Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
В. Труд
√ АИКБ призовава за промяна на дефиницията за малки и средни предприятия
Главният секретар на АИКБ д-р Милена Ангелова призова г-жа Кристин Шрайбер, директор в главна дирекция Вътрешен
пазар, индустрия, предприемачество и предприятия на Европейската комисия да стартира оценка на това доколко
дефиницията за МСП е актуална на съвременните предизвикателства, пред които те са представени, по време на
специална дискусия, проведена днес в Солун. В отговор, г-жа Шрайбер огласи намерението на Комисията да започне
публична консултация по този въпрос в началото на следващата година, когато ротационното председателство на Съвета
на Европейския съюз ще се поеме от България.
В дискусията взеха участие представители на Европейския
инвестиционен фонд, на Европейския икономически и
социален комитет, на гръцкия бизнес, евродепутати,
политици.
„Въпреки, че МСП се декларират като фокус на
икономическите
политики
в
Европейския
съюз,
представителите на бизнеса считат, че все още е на лице
съществени неефективност при формулирането и прилагането
на мерки за тяхната подкрепа. Основният проблем произтича
от това, че особеностите на различните групи МСП не се
отчитат в този процес, а също и от факта, че дефиницията за
МСП е остаряла и не отразява съвременните реалности.
Ползването на брой заети като водещ критерий оставя извън
обхвата на мерките за подкрепа множество предприятия,
които са малки и средни от гледна точка на осъществявания
оборот, но осигуряват заетост на по-голям брой работници –
особено в страните – членки с по-нисък стандарт“, подчерта Милена Ангелова.
В дискусията проф. д-р Стефан Петранов, в качеството си на експерт на АИКБ, очерта основните насоки за подобряване на
достъпа до финансиране на МСП, като подчерта необходимостта от по-прецизно обвързване на финансовите
инструменти с потребностите на бизнеса, от предоставянето на точна и навременна информация за възможностите за
финансиране, както и от развитието на капиталовите пазари.
Участниците във форума подчертаха важната роля на работодателските организации като изразител на интересите и
потребностите на МСП. Те се обединиха около необходимостта за ефективното прилагане на принципа „мисли първо за
малките“, включително посредством вменяването на подобен ангажимент посредством нормативна уредба в рамките на
Европейския съюз. Те призоваха за по-тясно сътрудничество, за диалогичност и отчитане на мнението на
работодателските организации при вземането на решения не само на национално, но и на регионално и местно
равнище. Основен извод от обсъжданията беше необходимостта инструментите за подкрепа да бъдат по-тясно
съобразени със специфичните потребностите на различните групи МСП. Беше подчертана и чувствителната полза на
грантовото финансиране, в сравнение с по-скъпите и по-малко ефективни от гледна точка на бизнеса финансови
инструменти.
profesii.bg
√ АСОЦИАЦИЯТА НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ ПРИЗОВА ЗА ПРОМЯНА
Главният секретар на АИКБ д-р Милена Ангелова призова г-жа Кристин Шрайбер, директор в главна дирекция Вътрешен
пазар, индустрия, предприемачество и предприятия на Европейската комисия да стартира оценка на това доколко
дефиницията за МСП е актуална на съвременните предизвикателства, пред които те са представени, по време на
специална дискусия, проведена днес в Солун. В отговор, г-жа Шрайбер огласи намерението на Комисията да започне
публична консултация по този въпрос в началото на следващата година, когато ротационното председателство на Съвета
на Европейския съюз ще се поеме от България.
В дискусията взеха участие представители на Европейския инвестиционен фонд, на Европейския икономически и
социален комитет, на гръцкия бизнес, евродепутати, политици.
„Въпреки, че МСП се декларират като фокус на икономическите политики в Европейския съюз, представителите на
бизнеса считат, че все още е на лице съществена неефективност при формулирането и прилагането на мерки за тяхната
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подкрепа. Основният проблем произтича от това, че особеностите на различните групи МСП не се отчитат в този процес,
а също и от факта, че дефиницията за МСП е остаряла и не отразява съвременните реалности. Ползването на брой заети
като водещ критерий оставя извън обхвата на мерките за подкрепа множество предприятия, които са малки и средни от
гледна точка на осъществявания оборот, но осигуряват заетост на по-голям брой работници – особено в страните –
членки с по-нисък стандарт“, подчерта Милена Ангелова.
В дискусията проф. д-р Стефан Петранов, в качеството си на експерт на АИКБ, очерта основните насоки за подобряване на
достъпа до финансиране на МСП, като подчерта необходимостта от по-прецизно обвързване на финансовите
инструменти с потребностите на бизнеса, от предоставянето на точна и навременна информация за възможностите за
финансиране, както и от развитието на капиталовите пазари.
Участниците във форума подчертаха важната роля на работодателските организации като изразител на интересите и
потребностите на МСП. Те се обединиха около необходимостта за ефективното прилагане на принципа „мисли първо за
малките“, включително посредством вменяването на подобен ангажимент посредством нормативна уредба в рамките на
Европейския съюз. Те призоваха за по-тясно сътрудничество, за диалогичност и отчитане на мнението на
работодателските организации при вземането на решения не само на национално, но и на регионално и местно
равнище. Основен извод от обсъжданията беше необходимостта инструментите за подкрепа да бъдат по-тясно
съобразени със специфичните потребностите на различните групи МСП. Беше подчертана и чувствителната полза на
грантовото финансиране, в сравнение с по-скъпите и по-малко ефективни от гледна точка на бизнеса финансови
инструменти.

Важни обществено-икономическии политически теми
Investor.bg
√ Бизнес климатът се подобрява през май
Подобрение на нагласите има в промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите, отчита
НСИ
Несигурната икономическа среда продължава да е основната пречка за дейността на предприятията. На второ място е
недостигът на работна сила, чието негативно въздействие се засилва през последния месец.
Въпреки това през май 2017 г. общият показател на бизнес климата нараства с 3,2 пункта в сравнение с април, като ръст
на показателя е регистриран във всички наблюдавани сектори - промишленост, строителство, търговия на дребно и
услуги. Това показват данни на Националния статистически институт (НСИ), публикувани днес.
Промишленост
Съставният показател „бизнес климат в промишлеността” се повишава с 1,3 пункта спрямо предходния месец главно
поради оптимистичните очаквания
на промишлените предприемачи за
бизнес
състоянието
на
предприятията през следващите
шест
месеца.
Същевременно
настоящата
производствена
активност се оценява като леко
подобрена, докато прогнозите им за
следващите три месеца са порезервирани, показват още данните
на НСИ.
Мениджърите очакват и запазване
на
сегашното
равнище
на
продажните цени в промишлеността
през следващите три месеца.
Строителство
През май съставният показател „бизнес климат в строителството” се покачва с 2,9 пункта, което се дължи на поблагоприятните оценки и очаквания на строителните предприемачи. Въпреки това последната анкета на НСИ отчита
увеличение на броя на клиентите със закъснения в плащането.
Мненията на мениджърите обаче относно настоящата строителна активност, както и очакванията им за дейността през
следващите три месеца, са по-оптимистични, в сравнение с предишния месец.
Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостига на работна сила продължават да бъдат основните
проблеми за развитието на бизнеса, показват още данните на НСИ.
По отношение на продажните цени в строителството очакванията на мениджърите са те да останат без промяна през
следващите три месеца.
Търговия на дребно и услуги
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Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно” нараства с 5,6 пункта, „бизнес климат в сектора на
услугите” нараства с 4,7 пункта.
В прогнозите им относно обема на продажбите и
поръчките към доставчиците (както от вътрешния, така и
от външния пазар) през следващите три месеца също се
регистрира повишен оптимизъм. По-благоприятни са и
мненията им по отношение на настоящото и очакваното
търсене на услуги.
Основните пречки за развитието на бизнеса остават
свързани с конкуренцията в бранша, недостатъчното
търсене и несигурната икономическа среда. Относно
продажните цени преобладаващите очаквания на
търговците са за запазване на тяхното равнище през
следващите три месеца.

√ Младежката безработица в България се е понижила до 21,6% през 2016 г.
Обсъждат се законодателни промени за индивидуален подход към всеки човек с увреждане, каза социалният
министър Бисер Петков
От 2013 до 2016 г. коефициентът на безработицата за младежите до 24 години в България се понижи с 6,8 процентни
пункта - от 28,4% на 21,6%. Това каза социалният министър Бисер Петков при откриването на форум за изпълнението на
Европейската гаранция за младежта в България, предава БТА.
Той допълни, че около 7300 са регистрираните безработни младежи с право по Гаранцията за младежта.
На всеки младеж, регистриран в бюрата по труда, се прави индивидуален план с цел интегриране на пазара на труда.
Само през 2016 г. над 40 хиляди младежи са устроени на първичния пазар на труда, а над 24 хиляди са включени в
обучение, субсидирана заетост, чиракуване и стажуване по програми, мерки и схеми, финансирани с национални и
европейски средства. Във всяко бюро по труда работят трудови посредници, квалифицирани за работа по Европейската
гаранция за младежта, допълни министърът.
По думите на Бисер Петков доброто образование, съобразено с изискванията на пазара на труда, гарантира заетост, а
реформата в образователната система за превенция на ранното отпадане вече дава резултат.
Министърът изрази удовлетвореност, че в съобщението на ЕК за изпълнението на младежката гаранция България е в
групата на страните с ускорени реформи.
Според него основните предизвикателства остават - работата с неактивните младежи - тези, които нито учат, нито
работят и не са регистрирани в бюрата по труда. За последните три години коефициентът на тази група намаля с 3,4
процентни пункта, до 18,3 на сто, но предстои много работа, допълни Петков.
Програмите на социалното министерство включват работа в посока обучението на младежи без професии и ключови
компетенции.
Мерките към безработните младежи през тази и следващите години ще бъдат насочени главно към тази група, която
нито учи, нито работи, нито се регистрира в бюрата по труда, заяви Петков.
По думите му първо трябва да се анализират причините, поради които тази група младежи не проявяват интерес към
нито една от формите на активен живот. Той допълни, че част от тях вероятно са демотивирани, а други са обезпечени
материално от родители и близки в чужбина, но е необходимо индивидуален подход, за да бъдат активирани на пазара
на труда.
Що се отнася до изработването на нов подход към хората с увреждания, министърът на труда посочи, че се обсъждат
законодателни промени за индивидуален подход към всеки човек с увреждане. Очакванията на родители на деца с
увреждания са промените да гарантират, че на базата на индивидуалната оценка ще се определя размерът и видът на
подкрепата към хората с увреждания.
ТВ Европа
√ Над 3% ръст на икономиката през следващите 3 години очакват от БАН
Между 3 и 4 процента ще бъде годишният ръст на българската икономика до 2019 г. според прогнозите на Института за
икономически изследвания към БАН. В същото време за 2016 г. България отбелязва нов рекорд при износа - той е на
стойност 30 млрд. евро, а ЕС остава най-големият търговски партньор на страната ни.
Икономическите перспективи пред България за тази и следващите две години са положителни, се казва в Годишния
доклад за икономическо развитие и политики в България за 2017 г. Очаква се да има стабилен растеж на икономиката от
над 3%, както и засилване на инвестиционната дейност и външната търговия. Икономистите от БАН прогнозират, че
средната работна заплата за страната също ще продължава да расте.
Доц. Виктор Йоцов - ръководител на проекта: "Можем да очакваме икономически растеж от около 3 или дори малко над
3%. Паралелно с това можем да очакваме малко повишаване на цените, което както казах вече след 3 години на
дефлация също е добра новина. На пазара на труда в средносрочен план се очаква слабо нарастване на заетостта, като
безработицата очакваме да бъде между 6 и 6,5%, което също е добра новина".
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Външната търговия се очертава като важен фактор за растежа на българската икономика, посочват още от БАН. За 2016 г.
страната отбелязва нов рекорд, като реализира сделки за 30 млрд. евро и се очаква тази тенденция да се задържи и през
тази година.
Недялко Несторов - член на екипа на проекта: "През 2016 г. отново реализираме рекорд - този път 30 млрд. евро достигат
сделките по износа, като това е 5,7% ръст спрямо предходната година или над 1 млрд. евро. Износът продължава да
увеличава дела си към партньорите, които са установени трайно, което от своя страна води до това Германия да ни бъде
най-големият търговски партньор по износ с близо 14%, следвана от Италия, Румъния, Турция и т.н."
Най-големият търговски партньор на България остават другите държави от ЕС, като 67,7% от износа на страната е насочен
към тях.
В. Труд
√ Лихвите по кредити се увеличиха
От Десислава Николова
Лихвите по някои от кредитите за граждани и фирми се увеличават, а тези по депозити продължават да спадат, показва
статистиката на Българската народна банка към края на април.
Спрямо март по-скъпи вече са левовите потребителски заеми при които годишният процент на разходите нарасна с 0,28
процентни пункта до 10,12%. Повишение има и при ГПР за жилищни кредити в евро. При тези заеми увеличението е 0,22
пр. п. до 5,04%.
Депозитите носят все по-малка доходност
В същото време депозитите продължават да носят все по-малка доходност. Новите влогове за домакинства са с лихви –
0,3% – в евро и 0,39% – в лева.
От началото на годината банкери предупреждават за повишаване на лихвите по кредити. В средата на март от
Асоциацията на банките в България предупредиха, че рекордно ниските лихви по кредитите в България ще спрат да
падат и в края на 2017 и началото на 2018 г. ще започне плавен процес на покачване.
В началото на май УниКредит Булбанк прогнозира, че средните лихви по заеми ще достигнат своето дъно през 2018 г. и
ще започнат да се увеличават от 2019 г., като успоредно с това спредът между лихвите по депозити и кредити ще
продължи да намалява.
Според финансисти все още е рано да се говори за тенденция на поскъпване на заемите. Според тях е необходимо да се
видят данните към края на третото тримесечие, за да се правят подобни изводи.
Дневник
√ Комисията за финансов надзор отчете за 2016 г. повече работа при липса на пари
Работата на Комисията за финансов надзор (КФН) расте, а в същото време тя няма ресурс да поддържа адекватна ИТ
инфраструктура и да привлича високо подготвени специалисти. Това се казва в отчета на институцията за изтеклата 2016
г. В пазарния анализ, включен в отчета, се отбелязва и сериозния ръст в активите (12%), които управляват поднадзорните
на комисията, като техният размер достигна близо 22.8 млрд. лева, или 26% от БВП.
Въпреки разрастването на бизнеса разходите за надзор, които може да си позволи комисията, намаляват, което е
сериозен проблем пред по-широките отговорности на КФН, които изискват привличането на висококвалифицирани
експерти и по-квалифицирана експертиза, се посочва в отчета. В него се подчертава, че в условията на тези финансови
ограничения комисията е положила сериозни усилия за подобряване на работата и за повишаване на доверието на
потребителите, поднадзорните компании и обществото.
Тъкмо с този недостиг в бюджета от комисията мотивираха значителното повишение на таксите, което бе одобрено през
октомври.
"През втората половина на годината КФН отчетливо се отвори към обществото, медиите и бизнеса", пишат за себе си от
комисията.
Като основно постижение в работата си комисията отчита съкратения срок за произнасяне въпреки нарасналия брой
преписки.
От регулатора посочват, че се направили първи стъпки по ангажимента си за развитието на капиталовия пазар. Създаден
е Съвет за развитие на капиталовия пазар, който обединява всички участници на капиталовия пазар и одобри Стратегия
за развитие на капиталовия пазар.
През миналата година беше засилен и превантивният контрол, за да може да се гарантира, че участниците на небанковия
финансов сегмент отговарят на действащата нормативна уредба за извършване на дейност на пазара, допълват от
ведомството. В резултат на тази надзорна дейност според отчета значителен ръст отбелязва броят на договорните
фондове, които нарастват със 7 фонда и в края на годината вече са 117.
Като най-значимото предизвикателство в областта на регулирането и надзора от комисията отчитат организирането и
провеждането на преглед на балансите на застрахователите, преглед на активите на пенсионните фондове и стрес тест
на застрахователния сектор.
Със засилена надзорна дейност през 2016 г. от комисията обясняват значителния спад в броя на съставените актове за
установяване на административни нарушения по отношение на инвестиционната общност и пенсионно осигурителния
пазар.
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√ НАП ще издаде над 170 хил. данъчни удостоверения автоматично
Националната агенция за приходите (НАП) ще може да издаде автоматизирано над 170 000 удостоверения за дължими
данъци. Така на гражданите няма да им се налага да посетят офис на агенцията, съобщават от приходната
администрация.
От началото на ноември миналата година НАП осигури възможност за предоставяне по служебен път на удостоверение
за наличие или липса на задължения на административните органи и възложители на обществени поръчки. Достъп до
тази електронна услуга ще имат още и банките, нотариусите и общинските власти, но тепърва ще се уточнят техническите
параметри на обмена на информация.
От приходната агенция изчислиха, че всяка година издават около 400 000 удостоверения за дължими данъци, като
процедурата по снабдяване с тях отнема време и минимум едно посещение в някой от офисите на НАП.
С въвеждането на новия модел се цели тази административна тежест да бъде изцяло премахната. Така банкови
институции, нотариуси и общини ще могат да изискват и получават удостоверенията директно чрез електроните услуги
на НАП.
Агенция „Стандарт”
√ Създават личностен профил на търсещите работа
Специален софтуер анализира способности и компетентности, за да намери най-подходящата професия за
безработните
Специален софтуер анализира способностите и личностните качества на търсещите работа така, че да им предложи найподходящото свободно работно място. Това става благодарение на създаването на личностни профили на безработните
в базата данни на Агенцията по заетостта.
Чрез профилите експертите могат успешно да извеждат набор от умения за конкретния безработен, а доброто им
познаване дава възможност уменията му да бъдат представяни по най-добрия начин пред работодателите. Личностните
характеристики и умения на търсещия работа пък дават опции за бъдещо развитие на определени негови способности,
така че да подпомогнат успешното му кариерно развитие.
Всичко това е част от нововъведените електронни услуги от Агенцията по заетостта. Тя в ролята си на обществен
посредник на пазара на труда има отговорност за предоставяне на качествени посреднически услуги по заетост на
търсещите работа лица и работодателите, като среща техните потребности и интереси. Уменията за заетост са общият
език, на който си комуникират работодатели и служители.
В същото време трудовият пазар става все по-динамичен, настъпват промени, свързани с появата на нови или променени
изисквания към работната сила. Те са присъщи за всички професионални сфери, независимо от естеството на работа и
длъжността, която заема човек, и са основа за личностното и професионалното развитие.
Развитието на технологиите в последните години е стимул за появата на нови професии във всички сектори на
икономиката. Напредъкът в медицината, компютърните и зелените технологии, търсенето и предлагането на нови
продукти и услуги на пазара води до появата на нови видове работни места. Затова част от старите професии се развиват,
като се адаптират към новите технологии. За да могат да се упражняват се изискват множество нови умения, качества,
образование, компетентности и опит, а много често и комбинации от такива.
Затова Агенцията по заетостта постоянно актуализира и усъвършенства инструментите на трудовото посредничество и
интегрирането на услугите. Повишаването на качеството и прецизирането на този вид услуги е от изключителна важност
и за работодателите, които търсят персонал и се стремят да поддържат нивото на наетите вече професионалисти.
Така, за да отговори на потребностите на пазара от работна сила с определени квалификации и умения, Агенцията по
заетостта използва различни инструменти, форми и похвати за извеждане на набора от умения за заетост, притежаван от
всеки човек и представянето им по най-добрия начин пред работодателите. Развива се и кариерното ориентиране и
консултиране. Предлагат се все повече електронни услуги.
Като следствие от всичко това, Агенцията по заетостта започна разработването и внедряването на модул „Личностен
профил на търсещо работа лице". Той включва няколко основни елемента:
- „Създаване и актуализация на Личностен профил на търсещо работа лице" - дава възможност за попълване и
актуализация на данни за уменията и компетенциите на лицето, регистрация на резултати от проведени оценки и
обучения, както и други доказателства за притежаваните умения.
Модулът ще бъде достъпен чрез потребителски интерфейс както за трудовите посредници, така и за търсещото работа
лице.
- „Специфични инструменти за създаване на Личностен профил" – ще предоставя електронен достъп до специфични
инструменти, подпомагащи създаването на личностен профил, напр. въпросник, карта за оценка или личностен тест.
- "Компетентностни стандарти" – помощен инструмент за създаването и актуализацията на личностния профил,
съобразно одобрени секторни изисквания за знания, умения и компетенции за заемане на дадена длъжност, както и
поведенчески индикатори, като ориентир за доказване на определена компетенция.
- „Създаване и актуализация на план за развитие" – ще дава възможност за регистрация на стъпки за развитие на лицето,
вкл. участие в електронни обучения, полагане на тестове за оценка на компетенции и възможност за проследяване на
резултатите от положените тестове или преминатите обучения.
- „EuropassCV" - създаване и актуализация на автобиография във формат EuropassCV.
- „Извеждане на Личностен профил" – ще дава възможност за визуализация на създадения Личностен профил на екран,
във файл или на печат в различна степен на детайлност.
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Целта на всички тези действия е да се подобрят процесите за предлагане на най-подходящи услуги по заетостта на
отделните групи клиенти, като се изготвят индивидуални планове за действие и устойчиво активиране на търсещите
работа лица.
Това ще създаде възможност за най-голямо съвпадение както при търсене на подходящи работни места за лицата, така и
за търсене на подходящи кандидати за обявените свободни работни места.
В съвсем близко бъдеще Агенцията по заетостта ще внедри нов модел на профилиране, който дава ясни очаквания и
възможности на лицата да вземат по-добри решения за развитието на своята кариера. По този начин в дейността на
Агенцията по заетостта се интегрират работещи инструменти за кариерно консултиране и самоопределяне на
притежаваните ключови умения, като на безработните лица се предоставят насоки за реализацията им на пазара на
труда.
Всеки безработен има свой профил. Той се изготвя от трудовите посредници в бюрата по труда. Всички знания и умения
трябва да се докажат, преди да се впишат в профила. Така всеки регистриран в бюрото по труда, може да има свой
личностен профил, до което има достъп той и трудовият посредник. В профила ще има телефон, имейл и възможност за
снимка, както и ще се вписват само доказаните знания и умения.
Сега при регистрация в бюрото трудовите посредници вписват образованието и квалификациите, придружени с дипломи
и сертификати на безработния, а за повечето социални и комуникативни умения се доверяват на това, което той
декларира. В личностния профил информацията ще е по-богата, а за да се впишат умения като „водене на преговори",
„презентиране", „убедителност и въздействие", безработният ще държи онлайн тест.
След като види отговорите на този тест, трудовият посредник ще въведе данните в софтуера на програмата и ще прецени
дали това лице, в зависимост от процента на верните отговори, има тази компетенция. Освен това трудовият посредник
ще може и да насочва безработния към различни онлайн обучения. След преминаването им информацията в профила
ще се актуализира. В профила ще има възможност да се опише външният вид, облеклото, обноските и др.
С личностни профили първо могат да се сдобият новорегистрираните безработни, а поетапно и всички, които са с
действаща регистрация и имат потребност да „открият" и развият притежаваните компетентности.
√ КЗП: Внимавайте с абонаментните капани
При примамливи оферти на онлайн търговци с ниски цени или бързи срокове за доставка, трябва да бъдем особено
внимателни, когато натискаме бутоните "Съгласен съм", "Приемам общите условия" и т.н., защото особено когато не сме
прочели тези общи условия, в тях може да се съдържат различен тип уловки, които да ни обвържат по-дългосрочно. За
това предупреди председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Димитър Маргаритов по БНР. Например,
може да става дума за т.нар. "абонаментни капани".
Повод за този коментар е проведено в шест европейски държави проучване на шведска агенция по поръчка на
Европейския потребителски център – Швеция, което показва, че над 3,5 млн. европейци страдат от т. нар. "абонаментни
капани" и всеки от тях губи средно по 115 евро. "Става дума за примамливи оферти, с кликването върху които Вие
несъзнателно се абонирате за нещо, което не желаете и тези "СПАМ комуникации" всъщност водят до там, че при
посочване на данни за Ваши платежни инструменти, абонаментите започват да вървят. И след определен период от
време разбирате, че макар и да не сте купували нищо, само заради това, че сте с включили в група за търговия,
заплащате ежемесечно някаква сума", обясни Маргаритов. По думите му засега това явление не е особено популярно в
България. Според него, обаче, "всякакви порочни пазарни ниши могат да се отворят в скоро време поради
продължаващото отваряне на пазара".
Маргаритов отбеляза, че „прекомерно голямата доверчивост е проблем на съвременното общество като цяло. От
резултатите на проучването се вижда, че и в държави като Скандинавските страни, Белгия, Австрия също се оказва, че
хората са доста доверчиви, възприемат подобни "капани". В този смисъл въпросът за доверието е по-сериозен и
надскача границите на държавите, посочи Димитър Маргаритов.
"Невинаги разширенията на съответните интернет адреси с кратките наименования на държавите, например .de или .uk
означава, че този търговец е базиран в съответната държава. Възможно е само да е регистрирал домейна си там", каза
председателят на КЗП. Трябва да се търсят данни за това къде е базирана фирмата и останалата важна информация.
Еcon.bg
√ Доларът поскъпва слабо
Дoлapoвият индeĸc ce пoĸaчи c 0.2 пyнĸтa дo 97.659 пункта
Дoлapът пocĸъпнa cpeщy ĸoшницaтa oт шecт ocнoвни вaлyти, cлeд ĸaтo eвpoтo и пayндa пoeвтиняxa зapaди пoлитичecĸaтa
нecтaбилнocт във Beлиĸoбpитaния и eвpoзoнaтa.
Дoлapoвият индeĸc ce пoĸaчи c 0.2 пyнĸтa дo 97.659 пункта.
Бpитaнcĸият пayнд пoeвтиня c 0.2% дo 1.2816 дoлapa, cлeд ĸaтo пocлeднo изcлeдвaнe пoĸaзa, чe пpeднинaтa нa пapтиятa
нa пpeмиepa Tepeзa Meй пpeд лeйбъpиcтитe e нaмaлялa c oщe 6% cлeд тepopиcтичнaтa aтaĸa в Maнчecтъp. Избopитe нa
Ocтpoвa ca нa 8 юни.
Eвpoтo бe в дeфaнзивнa пoзиция зapaди пpитecнeния oтнocнo финaнcoвaтa cитyaция в Гъpция, cлeд ĸaтo в пoнeдeлниĸ
финaнcoвият миниcтъp зaяви, чe ĸpeдитopитe тpябвa дa пocтигнaт cдeлĸa пo opязвaнe нa дългa в Aтинa.
He пoмoгнa и изĸaзвaнeтo нa пpeзидeнтa нa Eвpoпeйcĸaтa цeнтpaлнa бaнĸa Mapиo Дpaги, ĸoйтo в пoнeдeлниĸ пpипoмни
дoбpия pacтeж нa eвpoзoнaтa, нo пoвтopи нyждaтa oт cтимyли, ĸoитo дa пoвишaт инфлaциятa.
B Итaлия пъĸ пъĸ бившият пpeмиep Maтeo Peнци зaяви, чe иcĸa пpeдcpoчни избopи, ĸoитo дa ce пpoвeдaт зaeднo c вoтa в
Гepмaния. "Итaлия вeчe зaпoчвa дa тpeвoжи пaзapитe", ĸoмeнтиpa пpeд Rеutеrѕ Macaфyми Ямaмaoтo oт Міzuhо Ѕесurіtіеѕ.

6

√ Гърция опроверга информацията, че заплашва кредиторите си с умишлен фалит
Никога не съм заявявал, че Гърция няма да погаси своите външни задължения през юли, каза гръцкият финансов
министър Евклид Цакалотис
Гръцкият финансов министър Евклид Цакалотис опроверга информацията във вторник на германското издание “Билд“,
че страната заплашва да предизвика умишлен фалит като не погаси предстоящите през юли външни задължения за
около 7,5 млрд. евро. “Билд“ изопачи това, което казаха вчера.
Никога не съм заявявал, че Гърция няма да погаси своите външни задължения през юли. Такъв въпрос не стои пред нас,
зави той пред агенция Ройтерс.
Това, което казах в понеделник е, че предстоящото през юли изплащане на дълговите задължения не е проблем, тъй
като всичките страни в преговорите се съгласиха, че сме спазили поетите ангажименти.
Гръцкото правителство обаче смята, че покриването на предстоящите задължения не е достатъчно, за да се даде тласък
на нашата икономика, допълни той.
Подобно опровержения пред агенция Ройтерс направи и говорителят на гръцкото правителство Димитрис Цанакопулос,
отхвърляйки информацията на “Билд“, че властите в Атина заплашват да се откажат от следващия транш от финансовата
помощ за страната в размер на 7 млн. евро, ако международните кредитори не успея да постигнат сделка за облекчаване
на гръцкия дълг. Това не е вярно. Ще имаме решение на предстоящата на 15-и юни среща на Еврогрупата, посочи той.
Опроверженията на информацията на “Билд“ парират част от сутрешната слабост на еврото на валутния пазар.
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