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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
 
Агенция „Фокус“ 
 
√ Васил Велев, ИСС: Европейският регламент, насочен към капиталовите пазари, ще облекчи достъпа на малките и 
средните предприятия до по-евтин ресурс за развитие 
Това каза Васил Велев, зам.-председател на Икономическия и социален съвет (ИСС) и докладчик по приетата на 10 
декември 2018 г. резолюция на ИСС по „Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение 
на Регламенти (ЕС) № 596б2014 и (ЕС) № 2017/1129 във връзка с насърчаването и използването на пазарите за растеж на 
МСП“ в интервю за Агенция „Фокус“ 
Интервю на Агенция „Фокус“ с Васил Велев, зам.-председател на Икономическия и социален съвет (ИСС) и докладчик по 
приетата на 10 декември 2018 г. резолюция на ИСС по „Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета 
за изменение на Регламенти (ЕС) № 596б2014 и (ЕС) № 2017/1129 във връзка с насърчаването и използването на пазарите 
за растеж на МСП“ . 
Фокус: Г-н Велев, защо ИСС реши да вземе отношение по толкова специализиран Регламент, насочен към капиталовите 
пазари – по конкретно Регламент, който цели насърчаването и използването на пазарите за растеж на малките и средните 
предприятия (МСП)? 
Васил Велев: На първо място, защото ИСС многократно в свои актове е призовавал да се създадат по-добри условия за 
финансиране на МСП в България, включително и чрез фондовата борса. Препоръки в тази насока сме отправили и в 
приетата на предишната ни пленарна сесия резолюция „Икономически измерения за по-силна Европа“. Както посочва 
Европейската комисия (ЕК), предприетата инициатива е в основата на работната програма за Съюза за капиталовите пазари 
и има за цел да улесни достъпа на МСП до публичните капиталови пазари.  
На второ място трябва да отбележим, че близо 99.8% от работещите компании у нас са в сегмента на МСП, а българският 
капиталов пазар в момента е доминиран от такива публични компании (98%). Предложението на Европейската комисия 
би облекчило достъпа на МСП до по-евтин ресурс за развитие чрез капиталовите пазари като алтернатива на банковото 
кредитиране и затова ИСС счита, че то има голяма обществена значимост и заявява своята подкрепа за Регламента. 
Същевременно предложените промени ще създадат условия за преодоляване на прекомерната административна тежест 
върху МСП както при регистриране на публични пазари или емитиране на акции и облигации, така и по отношение на 
обема на разкриваната информация от страна на тези емитенти пред националния компетентен орган и пред 
обществеността. Това от своя страна трябва да доведе до повишаване нивото на ликвидност на пазарите за растеж на МСП, 
които са нова категория многостранни системи за търговия. 
Фокус: Г-н Велев, Вие сте не само представител на работодателските организации, но сте и дългогодишен участник 
капиталовия пазар. Според Вас какво е характерно за българския капиталов пазар и какви са основните предизвикателства 
пред него? 
Васил Велев: В резолюцията бяха откроени няколко особености на капиталовия пазар в България, които предопределят 
неговата недостатъчна популярност и разпознаваемост като източник на финансиране и съответно възможност за 
инвестиции и доходи.  
Българският капиталов пазар е доминиран от малък брой институционални участници, основно пенсионни компании. 
Хората рядко инвестират в ценни книжа, а предпочитат банкови депозити, може би поради големия спад след финансова 
криза от 2008 г. 
Друго характерно за нашата страна е това, че се търгуват принудително компании по линия на масовата приватизация, а 
същевременно най-големите български компании не са листвани на борсата. Тревожна е констатацията, че сред голяма 
част от населението липсва финансова грамотност, което води до несигурност и недоверие към капиталовия пазар. Тези 
проблеми се допълват от високите разходи при наследяване на акции и сложните процедури. Не на последно място е 
пререгулирането и постоянно променящата се регулаторна рамка по отношение на дейността на участниците в 
капиталовия пазар. 
Искам да посоча и едно българско явление –  т.нар. „спящи акции“ от масовата приватизация. Това са неактивните сметки 
на собственици, които в масовия случай поради липса на информация, на необходимите знания, а в някои случаи поради 
липса на икономически смисъл /когато таксите за наследяване превишават пазарната им стойност/ не управляват активно 
придобитата в процеса на масовата приватизация собственост. Искам дебело да подчертая, че това е тяхно, на 
собствениците право и по никакъв начин липсата на активност не нарушава никакъв закон и правила и не създава никакъв 
проблем. Точно обратното – идеите за тяхното насилствено раздвижване чрез национализация е изначално вредна. За 
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това ИСС се опита да предпази пазара ни като обърна внимание, че „анонсираният начин за решаване на проблема със 
„спящите акции“, както и начинът за съхранение на финансови инструменти, придобити на капиталовия пазар в България, 
може да се отразят негативно на сигурността на собствеността, на инвеститорската активност и като цяло – на развитието 
на капиталовия пазар у нас.“  За съжаление не бяхме чути. Концепцията бе публикувана за обществено обсъждане и ако 
не бъде спешно оттеглена ще нанесе трудно предвидими поражения на капиталовия ни пазар, а и на инвестиционния 
климат у нас като цяло.  
Фокус: Как според вас трябва да се развият нещата законодателно след приемане на Регламента и какъв е очакваният 
ефект върху капиталовия пазар у нас? Какви конкретни мерки предлага ИСС?  
Васил Велев: Предвид посочените специфики на българския капиталов пазар е от изключително значение да се създаде 
благоприятна институционална и правна рамка, която да е съобразена с икономическите условия и обществените 
отношения в страната. В тази връзка обръщаме внимание, че в Предложението за Регламент е залегнала една от трите 
европейски дефиниции за МСП, според която МСП са тези, чиято средна пазарна капитализация не надхвърля 200 млн. 
евро. Пазарите за растеж на МСП са такива, на които повече от половината търгувани компании са под този праг. Какво 
означава това за капиталовия пазар в България, където само 3 компании от регулирания пазар са над този праг, а 
останалите (98%) са МСП? Това означава, че целият наш капиталов пазар, а не негов нов сегмент, може да бъде 
квалифициран като „пазар за растеж на МСП“. Т.е. целия ни пазар е на МСП и от там с възможност за по-малко регулации. 
А при нас е точно обратното - регулациите на нашия пазар са далеч по-рестриктивни от необходимото според европейското 
законодателство за „големите“ пазари. 
Затова в резолюцията предлагаме в националното законодателство да бъдат възприети други критерии и механизми, по 
които да се отграничават допуснатите до пазар на растеж МСП от емитентите, вече придобили публичен статут.  
Според нас, два са начините за преодоляване на посочените проблеми. Единият е чрез стартиране на процедура за 
изменение на дефиницията на МСП при съобразяване със степента на развитие на българския капиталов пазар. Другият е 
чрез промяна на правилника на Българската фондова борса в частта относно изискванията, на които следва да отговорят 
емитентите за допускане до търговия на регулирания пазар на емисии на финансови инструменти, които се търгуват или 
ще се търгуват на основен или на алтернативен пазар. Същевременно е необходимо въвеждане на допълнителни критерии 
за МСП, които да обхванат предприятията, чиито финансови инструменти ще се търгуват на отделен сегмент на БФБ – пазар 
на растеж на МСП. На пазара за „големи“ да се редуцират компаниите и сведат регулациите до минимално изискуемите 
от европейското законодателство, а за пазара на МСП, където да мигрират голямата част от борсово търгуемите дружества, 
да се направят допълнителни облекчения според регламента. 
В резолюцията ИСС отново настоява основни принципи като „мисли първо за малките“, „само веднъж“, както и принципът 
за мълчаливото съгласие да намерят законово изражение и гаранция както в ЕС, така и в България. Тези мерки в 
комбинация с предвидените в коментирания Регламент ще намалят административната тежест за МСП и реално биха 
довели до ръст на българския капиталов пазар. 
 
Novini.bg 
 
√ АОБР представи приоритетите си за 2019 г. 
На пресконференция на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) бяха представени техните 
приоритети за 2019 г. 
В пресконференцията взеха участие Васил Велев - председател на АИКБ, Радосвет Радев - председател на БСК, Цветан 
Симеонов - председател на БТПП. 
Председателят на Българската стопанска камара Радосвет Радев заяви, че 2018 г. - годината на българското 
председателство, е наложила доста усилия от страна на всички работодатели.  
„Стъпка по стъпка посрещнахме 2019 г. с доста по-голямо доверие.“, каза той. 
Приоритетите на АОБР за 2019 г. са ускореното изграждане на електронно управление, насърчаване на дигитализацията 
на процесите в предприятията, насърчаване на българската икономика, битка със сивата икономика 
Електронното правителство ще бъде важно най-вече за българите и българските фирми. Това означава всички услуги да са 
електронни , посочиха от АОБР. 
Сивата икомика и корупцията са бич за всички оператори в светлата част на икономиката, каза Евгени Иванов. 
Васил Велев посочи две мерки за насърчаване на българската икономика - търговия с български продукти и създаване на 
национален фонд за реклама на България. 
Когато купуваме български продукти, част от парите отиват за заплати и пенсии, помагаме си като държава, каза Велев. 
Друг приоритет на АОБР касае измамите с ДДС. България трябва да покаже, че увеличението на данъчното бреме води до 
плачевни резултати в дългосрочен план. Нашето предложение е с още 5% да спадне данъкът върху дивидента, заявиха от 
АОБР. 
Сред приоритетите е и членство в ERM2 и Шенген, посочиха българските работодатели. 
Видео с цялата пресконференция може да гледате тук. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
Vesti.bg 
 
√ ЕК с предупреждение към България заради паспорти срещу заплащане 
В доклад Комисията посочва, че така се увеличава рискът от пране на пари, корупция и избягване на плащане на данъци 
Eвропейската комисия с предупреждение към България, причината – издаването на гражданство срещу заплащане.  
В доклад, цитиран от Ройтерс, се казва, че Европейската комисия ще предупреди страните членки на ЕС, които използват 
схеми за продаване на гражданство или постоянно жителство на богати чужденци, че това може да помогне на 
организирани престъпни групи да проникнат в блока. Според анализа така се увеличава рискът от пране на пари, корупция 
и избягване на плащане на данъци. 
Очаква се докладът да бъде публикуван в сряда. 
Агенцията разполага с чернова на документа, в която се отбелязва, че единствените три такива страни от ЕС са България, 
Малта и Кипър. 
В доклада се посочва още, че при направени проверки в тези три държави, има пропуски в информацията за произхода на 
богатството на хората, закупили тяхното гражданство. Страните също не са позволили безпроблемно идентифициране на 
онези, закупили паспортите им. 
В доклада ЕК заявява, че ще събере група от експерти, които до края на годината ще изготвят препоръки с мерки за 
противодействие на рисковете, причинени от такива схеми. 
 
БГНЕС 
 
√  Брюксел изслушва Манолова за двойния стандарт при храните  
Националният омбудсман ще представи петицията на българските граждани срещу двойния стандарт при храните и 
напитките в Европейския съюз. Изслушването на Мая Манолова ще се състои на 22 януари в Комисията по петициите в 
Европейския парламент. Омбудсманът, в качеството си на гражданин на ЕС, заедно с редица публични личности, изпрати 
на 2 октомври 2017 г. до Европейския парламент петиция за нарушение на правото на ЕС с искане за промяна в 
европейското законодателство, включително в Директивата за нелоялните търговки практики. Целта бе спиране на 
производството и разпространението на храни от една и съща марка, но с различни съставки и качество в страните-членки 
на ЕС.  
Според Манолова това е не само нарушение на правата на българските граждани, но и на гражданите от Вишеградската 
четворка, Гърция, Хърватия и Румъния, както и на принципите за функциониране на общия европейски пазар. За проблема 
общественият защитник беше сезирана от български майки, които установиха, че техните бебета консумират храни и 
напитки с по-ниско качество и в пъти по-висока цена. Това провокира Мая Манолова да предприеме редица действия и 
инициативи за преустановяване на нелоялната търговска практика, която е дискриминационна и обидна за българите.  
На 30 април 2018 г. в рамките на българското председателство на Съвета на ЕС, омбудсманът организира в София форум 
на високо равнище, под патронажа на министър-председателя Бойко Борисов, в който участваха еврокомисарят по 
правосъдие, права на потребителите и равенство на половете Вера Юрова, еврокомисарят по цифровата икономика и 
общество Мария Габриел, много европейски министри и институции от държавите-членки на ЕС. На него Вера Юрова 
представи Новия търговски механизъм за потребителите, където проблемът за двойния стандарт заема значително място 
и обяви края на двойния стандарт, както и ангажимента на Европейската комисия да предложи изменения в 
законодателството на Европейския съюз.  
 
News.bg 
 
√ От 600 до 2500 лв. за фалшив ТЕЛК 
Разкрита е престъпна схема за източване на средства от Националния осигурителен институт. Съществуват и процеси в 
държавата, които се използват като схеми за източване на средства от НОИ и здравната каса, обяви на брифинг заместникът 
на главния прокурор Иван Гешев. 
Извършени са проверки и е направен наказателно-правен анализ на документи за престъпления, свързани с получаването 
на инвалидни пенсии ТЕЛК и социални услуги. Схемата работи с фалшиви документи и е свързана най-вероятно с други 
престъпления, смята Гешев. В Силистра данните показват много висок процент на инвалидни пенсии - 28%. 
Предстоят проверки и в останалите областни градове, където процентите на инвалидни пенсии са по-ниски. 70% от 
разпитаните по време на проверките не знаят от какво са болни, дали са били хоспитализирани и как се подават документи 
за пенсии за трайно намалена работоспособност. При една от проверките на МВР се доказва, че жена, която е регистрирана 
с 93% слепота, работи като шивач. 
Главният секретар на МВР Ивайло Иванов обясни, че Разград, Силистра, Габрово, Враца и Монтана са градовете, в които 
са установени законовите нарушения. 
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1,7 млрд. лева годишно изплаща държавата за инвалидни пенсии, а това е свързано и с редица социални услуги като 
получаване на безплатни винетки, безплатни дърва за огрев, допълнителна месечна помощ, средства за рехабилитация и 
други. 
Според Гешев "поне половината от инвалидните пенсии отиват в хора, които са социално слаби, но са реално здрави". 
Стотици милиони изтичат в пясъка и не достигат до реалните хора, които се нуждаят от тях, коментира още той. Вече има 
образувани досъдебни производства. 
В Силистра, където е констатирана мрежа от посредници, срещу 600 лв. ТЕЛК-ът може да бъде получен, обясни Гешев. В 
някои градове сумата достига достига 2500 лв. 
Вината е в държавата и съответните трудово-експертни лекарски комисии, коментира Гешев. Гешев увери, че в другите 
райони също се работи активно. Всички замесени в схемата носят наказателна отговорност, обясни още той. 
За последния месец има образувани 4 досъдебни производства и 7 прокурорски преписки, съобщиха още от 
прокуратурата. 
От 2011 година броят на пенсионираните поради трайна неработоспособност е нараснал с над 2000 души, показва справка 
на НОИ. За първите девет месеца на 2018 година всяка отпусната пенсия за инвалидност пенсия е била поради общо 
заболяване. Между 60 и 70% от инвалидите по общо заболяване са на възраст под 65 години. 
 
√ КЕВР и Министерството на енергетиката без забележки към ЕРП Север 
Потреблението на клиентите на Електроразпределение Север, част от групата ЕНЕРГО-ПРО Варна, е отчетено коректно. 
Това констатираха проверяващите експерти на Комисията за енергийно и водно регулиране и Министерство на 
енергетиката по време на проверка през изминалата седмица. 
При посещението на 263 избрани на случаен принцип обекта на битови и стопански клиенти в няколко квартала на Варна, 
вилни зони и село Кичево, беше установено, че електромерите са отчетени в регламентирания срок и отразяват реалната 
консумация на клиентите. 
Експертните екипи провериха и техническото състояние на трафопостовете с голям брой присъединени клиенти в 
централни райони на Варна и в квартал Владиславово. Освен стандартното оборудване в тези съоръжения е изградено 
балансово мерене на електроенергията, което дава възможност за мониторинг и контрол на техническите и търговските 
загуби в района, който електрозахранват. 
 
Дарик 
 
√ Политическият и бизнес елит се събира в Давос 
Форумът ще бъде белязан от отсъствието на редица ключови лидери  
Световни политически и бизнес лидери се събират в швейцарския град Давос тази седмица, за да обсъдят каква политика 
да следват на фона на опасенията, породени от забавения икономически растеж, търговските войни и Брекзит, предаде 
Ройтерс.  
Световният икономически форум ще продължи до 25 януари. Въпреки че предварително обявената основна тема е 
глобализацията в периода на четвъртата индустриална революция, организаторите отделят не по-малко внимание на 
признаците за задаваща се световна криза. Те определят като основен риск за световната общност през 2019 г. растящото 
напрежение в геополитиката и икономиката. 
 Очаква се в работата на форума да вземат участие общо над 3000 души, включително представители на правителствата на 
над 100 страни и ръководители на хиляди компании от "най-високо равнище", отбелязват организаторите, цитирани от 
ТАСС. 
 Много политически лидери, включително президентите на САЩ и Франция - Доналд Тръмп и Еманюел Макрон, както и 
премиера на Великобритания Тереза Мей се отказаха да пътуват за Давос. Президентът на Русия Владимир Путин също 
няма да присъства на форума, но руските лидери не всяка година пътуват за швейцарския град, отбелязва ТАСС.  
В Давос се очаква да пристигнат канцлерът на Германия Ангела Меркел и премиерите на Израел, Япония и Италия - 
Бенямин Нетаняху, Шиндзо Абе и Джузепе Конте. Президентът на Бразилия Жаир Болсонаро ще изнесе реч, а със 
специално послание към участниците във форума ще се обърне вицепрезидентът на Китай Ван Цишан.  
Доналд Тръмп, който бе звездата на миналогодишното издание при едно от редките появявания на действащ американски 
президент на форума, отказа участие тази година заради частичното блокиране на работата на федералното правителство, 
предаде Ройтерс.  
В края на миналата седмица Белият дом оповести, че Тръмп е анулирал и пътуването на американската делегация, начело 
на която според високопоставени източници трябваше да са министърът на икономиката Стивън Мнучин и държавният 
секретар Майк Помпейо.  
Форумът в Давос е годишна среща на представители на световния политически и бизнес елит. От 80-те години на миналия 
век мероприятието има статута на едно от главните международни събития на годината. Освен политици и бизнесмени в 
дискусиите участват представители на обществени организации, научните среди, културни деятели и ръководители на 
медии. За бизнес лидерите стойността на Давос е не толкова в общите заседания, колкото във възможностите за контакти 
и споразумения встрани от основната програма, коментира Ройтерс.  
"Това е най-доброто място за обмен на идеи, създаване на връзки и пропагандиране на марката", посочва Чън Линчевски, 
главен изпълнителен директор на Прикъгнайз (Precognize), софтуерна стартъп компания с централа в Израел. "Това е едно 
от онези места, където за няколко дни срещаш хора, които трудно ще срещнеш иначе", заявява Линчевски, който е платил 
50 000 швейцарски франка (50 495 долара), за да присъства на събитието. 
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√ Екатерина Захариева приветства 40-годишното партньорство между ЕС и АСЕАН  
Двайсет и втората среща на външните министри ЕС-АСЕАН се проведе в Брюксел. От страна на Европейския съюз 
съпредседател на форума бе Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Федерика Могерини, а 
от страна на АСЕАН - външният министър на Сингапур Вивиан Балакришнан. България бе представена от заместник 
министър-председателя и министър на външните работи Екатерина Захариева, съобщиха от МВнР. 
Министрите приеха съвместна декларация с фокус върху 4 приоритета, определящи целите на отношенията между двата 
регионални блока: бъдещето на отношенията, сигурност, свързаност и търговия и икономика. 
ЕС и АСЕАН изразяват принципно съгласие за издигане на отношенията на ниво стратегическо партньорство, като 
детайлите по времевата рамка ще бъдат допълнително уточнени.  
Вицепремиерът Захариева приветства 40-годишното партньорство между ЕС и АСЕАН. Важен аспект от това 
сътрудничество е постигане на целите на устойчивото развитие. Министърът припомни историческия момент през 2015 г. 
с приемане на Дневния ред за устойчиво развитие 2030. 
"От особено значение е фокусът върху децата и образованието, както и тяхното запознаване с устойчивия начин на живот. 
Моята страна е активно ангажирана в този процес", заяви българският първи дипломат.  
България придава приоритетно значение на отношенията с държавите от Югоизточна Азия предвид динамичното 
икономическо развитие и ролята на АСЕАН като ядро и двигател на интеграционните процеси в Азиатско-тихоокеанския 
регион. АСЕАН заема важно място във външната политика на страната ни както от гледна точка на изградените традиции в 
двустранните отношения с редица държави, така и по линия на засиленото партньорство ЕС-АСЕАН в политическата, 
икономическата и социално-културната сфера. 
Като член на ЕС България участва редовно в диалога ЕС-АСЕАН на министерско и друго ниво, като дава своя принос за 
формирането на общите позиции на ЕС и постигането на консенсус между двата регионални блока. 
АСЕАН е геополитическа и икономическа организация на държавите от Югоизточна Азия, която е създадена през 1967 г. в 
Банкок и включва 10 страни: Индонезия, Малайзия, Филипини, Сингапур, Тайланд (основатели), Бруней, Виетнам, Лаос, 
Мианмар и Камбоджа.  
Официални отношения между ЕС и АСЕАН са установени през 1977 г., като от 1978 г. на всеки две години се провеждат 
Срещи на външните министри ЕС-АСЕАН, които са основен формат на политическия диалог за преглед на постигнатите 
резултати и взимане на решения за бъдещите цели и обхват на сътрудничеството. През 2007 г. отношенията са издигнати 
на ниво засилено партньорство. ЕС е основен партньор на АСЕАН в областта на развитието и водещ донор на АСЕАН, както 
и основен външен инвеститор. 
Основни теми във фокуса на внимание в отношенията ЕС-АСЕАН са: свързаността, регионалната интеграция и изграждането 
на Общност на АСЕАН чрез използване на опита на ЕС; споразуменията за партньорство и сътрудничество (РСА) между ЕС 
и държави от АСЕАН; споразуменията за свободна търговия между ЕС и отделни държави от АСЕАН и възобновяването на 
преговорите за междурегионално споразумение (FTA); финализирането на междурегионално споразумение за въздушен 
транспорт (САТА); морската сигурност; климатичните промени и управлението на бедствия; борбата с тероризма и 
трансграничната престъпност. 
Регионът е 5-та по големина икономика в света и 3-та в Азия с общ БВП 2.8 трилиона щ.д. (2017 г.), БВП на глава от 
населението 4308 щ.д. (2017) и 5.3 процента годишен ръст на БВП (2017 г.); общият обем на търговията е 2.6 трилиона щ.д. 
(2017 г.); основни търговски партньори са Китай, ЕС, САЩ, Япония и Република Корея; преките чуждестранни инвестиции 
са 135.6 млрд. щ.д. (2017 г.) с водещ външен инвеститор ЕС (18.3 процента от общия обем ПЧИ). 
 
√ България и Тайланд активизират двустранните си отношения  
Заместник министър-председателят и министър на външните работи Екатерина Захариева разговаря в Брюксел с 
тайландския си колега Дон Прамудвинай, съобщиха от пресцентъра на Министерството на външните работи. 
Срещата - първа на ниво външни министри на двете страни от 2012 г. - се състоя в контекста на министерската среща ЕС-
АСЕАН, която се провежда днес в белгийската столица. От 1 януари 2019 г. Кралство Тайланд пое председателството на 
АСЕАН.  
Министрите Захариева и Прамудвинай обсъдиха широк кръг от двустранни въпроси и теми от международния дневен ред. 
Двамата първи дипломати се обединиха около мнението, че ще работят за задълбочаване на двустранните контакти 
между България и Тайланд, които се основават на традиционно приятелство между двата народа. Първа конкретна стъпка 
в тази посока ще бъде провеждането на политически консултации между външните министерства.  
Екатерина Захариева представи сферите, в които е възможно сътрудничество между бизнеса от двете държави, сред които 
високите технологии, а министър Прамудвинай изтъкна, че за допълнителното увеличаване на българските туристи в 
неговата страна би допринесло и евентуалното откриване на директна самолетна линия. 
Пътуваме до Тайланд с безплатни визи до края на април 
Активизирането на политическия диалог трябва да даде стимул на бизнеса в двете страни да използва все още 
нереализирания потенциал за икономическо сътрудничество. Със своето стратегическо положение в сърцето на 
Балканския полуостров България е естествена връзка между Европа и Азия. Отлични възможности за сътрудничество 
съществуват и в сферата на туризма, който е един от най-динамично развиващите се сектори в България. Предвид големия 
брой български туристи, които ежегодно посещават Тайланд, двамата министри обсъдиха и възможността да бъде 
възобновена дейността на закритото преди 8 години българско посолство в Банкок. 
Паралелно с развитието на двустранните отношения сме готови да допринесем и за развитието на сътрудничеството 
между ЕС и Тайланд, подчерта министър Захариева. Оценяваме усилията за провеждане на парламентарни избори в 
Тайланд през пролетта, които ще бъдат важна стъпка за гарантирането на стабилност и просперитет на страната. 
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В. Монитор 
 
√ 21 млн. лева в бюджета за здраве в София 
21 млн. лева са заложени за здравеопазване в актуализирания бюджет на Столична община. Това стана ясно от думите на 
кмета на София Йорданка Фандъкова, която заедно със своя заместник Дончо Барбалов отбеляза Бабинден в Първа АГ 
болница „Света София“. Двамата присъстваха на ритуала "миене на ръце". 
Така 10 млн. лв., от тези общо 21 млн. лв., ще са за за дофинансиране на общинските болници. Други около 6,5 млн. лв. ще 
отидат за инвестиции, а около 5 млн. лв. за строителство на нови детски ясли. По думите на Фандъкова ще бъдат изградени 
две сгради за яслени групи в районите "Триадица" и "Красно село", тъй като там има недостиг. 
В общинската програма за медицински сестри ще бъдат включени и стипендии за подготовка на акушерки, съобщи 
Фандъкова. Идеята е подготвените кадри да работят в общинските болници. 
Инвестициите на общината в болница „Света София“ са около 1,5 млн. лв., а лечебното заведение е получило общо около 
2,5 млн. лева. Направена е цялостна реконструкция на три отделения в болницата. Фандъкова инспектира изцяло 
обновеното отделение по хирургия на млечната жлеза, като общината е финансирала ремонта с 250 000 лв. В двете 
общински АГ болници за миналата година са се родили 4758 бебета, а в "Света София" от началото на тази година - 140 
бебета. 
Дончо Барбалов пък коментира актуализирания проект на бюджет на общината. Увеличен е бюджетът за купуване на нови 
влакове за третата линия на метрото. По думите на Барбалов - по оперативната програма се доставят 20 влака, а 
предложението е да бъдат купени още 10 влака, че да има достатъчна честота на движение на влаковете. Има и 
завишаване на парите за отчуждаване на имоти. При първоначалния вариант парите са били 8 млн. лв., а сега се предлага 
да са 10 млн. лв. 
На 100 % пък е изпълнението на приходите за 2018 г., като най-много са от имотния данък, както и данъците за МПС, такса 
„смет“ и данък за възмездно придобиване. 
Иначе самият Барбалов коментира в профила си във Фейсбук параметрите на бюджета на София. И през 2019 г. общината 
ще инвестира в инфраструктурата на града, като приоритетите са за осигуряване на по-чиста околна среда и подобряване 
на качеството на въздуха. С около 90 млн. лева поече са парите в капиталовата програма. Самият бюджет трябва да се 
одобри на сесията на СОС на 31 януари. С 2 млн. лева ще се повече парите за отчуждаване. Основните проекти са за 
изграждане на паркове, градини и зелени площи, както и тези в транспортната инфраструктура, изграждането на третия 
метродиаметър, модернизацията на градския транспорт, закупуването на 13 нови трамвая и др. 4,5 млн. повече са и парите 
за образователна инфраструктура. През годината ще се изграждат общо 16 детски градини и ще бъдат пуснати в 
експлоатация 6 детски заведения, а с нови корпуси ще се разширят две самостоятелни детски ясли за общо 5 млн. лева. 
Така недостигът в яслите щял да се намали със 120 места. 22 млн. лв. ще бъдат отпуснати през т.г. допълнително и за 
покупката на 10 нови метровлака. Мотрисите са на обща стойност 88 млн. лв. и ще бъдат доставени в рамките на 3 години. 
Така новите мотриси за третата метролиния в София стават  общо 30. Близо 5 млн. лв. са предвидени за изграждане и 
реновиране на детски площадки по районите, а за основен ремонт на паркове и градини са разчетени 9,9 млн. лв.  
 
Investor.bg 
 
√ Последната година на нулевите лихви 
2019 г. ще мине под знака на Банковия съюз и еврозоната  
Банковите лихви са най-обсъжданата тема в България през последните години. 
През 2007 г. бизнесът взимаше кредити с лихва между 8 и 9%, през тази година финансирането падна на нива между 2,7 и 
4%. Преди финансовата криза заемите за домакинствата се отпускаха при 12%, но сега потребителите ги намират между 8 
и 9%, докато при жилищните кредити спадът е в диапазона 3 –  8%. 
Станахме свидетели и на отрицателни лихви при спестяванията на бизнеса. През октомври банковата статистика 
регистрира най-голямото намаление при новите договори, които фирмите са сключвали за влоговете си в евро – минус 
0,02%. 
На отрицателна територия 
Основната причина за намаляващата доходност по депозитите са отрицателните лихви, с които Българската народна банка 
(БНБ) и Европейската цетрална банка (ЕЦБ) облагат свръхрезервите на търговските банки. Въпреки ръста на кредитирането, 
липсата на достатъчно добри инвеститорски проекти не е в състояние да компенсира изпреварващия ръст на 
спестяванията. Бизнесът и гражданите предпочитат сигурността на банковия депозит, макар и покрит с гаранция до 100 
хил. евро. 
Каква ще бъде банковата политика по отношение на лихвите ще зависи от паричния ресурс, с който разполагат кредитните 
институции, но въпреки лихвидността, банкерите вече дадоха заявка, че поскъпването предстои. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

 

Депозити на сектори нефинансови предприятия и домакинства (нов бизнес), октомври 2018 

 
 
Цената на капитала 
Очакванията са в средата на 2019 г. новите проекти на бизнеса да се реализират при нови, по-високи лихви. 
Подобен сценарий очаква и потребителите, за които обслужването на заемите ще зависи от цената на парите. 
А увеличение в цената на капитала ще настъпи заради очакваните структурни промени в европейската, а оттам и в 
българската икономика. 
Замяната на “меката” парична политика на ЕЦБ ще рефлектира с по-високи лихви и по-труден достъп до кредит. Очаква се 
средствата, необходими за плащане на по-високите лихви, да бъдат за сметка на потребление и инвестиции в реалния 
сектор. 
 

Кредити на сектор нефинансови предприятия (нов бизнес), октомври 2018 

 
 
Предупреждения за рецесия 
БНБ нееднократно предупреди за зависимостта на България от външни шокове. 
За малка икономика като българската, състоянието на еврозоната през следващите няколко години пряко ще влияе върху 
българските предприятия, от чиято производителност ще зависи оцеляването им. Като се има предвид колко силно са 
интегрирани фирмите ни в доставката на машини, оборудване и компоненти за своите контрагенти в развитите икономики, 
само конкурентните им предимства могат да ги запазят като предпочитани партньори. 
Краят на евтините кредити 
Промяна при лихвите ще има, предупреждават експертите и като аргумент за това посочват завърналата се инфлация и 
предстоящия край на паричните стимули в еврозоната. При обръщане на лихвения цикъл, при забавена икономическа 
активност, банките първи ще усетят кредитния риск в балансите си. 
Сега брутният дял на необслужваните кредити и аванси в банковата система надхвърля средния показател за Европейския 
съюз и еврозоната, но на системно ниво делът на извършеното провизиране на брутните необслужвани кредити и аванси 
е по-висок. 
Новият бизнес цикъл ще рефлектира най-вече в лихвената политика на кредитните институции. Повече от две години БНБ 
публично предупреждава за по-силно фокусиране върху управлението на кредитния риск. 
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„Едно предстоящо обръщане на лихвения цикъл, евентуално съчетано със забавена икономическа активност, ще доведе 
до натрупване и реализиране на повече кредитен риск в банковите баланси. Това изисква адекватна оценка и политики от 
страна на банките“, коментира управителят на централната банка Димитър Радев. 
Опасенията са, че банките разхлабват стандартите при отпускане на заеми и евентуална промяна в платежоспособността 
на клиентите, ще създаде риск за обслужване на кредитите. Това се отнася най-вече за жилищните заеми. 
Според статистиката през последните 20 месеца жилищните кредити нарастват с близо 1,6 млрд. лева, а потребителските 
– с над 1,7 млрд. лева. Само за последните 12 месеца до октомври потребителското кредитиране расте с 15,8%, жилищното 
– с 10%, а отпуснатите на бизнеса заеми отбелязват увеличение с 4,8% на годишна база.   
Ръстът на кредита се дължи както на засиленото вътрешно търсене като отражение на нарасналата конкурентоспособност 
на икономиката. В резултат на нея се увеличи заетостта, има ръст и на заплатите. Кредитната експанзия се насочи най-вече 
към строителство, инвестиции в имоти и покупка на стоки с дълготрайна употреба. 
Либералност в кредитните стандарти 
„Но докато кредитирането расте с много бързи темпове, икономиката вече е под върховата си форма, което означава, че 
е трябва подготовка за следващия негативен икономически цикъл“, коментира подуправителят на БНБ Калин Христов. Той 
напомня, че преди две години растежът се движеше от износа, но сега е доминирн от потреблението и това се вижда от 
банковата статистика. – Има масирано преоценяване на лихвите по депозитите, което се пренесе при кредитите. От 
средата на 2015 г. има спад на лихвения марж с 1,5%.“ 
Според него има масирано преоценяване на риска в двете страни на баланса – на лихвите по депозитите на домакинствата 
и допълнителния стимул за ливъридж – да се вземат парите от домакинствата, затова има и такъв ръст при ипотечните 
заеми. 

 
Кредити на сектор домакинства (нов бизнес), октомври 2018 

 
 

„При намаления лихвен марж банките потърсиха увеличение в платежните услуги, но дори и този потенциал е изчерпан, 
убеден е банкерът и прогнозира, че предстоящата „нормализация“ на лихвените нива, която ще настъпи при предстоящия 
бизнес цикъл, първо ще започне при депозитите и ще се принесе при кредитите.“ 
При новия цикъл ще има ново провизиране, което ще доведе до намаляване на печалбите на банките. 
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Как домакинствата ще понесат увеличението на лихвите, особено при ипотечните кредити, Калин Христов определи като 
политико-икономически въпрос, като подчерта, че домакинствата са и гласоподаватели, а това носи риск, който трябва да 
се мисли и управлява отсега. 
Петър Андронов, председател на управителния съвет на Асоциацията на банките в България и главен изпълнителен 
директор на ОББ, също предупреди, че „такова бурно кредитиране не винаги води до растеж на БВП“. Той е на мнение, че 
растежът на кредита е знак за внимание. 
Банкерът препоръча да се намалят ценовите дисбаланси, които да се корегират „по-остро, когато има сигнал за увеличение 
на лихвите“ при промяна с намаление в потреблението, инфлация, безработица. Андронов смята, че конкуренцията между 
банките и високите нива на ликвидност в момента кара потребителите понякога да са неразумни, заради което могат да 
възникнат затруднения с погасяването на взетите заеми. 
„Когато склонността на хората да спекулират бъде подхранена от банките и стигне до размери, в които получават лесно 
пари и инвестират в нещо, което не им е от първа необходимост, то вниманието ни трябва да се повиши“, предупреди той. 
Влизането в еврозоната  
Поредното предизвикателство пред финансова система е да докаже своята стабилност в процеса на присъединяване към 
еврозоната. Преди влизане във Валутния механизъм II (ERM II) балгарските банки трябва да докажат своята ефективност. 
По думите на управителя на БНБ „банковият ни сектор е стабилен, в подобряваща се кондиция през последните три 
години“. 
На системно равнище основните показатели за капиталова адекватност, ликвидност и рентабилност са над средните за 
Европейския съюз. Равнището на необслужваните заеми е все още високо, но с ясно изразена тенденция на намаление. 
Затова и очакванията са планираната проверка от ЕЦБ, която ще направи задълбочена оценка на банките през 2019 г., да 
не установи системни проблеми. 
Шест банки ще бъдат "прекарани" през преглед на активите и стрес тестове от Европейската централна банка. 
„Предстоящата проверка ще бъде "щампа за качество", заяви на банкерския празник финансовият министър Владислав 
Горанов. 
Той прогнозира, че през лятото на следващата година ще можем да се поздравим с една дълго чакана новина – „да си 
върнем част от суверенитета, присъединявайки българския лев към ERM II, след което почти по естествен път ще дочакаме 
времето за еврозоната". 
„Еврозоната не е чудо, няма да реши автоматично проблемите ни, няма да ни заведе в рая. Но здравият разум ни казва, 
че това е по-добрият път за нас“, смята Петър Андронов. 
В рамките на една година ще има яснота кога и как ще се присъединим към банковия съюз. 
Въпреки прогнозите, че бъдещото въвеждане на еврото няма да доведе до сериозно нарастване на инфлацията, отсега се 
знае, че цените ще се доближават до средните равнища в Европа в резултат на реалната конвергенция. 
Хармонизация на закони 
Подготовката за влизане в ERM II не мина без промени в банковите закони. 
Законът за БНБ и Законът за кредитните институции трябва да стегнат надзора над кредитните институции. С 
макропруденциалната политика на централната банка ще се прилагат задължителни изисквания към банките, свързани с 
техните отношения с кредитополучателите. Тези изисквания ще са задължителни по отношение на банковия капитал и ще 
налагат ограничения за съотношението между кредит и обезпечение, или между кредит и доход на кредитополучателя.  
Целта е да се предотврати прекомерна задлъжнялост на кредитополучателите, но и да се повиши устойчивостта на банките 
при материализирането на системен риск. 
Консолидация в национален мащаб 
Банковият сектор е един от най-привлекателните за разширяване на бизнес потенциала. Консолидацията на банките се 
прави за споделяне на риска, затова и по-малките банки се стремят да станат част от по-големи финансови структури. В 
България този процес има своята динамика и трансформацията със сливанията в България осигурява по-голяма стабилност 
на банковия сектор, а с разширяване на пазарната територия се елиминира нездравословната надпревара. 
Тази година приключи продажбата на ТБ Виктория на Инвестбанк, Пощенска банка обяви, че придобива българското 
поделение на Piraeus, а Банка ДСК получи разрешение от всички регулаторни органи за покупката на SG Експресбанк. След 
като приключи сделката за консолидация между Банка ДСК и SG Експресбанк, новата банка може да стане пазарен лидер 
и да размести конфигурацията на банковата система, а от новите продукти и услуги да спечелят потребителите. 
 
√ Недостигът на лични лекари се изостря 
Необходимо е младите лекари да бъдат стимулирани от адекватно заплащане, смята д-р Георги Миндов  
София изпитва недостиг на лични лекари - те са вече под 800. През 2000 г. в столицата имаше над 1000 лични лекари, каза 
д-р Георги Миндов, Дружество на софийските общопрактикуващи лекари, в предаването "Бизнес старт" по Bloomberg TV 
Bulgaria. 
"Броят намалява по различни причини. Случващото се е в резултат на политика в здравеопазването. От 70% до 80% от 
прегледите в страната минават през личните лекари. Ежегодно те реализират 30-35 млн. прегледа. Въпреки това бюджетът 
е неостойностен. Ние получихме най-малкото увеличение в размер на 5,2%", обяснитой. 
Необходимо е младите лекари да бъдат стимулирани от адекватно заплащане, смята д-р Георги Миндов. "В момента най-
ценен е човешкият ресурс. Българският лекар постоянно е под натиск", посочи Миндов. 
"Най-високият дял на лични лекари е в Северозападна България, като това се дължи на популацията. В София има голям 
недостиг заради концентрацията на много хора, а лекарите в Северозападна България в по-голямата си част са в пенсионна 
възраст и не биха могли да дойдат в София. От друга страна трябва да се удвоят, дори утроят плащанията в сектора, каза 
медикът. 
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√ Липсва интерес към българското разширение на „Турски поток“ 
Условията и транзитните такси ще бъдат намалени при следващия опит да бъдат намерени желаещи да 
експлоатират тръбата  
Трите компании, които са проявили интерес към разширението на газопровода „Турски поток“ на българска територия, не 
са заявили достатъчни количества, за да има икономическа изгода от осъществяването на проекта. Това е станало ясно 
след приключването на първия етап от пазарния тест, който се очакваше да определи дали проектът може да бъде 
икономически обоснован. 
От „Булгартрансгаз“, която трябва да построи проекта за новия транзитен газопровод от турската до сръбската граница, 
обясниха, че за следващия етап са променили условията. 
Цената за резервиране на капацитета на тръбата ще бъде намалена, а същевременно срокът за това ще бъде увеличен от 
15 на 20 години, предава БНР. 
Общата стойност на проекта се очаква да е 2.8 млрд. лв. 
Още при обявяването на пазарния тест преди месец изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ Владимир Малинов 
обясни, че тръбата ще се строи, само ако резултатите от пазарния тест са положителни и гарантират предвидените приходи 
от тръбата. 
Условията на теста бяха критикувани още тогава от един от участниците - руската „Газпром Еспорт“, която заяви, че 
транзитните такси са много високи. 
Резултатите от следващия етап на пазарния тест ще станат ясни на 25 януари. 
 
БНТ 
 
√ Преговори в Брюксел за бъдещето на пакета "Мобилност" и доставките на газ към ЕС  
В Брюксел се проведоха важни за икономиката в Европа срещи. Транспортната комисия в Европейския парламент обсъди 
позицията й за бъдещето на пакета "Мобилност" и дали той може да се гласува от депутатите. Газовите доставки пък бяха 
тема на разговор между представители на Еврокомисията, Русия и Украйна. 
Транспортната комисия в Европейския парламент не излезе с единна позиция по въпросите за бъдещето на пакета 
"Мобилност".  
След проточили се с часове преговори, координаторите не се разбраха дали пакетът може да бъде гласуван от депутатите. 
Българската позиция беше промените да бъдат отложени за новия състав след евроизборите. 
Днес имаше и много важна среша между зам.-председателя на ЕК, външния министър на Украйна и министъра на 
енергетиката на Русия. Тримата обсъдиха доставките на руски газ през Украйна към ЕС. 
Сегашният договор изтича в края на годината и трябва да има политическо решение какво ще стане с тези доставки в 
контекста на обтегнатите отношения между Русия и Украйна. Гаранциите на Русия са, че криза в доставките тази зима няма 
да има. 
Марош Шефчович, зам.-председател на ЕК: Сигурността на газовите доставки тази зима също бяха дискутирани и добрата 
новина е че всичко е наред, под контрол и не предвиждаме никакви усложнения тази зима. 
Следващият кръг от политическите преговори ще бъде през май. 
 
√ 15% е младежката безработица в Северозападна България  
Основен проблем за младите хора в Северозападна България е нарушената връзка между учител, ученик и родител. Това 
показва проект по програма "Еразъм плюс" на Сдружение "Младежки глас". Подобряването на връзката би увеличило 
желанието за посещение на училище. 
Младежката безработица в региона достига 15%. Според участниците в проучването липсва информация за дуалното 
образование и настояват за кариерно ориентиране още от ранна възраст.  
Зам-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова отбеляза, че министерството готви мерки, сред които 
и програма за стажуване на работното място. 
 
В. Стандарт 
 
√ България в топ 3 на страните с най-стабилен ръст на БВП 
Икономическият растеж на Централна и Източна Европа /ЦИЕ/ обещава да запази стабилния си ритъм и през тази година. 
Потреблението, преките чуждестранни инвестиции, европейските фондовете и дигиталната трансформация ще бъдат 
ключовите фактори за растежа в региона, стана ясно по време на годишния икономически форум Euromoney 2019. В 
рамките на форума експертите на УниКредит представиха изгледите и прогнозите си за развитие за региона на Централна 
и Източна Европа (ЦИЕ). 
България, Словакия и Унгария ще покажат най-стабилния ръст на БВП за региона през 2019 г., стана още ясно по време на 
събитието. 
Икономическият растеж в ЦИЕ ще запази своя стабилен ритъм през 2019 г. 
В последните години ЦИЕ потвърди способността си да генерира растеж. Очаква се икономическата среда в региона да 
остане благоприятна и през 2019 г: Ръстът на БВП се предвижда да остане стабилен в повечето държави (около 3% или по-
висок), макар и с известно циклично снижаване.   След цикличния връх, постигнат през 2017 г. (4.6% с изключение на Русия 
и Турция) и среден ръст на БВП от 3.7% през 2018 г., икономическият растеж на региона се очаква да остане над 
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потенциалния за 2019 г. (около 3.2% средно), но може да се забави през 2020 г. в резултат от потенциално по-слабата 
глобална търговия. 
Държавите от ЦИЕ в ЕС имат потенциал да изпреварят други региони с бързо развиващи се пазари благодарение на по-
малката си зависимост от притоци на чуждестранни капитали в ЦИЕ, по-големите възможности за фискални стимули, по-
благоприятните финансови условия, достъпа до европейски фондове и положителния ефект от намаляващите цени на 
стоките. Словакия, България и Унгария ще покажат най-стабилния ръст на БВП за региона през 2019 г. Основните спънки 
пред икономическия растеж на ЦИЕ са затягането на пазарите на труда особено в Чехия и Унгария и вероятно тежкият 
Брекзит, който ще причини щети поради новите търговски бариери, които ще възпрепятстват както износа, така и 
инвестициите в ЦИЕ. Словакия и Чехия са най-уязвимите пазари на ЦИЕ по отношение на ограниченията, причинени от 
Брекзит. Русия и Турция могат да следват различни трендове, какъвто е случаят през 2018 г. 
Факторите на растежа: потребление, преки чуждестранни инвестиции, фондове на ЕС и дигитална трансформация  
Вътрешното търсене и особено потреблението, подпомогнати от ниското ниво на безработица и увеличените 
възнаграждения, ще бъдат основните източници на растеж за икономиките на ЦИЕ, докато износът ще подлежи на 
възможно циклично забавяне в следващите няколко години. 
Преките чуждестранни инвестиции в историческа перспектива са един от основните фактори на икономическа 
трансформация в региона. Особено от гледна точка на трансфера на технология и познания, ще останат важни, макар и не 
до такава степен, в каквато са били през предходното десетилетие. В някои сектори ЦИЕ се превърна в производствено 
подразделение на Западна Европа като преките чуждестранни инвестиции постепенно променяха своя обхват, за да се 
фокусират върху по-напреднали производства и все повече включваха сектора на обслужването. Съотношението на 
преките чуждестранни инвестиции към БВП остана над 2.5% в периода 2016-2018 г. и се очаква да остане на подобно ниво 
в следващите няколко години. Ролята на международните компании в региона остава значителна: добавената стойност от 
чуждестранни компании е повече от 40% от общата добавена стойност (заместител на БВП) за страни като Унгария, 
Словакия, Румъния и Чешка република, които освен това са най-интегрираните във веригата на добавената стойност в 
Европа. 
Преките чуждестранни инвестиции се допълват от приноса от фондовете на ЕС за страните от ЦИЕ, които влизат в състава 
на ЕС. Фондовете на ЕС съставляват 2.9% от БВП средно в периода 2014-2020 г. (150 млрд. евро за ЕС - ЦИЕ с изключение 
на Полша), при което 2019-2020 са най-важните години от гледна точка на усвояването на средствата от европейските 
фондове. 
Дигиталната трансформация предоставя допълнителни възможности за растеж в региона. Достъпът до интернет в 
държавите от ЦИЕ се увеличи с 20% от 2010 г. насам и сега почти 75% от населението използва интернет. Достъпът до 
мобилни устройства в държавите от ЦИЕ е 120% от гледна точка на абонамент за мобилни устройства на всеки 100 човека. 
Тези метрики в страните от ЦИЕ са сравними с повечето западноевропейски пазари, но с по-висока скорост на 
конвергенция през последните години. 
Значителен дългосрочен потенциал в банкирането в ЦИЕ 
Очаква се ръст от около 4-4.5% на кредитирането (ЦИЕ с изключение на Русия и Турция) в ЦИЕ през 2019 г. Кредитирането 
в банкирането на дребно нараства повече от корпоративното кредитиране. Причините са: по-високите разполагаеми 
приходи, по-ниската безработица и по-високото потребление. Увеличеният интерес към банкирането на дребно през 
последните години се вижда и от стратегиите на УниКредит от гледна точка на синергии с други бизнес сфери като 
застраховане, управление на активи, лизинг и по-общо - партньорства. При кредитирането чрез опростяване и улесняване 
на кредитните процеси (напр. консолидиране на платформите през множество канали за кредитиране, оптимизиране на 
анализа на кредитния риск) и чрез дигитализация (подобряване на цялостното клиентско преживяване и канали) за 
предлагане на индивидуални решения от гледна точка на продукти и тяхното предоставяне, все още има потенциал за 
растеж в банките от ЦИЕ. 
Настоящият цикъл на кредитиране се различава от този в миналото, тъй като ликвидните позиции на банките от ЦИЕ са се 
подобрили и ситуацията от гледна точка на качество на кредитите не може да се сравни с тази в миналото (коефициентът 
на необслужваните кредити се придвижи от 14% през 2014 г. до 5% през 2018 г. средно за ЦИЕ с изключение на Турция и 
Русия). 
Освен стабилният икономически растеж, дългосрочният потенциал на банкирането в ЦИЕ се вижда и в ниското банково 
участие от гледна точка на съотношението кредити към БВП. Докато много страни от еврозоната имат съотношение 
кредити към БВП по-високо от 100%, всички пазари в ЦИЕ понастоящем имат съотношение по-ниско от 70%, а Румъния, 
Унгария, Сърбия и Русия дори по-ниско от 50%. Освен това ниското съотношение на кредити към депозити, значително по-
ниско отколкото преди няколко години (всички пазари от ЦИЕ освен Турция имат съотношение кредити към депозити по-
ниско от 100%, а повечето пазари от ЦИЕ, по-специално Чешка република, Унгария, България, Румъния, Словения, Хърватия 
и Русия - около 70-75%), също допринася за този потенциал, както и по-масовото използване на дигиталното банкиране. 
По отношение на последното, понастоящем нивото на използване на дигиталното банкиране в ЦИЕ е по-ниско, но бързо 
се увеличава. Използването на интернет банкиране се увеличи повече от два пъти в периода между 2010 и 2017 г. в Чешка 
република, Унгария, Турция, Сърбия, Румъния и България. Освен това е било използвано в значително по-голяма степен в 
сравнение с интернет за онлайн покупки в региона. 
Занапред банковият сектор в ЦИЕ ще продължи да подобрява своята ефикасност по отношение на изчистването на 
кредитния портфейл и по-сериозното фокусиране върху приходите и растежа. Състезанието за пазарен дял продължава и 
има потенциал и от гледна точка на сливания и придобивания. По отношение на банкови приходи в сравнение с предходни 
години, нетният лихвен приход се възстановява от ниските си нива през 2015-2016 г. и през 2019 г. се очаква да съставлява 
две трети от приходите в банковия сектор в ЦИЕ. 
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Разходите също се увеличават, при което се усеща натиска на възнагражденията, при все че съотношението 
разходи/приходи се очаква да остане стабилно в периода 2020-2023 г. и да не повтори значително подобрените стойности 
от предходните години. Цената на риска от гледна точка на провизиите за загуби по кредити спрямо брутното кредитиране, 
се очаква да остане много ниска (77 б. п. п. за ЦИЕ с изключение на Русия и Турция), но постепенно да се нормализира. 
Подобреното качество на активите - по-ниският процент на необслужваните кредити се отразява в по-ниски разходи за 
провизии за загуби по кредити - е било основен фактор за генериране на доходност през последните години: доходността 
за пазарите на ЦИЕ е нараствала постоянно година след година в периода от 2013 до 2017 г. Възвръщаемостта на 
собствения капитал, например, е понастоящем около 10% на ниво банкова система (ЦИЕ с изключение на Турция и Русия) 
и се очаква да остане на същите нива. 
„Икономическият прогрес в ЦИЕ през последните две десетилетия е забележителен. Регионът е добре снабден с банки, 
високоликвиден и се характеризира с високо ниво на конкуренция. С нашата солидна лидерска позиция и сериозния ни 
ангажимент към региона, УниКредит ще продължи да подпомага икономическия растеж на пазарите на ЦИЕ, в които ние 
работим. Регионът на ЦИЕ е и ще продължи да бъде основен фактор на растежа на УниКредит”, каза Карло Вивалди, 
директор на УниКредит за ЦИЕ, на годишния форум на Euromoney. 
„Бързо променящата се бизнес среда и предизвикателствата, наложени от дигиталния пейзаж, заедно с потребността от 
постоянно подобряване на клиентското преживяване, станаха едни от най-важните области за инвестиране на 
компаниите. В настоящия конкурентен пазар това са императивите за пазарните лидери, тъй като клиентите очакват 
техните доставчици на финансови услуги да поддържат ритъма на промяната. В резултат от това интеракциите, които 
клиентите осъществяват със своите банки, се характеризират от все по-нарастваща степен на автоматизация чрез 
дигиталните процеси”, добави Андреа Диаманти, директор на Корпоративно инвестиционно и частно банкиране за ЦИЕ в 
УниКредит. 
През 2018 г. станахме свидетели на усилена дейност по сливания и придобивания в банковия сектор на ЦИЕ. Миналата 
година видяхме организиран изход на гръцките банки от югоизточните европейски пазари, консолидацията на 
държавните банки в Русия под ръководството на централната банка и обявените приватизации в Словения и Сърбия. След 
динамичната 2018 г. ще очакваме да видим подобна силна пазарна дейност през 2019 г., задвижвана от югоизточните 
европейски пазари, благодарение на сделки и първично публично предлагане, които вече са били обявени, намаляване 
на рисковите експозиции от някои регионални групи и в резултат от приватизациите в дадени страни (като Словения и 
Сърбия), беше заключено още по време на семинара на Euromoney, на който домакин беше УниКредит. 
Регионът ЦИЕ – Ключов фактор за растежа на УниКредит 
“ЦИЕ продължава да бъде важен фактор за растежа на УниКредит с още по-засилена лидерска позиция и още по-голям 
ръст от клиенти през 2018 г. Ние сме най-големият кредитор в региона (64.2 млрд. евро) с 11.7% пазарен дял (банкиране 
на дребно и корпоративно банкиране) в кредитирането и стабилен ръст през последните 5 години. УниКредит се класира 
на първо място в ЦИЕ като цяло от гледна точка на общ брой активи и в топ 5 в повечето страни от ЦИЕ поотделно“, каза 
по време на форума Euromoney Карло Вивалди. 
Клиентската база на УниКредит в ЦИЕ нараства постоянно спрямо нашата цел от 2.6 милиона нетни нови клиенти до края 
на 2019 г. Качеството на портфейла също се подобрява с коефициент на брутни необслужвани експозиции, намален с 229 
б.п. (от 8.9 до 6.5%) през септември 2018 г. в сравнение със септември 2017 г. 
В резултат от това възвръщаемостта на разпределения капитал отбелязва 15.7% за първите девет месеца от 2018 г., което 
още веднъж подчертава стабилната печалба на подразделение ЦИЕ. Освен това мобилните банкови потребители се очаква 
да нараснат от 38.2% от всички клиенти през третото тримесечие на 2018 г. до 47% за следващата година, стана ясно още 
по време на форума. 
Успехът на УниКредит в региона се основава на нейната солидна клиентска база - със силно местно покритие и управление 
на отношенията с клиентите и способност да оползотвори глобалните продуктови направления. Банковата група 
предоставя най-добрите в класа си услуги и експертиза на групово ниво, за да обслужва своите клиенти по най-добрия 
възможен начин. Пазарна позиция на УниКредит в Централна и Източна Европа предлага на местните банки съществени 
конкурентни предимства благодарение на безспорната разпознаваемост на бранда, достъпа до международните пазари, 
споделянето на най-добри практики и значителните икономии от мащаб. 
 
√ Кибер инцидентите са риск номер 1 за бизнеса 
Кибер инцидентите стават риск номер 1 за бизнеса през 2019 г. 
Това става ясно от проучване на Алианц Бизнес Барометър. Осмото му издание е публикувано от Allianz Global Corporate & 
Specialty (AGCS). 
В него се посочва, че за пръв път кибер рискът става водещ в световен мащаб, наравно с непредвиденото прекъсване на 
бизнес дейността. 
Проучването измерва най-големите заплахи за компаниите света. В тазгодишната анкета се включи рекордният брой от 
2415 експерти от 86 държави, които допринесоха за идентифицирането на топ бизнес рисковете в световен мащаб. 
Основните заключения, до които достига Алианц Риск Барометър 2019, сочат, че през тази година сценариите за 
прекъсване на бизнес дейността (business interruption, BI) стават все по-разнообразни и сложни, а загубите от подобни 
събития се увеличават. След кибер инцидентите следват пожарите и природните бедствия като причини за прекъсване на 
бизнеса. 
Увеличават се и заплахите от кибер атаки на хакер групи, асоциирани с конкретни държави. Расте и вероятността от 
увеличаване на съдебните спорове при случаи на нарушение сигурността на данни и информация. 
Климатичните промени и недостигът на квалифицирана работна ръка са рисковете, които са се покачили най-много в 
класацията спрямо резултатите от миналогодишното проучване. 
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В контекста на изминалите скандали за изтичане на данни, нарушения на правилата за сигурност в интернет и въвеждането 
на нови мерки за защита на личните данни в ЕС, кибер рискът е посочен за основното притеснение на бизнеса през 2019-
а, а и в бъдеще. Според Алианц Риск Барометър кибер инцидентите и непредвиденото прекъсване на бизнес дейността са 
посочени за най-сериозните бизнес рискове на глобално ниво (37% от отговорилите). 
Изменението на климата (на 8-о място, 13% от отговорилите) и недостигът на квалифицирана работна ръка (на 10-о място, 
9% от отговорилите) са рисковете, които са се покачили най-много в световен мащаб спрямо предходната класация. В 
същото време с всяка година компаниите стават все по-обезпокоени по отношение на промените в законите и регулациите 
(на 4-то място, 27% от отговорилите), които биха могли да доведат до резултати като Brexit, търговски войни и нови 
митнически тарифи. 
 
√ Бизнесът се страхува от рецесия 
Ново проучване сред над 800 изпълнителни директори на компании показа, че световните бизнес лидери гледат на 
възможността от рецесия като на основна външна причина за тревога през 2019 г. 
Това показват данни на изследователската група The Conference Board, според които заплахите за световната търговия и 
политическата нестабилност застават съответно на второ и трето място, съобщава CNBC, цитирана от investor.bg. 
Заплахата от надвиснала рецесия е риск номер едно в Япония, Китай и Латинска Америка, но е на трето място според 
изпълнителните директори в САЩ. Там опасността за киберсигурността е източник на най-много притеснения, а новите 
конкуренти са на второ място. 
Търговските бариери между САЩ и Китай предизвикаха опасения за пълномащабна търговска война, която би могла да 
предизвика сериозни затруднения за икономиките по света. Въпреки това сред бизнес лидерите в Китай търговските 
притеснения се нареждат на второ място, а в САЩ са на четвърто. 
Много по-ясна е картината по отношение на вътрешните рискове, където изпълнителните директори от всички региони по 
света посочват привличането и задържането на квалифицирани кадри като основна тревога. 
„Докато конкуренцията в световен мащаб нараства, а свободната работна сила намалява, не е изненада, че 
изпълнителните директори посочват квалифицираните хора като основен проблем на 2019 г., който ги притеснява“, 
посочва Ребека Рей, автор на доклада и част от ръководството на The Conference Board. 
Налице е консенсус сред бизнес лидерите, че новите технологии също биха могли да предизвикат промени в 
съществуващите бизнес модели и пазари. 
В същото време доклад на Световния икономически форум от тази седмица установи, че нарастващият риск от политически 
сблъсъци между основни световни сили ще попречи на бизнеса и правителствата да се справят с належащи проблеми като 
климатичните промени и кибератаките в световен мащаб. 
 
Actualno.com 
 
√ Експертен съвет към Горанов - да се откаже от идеята за акциите за масовата приватизация 
Препоръчвам на финансовия министър да се откаже от тази идея. Така проф. Христина Вучева коментира идеята на 
финансовото министерство да има опция държавата да поеме управлението на акциите от масовата приватизация – от 
хора, които не се интересуват от тези акции.  
Според Вучева само приватизационните фондове са спечелили от масовата приватизация, но не и хората – те останали 
само с приказките и с боновите книжки. 
Вучева обясни пред БНТ, че в момента има много хора с по 1-2 акция, за които се води статистика в Централния депозитар. 
Начисляват се минимални премии от съответното предприятие, но всъщност за да разбереш, че имаш дивидент и въобще 
акции, трябва да платиш такса за справка и тя ще е по-голяма от дивидента. Полза има само при окрупняване на акциите, 
категорична е Вучева. Именно такова окрупняване има като опция в концепцията на финансовото министерство.  
Участието на един финансов пазар на акционер е от полза за него само ако разходите му са поне съразмерни с приходите. 
Държавата може да даде достъп до регистъра и да осигури връзка с Депозитара, за да може хората да си получат 
дивидента, каза Вучева. 
 
√ Идея: Фирмите без дейност да не подават отчет - само декларация, че не работят 
Годишните финансови отчети на фирмите ще се разглеждат отделно от другите заявления, като това касае декларациите 
на фирми без дейност. Това предвиждат обявени за обществено обсъждане промени в закона за Търговския регистър, 
пише в. "24 часа".  
Фирмите без дейност са освободени от отчет от 1 януари, 2018 година, но до 31 март тази година трябва да подадат 
декларация в свободен текст и без такса, че не са развивали дейност. Идеята е по този начин да се елиминира 
бюрократичното забавяне при обработването и разглеждането на всички категории по вписвания, заличаване и обявяване. 
В аргументите за промяната е записано, че тъй като е пропуснато да се уточни как се разглеждат декларациите на фирмите, 
които не развиват дейност, към април 2018 г. се натрупала забава от около 20 дни при разглеждане на заявленията, която 
е била преодоляна чак през октомври 2018 година, и то в резултат от полагане на извънреден труд от служителите. По 
данни на НСИ неактивните фирми у нас са между 150 000 и 200 000.  
Очаква се заради срока за подаване на декларация (31 март), да се натрупат много декларации в началото на 2019 г., което 
да доведе до забавяне на цялостната дейност. Към края на миналата година в Търговския регистър и Регистъра на 
юридическите лица с нестопанска цел са регистрирани над 953 000 юридически лица, от които 12 000 акционерни 
дружества, 650 000 дружества с ограничена отговорност, 3500 кооперации, 267 000 еднолични търговци, 10 300 
юридически лица с нестопанска цел. 
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В. Дума 
 
√ Задава се най-слабият от 3 г. икономически ръст в света 
Международният валутен фонд (МВФ) снижи прогнозата си за развитието на световната икономика, като прогнозира, че 
тя ще нарасне през 2019 г. с най-слаби темпове от три години насам и предупреди, че търговското напрежение от 
последните месеци ще доведе до допълнителни проблеми. Фондът прогнозира глобален растеж от 3,5% за тази година, 
под предишната прогноза за 3,7% от октомври и под ръста за 2018 година, предава Bloomberg. Фондът остави прогнозите 
си за САЩ и Китай непроменени и дори предвижда увеличение на световната експанзия до 3,6% през следващата година. 
Сред заплахите, цитирани в доклада, са допълнителните мита, подновеното затягане на финансовите условия, Brexit "без 
сделка" и по-сериозно от очакваното икономическо забавяне в Китай. 
Сред най-големите икономики най-сериозна ревизия е направена за Германия, за която МВФ предвижда ръст от 1,3% за 
тази година, което е с 0,6 процентни пункта по-малко от прогнозата през октомври. Слабото потребителско търсене и 
линеещото фабрично производство след въвеждането на по-строги емисионни стандарти за колите са сред причините за 
новата прогноза. Фондът също така понижи прогнозите си за Италия, като се позова на слабото търсене и по-високите 
разходи по държавните заеми, както и на Франция, където протестите на "жълтите жилетки" са се отразили негативно на 
икономиката. Като цяло за еврозоната се очаква ръст от 1,6% за тази година, което е с 0,3 пункта по-ниско от предишната 
прогноза. 
 
Дойче веле 
 
√ Във Великобритания може да стане опасно 
Човек се пита какво ли още трябва да се случи, за да разберат най-сетне британските политици по колко опасен път 
са тръгнали. Експлозията в Северна Ирландия е последно предупреждение, пише Петер Щурм. 
От 20 години насам бомбените експлозии в Северна Ирландия бяха останали в миналото – така поне смятахме доскоро. 
Но ето, че сега миналото отново се повтаря. Моделът е печално известен: телефонно предупреждение и после - експлозия. 
Но не и извършителят на деянието, от което за щастие не пострада никой. 
Експлозията разтърси една страна, която днес и бездруго е по-разединена от когато и да било. Още от деня на 
референдума за Брекзит през 2016 година постоянно се повтаряше, че мирът в Северна Ирландия ще бъде сериозно 
застрашен, ако между двете части на Ирландия възникне "твърда" външна граница на ЕС. 
Близко до ума е, че би могло да има връзка между крайно острите дебати за Брекзита, които разкъсват Обединеното 
кралство, и атентата в Северна Ирландия – макар тази връзка да не е доказана. Основните политически сили в Северна 
Ирландия незабавно осъдиха нападението. Това поне дава надежда, че не се връщат времената на старото барикадно 
мислене. А фактът, че екстремистите и от двете страни са глухи за разумните политически аргументи, за съжаление се 
отнася не само до Северна Ирландия. 
Опасната отрова, която заля Великобритания  
Британската политика трябва да приеме експлозията като сериозно предупреждение - независимо от това кой стои зад 
нея и какви са били мотивите му. Вътрешнополитическата поляризация, която се изостри до крайност в резултат на 
референдума за Брекзит, заплашва да прерасне в открита вражда между отделните лагери. Тази политическа отрова 
погуби един човешки живот още по време на предизборната кампания преди референдума – жертва стана една депутатка, 
която се застъпваше за оставането на Великобритания в ЕС. 
И човек се пита какво ли още би трябвало да се случи, за да разберат всички участници в спора за Брекзит по колко опасен 
път са тръгнали? Нужно е да се намери някакъв разумен изход от тази ситуация. 
Колкото и благотворно да се отразяват понякога поставените на политиците срокове, датата 29 март днес явно се превръща 
в препятствие. Очевидно е, че кризата не може да бъде решена до този ден. И честта на политиците няма да пострада, ако 
си признаят, че някои наистина важни дела изискват повече време, отколкото е било първоначално предвидено. Решаващ 
е само резултатът! И тогава експлозията в Северна Ирландия би могла да остане незначителен детайл от историята. Но 
само тогава! 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в ефира днес 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Прокуратурата в действие - заместник-главният обвинител Иван Гешев; 
- Правила и глоби - ще спрат ли инцидентите на пътя? 
- Как лекуваме грипа? Фармакологът проф. Георги Момеков; 
- Европа и Брекзит - има ли полезен ход Тереза Мей? 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Ексклузивно - посланиците на Франция и Германия Ерик Льобедел и Херберт Салбер; 
- След мащабната акция на прокуратурата - ще спрат ли измамите с ТЕЛК? Председателят на Агенцията за хората с 

увреждания Минчо Коралски; 
- Как държавата ще защити дюните, които попадат в частни терени? Министърът на туризма Николина Ангелкова; 
- На живо от Сливен - разказът на полицай, нападнат със сабя и нож в ромския квартал; 
- Наследство в руини - защо тъне в разруха уникалната фабрика на Евлоги Георгиев в Карлово - коментар на Христо 

Мутафчиев; 
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Нова телевизия, „Здравей България" 
- Интервю с вицепрезидента Илияна Йотова с обзор на двете ѝ години на "Дондуков" 2 и напрежението по 

върховете в държавата. 
- Престъпна схема в огромни размери. На живо - кой е източвал стотици милиони с фалшиви ТЕЛК решения? 
- Спор след инцидент с полицай на пътя. Кой е проявил агресия? 
- Пребита от рецидивист заради 35 лева. На живо - разказът на нападната възрастна жена. 
- В пика на грипа. Колко опасни са усложненията? Говори д-р Ангел Кунчев.щ 
- Каракал на свобода в Пловдив. Застрашени ли са минувачите? 
- Данъчни запечатаха автобус заради 1 лев - Румен Бахов разказва на живо. И още: Задава ли се хаос със смяната на 

касовите апарати? 
- Планета или пластмаса. Новата кауза на звездите Юлиян Вергов и Магдалена Малеева. 

 
√ Събития в страната на 22 януари  
София. 

- От 11.00 часа в „Генератор" (бул. „Черни връх"47) ще се проведе панелна дискусия „Дигитализацията като следващ 
двигател на растежа на България и Централна и Източна Европа". Събитието ще бъде открито от заместник 
министър-председателя на Република България Томислав Дончев. 

- От 09.30 часа в заседателната зала на Висшия съдебен съвет ще се проведе заседание на съдийската колегия. 
- От 10.00 до 11.30 часа в 31-о средно училище за чужди езици и мениджмънт „Иван Вазов" (ул. "Гео Милев" № 2) 

дарители в образователната сфера ще обсъждат с министъра на образованието и науката Красимир Вълчев 
проблеми и идеи за развитие на образователната система и по-добро участие на бизнеса и гражданските 
организации в сектора. 

- От 10.00 часа в зала „Пресцентър" на Министерството на труда и социалната политика министър Бисер Петков ще 
даде пресконференция с актуална информация за изпълнението на новото законодателство за хората с 
увреждания. В пресконференцията ще участва и изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане 
Румяна Петкова. 

- От 10.00 часа, в Пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция на Асоциацията на организациите на 
българските работодатели (АОБР). На събитието ще бъдат представени приоритетите на асоциацията за 2019 
година. В пресконференцията ще участват Васил Велев - председател на АИКБ, Радосвет Радев - председател на 
БСК, Цветан Симеонов - председател на БТПП и Кирил Домусчиев - председател на КРИБ. 

- От 12.00 часа в централата на ПП АБВ (улица „Врабча" 23) ръководството на партията ще даде пресконференция 
за изборното законодателство и за румънското председателство на ЕС и необходимостта от приоритети за 
развитието на Черноморския и Дунавския региони. В пресконференцията ще участват Румен Петков - председател 
на ПП АБВ и доц. Георги Кючуков - член на ИБ на ПП АБВ. 

- От 12.30 часа на ул. „Г.С.Раковски" 134 (етаж 2) СДС ще даде пресконференция за новия политически сезон на тема 
„Кои са първите стъпки за поисканата от гражданите смяна на модела?". 

- От 13.00 до 16.00 часа в Литературен клуб „Перото" ще се проведе журналистически семинар на тема „Година на 
избори: дезинформацията като инструмент за влияние". Модератор на събитието ще е Теодор Стойчев, 
ръководител на Бюрото на Европейския парламент в България. 

- От 15.00 до 17.00 часа в постоянната приемна на БСП - София (ул. „Леге" 10, етаж 1) народният представител от 
„БСП за България" Ирена Анастасова и общинският съветник Альоша Даков ще проведат приемна за граждани. 

- От 16.00 до 18.00 часа в зала 6 на НДК ще се проведе дискусия на тема „Имат ли значение фактите? 
Дезинформацията като инструмент по време на избори". Инициатор е Бюрото на Европейския парламент в 
България. 

*** 
Бургас 

- В 9.45 ч. на ул. „Александър Батенберг" № 28 в сградата на Бизнес инкубатор - Бургас ще се проведе Безплатен 
курс по предприемачество. 

- От 11.00 ч. на ул. „Патриарх Евтимий" № 35 А. в сградата на „Кариерен център" към ДРСЗ - Бургас ще се проведе 
съвместната пресконференция на ДРСЗ - Бургас, ДБТ-Бургас, РДСП - Бургас и ДОИТ - Бургас. 

*** 
Варна. 

- От 14.00 до 16.00 ч. в офиса на ПП ГЕРБ на ул. „Георги Бенковски" №1 общинският съветник Калина Пеева ще 
приема граждани. 

*** 
Добрич. 

- От 10.00 часа в сградата на ОДМВР- Добрич ще се проведе месечен брифинг. На събитието ще бъдат направени 
отчет и анализ на престъпността на територията на областната дирекция. Ще бъде дадена информация за 
проведените Специализирани полицейски операции и за характерни случаи през декември 2018 г. 

*** 
Русе. 

- От 19.00 часа в Регионалния исторически музей ще се проведе Вечер на Американския университет в България 
(АУБ). Основен лектор ще бъде президентът Росен Плевнелиев (мандат 2012-2017 г.). Темата на събитието е 
„Професиите на бъдещето". 
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*** 
Стара Загора. 

- От 10.30 часа в общинската зала „П. Р. Славейков" ще се проведе семинар на тема „Най-добри практики в пътната 
безопасност". 

- В 11.00 часа в отделението по Нуклеарна медицина на Комплексния онкоцентър на официална церемония ще 
бъде представена нова техника за прецизна диагностика на пациентите. Негово Високопреосвещенство 
Старозагорският митрополит Киприан е поканен да извърши тържествен водосвет на помещенията. 

***  
Шумен. 

- От 10.00 часа в зала 203 на общината ще се проведе брифинг 
 
Profit.bg 
 
√ Азиатските акции и щатските индексни фючърси с понижения днес 
Азиатските акции и щатските индексни фючърсите бележат понижения днес, след като песимизмът около световния 
икономически растеж отблъсна инвеститорите от рисковите активи. Британският паунд се колабаеше, след като 
последният план за брекзит дойде и замина без особен прогрес. 
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI се понижи с 0.5%, отдалечавайки се от достигнатия наскоро седемеседмичен 
връх. 
Загубите бяха оглавени от китайските акции, като индексът на сините чипове CSI300 отстъпва с 0.6%. Хонконгският Hang 
Seng отчита понижение от 0.4%, докато основният австралийски индекс падна с 0.5%. 
Японският Nikkei, който отвори с повишение, остава без промяна. Щатските индексни фючърси губят по около 0.5%. 
Щатските пазари бяха затворени вчера заради празник. Цените на акциите в Европа и Латинска Америка бяха засегнати 
след излизането на данните за забавянето на ръста на китайската икономика. 
Международният валутен фонд допълнително засили нагласите към предпазливост и несигурността, след като понижи 
прогнозата си за ръста на световната икономика. Проучване пък показа, че песимизмът сред бизнес ръководители се 
засилва с оглед на напрежението около търговския стокообмен. 
Мрачните прогнози на МВФ, публикувани в навечерието на срещата на Световния икономически форум в Давос, 
Швейцария, очертаха предизвикателствата, пред които са изправени политиците - от търговската война между САЩ и 
Китай до брекзит. 
“Това е второто поредно занижаване на прогнозите на МВФ,” отбелязаха анализатори от ANZ. 
Като последствие от избягването на риска австралийският долар поевтиня до 0.7155 щатски долара и е на път да запише 
спад в трета поредна сесия. 
Британският паунд се търгуваше около нивото от 1.2887 долара, след като британският премиер Тереза Мей отказа да 
изключи брекзит без сделка като евентуален изход от патовата ситуация. 
Вчера Мей обеща пред парламента да промени отхвърлената сделка, като потърси допълнителни отстъпки от ЕС. 
“Всякакво поскъпване на паунда в краткосрочен план може да бде ограничено,” прогнозира пред Ройтерс Лиъм Пийч от 
Capital Economics. “Несигурността ще продължи по време на удължените преговори и няма гаранция, че ще трае само в 
кратък период от време.” 
Доларът се задържа близо до нивото от 109.62 спрямо японската йена, докато еврото се търгуваше близо до долната 
граница на рейнджа си от последните сесии при 1.1369 долара. Доларовият индекс остава почти без промяна на ниво от 
96.324. 
При суровините опасенията около световния икономически растеж понижиха цените на петрола, като брентът губи 14 
цента, до 62.60 долара за барел, а щатският лек суров петрол поевтинява със 7 цента, до 53.73 долара за барел. 
 


