове, които в момента са под напрежение заради същия "изпит". Председателят на банковата
асоциация Петър Андронов сравни банкерите с алпинистите, които изкачват един от най-зловещите върхове- Анапурна, в
подножието на който оставали завинаги останките на 40% от дръзналите да го покоряват. "Много хора - и от Брюксел , и
от вътре, предричаха, че стрес тестовете ще бъдат Анапурна за нас. Е, ние успяхме на 100% и никой не остана в
подножието", каза Андронов. Той припомни на финансовия министър Горанов, че преди една година на същото място,
министърът сравнил изпитанията с прилива, който когато се оттегли се "виждало кой е с гащи, и кой е без гащи". "Всички
сме с гащи", обърна се Андронов към Горанов. И добави: "Макар, че на някои не са вързани добре". Затова той пожела на
БНБ да не отслабва регулациите и надзора над трезорите.
investor.bg
√ Пет от компаниите в SOFIX с по над 40% ръст за 12 месеца
Самият индекс отчита над 30% увеличение за периода
Пет от компаниите в състава на SOFIX са отчели по над 40% ръст в цената за последните 12 месеца, показва динамичната
база данни на Investor.bg.
"Героят" на SOFIX е Стара планина холд АД с повишение от 72,22% за последните 12 месеца до 6,2 лв. за акция. Отделно е
разпределен и брутен дивидент от 0,206 лв. на акция, с което доходността става още по-голяма.
Без да отчитаме дивидентите Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ добавя 48,65% до 2,154 лв., Холдинг Варна АД
поскъпва с 43,97% до 33,4 лв., ЦКБ АД - с 43,04% до 1,469 лв., а ПИБ - с 41,29% до 2,929 лв.
Само една от 15-те компании в SOFIX отчита спад в последните 12 месеца и това е Трейс груп холд АД - с 9,57% до 5,2 лв.
за акция. Трейс Груп Холд приключи деветмесечието на 2016 г. с консолидирана загуба от 6,985 млн. лв. спрямо печалба
от 6,939 млн. лв. за същия период на 2015 г.
Бързият ръст на SOFIX започна през юли 2016 г., когато индексът беше около 450 пункта, а вече е 567,64 пункта. Това
представлява увеличение от 26% за последните 5 месеца. За последните 12 месеца повишението достига 30,4%
Особено силен е ръстът на основния ни борсов индекс след средата на септември, когато индексният фонд Expat SOFIX ETF
стана факт. Само за няколко месеца активите му достигнаха 25,001 млн. лв., от които 5,61 млн. лв. са парични средства
(22,45%).
Инвеститорите вероятно се чудят как фондът ще успее да си осигури акции на компании от SOFIX, освен ако не купува не
все по-високи и по-високи цени.
Последната нетна стойност на активите на един дял е 1,0985 лв., което е повишение с 4,12% спрямо първата му борсова
цена от 1,055 лв. на 27 септември 2016 г.

В.24 часа
√ Големи инвеститори с кампания за кадри в зона “Тракия”
Стратегическата инициатива за наемане на работници за индустрията в “Тракия икономическа зона” (ТИЗ) от населени
места с висока безработица извън област Пловдив обявиха пет компании. Кампанията започва с Монтана, Ловеч, Сливен,
Бяла Слатина и Стамболийски и ще продължи с други 15 града в страната и чужбина. Над 5000 работници са необходими
на предприятията в ТИЗ през 2017 г., съобщи Пламен Панчев, председател на клъстер “Тракия икономическа зона”. В тази
цифра се включват приблизително 600 специалисти с висше образование и 1000 със средно. За да посрещнат растящата
нужда от кадри, едни от най-големите инвеститори в страната като “Сенсата Технолоджис България”, “АББ България”,
“Белла България”, “Кауфланд България” и “Либхер Хаусгерете - Марица” се обединиха около концепцията на JobTiger за
търсене на кадри не само от цялата страна, но и от чужбина. Компаниите имат и подкрепата на община Пловдив и клъстер
“Тракия икономическа зона”.

Банкеръ
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√ Над 70% от банковите мениджъри очакват подобрение на българската икономика
Общо 71% от банковите мениджъри у нас очакват подобрение на българската икономика в следващите 12 месеца, а 79%
от тях са уверени в добрите резултати на управляваните от тях банки. Това показват резултатите от традиционния
Барометър на банките в България, който се провежда от лидера в сферата на одита, данъчните и финансовите консултации
и сделки "Ърнст енд Янг" (EY). Проучването има за цел да проследи доверието на висшия банков мениджмънт у нас в
икономиката, банките и банковата система. В изследването са участвали 64% от банките в България.
„Проверката на качеството на активите вдъхна увереност, че стабилността на банковата система у нас е факт. Резултатите
от проучването показват, че в бъдеще банките ще адресират и управляват рисковете много по-добре и много побезкомпромисно. Положителен сигнал са и добрите показатели на местната икономика.“, коментира съдружникът в EY
Милка Начева.
Проучването откроява няколко сектора, които ще покажат силно подобрение през следващите месеци. Според
анкетираните банкери това са секторите строителство (78%), технологии (69%), транспорт (64%) и туризъм (57%). Най-слабо
развитие банкерите очакват в развлекателната индустрия, телекомуникациите и комуналните услуги. Банковите
мениджъри не очакват големи промени в политиките за отпускане на кредити в краткосрочен план. Все пак, голяма част
от мениджърите прогнозират по-либерални условия за кредитиране за сектор строителство, за малкия и среден бизнес и
за технологичния сектор. Само за една година строителството възстанови позициите си като перспективен сектор - през
2015-та 50% от запитаните в Барометъра отбелязаха очакване за по-консервативно кредитиране, а една година по-късно
43% от участниците очакват по-либерално кредитиране в сектор строителство.
Ако процесът по прегледа на активите имаше за цел да даде задълбочена независима оценка на банките и банковата
система, която бе наложена от БНБ, през следващите 12 месеца банките възнамеряват да продължат процесите по анализ
и самооценка с цел по-добро управление, по-устойчива и стабилна вътрешна структура на банките. 50% от анкетираните
оставят оптимизацията на процесите и преструктурирането в основата на стратегията за развитие за следващата година.
Наред с това 21% от банковите мениджъри възнамеряват да се освобождават от активи, а 21% планират закупуване на
активи. 82% от участниците в Барометъра на банките посочват управлението на риска като един от най-важните приоритети
пред тяхната банка. 81% посочват за приоритетни инвестициите в технологии за подобряване обслужването на клиенти.
Киберсигурността и спазването на регулациите на капиталовите пазари са другите две приоритетни области за 63% от
банковите мениджъри. 60% отбелязват преструктурирането на бизнеса с цел намаляване на разходите като приоритетно.
Консолидацията на банковия сектор в България е отдавна очакван процес. Преди година 91% от банковите мениджъри
прогнозираха малки по обем консолидации през 2016 година. През годината обаче банките бяха твърде натоварени с
прегледа на качеството на активите и консолидацията не се случи според очакванията. Въпреки това, окрупняването на
сектора изглежда неизбежно. 54% от анкетираните мениджъри очакват малки по обем консолидации през 2017 година.
По-вероятно е през следващите три години да се случат средно-големи по обем консолидации. Прегледът на качеството
на активите не донесе изненади за хората от сектора. 77% споделят, че резултатите от прегледа на качеството на активите
са отговорили до голяма степен на очакванията. Резултатите от прегледа на активите няма да стимулират специфични
действия от страна на банките, според 57% от анкетираните. Все пак, 62% от банковите мениджъри считат, че управлението
на риска в банковия сектор в България ще се подобри, както и че ще последва преструктуриране на банките. 64% от
запитаните отговарят, че прегледът на качеството на активите ще се наложи като регулярна практика. Добър сигнал за
стабилността на банковата система: само 21% от банкерите очакват допълнителни провизии за загуби от обезценка, а една
година по-рано допълнителни провизии очакваха 80% от банковите мениджъри.
Медиапул
√ “До ден-два“ България ще купи реакторите за АЕЦ “Белене“
Три компании се интересуват от строежа на централата
"До ден-два" България ще стане собственик на двата реактора, произведени за АЕЦ "Белене", съобщи енергийният
министър Теменужка Петкова в сряда пред БНР. Прехвърлянето на собствеността ще стане в момента, в който сумата от
601 милиона евро постъпи в сметка на руската компания. Това ще стане още тази седмица, каза Петкова.
Министерството на енергетиката вече е превело на Националната електрическа компания 601 617 133 евро, които НЕК
трябва да плати на руснаците. Оборудването ще се съхранява на площадката на АЕЦ "Белене“.
Ако България плати въпросните 601 милиона евро до 15 декември, "Атомстройекспорт" ще се откаже от лихвите, които са
около 20 милиона евро.
“Разполагаме с условия за съхраняване на реакторите. Но, за да имаме гаранция по отношение на тяхното качество, се
предвиждат преговори и сключване на договор с "Атомстройекспорт" за консервация на оборудването“, каза
министърката.
В момента български екип е в Русия, където инспектира произведеното. Нашите специалисти присъстват на сглобяването
на втория реактор.
Енергийният министър съобщи, че към момента има три компании са заявили интерес към АЕЦ "Белене". Предстои обаче
да бъде открита процедура за приватизация на проекта. Тя уточни, че преди всичко трябва да се проведе една прозрачна
процедура по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, за да се види до колко реално са
заинтересувани инвеститорите.
Преди броени дни премиерът в оставка Бойко Борисов прие членове на Китайската национална ядрена корпорация, която
има интерес към АЕЦ "Белене". На срещата той е пояснил, че проектът трябва да се реализира на пазарна основа, без
държавна инвестиция и без договори за дългосрочно изкупуване на електрическа енергия.
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√ И БСП очаквано върна мандата
Президентът Росен Плевнелиев връчи на "БСП лява България" проучвателен мандат за съставяне на правителство в този
парламент. От левицата очаквано и както многократно заявиха, също върнаха мандата. След отказа на ГЕРБ да формира
кабинет втората по големина парламентарна група получи правото да състави правителство в 43-тото Народно събрание.
По-рано лидерът на БСП Корнелия Нинова заяви:
БСП е в опозиция и ще носи отговорност, когато спечели парламентарни избори, вземе мандат и управлява страната. Ако
трета политическа сила получи мандат и прави опит за съставяне на правителство, ние оставаме в опозиция в рамките на
този парламент. Смятаме, че неговият ресурс е изчерпан, че доверието в него е изчерпано, и че трябва да се проведат
предсрочни парламентарни избори.
При отказ на първите две партии по Конституция президентът има право да връчи мандат за съставяне на правителство на
трета парламентарна група по свой избор. Очаква се това да е Реформаторският блок, който да получи мандата следващата
седмица. Днес държавният глава изрази надежда при връчването на третия проучвателен мандат да се стигне до съставяне
на кабинет.
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