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Асоциация на индустриалния капитал в България вчера в медиите
Вестник Дневник
√ Плевнелиев и Попова обещаха на бизнеса административна реформа и електронно правителство
http://www.dnevnik.bg/izbori2011/2011/10/12/1175471_plevneliev_i_popova_obeshtaha_na_biznesa/
Административна реформа, електронно правителство и повече прозрачност при разпределянето на бюджетните пари
ще бъдат основните насоки за кандидат-президента на ГЕРБ Росен Плевнелиев, ако спечели изборите. Това каза той на
среща днес с членове на Българската стопанска камара, Асоциацията на индустриалния капитал и Българската търговскопромишлена палата.
Плевнелиев и кандидат-вицепрезидентът му Маргарита Попова са обещали на работодателите да работят за поотговорна администрация, повече икономика във външната политика и взаимодействие между бизнеса и
президентството. Самата среща между тях беше закрита, а след края й Плевнелиев съобщи за основните си идеи,
свързани с икономиката.
Пред работодателските организации кандидатите са обещали да създадат Съвет за икономическа и социална политика,
и Съвет по регионално развитие, които да определят дългосрочни цели. Плевнелиев обяви, че ще търси възможност за
по-добра публичност на бюджетните разходи и ще бъде президент, който активно ще присъства в парламента.
По думите на Сашо Дончев, председател на Българската стопанска камара, кандидат-президентската двойка се е
ангажирала да не се допусне приемането на закони без предварителна оценка за въздействието им. В понеделник друг
от кандидатите за държавен глава – независимата Меглена Кунева, заяви, че трябва да се направят стрес-тестове на
всички закони, засягащи бизнеса.
Маргарита Попова, която е и министър на правосъдието, днес е предложила да има нова среща, на която да се обсъжда
незаконната имиграция и даването на убежище. Според нея даването на закрила трябва да се контролира и да се
съобразява с възможностите на България, които не са големи.
Следващата среща на работодателските организации с кандидатите за държавен глава е на 18 октомври – тогава те ще
обсъждат проблемите на икономиката с Ивайло Калфин и Стефан Данаилов от БСП.
money.bg
√ Росен Плевнелиев обеща на бизнеса прагматизъм и работеща администрация
http://money.bg/news/id_1775980097/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%
BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%89%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%
B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7
%D1%8A%D0%BC_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%89%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC
%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
Росен Плевнелиев и Маргарита Попова се срещнаха днес с ръководителите на Асоциацията на индустриалния капитал в
България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК) и Българската търговско-промишлена палата (БТПП).
„Като човек, който идва от реалния бизнес, знам как се създават и запазват работни места, знам как се печели и как се
губи. Убеден съм, че политиците не трябва да правят бизнес, а да създават условия за бизнес, затова вратите на
Президентската институция ще бъдат широко отворени за Вас и Вашите идеи. Не може да има работеща икономика, без
работеща администрация, без електронно правителство - все Ваши идеи, които аз горещо прегръщам".
С тези думи кандидатът за президент Росен Плевнелиев анонсира основните акценти в своята управленска програма,
като уточни, че реформата в администрацията ще бъде негов водещ приоритет.
Той се ангажира да създаде към Президентската институция Съвет по икономическа и социална политика, Съвет по
регионално развитие и др. обществено-консултативни органи, където реално и ефективно да се провежда диалогът с
гражданското общество и да се формулират дългосрочните цели за развитието на страната ни.
Според кандидата за президент, държавата трябва драматично да подобри бизнес средата, а всички стратегически
документи да се интегрират и „да започнат да говорят помежду си на един език". „Президентът трябва да задава
дългосрочната посока, като се уповава на идеите на бизнеса и на неправителствения сектор, като цяло", смята Росен
Плевнелиев. „Нашите идеи за икономиката са Вашите идеи. Аз съм прагматичен човек, който знае ,че лявото обещава
пари, а дясното дава възможност на хората сами да изкарват пари", каза кандидатът за президент.
Друг приоритет на кандидатпрезидентската двойка е икономизацията на външната политика и подобряването на
репутацията на страната ни пред външния свят. „Ще направя така, че да спрат да гледат на нас като на проблемна и
корумпирана държава", ангажира се Росен Плевнелиев.
Трите бизнес организации, изразиха задоволство от декларираните намерения за повишаване ефективността на
администрацията, икономизация на външната политика и подобряване на бизнес средата. Те поставиха въпроса за
оптимизиране и повече прозрачност на публичните разходи, както и за прилагане на нормативните изисквания за
задължителна оценка на въздействието на законите, преди да бъдат приети и след това.

Изпълнителният председател на БСК Божидар Данев призова: „За да повярваме, че сте пазители на законността,
накарайте Парламента да спазва закона!".
Според председателя на УС на БСК Сашо Дончев, необходимо е да се направи сериозна ревизия на законодателството,
тъй като то е пълно с остатъци от социализма и има много закони, които обслужват само рекетиращия чиновник, но не и
обществено-икономическото развитие. „Всеки бюджетен разход трябва да е аргументиран и надлежно отчетен пред
обществото", каза Сашо Дончев по въпроса за формирането и управлението на публичните средства.
„Лисабонската стратегия не се случи. Същото ще стане и със стратегията „България 2020". Провери ли някой кой е
отговорен за това? Има ли наказани?", запита риторично председателят на БТПП Цветан Симеонов. По отношение
проблемите на бежанците и имигрантите, той отбеляза необходимостта от специална политика спрямо гражданите на
българските диаспори.
Държавата да е първокласен платец, администрацията да работи в услуга на гражданите и фирмите, а не обратното - за
това призова председателят на АИКБ Васил Велев. „Трябва да бъде реабилитиран публичният образ на бизнеса", каза
още той
„20 години нашите организации се опазиха от близост с политиците - винаги сме били конструктивна опозиция, често
сме остри, но мотивирани, обективни и честни. Това ни е съхранило като организации", изтъкна в края на разговора
изпълнителният председател на БСК Божидар Данев и декларира, че тази политика на организациите ще се запази и
занапред.
***
Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Класа
√ Брюксел реже с 6% парите за земеделие, слага 300 000 евро таван на субсидиите
http://www.klassa.bg/news/Read/article/183492_%D0%91%D1%80%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB+%D1%80%D0
%B5%D0%B6%D0%B5+%D1%81+6%25+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D0%B7%D0%
B5%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5%2C++%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0+300+000+
%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE+%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%83%D0%B1
%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5
За периода от 2014 до 2020 г. Брюксел ще отдели общо 435,5 млрд. евро за финансиране на Общата селскостопанска
политика (ОСП), като предвижда 6% намаление на субсидиите за държавите - членки на ЕС. ОСП се запазва като
политиката с най-голям бюджет, малко повече от този на Структурните фондове. През 2013 г. обаче средствата за ОСП в
бюджета на ЕС са 39%, а през 2020 г. ще станат 33% от общия бюджет, тъй като инфлацията не е взета предвид. За 2014 г.
и 2015 г. разходите ще са по-малко, защото в България и Румъния има национални доплащания, а след това разходите
стават еднакви. Но средствата за ОСП не са задължително гарантирани и вече финансовите министри на страните членки
ще поемат контрола върху агропарите. Това съобщи вчера Марио Милушев, директор в Главна дирекция „Земеделие”
на ЕК, по време на едновременното представяне в 27-те страни - членки на ЕС, на стратегията за земеделие през
следващия програмен период.
Най-съществените реформи предвиждат част от помощите да се обвържат с опазване на околната среда, стимулиране
на младите фермери, определяне тавани за субсидиите до 300 хил. евро на година и опростяване на правилата за
дребните стопани.
През 2014 г. европейските земеделски стопани ще имат достъп до задължителни и доброволни схеми. Задължителните
схеми са три вида – схема за основно плащане, екологично плащане, схема за млади земеделски стопани.
Доброволните са по избор на държавите членки и са за обвързано с производството подпомагане, подкрепа в районите
с природни ограничения. Всички земеделски стопани ще имат достъп до система за консултации в селското стопанство.
Европейската комисия предлага ново партньорство между Европа и селскостопанските производители, за да се справим
с предизвикателствата на продоволствената сигурност, устойчивото използване на природните ресурси и растежа.
Следващите десетилетия ще бъдат решаващи за полагането на основите на стабилно селско стопанство, способно да
устои на изменението на климата и международната конкуренция, като в същото време отговаря на очакванията на
хората“, заяви Дачиан Чолош, еврокомисар за селското стопанство, в съобщение на ЕК, изпратено до БТА.
За да се използва по-пълно потенциалът на селското стопанство на ЕС, комисията предлага подпомагането на доходите
на фермерите да бъде по-справедливо, по-опростено и по-целенасочено. Базисно подпомагане на доходите ще има
само за действащите селски стопани. То ще намалява постепенно от 150 хил. евро и ще има таван от 300 хил. евро на
стопанство и на година, като в същото време ще се взема предвид броят на създадените от стопанствата работни места.
Освен това подпомагането ще се разпределя по-равностойно между селските стопани, регионите и държавите членки,
съобщиха още от ЕК. За справяне с финансови кризи, изразени в нестабилност на цените, комисията предлага държавни
интервенции и частно складиране за най-уязвимите от кризи звена в сектора, както и да се подпомогне създаването на
застрахователни и взаимоспомагателни фондове.
Новост е предложението 100% от преките плащания да бъдат насочени към практики, позволяващи оптимално
използване на природните ресурси. Такива практики са диверсификация на културите; поддържане на постоянни
пасища; опазване на природните резервати и ландшафти. Предлага се удвояване на бюджета за научни изследвания и
иновации в областта на селското стопанство.
За да се засили позицията на фермерите, комисията предлага подпомагане на организациите на производителите и на
междупрофесионалните организации, както и създаване на преки връзки между производителите и потребителите, за

да се ограничат посредниците по веригата за доставки на храни. Освен това квотите за захар, които изгубиха значението
си, няма да бъдат продължени след 2015 г., се казва в съобщението на ЕК.
Специални мерки са насочени към стимулиране на агроекологичните мерки за опазването и възстановяването на
екосистемите и за борба срещу изменението на климата.
Сега над две трети от фермерите са на възраст над 55 години. За да подкрепи създаването на работни места и да
насърчи навлизането на младите поколения в селското стопанство, комисията предлага въвеждане на нова помощ за
създаване на стопанства, достъпна за фермери на възраст под 40 години през първите пет години от техния проект.
Предлагат се и серия от мерки, целящи стимулиране на икономическата активност в селските райони и насърчаване на
инициативи за развитие по места. Така например ще бъде създаден "стартов комплект" в подкрепа на проекти за малки
предприятия, като финансирането по тях ще достига 70 хил. евро за период от 5 години. Групите за действие на местно
равнище в рамките на програмата ЛИДЕР ще бъдат подсилени. Всяка държава членка ще може сама да реши какви
допълнителни субсидии да даде за фермерите, живеещи в райони с неблагоприятни природни условия. Тази помощ ще
бъде добавена към останалите помощи, достъпни в рамките на политиката за развитие на селските райони. Опростяват
се значително помощите за дребните селскостопански производители, като за тях ще бъде въведено плащане с
фиксиран размер - от 500 до 1000 евро на стопанство и на година. Продажбата на земя от дребни фермери,
прекратяващи дейността си в сферата на селското стопанство, на други селски стопани, желаещи да преструктурират
фермите си, ще бъде насърчавана.
√ Инфлацията замръзна за трети път тази година
http://www.klassa.bg/news/Read/article/183426_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%
82%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%80%D1%8A%D0%B7%D0%BD%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D1%82%D1%80%D0%
B5%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%8A%D1%82+%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B8+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%
BD%D0%B0
Индексът на потребителските цени за септември 2011 г. спрямо август 2011 г. е 100,0%, т.е. месечната инфлация е 0,0%,
отчете НСИ. От началото на годината (септември 2011 г. спрямо декември 2010 г.) животът е поскъпнал с 1,5%, а спрямо
септември 2010 г. -с 3,3%, показаха още данните. Това е третият месец, в който показателят замръзва. През май и юли
индексът на потребителските цени се закова на 0,0%. През август имахме дефлация от 0,3%. През юни също имаше
такава тенденция - тогава цените спаднаха с 0,9%. Най-много на месечна база от началото на годината е поскъпнал
животът през февруари - с 1,2 на сто. За цялата 2011 г. правителството прогнозира инфлация от 3,6%.
През септември 2011 г. спрямо август най-много са се увеличили разходите за здравеопазване - с 1,2%, и образование - с
2,3% Хранителните продукти и безалкохолните са били с 0,1% по-скъпи, алкохолът и цигарите – с 0,7%, а харчовете
покрай жилищата (наеми, текущ ремонт и поддържане), вода, електроенергия, газ и други са с ръст от 0,1%. Намалели са
обаче парите за свободно време, развлечения и културен отдих - с 4%. Докато месото, рибата, яйцата и хлябът са
поскъпнали, цените на повечето зеленчуци са спаднали. Дизеловото гориво също е било по-изгодно - с 0,2%, наймасовият бензин А95Н – с 0,1%, А98Н - с 0,1%. През месеца е регистрирано поскъпване на газ пропан-бутан за битови
нужди – с 2,1%, твърдите горива за битови нужди - с 0,6%. Има ръст и в разходите за кина, театри и други - с 2,5%. През
септември са се повишили лекарските услуги - с 8,1%, стоматологичните услуги - с 4,9%, и лекарствата - с 0,1%.
Хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ), който се използва за сравнима мярка на инфлацията на
страните от ЕС за септември, също е на 0,0%.
„Световната икономическа криза оказва доста силно негативно влияние върху покупателната способност на българина.
След кратък проблясък в края на 2010 г. през настоящата година отбелязваме сериозно свиване на потреблението“,
посочи Ивайло Найденов, маркетинг директор в „Крафт фуудс България“, пред „Класа“. „Като цяло прогнозите ни за
следващата година могат да се опишат с думите „умерен оптимизъм“, т.е. очакванията ни са за плавно подобряване на
средата, обусловено от нарастващата покупателна способност на населението“, смята експертът.
√ Димитър Чобанов, главен икономист на Института за пазарна икономика: Трябва да се гарантира близък до нулата
или минимален дефицит
http://www.klassa.bg/news/Read/article/183414_%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%8A%D1%80+%D0%A7%D0
%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%2C+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD+%D0%B8%D0%BA
%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8
%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0+%D0%B8
%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%3A+%D0%A2%D1%80%D1%8F%D0%B1%D0%B2%D0%
B0+%D0%B4%D0%B0+%D1%81%D0%B5+%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0+%D0
%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BA++%D0%B4%D0%BE+%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D
0%B8%D0%BB%D0%B8+%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD+%D0%B4%D0%B5%D
1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82+
Г-н Чобанов, в момента се водят последни преговори около формирането на държавния бюджет за 2012 г. Какво
очаквате от приемането му?
Прогнозата за бюджет 2012 много зависи от очакванията за следващата година, а в момента трудно може да се каже
какво ще се случи с българската икономика. Вариантите да има растеж или някакъв спад, са еднакво вероятни. По тази
причина едно от най-важните неща, които трябва да се спазват, е да има консервативност при прогнозите, и то най-вече
по линия на приходите. Със сигурност трябва да се обезпечи през 2012 г. дефицитът да не надскача позволения праг,
залегнал в Пакта за стабилност и растеж, но и да се мисли за неговото ограничаване. В момента на международните
пазари множество примери показват, че анализатори и инвеститори са особено чувствителни към данните в бюджета.

Това означава, че трябва да сме изключително предпазливи т.е. трябва ясно да се изразят приоритетите на
правителството - дали ще е по отношение на вътрешен ред и сигурност, строеж на магистрали или друга публична
инфраструктура, но за останалите неща, които не са толкова приоритетни, да се помисли как да се ограничат разходите.
Напълно е възможно през следващата година да няма растеж на икономиката или инфлацията да въздейства не толкова
благоприятно върху приходите. В приходната част не може да се очакват кой знае какви големи изненади при едно
очаквано запазване на данъчните ставки, както вече бе съобщено. Разходите като цяло може да се намалят и както казах
– да се определят приоритетите на правителството къде да се насочат средствата.
Министър Симеон Дянков обяви, че пари от МВР ще бъдат преориентирани към култура, образование, спорт. Вашият
коментар?
Според мен намаляване на парите за МВР е стъпка в правилната посока. Но е друг въпрос дали пари трябва да бъдат
прехвърлени или като цяло, или просто да бъдат намалени. Основното е да се гарантира минимален дефицит или
близък до нулата. Първата цел трябва да е балансиран бюджет и оттам нататък, ако в Министерския съвет считат, че има
някакъв допълнителен ресурс, който могат да похарчат, тогава да го разпределят по ведомства и пера.
Министър Дянков прогнозира също така, че вероятно догодина ръстът на икономиката на България ще е 2,5%, а в
същото време идват големи заплахи откъм европейските икономики, които преживяват срив. Възможен ли е такъв
ръст догодина и как може да бъде постигнат?
Възможен е, разбира се, само че аз не бих се наел да правя такава прогноза в момента. Както е възможно да постигнем
този ръст, така може и да има спад в икономиката. Това по-скоро трябва да се разглежда като оптимистичния сценарий
при съставянето на бюджета, отколкото като нещо, което е лесно постижимо. Възможно е да се постигне такъв растеж,
ако върнем доверието на чуждестранните инвеститори към българската икономика. Мисля, че данните за преките
чуждестранни инвестиции показват много сериозен спад през 2011 г. спрямо 2010 г. и общо взето не се вижда ясна
перспектива, че инвестициите ще се завърнат в България. Ако българското правителство през 2011 г. постигне дефицит в
бюджета около 2%, тогава е по-вероятно да се върнат инвестициите, а от там и да се получи и растеж. В противен случай,
нещата не изглеждат особено оптимистични.
Кога българското общество ще почувства, че е дошъл краят на кризата?
Трябва да се посочи, че растеж от 2,5% няма да е достатъчен да се възстанови българската икономика и на практика
равнището на реалния БВП ще бъде като през 2008 г. Това означава, че на България ще трябва още една година, за да
достигне нивото отпреди кризата, че за страната ни има твърде продължителен период на възстановяване, което не е
добър атестат за икономическата политика на сегашното правителство. Според мен това, което трябваше да се направи
през тази година, е ясно да се изрази политиката на ограничаване на дефицита. А догодина да се покаже на
чуждестранните инвеститори, че няма да има стремеж за фискална експанзия, и първият приоритет ще е постигане на
стабилност на публичните финанси. Оттам нататък може да се мисли какъв ще бъде растежът. Може би приоритетите
трябва да бъдат поставени по някакъв по-различен начин, отколкото са в момента. Твърде голяма е неефективността в
публичния сектор и според мен трябва да се подходи по обратния начин т.е. да се намалят парите и да се търсят подобри резултати. Във всяка държавна сфера трябва да се търсят възможности за намаляване от 20% до 30% на
ресурсите.
Вестник Дневник
√ Пълна промяна в агроцелите на ЕС
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/10/12/1175558_pulna_promiana_v_agrocelite_na_es/
Основната част от общите субсидии за земеделие в ЕС - директните плащания към фермерите, ще бъдат изравнени за
отделните държави членки, като се премахне т.нар. исторически подход, осигуряващ до момента по-голям бюджет на
старите страни членки. Това ще облагодетелства новите членки, сред които е и България, предвиждат новите цели в
общата селскостопанска политика за 2014 - 2020 г., представена от ЕК днес
Бюджетът на ЕС за селско стопанство ще продължи да е около 55 млрд. евро годишно, но те ще се разпределят по поразличен начин. Подпомагане на малки фирми, млади фермери, иновативни, научни и екологични проекти ще са
основен приоритет за развитие на селските райони в отделните страни. Във фокуса на новото финансиране попадат още
схемите за застраховане и организациите и сдружения на производителите.
Брюксел планира кризисен резерв от 3.5 млрд. евро и механизъм за бърза реакция на ниво ЕС при резки и тежки
смущения на агропазара. Сред новите мерки е и опростяване на контролните системи в отделните държави. Зелени
сдружения, сред които и "Приятели на земята" (на снимката), обаче настояват за повече средства, отделяни за
екологични цели в новата селскостопанска политика.
√ Свитото потребление свали инфлацията до 3.3%
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/10/12/1175406_svitoto_potreblenie_svali_inflaciiata_do_33/
Поскъпването на живота се забавя и през септември, отчете Националният статистически институт. По последните данни
на месечна база инфлацията е 0%, а на годишна (спрямо миналия септември) покачването на потребителските цени е
3.3%. Така за първи път инфлацията се вмества в правителствените прогнози, като заложеното в бюджета за тази година
поскъпване на стоки и услуги е 3.7%.
В началото на годината имаше опасения, че инфлацията ще ги надхвърли, което при замразени доходи в публичната
сфера и в голяма част от частния сектор означава обедняване. Първи през април от Международния валутен фонд
прогнозираха, че ръстът на цените ще се успокои, като тази тенденция се наблюдава от началото на лятото.

В предишни години инфлацията започваше да расте след евтините летни месеци. Този път обаче тя е изненадващо
ниска и това накара анализаторите да допуснат, че цените не се повишават заради свитото потребление. НСИ отчете, че
през август продажбите на дребно са имали растеж само при стоки, които са от първа необходимост - храни и лекарства,
докато всички останали, които сочат усещане за сигурност, се продават по-слабо спрямо миналия август.
"Отслабеното търсене определено може да е сред факторите, потискащи ръста на цените. Другият фактор са
материалите и суровините, които спряха да поскъпват и в глобален мащаб. Намаленията на цените са в категориите
облекло и обувки, което наистина говори за спад на потреблението. Нетипично е слабото поскъпване на храните, което
означава или добра реколта, или търсенето от страна на домакинствата е предпазливо", коментира Георги Ганев,
макроикономист от "Център за либерални стратегии".
Преподавателят от УНСС и бивш шеф на закритата вече Агенцията за икономически анализи и прогнози Петър Чобанов
също разтълкува данните като несигурност от страна на домакинствата и свито потребление.
"Най-ниска на годишна база е инфлацията при услугите, която може да е повлияна от слабото потребление. Инфлацията
при хранителните стоки е най-висока на годишна база, като при замразени доходи и несигурност в икономиката хората
предпочитат да потребяват предимно стоки от първа необходимост. Най-голям спад в цените на годишна база имаме
при групата "Свободно време, развлечения и културен отдих", което потвърждава, че хората не харчат за развлечения.
Все пак от първи октомври имаше корекция на административните цени (парно, ток), което ще повиши инфлацията",
обясни той. Според Чобанов свитото потребление ще доведе и до неизпълнение на правителствената прогноза за
икономически растеж през тази година.
Още по-песимистична бе прогнозата на Цветослав Цачев, който ръководи анализаторското звено в "Елана". Той
потвърди връзката между забавеното покачване на цените и спадащото потребление, но заяви, че това ще забави и
икономическия растеж под правителствените прогнози както за тази, така и за следващата година.
Той очаква през втората половина на тази година растежът да е най-много 1%, за цялата 2011 г. най-много 2%. За
следващата година пък прогнозира растеж между 1 и 2%.
Преди седмица финансовият министър Симеон Дянков призна, че възстановяването на икономиката ще се забави и в
България, но заради влиянието на международни фактори, и коригира очаквания ръст за 2011 г. до 3% при заложени
3.6%, а за следващата година каза, че очаква растежът да стигне 4% при предишни залагания за 4.55%.
Цените в туризма надолу, храни и лекарства нагоре
Най-сериозно падат цените на стоките и услугите в сферата на туризма, като графата "Свободно време,
развлечение и културен отдих" сочи поевтиняване 4%. Само ресторантьорските и хотелиерските услуги
поевтиняват с 0.2%, поскъпване има в графата "Здравеопазване" - с 1.2% (там се вписват здравните услуги,
лекарствата и медицинските консумативи).
Най-голямата стокова група в потребителската кошница - храните, поскъпва само с 0.1%, а алкохолните напитки
и цигарите с 0.2%. Дрехите и обувките според НСИ поевтиняват средно с 0.7%.
√ Ръководството на фондовата борса ще търси инвеститори в Лондон
http://www.dnevnik.bg/pazari/finansi/2011/10/12/1174908_rukovodstvoto_na_fondovata_borsa_shte_tursi/
Част от ръководството на Българската фондова борса ще търси в Лондон инвеститори за българския капиталов пазар,
съобщиха от борсата. Изпълнителният й директор Иван Такев и членът на борда Васил Големански са поканени да
участват в Европейската среща на фондовите борси, която ще се проведе на британската столица на 17 и 18 октомври.
Според съобщението участието на Такев и Големански във форума е "част от стратегията за приватизация на държавни
дружества през БФБ и привличане на интереса им към българския капиталов пазар".
Тази година темите на конференцията са промените в законодателството и конкуренцията на пазарите. Шефът на
българската борса Иван Такев ще говори за развиващите се борси.
Такев коментира, че в резултат на кризата регулациите се увеличават, борсите търсят консолидация, а технологиите
позволяват търговия с иновативни инструменти, за които участниците на пазара и регулаторите нямат едно мнение
какво влияние имат. Той добави, че в Лондон българските представители ще покажат каква е перспективата пред
развиващите се борси.
Българската фондова борса все още е основно държавна компания – Министерство на финансите държи малко над 50%
от нея, след като преди време направи увеличение на капитала под условие и делът му нарасна от тогавашните 44%.
Това беше направено, за да се търси инвеститор, който да купи държавния дял. Преди кризата интерес към БФБ имаха
Виенската фондова борса, OMX и франкфуртската Deutsche Boerse, чиято системата Xetra се използва от българския
пазар.
С кризата много от чуждите инвеститори се оттеглиха и продадоха българските си акции, което силно намали оборотите
на капиталовия пазар у нас. Стойността на сделките на регулирания пазар вече рядко надминава 1 млн. лв. на ден.
Повече от две години надеждите на инвеститорите са качването на електроразпределителните дружества да раздвижи
борсата. Засега в най-напреднал етап на листване е "Е.Он. България мрежи" и "Е.Он. България продажби".
√ Как еврозоната загуби година и половина
http://www.dnevnik.bg/analizi/2011/10/12/1175322_kak_evrozonata_zagubi_godina_i_polovina/
След година и половина на отлагане и отричане Гърция е на път да преструктурира задълженията си. Това обаче само по
себе си няма да е достатъчно за овладяване на дълговата криза в еврозоната. Гърция ще трябва още да свие публичния
си сектор, да реформира данъчната си администрация и да предприеме други стъпки за модернизиране на икономиката
си.

Европейските й партньори пък трябва да изградят защитна стена около Испания и Италия, за да не позволят
дестабилизиране на дълговите пазари и икономиките им. Банките с разклатени баланси ще трябва да бъдат
рекапитализирани, а недостатъците в управлението на еврозоната - да бъдат премахнати.
Задължителната първа стъпка е отписване на гръцкия дълг
- до повече от половината от номиналната му стойност. Тежестта върху данъкоплатците ще бъде намалена, което е
предпоставка за свиване на заплати, пенсии и други разходи, необходими за "вътрешната девалвация", която ще
възвърне конкурентността на страната. Принуждаването на държателите на облигации да понесат загуби пък ще
обезкуражи безразсъдното кредитиране на държавите от еврозоната в бъдеще.
Това повдига въпроса защо отне година и половина на политиците да стигнат дотук. Отговорът е, че има силни стимули
за забавяне. Гръцкото правителство, за което преструктурирането е признаване на провал, продължава да се надява, че
магически ще се появят добри новини.
Същото се отнася и за френските и германските банки, които се придържат дори към най-малките източници на надежда
и лобират срещу преструктурирането. Европейските политици пък се притесняват, че този процес може да нанесе
сериозни щети на финансовата система и
да хвърли черно петно върху валутния съюз
Стимулите за забавяне са безброй. Въпросът е какво може да се направи, за да бъдат преодолени. Вместо постоянно да
се прибягва към нови финансови помощи и отлагане, няма ли варианти за по-бързо и решително преструктуриране на
задълженията на неплатежоспособните страни?
Един от отговорите е да се добавят договорни разпоредби към бъдещите облигации, които да задействат необходимото
преструктуриране автоматично. Тази концепция е извадена от дебата за банковите реформи, където има аналогичен
проблем.
Тъй като е трудно банките да се вкарат в процедура на банкрут, съществуват стимули да се отложи болезненият процес
по налагане на загуби на облигационерите, като се осигуряват финансови помощи и се разчита на най-доброто стечение
на обстоятелствата.
Едно от предлаганите решения е да се използват условно конвертируеми облигации (Contingent convertible bonds или
CoCo bonds). Когато капиталът на банката падне под предварително договореното равнище, тези дългови книжа
автоматично се трансформират в акции, струващи част от предишната им стойност. По този начин се налагат загуби на
облигационерите, но се рекапитализират проблемните финансови институции.
Тази идея може да намери приложение и по отношение на държавните облигации. Когато задълженията на дадена
страна преминат над определено съотношение дълг/БВП, лихвите и главниците, изплащани на облигационерите, могат
да бъдат намалявани. Идеята е, че ако няма воля за преструктуриране по време на кризата, то трябва да е заложено
преди началото й.
Преимуществото на държавните облигации CoCo ще е, че активирането им няма да представлява кредитно събитие,
изискващо изплащане на обезщетения на държателите на кредитни суапове (CDS, или т.нар. застраховки срещу фалит).
Наличието на
голямо количество CDS и неяснота кой ги е емитирал
увеличиха нежеланието за преструктуриране. Държавните облигации CoCo ще предотвратят повторение на ситуацията с
AIG, при която емитент, смятан за прекалено голям, за да фалира, е изложен на огромен риск.
Възраженията на тази идея започват с въпроса дали ще има достатъчно търсене за подобни дългови книжа. Всъщност
успехът на банките при емитиране на облигации CoCo предполага, че ще има апетит за тях.
Съществуват опасения, че правителствата могат да манипулират статистиките за дълга и БВП
на които се базира конвертирането. Проблемът може да се реши, като с изчисляването на тези показатели бъдат
ангажирани независими институции като Международния валутен фонд.
Някои анализатори повдигат въпроса дали използването на тези дългови книжа няма да повиши разходите за лихви на
правителствата. Това обаче ще се случи само когато бъдат доближени съотношенията, които активират автоматичното
конвертиране.
По този начин ще се повишат доходностите по облигациите на правителствата с опасно висока задлъжнялост,
обезкуражавайки ги да заемат допълнително, което е желаният ефект.
Създаването на държавни облигации CoCo ще изисква преодоляване на редица технически проблеми. Ако това обаче не
се направи сега, следващия път, когато дългът на дадена държава стане неустойчив като гръцкия, ще има ново отлагане,
финансови спасителни пакети и хаос.
*Авторът е преподавател по икономика и политически науки в Бъркли, Калифорния. Текстът е предоставен от Project
Syndicate. Заглавието е на редакцията, оригиналното е Coco for Europе
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