Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
√ Руски фонд може да финансира смесени предприятия с България
Български компании могат да кандидатстват с проекти за финансиране на смесени предприятия в Русия чрез създадения
в страната Фонд за развитие на промишлеността. Това стана ясно от среща на изпълнителния директор на Изпълнителната
агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) Мариета Захариева с Александър Ермошин,
заместник генерален директор на Руската агенция за подкрепа на
малкия и средния бизнес, който пристигна в София с бизнес делегация.
Бюджетът на фонда възлиза на 200 млрд. рубли, а осигуряваните
средства са при нисък лихвен процент от 6,5%, заяви Ермошин.
"Използването на подобен финансов ресурс е в помощ за бизнеса и
насърчаване на взаимоотношенията между двете страни", подчерта
Мариета Захариева. Тя допълни, че след изпращането на подробна
информация от руската страна за възможностите за кандидатстване, тя
ще бъде разпространена от ИАНМСП и регионалните представители.
Александър Ермошин представи още една възможност за българския
бизнес в Русия. По време на Икономическия форум в Санкт Петербург
през 2017 г. се организира специална конференция за малките и
средните предприятия от местната агенция. България може да се включи
като партньор и да бъде поставен специален акцент върху нея. През тази
година партньори са били страните от Латинска Америка. Идеята е добра
и очаквам да се включат широк кръг представители на малкия и среден
бизнес от България и Русия, каза Мариета Захариева. Тя допълни, че
очаква да бъде изпратена официална покана от руската агенция за МСП
с цел промотирането на страната ни.
В разговорите участваха и представители на българския бизнес. Председателят на Асоциацията на индустриалния
капитал в България Васил Велев подчерта, че фирмите у нас са силно засегнати от санкциите и са пречка пред
разширяването на взаимоотношенията между двете страни.
Руската делегация, която е на посещение в страната, се състои от малки и средни компании от секторите земеделие, храни,
дървопреработване, ИТ и други. Предстоят два бизнес форума в Банско и Пловдив, на които ще могат да се запознаят с
български компании за партньорство.
Агенция "КРОСС"
√ Московски фонд ще финансира българо-руски предприятия
/КРОСС/ Български компании могат да кандидатстват с проекти за финансиране на смесени предприятия в Русия чрез
създадения в страната Фонд за развитие на промишлеността.
Това стана ясно от среща на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните
предприятия (ИАНМСП) Мариета Захариева (на снимката) с Александър Ермошин, заместник генерален директор на
Руската агенция за подкрепа на малкия и средния бизнес, който пристигна в София с бизнес делегация, предаде offnews.
Бюджетът на фонда възлиза на 200 млрд. рубли, а осигуряваните средства са при нисък лихвен процент от 6,5%, заяви
Ермошин.
"Използването на подобен финансов ресурс е в помощ за бизнеса и насърчаване на взаимоотношенията между двете
страни", подчерта Мариета Захариева. Тя допълни, че след изпращането на подробна информация от руската страна за
възможностите за кандидатстване, тя ще бъде разпространена от ИАНМСП и регионалните представители.
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Александър Ермошин представи още една възможност за българския бизнес в Русия. По време на Икономическия форум
в Санкт Петербург през 2017 г. се организира специална конференция за малките и средните предприятия от местната
агенция. България може да се включи като партньор и да бъде поставен специален акцент върху нея. През тази година
партньори са били страните от Латинска Америка.
В разговорите участваха и представители на българския бизнес. Председателят на Асоциацията на индустриалния
капитал в България Васил Велев подчерта, че фирмите у нас са силно засегнати от санкциите и са пречка пред
разширяването на взаимоотношенията между двете страни.
Руската делегация, която е на посещение в страната, се състои от малки и средни компании от секторите земеделие, храни,
дървопреработване, ИТ и други. Предстоят два бизнес форума в Банско и Пловдив, на които ще могат да се запознаят с
български компании за партньорство.
Mediapool
√ Руски фонд готов да финансира общи предприятия с България
Български компании могат да кандидатстват с проекти за финансиране на смесени предприятия в Русия чрез руския Фонд
за развитие на промишлеността. Това стана ясно от среща на шефа на агенцията за малките и средните предприятия
Мариета Захариева с Александър Ермошин, заместник генерален директор на Руската агенция за подкрепа на малкия и
средния бизнес, който у на посещение в София.
Фондът разполага с 200 млрд. рубли и отпуска бизнес заеми с лихва от 6.5%, заяви Ермошин.
"Използването на подобен финансов ресурс е в помощ за бизнеса и насърчаване на взаимоотношенията между двете
страни", подчерта Мариета Захариева, цитирана от пресцентъра на агенцията. След изпращането на подробна
информация от руска страна за възможностите за кандидатстване, тя ще бъде разпространена от българскат аагенция до
партньорите й.
По думите на Ермошин България може да се включи в специална конференция за малките и средните предприятия,
организирана по време на Икономическия форум в Санкт Петербург през 2017 г., и да се акцентира върху страната ни. През
тази година партньори са били страните от Латинска Америка.
Идеята е добра и очаквам да се включат широк кръг представители на малкия и среден бизнес от България и Русия, каза
Мариета Захариева. Тя допълни, че очаква да бъде изпратена официална покана от руската агенция.
В разговорите участваха и представители на българския бизнес. Председателят на Асоциацията на индустриалния
капитал в България Васил Велев подчерта, че фирмите у нас са силно засегнати от санкциите и са пречка пред
разширяването на взаимоотношенията между двете страни.
Руската делегация, която е на посещение в страната, се състои от малки и средни компании от секторите земеделие, храни,
дървопреработване, ИТ и други. Предстоят два бизнес форума в Банско и Пловдив, на които ще могат да се запознаят с
български компании за партньорство.

Важни обществено-икономически и политически теми

Инвестор.БГ
√ Консолидираните продажби на Стара планина с 6,6% годишен ръст към края на август
Само през осмия месец от годината консолидираните продажби
на холдинга са в размер на 13,246 млн. лв.
Консолидираните продажби на Стара планина холд АД от
началото на годината до края на август достигат 127,610 млн. лв.,
като бележат увеличение от 6,61% на годишна база.
Само през осмия месец от годината консолидираните продажни
на холдинга са в размер на 13,246 млн. лв., става ясно от
съобщение на сайта на компанията относно резултатите на
значимите предприятия от портфейла на холдинга.
От дружеството предвиждат консолидираните продажби през
септември да се увеличават с по-бавен темп, като очакванията са
за покачване на продажбите от 6,59% спрямо същия период на
миналата година до 143,123 млн. лв.
Стара планина холд АД
5SR/CENHL Последна цена: 4.75 лв. (Актуално към 12:41/27.09.2016 г.)
М+С Хидравлик АД обяви продажби за август 2016 г. в размер на 7,4 млн. лв. и 64,487 млн. лв. с натрупване от началото на
годината. Годишният прираст е от 5,36 на сто спрямо януари-август 2015 г., като това са неконсолидираните данни на
дружеството.
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То прогнозира приходите от продажби през септември да достигнат 7,9 млн. лв. и 72,4 млн. лв. за осемте месеца на 2016
г., което би било с 6,02% повече спрямо същия период на миналата година.
Хидравлични елементи и системи АД (ХЕС) отчита продажби в размер на 2,169 млн.
лв. през август, а с натрупване от началото на годината са за 31,1 млн. лв., което е
ръст от 11,69% в сравнение със осемте месеца на 2015 г.
Дружеството прогнозира продажби през септември 2016 г. в размер на 3,95 млн.
лв., с което ще достигне ръст на продажбите с натрупване от началото на годината
от 11,55% спрямо същия период на миналата година.
Стара планина холд АД Последна цена: 4.53 лв. 5SR/CENHL Актуално към
15:01/26.09.2016 г. Профил на компанията Коментари във форума Следвай
компанията Известяване при събитие Добави в собствен обзор Добави в портфейл
Приходите от продажби на Българска роза АД само за август са в размер на 681 хил.
лв., а от януари до края на август – за 4,84 млн. лв. Компанията обявява печалба
преди облагане с данъци за осмия месец на годината в размер на 183 хил. лв. и 518
хил. лв. от началото на годината.
Дружеството прогнозира приходи от продажби за септември в размер на 565 хил.
лв. и 5,413 млн. лв. с натрупване от началото на годината, което би било 27,70%
ръст.
Елхим-Искра АД реализира 2,52 млн. лв. приходи от продажби през август и 22,4
млн. лв. за осемте месеца от началото на годината, което е с 6,76% повече спрямо
същия период на 2015 г.
Брутната печалба преди облагане с данъци само през август е в размер на 120 хил.
лв., а с натрупване от началото на годината възлиза на 1,08 млн. лв. Прогнозите са за приходи от продажби за август от 2,5
млн. лв., или 5,35% годишен ръст за деветмесечието на 2016 г.

Съдебни новини
√ Фалшиви фирми, регистрирани законно, вършат измами за милиони
Търговският регистър у нас законно регистрира фалшиви фирми, които извършват измами за милиони. По тази схема
строителни компании, участващи в европроекти, се оказват изправени пред фалит, съобщава bTV.
Репортаж на телевизията разказва за 16 фирми от строителния бранш, които са пред фалит, защото са участвали в огромен
проект за ВиК на Силистра, но не са получили парите си. Фирмата, която има да им плаща телевизията проследява до
Бургас, откъдето тя изчезва през януари. Оказа се, че вече е препродадена във Варна на чужд гражданин и е регистрирана
на фалшив адрес. Фалшивите данни обаче са вписани в търговския регистър.
От седалището на дружеството-длъжник е останала само табелата в Бургас. Неин предишен управител е Мавро Козаров.
Проверка в Търговския регистър показва, че от март тази година едноличен собственик на фирмата със 100 лв. капитал
вече е Самир Алиевски. Името не съществува в масивите на българските документи за самоличност. Седалището на
фирмата вече се намира във Варна, но посоченият адрес – бул. "8-ми приморски полк" №33 има само според агенцията
по вписванията. Такъв номер на тази улица не съществува.
Според закона за търговския регистър няма изискване да се проверяват подадените данни за фирми. Това не пречи да
бъде регистрирана фирма на фалшив адрес. Абсурдът продължава – срещу капитал от 100 лв. на фирмата ПРК "България
85" стои дълг от 1 млн. и 600 хил. лв. Новият собственик на фирмата е сърбин. Нотариусът от Перник, заверил сделката,
също не е проверил обстоятелствата. Единственото незаконно е, че новият собственик е подал декларация с невярно
съдържание. По същата законна схема през последните години са измамени не само стотици строителни фирми, а са
източени и 15 млрд. лв. ДДС. Никой обаче не променя закона, за да се търси отговорност и от предишни собственици.
Финанси България
√ Патентен данък – за какво се дължи?
Развивам малък бизнес и искам да науча какво точно представлява патентният данък, кой го дължи и при извършването
на кои точно дейности, как се определя и дали мога да ползвам някакви облекчения.
Кой дължи патентен данък?
Патентен данък дължи всяко физическо лице и едноличен търговец, което осъществява патентни дейности (посочени подолу), при условие, че:
• оборотът му за предходната година не превишава 50 000 лв. и
• няма регистрация по Закона за данък върху добавената стойност, с изключение на регистрация за вътреобщностно
придобиване (за внос в държави-членки на Европейския съюз).
ВАЖНО! За извършваната патентна дейност не дължа данък общ доход.
Кога се дължи патентен данък? За кои дейности?
Патентен данък дължа за следните дейности:
• Ако Предлагам места за настаняване с не повече от 20 стаи;
• Ако имам заведения за хранене и развлечения (например – ресторант, кафе-сладкарница, питейно заведение и др.);
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• ако развивам търговия на дребно до 100 кв.м. нетна търговска площ на обекта;
• ако предоставям услуги от типа – дърводелски, шивашки, кожарски, кожухарски, плетачни, обущарски, бръснарски и
фризьорски (вкл. и ветеринаро-фризьорски), машинописни, козметични услуги (в т. ч. и маникюр и педикюр) и поставяне
на татуировки, часовникарски, тапицерски, авторемонтни услуги, автомивки, ремонт на електро- и водопроводни
инсталации, стъкларски услуги, изработка на изделия от благородни метали, поддръжка и ремонт на битова техника,
предоставяне на услуги като компаньонка или компаньон, за гадатели и екстрасенси, за фотографски услуги,
посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти, ключарски услуги,
ремонт на брави, поправка на чанти, книговезки услуги, ремонт на шевни машини, ремонт на чадъри, велосипеди, ремонт
и зареждане на запалки, коминочистачни услуги; ремонт на компютри, компютърна и друга електронна офис техника, за
фитнес центрове и спортни зали, за химическо чистене, мелничарски услуги, при предоставяне на услуги "Пътна помощ"
за МПС и услуги със земеделска и горска техника;
• ако продавам вестници, списания и други;
• ако предлагам игри с развлекателен характер (минифутбол, тенис на маса и други);
• ако имам заложна къща;
• за атракциони – влакчета, въртележки, джетове, файтони;
• при обучение на водачи на моторни превозни средства;
• за платени паркинги.
Как се определя размерът на данъка?
Размерът на данъка се определя, в зависимост от местонахождението на обекта на територията на съответната община.
Всяка община сама определя размера на данъка, като с оглед избягване на своеволия законодателят е определил найниските и най-високите стойности на данъка, които биха могли да бъдат определени от всяка община поотделно чрез
наредба.
Деклариране на данъка и срокове за внасянето му.
Ако дейностите, които извършвам, подлежат на облагане с патентен данък, то трябва да подам данъчна декларация
(декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък), до 31 януари на текущата година в която трябва да
декларирам обстоятелствата, свързани с определянето на данъка. Ако дейността ми започне след тази дата, то следва да
подам данъчната декларация непосредствено преди започване на дейността.
Къде се подава данъчната декларация?
Данъчната декларация се подава в общината, на територията на която се намира обектът, в който се извършва патентна
дейност, а когато патентната дейност не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място – в общината, където
е постоянният ми адрес като физическо лице/едноличен търговец.
Ако подавам данъчна декларация като пълномощник на чуждестранно лице, то същата следва да бъде внесена в общината
по постоянния ми адрес.
В какви срокове се внася данъкът?
Патентният данък се внася на четири равни вноски:
• за първото тримесечие – до 31 януари;
• за второто тримесечие – до 30 април;
• за третото тримесечие – до 31 юли;
• за четвъртото тримесечие – до 31 октомври.
Имам право да ползвам 5 на сто отстъпка от размера на дължимия данък, ако до 31 януари на текущата година подам
данъчната си декларация и заплатя данъка в пълния му размер.
Ако съм лице, което извършва патентна дейност и обрaзувам ново предприятие, и сумарният оборот и на двете
предприятия надхвърля 50 000 лв. за 12 последователни дейности, то за второто новообразувано предприятие не дължа
патентен данък, а дължа данък по общия ред, съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
На какви данъчни облекчения имам право?
Мога да ползвам следните данъчни облекчения:
• Ако съм с 50 или с над 50 на сто намалена работоспособност (това трябва да е удостоверено с влязло в сила решение на
ТЕЛК/НЕЛК) – данъкът се намалява с 50 на сто, при условие, че извършвам дейността лично и не съм наел работници за
извършването й през цялата данъчна година;
• ако с личен труд през цялата година извършвам два или три вида патентна дейност, то дължа патентния данък само за
тази дейност, за която определеният данък е с най-висок размер. Важно е да обърна внимание обаче, че за извършването
на повече от три дейности, това облекчение не се прилага;
• ако съм пенсиониран и извършвам някоя от следните услуги лично, без да наемам работници през цялата година
(дърводелски, шивашки, обущарски, металообработващи, бръснарски, фризьорски, машинописни, козметични,
часовникарски, тапицерски, стъкларски, фотографски, ключарски, ремонт на битова техника, на електро- и водопроводни
инсталации, на чадъри, зареждане на запалки, ремонт на велосипеди, коминочистачни услуги, продажба на вестници,
списания), дължа 50 на сто от определения патентен данък за съответната дейност;
• ако използвам работното място за обучение на чираци при извършването на фризьорски, бръснарски, козметични услуги,
маникюр и педикюр, дължа 50 на сто от определения патентен данък за съответното работно място.
Има ли някакви санкции при неспазване на задълженията ми?
Има. Дължа лихва, ако не внеса данъка в срок.
Ако не подам декларация или не подам такава в срок, дължа глоба в размер до 500 лв.
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Ако пропусна да посоча данни или посоча неверни данни или обстоятелства в данъчната си декларация, които водят до
определяне на патентния данък в по-малък размер или до освобождаване от патентен данък, дължа глоба до 1000 лв.
Industry Info
√ МЕЙС 2 ще се проведе за втори път в България
Стартира второто издание на проекта "МЕЙС 2 – мобилност за европейските индустриални умения". Проектът е
финансиран от регион Пиемонт в Италия и Европейския социален фонд и се организира от Assocam Scuola Camerana и
Центъра за обучение Forcoop. Общата цел на проекта е да се насърчи международният опит на участниците и на
партньорските организации, който служи за подобряване квалификациите на служителите и ефективността на
предприятията. Основен фокус на проекта е повишаване специализацията на участниците. Опитът от мобилността, която
се предлага, е специализиран и се отнася до професионалната среда в конкретен сектор. Страните, които са част от проекта,
предоставят благоприятна среда за работещи в областите индустрия и мехатроника, защото са с добри условия на труд и
високи нива на професионална квалификация. Има и страни с нови производства, нуждаещи се от квалифицирана работна
ръка. Конкретните дейности, които проектът цели да реализира, са насочени към търсещи работа студенти и към
работещите в сектора на образованието, професионалното обучение и работа. Сдружение Конфиндустрия България
подкрепя проекта в работата по втората основна дейност, заложена от организаторите, която е насочена към работещите
в сектора на образованието, професионалното обучение и работа. В рамките на проекта 14 специалисти от област Пиемонт
ще се срещнат с представители на различни научно-образователни институции и ще представят системата за
професионалното обучение и работа в България и начините за насърчаване на най-добрите професионални практики,
съобщиха от прецентъра на Конфиндустрия България.
Медия за българите в Лондон
√ Автоиндустрията премества развойните си центрове от Великобритания към Източна Европа
Производителите на автомобили обмислят да преместят развойните си центрове от Великобритания към страни от
Източна Европа след референдума в края на юни, когато британците решиха да напуснат Европейския съюз, съобщава
Guardian.
Целта е да се намалят разходите и да се понижат негативните ефекти от риска страната да остане извън единния
европейски пазар. Компаниите за набиране на персонал вече са започнали да търсят квалифицирана работна ръка и
мениджъри в България, Унгария и Румъния, които да оглавят екипи за изследователска и развойна дейност в региона.
България ще бъде една от основните цели за пазара, след като по данни на ЮНЕСКО страната е втора след Германия в
Европа по процент хора с инженерни дипломи.
Отдръпване
С намирането на екипи от Източна Европа се е заела DHR International, която работи в 25 страни. Информацията от
компанията за набиране на персонал е, че търсенето на нови възможности в Източна Европа се е засилило след
референдума, особено сред производителите на коли, които вече си правят сметка колко би им струвало да нямат достъп
до единния европейски пазар и да останат във Великобритания. По данни на DHR работната ръка в Източна Европа е с 40%
по-евтина от тази на запад. Автомобилните компании също така желаят част от специалистите с опит от Великобритания
да се преместят в новата бизнес локация на компанията.
Правителството на Япония вече предупреди премиера на Великобритания Тереза Мей, че е възможно големите японски
корпорации да напуснат страната, ако изгубят своите привилегии, идващи предимно от достъпа до пазара на Европейския
съюз. В документа, представен на срещата на Г-20 в Китай по-рано този месец, се посочват определени изисквания от
японския бизнес, които трябва да бъдат изпълнени. Близо половината от японските инвестиции в Европа в момента са
насочени към Великобритания, където дейност имат Nissan, Honda и Mitsubishi.
Липса на кадри
Производителите на коли предупредиха още в седмицата след Brexit, че ако трудовият пазар се затвори, компаниите ще
имат тежки проблеми. Автомобилната индустрия на Острова отбеляза рекордни приходи от 71 млрд. паунда за 2015 г.,
което е скок от 7.3% спрямо предната година. Тези темпове обаче няма как да бъдат запазени, ако свободното движение
на работна сила в Европейския съюз бъде спряно. Директорът на Асоциацията на производителите и търговците на
моторни превозни средства Майк Хауес коментира през юни, че стабилността на автоиндустрията във Великобритания е
под сериозен риск след референдума. В сектора на Острова работят над 800 хил. души. По негови думи връзката с
Европейския съюз е най-важната за производителите на автомобили и за тях ще бъде невъзможно да си осигурят
достатъчен брой работници, ако потокът от ЕС спре.
На първо място – България и Румъния
По данни на ЮНЕСКО България е втора след Германия по процент на завършващите висше образование с инженерни
специалности. Друга страна, която ще бъде особено търсена, е Румъния, където Renault вече има изградена
производствена и развойна дейност, инженерен екип и тестови центрове, в които е инвестирала над 2.3 млрд. евро. В
северната ни съседка за френската компания работят над 16 хил. души.
Франк Смийкс, партньор в DHR, коментира, че референдумът във Великобритания е засилил търсенето на нови
възможности за индустрията в Източна Европа, която обичайно се развива на високи обороти. "За някои играчи в сектора
оставането във Великобритания вече не изглежда смислено решение в дългосрочен план предвид високата им
обвързаност с европейските операции", казва той. Освен Renault Jaguar и Audi също вече имат дейност в Източна Европа.
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Сега
√ САЩ и ЕС подеха война на корпоративно ниво
Финансовите регулатори се надпреварват да налагат рекордни глоби на емблематични компании.
Гугъл" е сред американските компании, които ЕС погна заради нарушения на евроразпоредбите в сферата на
конкуренцията и данъчното облагане.
САЩ и Европа са се съсредоточили в скъпата и предизвикваща съжаление трансатлантическа законодателна война срещу
емблематични компании и тази война ще нанесе сериозни поражения върху международната търговия. Преди дни стана
ясно, че германската Дойче банк се опитва да избегне глоба от 14 милиарда долара по съдебен иск, заведен от
американски прокурори, които я обвиняват в продажбата на високорискови ценни книжа. Това се случи няколко седмици
след като Европейският съюз нареди на гиганта от Силиконовата долина "Епъл" да върне на Ирландия неправомерно
спестени 13 милиарда евро от данъци. Съвпадение или отмъщение? Това е без значение. Почти еднаквите огромни суми
и моментът на налагането на наказанията създават основания да се смята, че властите на двата континента са се прицелили
във всеки от националните шампиони в икономическия сектор. "Епъл" и Дойче банк обаче не са сами.
Глобалните гиганти са на прицел
Американски технологични гиганти като "Епъл", "Фейсбук" и "Гугъл" попаднаха в мерника на ЕС заради участие в
предполагаеми нарушения на антитръстовите закони, както и на евроразпоредбите, свързани с личните данни и с
данъците. В последните години Министерството на правосъдието на САЩ и финансовите регулатори наложиха глоби и
наказания в размер на милиарди долари на френската "БНП Париба" (9 милиарда долара) и на британската компания за
банкови и финансови услуги "Стандарт Чартърд" за нарушаване на международни санкции, на швейцарските "Креди сюис"
и Ю Би Ес за оказване на помощ в международно укриване на данъци и на британската Ейч Ес Би Си за това, че е дала
възможност на наркодилъри и на терористи да перат пари. През 2014 г. "Креди сюис" стана първата банка в САЩ, която се
призна за виновна по обвинения в криминални престъпления. Това беше първи подобен случай в Америка за повече от
десетилетие. Банкерите от Ейч Ес Би Си пък бяха първите физически лица, обвинени от САЩ, че са били начело на
трансакциите с чуждестранни валути.
САЩ решиха да не предявяват криминални обвинения само срещу Ейч Ес Би Си по друго дело, след като бившият финансов
министър на Великобритания Джордж Озбърн и британският банков регулатор в частни разговори през 2012 г. заявиха
пред американски представители, че подобна мярка може да предизвика "глобално финансово бедствие".
Банките от "Уолстрийт" също са наказани със справедлив дял от наложените глоби, свързани с неморални бизнес практики,
допринесли за финансовата криза през 2008 г. Американските регулатори обаче предприемат доста по-строги мерки срещу
европейските финансови институции, обвинени в престъпления. На чуждестранни корпорации и физически лица е
наложена забрана да участват в американския политически процес чрез финансови дарения. Не е задължително чрез
даренията да се купуват благоприятни решения. Те обаче могат да създадат по-лесен достъп до високопоставени хора,
отговорни за взимането на решения, вместо да бъдете непознат европейски ръководител, на когото е наложена глоба от
регулатор, намиращ се от другата страна на Атлантическия океан.
Обезпокоителни сигнали
Намеците и знаците за национализъм, шовинизъм и специално отношение са обезпокоителен сигнал за международната
търговия и инвестициите. Особено в момент, когато глобалната търговия се забавя, възходът на популисткия
протекционизъм на Доналд Тръмп и Брекзит създават опасения за търговски войни и икономическа политика с цел защита
на интересите на местното население. Фискално притиснатите правителства, изглежда, много искат да напълнят хазната
си с пари, като се стремят към гръмки водещи заглавия за налагането на "рекордни" глоби на тези непослушни фирми. В
много случаи финансовите извънсъдебни споразумения не са прозрачни, преговорите се водят при закрити врати и не се
обсъждат в обществени съдилища. Големите глоби, наложени на институциите, а не на физически лица, могат да се окажат
и съмнителни.
За съжаление американските регулатори не успяват да вкарат в съдебна зала нито един от високопоставените финансисти
за подлото им поведение, което доведе до срив на банките и глобалната финансова криза през 2008 г. Малко банкери от
средния ешелон и трейдъри, замесени в различни скандали на финансовите пазари, се оказаха "трофеите", които
банковите регулатори успяха да получат. Обикновено една компания плаща огромни финансови наказания в продължение
на дълъг период от време след извършването на нарушенията - тогава обаче извършителите, бившият мениджмънт и
притежателите на ценни книжа вече са се спасили и са избягали с плячката. Твърди се, че шефът на "Уелс Фарго" - банката,
която направи 2 млн. фалшиви сметки за дебитни и кредитни карти, довели до уволнението на 5300 души и глоба от 185
млн. долара - ще си тръгне от банката със 125 млн. долара по сметките.
Увеличават се настроенията срещу бизнеса и търговията, както и доста строгите регулации, въвеждани от правителствата
в отговор на гневната общественост. Не е чудно, че доста желаното търговско споразумение между ЕС и САЩ Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции - е на животоподдържащи системи и вероятно ще бъде
прекратено. В крайна сметка, когато потенциалните търговски партньори погнат големите корпорации и настроения срещу
глобализацията превземат света, международната икономика ще бъде големият губещ.
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Труд
√ Според експерт: Забавянето на китайската икономика е най-голямата заплаха за глобалната икономика
Забавянето на китайската икономика е най-голямата заплаха за глобалната икономика, твърди бившият главен икономист
на Международния валутен фонд, цитиран от Би Би Си.
Кен Рогоф казва, че не може да бъде отхвърлена възможността за пагубно "твърдо кацане" на един от основните двигатели
на световния растеж.
"Китай преминава през голяма политическа революция. И аз смятам, че икономиката се забавя повече, отколкото показват
официалните данни", коментира той.
"Ако искате да видите част от света, която има проблем с дългове, то погледнете Китай. Те имаха подхранван от кредити
растеж, а тези неща не продължават завинаги", допълва той.
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