Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите

АИКБ
√ ПО ИНИЦИАТИВА НА АИКБ: НОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОЦЕНКИТЕ ЗА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПОЛИТИКИТЕ НА ЕС КЪМ МСП
В ПЕРИОДА 2007-2015 Г.
Малките и средни предприятия са гръбнакът на икономиката в Европейския съюз и бяха
поставени в центъра на европейската политика вследствие на приемането на Small Business
Act през 2008 г. Това изследване, проведено по инициатива на АИКБ, представя цялостен
преглед на инициативите на ЕС в подпомагане на МСП през периода 2007-2015 г. с цел да се
оцени ефективността на политиките на ЕС за МСП – както по отношение на формулирането им,
така и по отношение на тяхното прилагане.
Въз основа на преглед на литература по темата и пет казуса с представители на МСП от
Австрия, Белгия, България, Италия и Унгария, проучването идентифицира напредъка,
постигнат по ключовите приоритетни области в политиките на ЕС за МСП: намаляване на
тежестите; насърчаване на предприемачеството; достъп до пазари и интернационализация;
достъп до финансиране; конкурентоспособност, иновации и ключови мрежи за подкрепа – за
да се очертаят предизвикателствата, които все още затрудняват растежа на МСП.
Резултатите показват, че независимо от многобройните инициативи в тази насока, политиките
на ЕС спрямо МСП биха могли още повече да се възползват от преминаването към диверсификация на мерките за
подкрепа, от опростяване на приложимите правила и от оптимизиране на комуникацията и сътрудничеството с МСП и
техните организации. Това ще създаде възможности за по-ефективно справяне с хетерогенността и разнообразните им
потребности.
Проучването също така прави изводи за предизвикателствата на нивото на приоритетните области в политиките и
препоръчва начини за подобряване на тяхната ефективност.
Пълният текст на изследването може да изтеглите ТУК. Източник: Европейски икономически и социален комитет
(EESC).
BIT TV
√ В студиото на КОД 11-13 гостуват Васил Велев от Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ),
Александър Загоров от КТ Подкрепа и икономистът Владимир Каролев
Синдикати и работодатели изложиха своите тези за „За“ и „Против“ клас „прослужено време“, като си размениха остри
реплики и закани за протести.
„Това е опит за скарване на млади и стари, протестът назрява. Протестите ще се появят, защото опитите за намаляване на
доходите ще продължат. В момента се създава бъркотия, която не е необходима. Не трябва да отпада класът, защото
има групи от хора, които много дълго време не получават увеличение на заплатите, освен класът за прослужено време“,
каза Загоров.
Васил Велев опрпверга думите на синдикатите, като заяви, че доходите не трябва да растат, заради документи, а
заради ръста в икономиката.
„Такъв клас, който се определя от Министерски съвет, няма в нито една държава в Европейския съюз. Този клас
дискриминира младите – те получават по-малко от своите по-възрастни колеги. Въпреки че признакът „бели коси“,
означава некомпетентност. С премахването на класовете ще се увеличат основните заплати, това се случи вече при
държавните служители. Доходите няма да замръзнат, защото те растат по статистика всяка година между 5% и 10%. Ако
там, където има синдикати доходите се увеличават само, заради класа, значи трябва да се замислят“, категоричен е
Велев.
За повече информация вижте видеото.
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БНТ
√ Да остане или да отпадне класът за прослужено време
Работодателски организации дадоха знак, че е възможно да се излезе от задънената улица, в която попаднаха
преговорите по приемане на механизъм за определяне на минимална работна заплата. Поставиха обаче отново искането
за отпадането на класа "прослужено време". По тази тема в студиото на "Денят започва" разговаряхме с доц. Теодор
Дечев, директор "Индустриални политики" към Асоциация на индустриалния капитал, и Ваня Григорова, КТ "Подкрепа".
По думите на доц. Дечев някой митологизира класа. Има една дезинформация, която плаши хората. Твърдението, че
трябва да се махнат класовете, за да се намалят заплатите, е невярно, подчерта той. Категоричната работодателска
позиция е, че дори и да се премахнат класовете, сегашното ниво на заплатите трябва да се запази същото, каквото е
заедно с тях. Според него при класовете има един автоматизъм, който награждава включително и тези, които не искат да
се квалифицират и не искат да работят много.
Вариантите за доплащания са въз основа на трудов стаж и професионален опит, и другият, който се опитва да вземе
надмощие е този на оценка на представянето - т.е., колкото повече се труди човек, толкова по-голям бонус да получава.
В момента в България съществуват и двата механизма, обясни Ваня Григорова. Проблемът е, когато повече от 50% от
заплатата се изплаща под формата на бонус с цел да се притиска работникът. Вариантът, за който настояват
работодателите, е вариантът, в който оценката е субективна, работодателят има възможност да наказва по свое
усмотрение това дали човек е бил в болнични или не.
Вижте целия разговор във видеото.
√ Ще отпадне ли клас "прослужено време"?
Продължават дискусиите около идеята за отпадане на класа "прослужено време". В "Денят започва" от Асоциацията на
индустриалния капитал заявиха, че нивото на заплатите не трябва да се променя, ако класът отпадне. Според бизнеса
има и други механизми, които могат да отчитат приноса на работника и желанието му да се квалифицира. Според
синдикатите, клас "прослужено време" има в редица европейски държави и Съединените щати.
Теодор Дечев, АИКБ: "Класовете са дискриминация. За едни позитивна, за други - негативна. За младите хора са
негативна дискриминация. Главният въпрос, в крайна сметка е в това - наистина с общи усилия да се повишава
производителността на труда. Тук имат отношения и банки, тук има отношение и системата на обществените поръчки,
тук има отношение и системата на професионалната квалификация, затова работниците на са виновни.
Ваня Григорова, КТ "ПОДКПРЕПА": Минималната работна заплата на човек, който има 1 година трудов стаж се увеличава
с 2.80 лева, благодарение на процент "прослужено време". Ако този човек има 10 години трудов стаж - това са около 27
лева на месец върху неговата заплата. Това ли е разоряващото плащане, което правят работодателите и което им пречи
да дадат на младите служители по-висока заплата.
БГ Предприемач
√ Среща на АОБР с омбудсмана Мая Манолова обсъди промени в законодателството
По инициатива на представителните работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ се проведе работна среща с
Омбудсмана на Република България Мая Манолова, на която бяха обсъдени в детайли внесените по нейна инициатива
законодателни предложения. Страните се обединиха около виждането, че текстовете следва да бъдат внимателно
прецизирани, така че да бъдат защитени, както интересите на работниците, така и да не се създават възможности за
злоупотреби и влошаване на бизнес средата в страната.
Участниците в срещата решиха, че диалогът по подобни проблеми на трудовите правоотношения трябва да е постоянен
процес и да предшества законодателни инициативи, за да се гарантират по-добре обществените интереси.

Важни обществено-икономически и политически теми
В. Сега
√ Отрицателните лихви на БНБ вече подяждат бюджета
От началото на тази година парите в Сребърния фонд се държат на депозит на загуба от 0.10%
Отрицателните лихви на БНБ върху депозираните в нея публични средства вече започват да подяждат държавния
бюджет. Пример за това е Сребърният фонд, в който се акумулират дългосрочно средства от приватизация, концесии и
бюджетни излишъци с цел подкрепа на държавната пенсионна система, която все повече се задъхва от огромни
дефицити.
От началото на тази година парите на фонда, които се държат на депозит в централната банка, се олихвяват с
отрицателна лихва в размер на -0.10%. Това става ясно от публикувания на сайта на финансовото министерство годишен
доклад за управлението на Сребърния фонд за 2016 г. В документа се посочва още, че за да не се ощетява фондът,
отрицателните лихви ще са за сметка на централния бюджет. В края на 2015 г. със същия мотив парите във фонда са
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договорени на едногодишен депозит в БНБ с нулев лихвен процент. Според справката, изготвена от ведомството на
Владислав Горанов, от 2014 г. във фонда не е постъпил нито лев от лихви.
В края на 2016 г. в т.нар. Държавен фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система има 2.657
млрд. лв. - със 120 млн. лв. повече отпреди година. Постъпленията са основно от концесии - 88 млн. лв. От приватизация
са влезли едва 2 млн. лв. и още 1.9 млн. от глоби, имуществени санкции и неустойки, свързани с приватизационния
процес. Още 32.1 млн. лв. са постъпили при промяна на осигуряването от универсален пенсионен фонд към държавния
фонд "Пенсии". През 2016 г. средства от бюджетен излишък не са отчислени, защото бюджетът е бил на дефицит.
Ресурсът на Сребърния фонд не би могъл да играе стабилизираща роля и да намали натиска върху държавната
пенсионна система на фона на огромните суми за покриване на недостига от средства по бюджета на държавното
обществено осигуряване, които държавният бюджет предоставя ежегодно, се посочва в доклада. Дефицитът в НОИ за
2016 г. например е 4.950 млрд. лв. - почти два пъти повече от средствата в Сребърния фонд. Този буфер би могъл да
подкрепи бюджета на ДОО едва с 3-4 месечни плащания за пенсии.
Тези дни представители на работодателските организации в Надзорния съвет на фонда отправиха апел към финансовия
министър и социалния министър да се отвори дебат за бъдещето на фонда, тъй като през 2018 г. изтича 10-годишният
мораториум за ползване на средствата в него. Според БСК мораториумът трябва да бъде удължен, като се разкрият
повече приходоизточници в него. Едно от предложенията е да се премахнат законовите вратички за заобикаляне на
изискването парите от приватизация да влизат във фонда чрез създадената през 2010 г. Държавна консолидационна
компания.
Investor.bg
√ Стокообменът между България и Швейцария расте
За периода 2000-2008 година вносът от България се увеличава с 18%, показва анализ
Вносът на стоки, произведени в България и Румъния за Швейцария, се е увеличил 10 пъти, а износът е нараснал 3 пъти за
последните 10 години. Това се съобщава в анализ на Федералната митническа служба на Швейцария по повод на 10-тата
годишнина от присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз.
За периода 2000-2008 година вносът от България се увеличава с 18%, от Румъния - с 15%, а от ЕС - средно с 5%.
Общият размер на износа от България за Швейцарската конфедерация през 2016 година възлиза на 261 млн. франка
(почти 462 млн. лв.), съобщи Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП).
Износът на Швейцария за България и Румъния за миналата година е 1% от целия износ на страната. След 2000 година
търговският обмен с България нараства с 14% годишно, а с Румъния – с 22%, което е значително по-високо в сравнение с
износа за ЕС, който като цяло расте с по 6%.
През 2016 година износът на Конфедерацията за България е на стойност 360 млн. франка, което е рекорд изобщо в
стойността на изнесените за България стоки.
България и Румъния изнасят основно текстил, облекла и обувки. През 2016 година Швейцария е внесла от България
текстил, облекла и обувки за над 100 млн. франка, или това е 41% от целия внос от България. Румънската държава е
изнесла текстил, облекла и обувки за 211 млн. франка, или 36% от общия внос.
На второ място са стоки и продукти от групите - машини, метали и електроника, като България изнася основно метали, а
Румъния – превозни средства.
Основните продукти, които се изнасят от Швейцария за двете балкански страни, са химически и фармацевтични
продукти, които правят почти половината от целия износ.
Капитал
√ 2017: Годината на слънчогледа и царевицата
При двете се очаква рекорден добив, докато при пшеница, ечемик и рапица има лек спад
Силни реколти при царевицата и слънчогледа и леко по-слаби при пшеницата, но при умерен ръст на цените. Накратко
това е прогнозата за земеделската година за най-произвежданите култури в страната. Добри зърнени добиви се чакат в
Черноморския басейн, който е конкурентният пазар на България, но глобално има намаление на производството в ЕС и
САЩ. Житните и маслодайните култури са сред топ изнасяните стоки от страната, като годишно експортът е от порядъка
на 1.5-2 млрд. евро заедно с преработените до масло суровини. Така годината е силна както за производителите, така и
вероятно за икономиката и бъдещия износ. А ако се сбъднат прогнозите на ЕК, 2017 г. ще се бъде рекордна за
производството на слънчоглед в България от 1993 г. насам.
Повече количества от по-малко площи при пшеница
След като през 2016 г. България постигна рекордно ниво при производството на пшеница, очакванията за тази година са
по-слаби. Според прогнозата на главна дирекция "Земеделие и развитие на селските райони" към ЕК през това лято в
страната ще бъдат прибрани 5.28 млн. тона пшеница, което е спад от 6.4% на годишна база. Всъщност добивите са дори
малко по-добри от предходната година, просто засетите площи са с почти 7% по-малко.
Данните на зърнопроизводителите показват, че към момента жътвената кампания приключва в повечето региони на
страната, като изключение е единствено Добруджа, където прибирането на реколтата ще продължи още около 20 дни.
"Очакванията ни за реколтата от пшеница бяха по-големи", коментира председателят на асоциацията на
зърнопроизводителите Светослав Русалов. По думите му фермерите от различните части в страната са имали проблеми в някои региони е имало засушаване, а в други - поражения от градушки, което се отразява и на общото производство.
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По последни данни на земеделското министерство пострадалите от градушки площи са 118 хил. дка, като най-голяма
част от тях са били със засята пшеница и слънчоглед.
"При пшеницата, макар и малко по-малко като площ, очакванията са за 10% по-високи добиви заради хубавото време.
Градушките бяха локален проблем и не влияят негативно върху данните за страната като цяло", обясни един от големите
мултинационални търговци, които купуват българско зърно.
Според прогнозите на ЕК 2017 г. ще се окаже слаба и за производството на ечемик в България, площите с който са
значително по-малко спрямо предходната година. Трудности има и при рапицата, където се очаква общо производство
от 474 хил. тона, или с 6.6% по-ниско ниво спрямо предходната година.
Слънчево за слънчогледа
Ако данните за пшеница и ечемика са под нивото от миналата година, то 2017 г. се очертава обещаваща за
производството на царевица и слънчоглед. Прогнозата на ЕК показва, че тази есен българските фермери ще приберат
2.09 млн. тона слънчоглед, което е ръст от 15.7% на годишна база и най-високото ниво от 1993 г. насам. Всъщност
единствената година, в която България е произвела над 2 млн. тона за последните 24 години, е 2014 г., сочат данните.
Тогава общото производство е било 2.01 млн. тона, тоест малко под очакваното в момента.
Решението да се сеят повече маслодайни култури е взимано миналия септември, когато цените им бяха високи по
борсите и "слънчогледът им донесе много пари", обясни представител на чуждестранен търговец.
Сигналите от българските производители засега са разнопосочни - данните показват, че слънчогледът е в добро
състояние в повечето региони на страната, но проблеми има в някои части от Южна България. Според Светослав Русалов
площите с културата през тази година са повече, тъй като заради сухата есен е имало много пропаднали площи с рапица,
които впоследствие са били презасети със слънчоглед.
Добри резултати се очакват още и при царевицата, където се очаква производство от 2.78 млн. тона. Това е увеличение
от над 25% на годишна база според данните на ЕК, но 2016 г. като цяло не беше силна за тази култура. Като добиви при
царевицата миналата година беше много по-суха и откъм добив е имало много пропаднали площи. Така че тази година,
макар и почти без промяна като засети площи, очакванията са за силна реколта. Аналогично е и при рапицата.
Плавен ръст на цените
Данните на ЕК показват, че през тази година произведените зърнени култури в ЕС ще са по-ниски от средното ниво, като
основната причина за това е засушаването в различни европейски държави. По-слаба реколта се очаква и в САЩ, що се
отнася до пшеницата и слънчогледа, но същевременно Русия и повечето държави от Черноморския басейн най-вероятно
ще увеличат продукцията си.
"Цените на световните пазари сега са по-високи от миналогодишните основно поради значително по-малкото
производство на пшеница и царевица, което се очаква в САЩ", коментира Николай Вълканов, управител на
анализаторската "Интелиагро". По думите му обаче се очертава Черноморският регион и тази година да бъде
изключително активен играч в сектора, което няма да позволи по-значително поскъпване на българския пазар. "Очакват
се рекордни производство и износ на пшеница от Русия. Турция, която е традиционен вносител на пшеница, също върви
към силна година и дори към малки количества за износ. Франция, Италия, Испания, която е традиционен пазар за наша
пшеница, и някои части от Украйна изпитват трудности със сухото и горещо време", коментира Вълканов, допълвайки, че
оттам идва "голямата неизвестна в следващите седмици дали ще има нова подкрепа за цените у нас". "Все пак
очакванията ни са за умерено поскъпване на пшеницата в България – около 10% на годишна база", каза още той,
допълвайки, че това се случва при вероятност добивите да са сходни с миналогодишните рекорди.
Потенциалът за поскъпване на царевицата и слънчогледа към днешна дата изглежда ограничен, но в средносрочен план
и при двете култури ще има все по-съществена роля на вътрешния пазар заради увеличаващия се преработвателен
капацитет в страната, смята Вълканов. Данните на различни търговци показват, че 2017 г. също ще бъде трудна за
сектора. Така например от търговеца на зърно "Севан", което е най-голямото земеделско дружество в България за 2016 г.
според класацията "Капитал 100", коментираха преди време, че търговията ще бъде по-трудна и през тази година, а
конкуренцията в Черноморския регион - огромна.
"През последните 2-3 месеца има леко повишение на цените, но в дългосрочен план влияние ще оказва предстоящата
поява на реколтата от царевица в Южна Америка, което логично би довело до спад на цените, а поевтинее ли
царевицата, това се отразява негативно и върху цените на другите зърнени стоки", обясни пред "Капитал" представител
на международен зърнен търговец.
В. Стандарт
√ Пари за пенсия с отрицателни лихви
Парите за пенсия в Сребърния фонд се държат на депозити в БНБ с отрицателни лихви. Това става ясно от отчета за
дейността на фонда през 2016 г. Общата налична сума в Сребърния фонд в края на 2016 г. е 2,658 млрд. лв. Като по закон
след 14 ноември 2018 г. пари от Сребърния фонд ще може да се прехвърлят към бюджета на държавното обществено
осигуряване за изплащане на пенсии. На 29 декември 2015 г. с решение на управителният съвет на фонда е открит
депозит в БНБ за сумата 2,534 млрд. лв. със срок една година при нулев лихвен процент. Депозитът е подновен в края на
2016 г. при лихва от минус 0,10%, пише в отчета за дейността на фонда. През 2016 г. в Сребърния фонд са влезли 2 млн.
лв. от приватизация, 88 млн. лв. от концесии и 1,9 млн. лв. от други източници като например глоби и неустойки,
свързани с приватизационния процес. Затова през 2016 г. е открит още един депозит в БНБ за сумата 92 млн. лв. при
лихва минус 0,03%. Законът даде право хората, които се осигуряват в универсалните частни пенсионни фондове за втора
пенсия да прехвърлят натрупаните пари по личната си сметка към Сребърния фонд и на старини да получават само една
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държавна пенсия. По тази линия през 2016 г. в Сребърния фонд са влезли и 32,1 млн. лв. В резултат за тези средства са
открити два депозита в БНБ за 15 млн. лв. и 16 млн. лв. със срок от една година като лихвата по тях е съответно минус
0,07% и минус 0,10%. Отрицателните лихви по срочните депозити са за сметка на централния бюджет и не ощетяват
ресурса на Сребърния фонд, се посочва в отчета за дейността му.
Парите от Сребърния фонд не биха могли да намалят сериозно дефицита в държавната пенсионна система през
следващите години. Всяка година недостигът в държавното обществено осигуряване (ДОО) се покрива от държавния
бюджет, като за 2016 г. тази сума е 4,95 млрд. лв. Наличните средства в Сребърния фонд към края на 2016 г. са 2,6 млрд.
лв. и биха могли да подкрепят бюджета на ДОО едва с 3-4 месечни плащания за пенсии, пише в отчета за дейността на
фонда.
През 2016 г. на заседание на УС на фонда е обсъждана разработената от НОИ дългосрочната прогноза за ДОО до 2060 г.
Прогнозата е направена на база демографските допускания на Евростат и показва, че ДОО ще остане на дефицит през
целия период до 2060 г. През първите няколко години на прогнозния период дефицитът се подобрява, достигайки найниските си нива от 4,3% от БВП около 2020 г. В периода 2017-2035 г. дефицитът се задържа на нива под 5% от БВП. След
2040 г. обаче започва съществено влошаване на баланса на ДОО, който в 2060 г. достига най-високата си стойност от 38
млрд. лв. или 9,4% от БВП, пише в отчета на фонда. Това означава, че изплащането на пенсиите ще бъде най-големият
финансов проблем на страната. Като сред причините за това са застаряването на населението, увеличената
продължителност на живота и намаление на броя на работещите хора. Всички това ще постави на сериозно изпитание
финансовата устойчивост на българската осигурителна система, пише в отчета на фонда.
√ Димитър Маргаритов: Пазете документите от туроператорите докрай
КЗП извършва проверки на случаите с несъстояли се почивки в Гърция, обяви председателят на комисията Димитър
Маргаритов, цитиран от официалният й сайт. "Стремим се всячески да направим така, че тези потребители да получат
обратно своите пари, заплатени срещу ненаправена резервация. В конкретния случай става дума за злоупотреба от
страна на въпросния туроператор с доверието на потребители, които са били редовни негови клиенти и затова са се и
предоверили. Водили са телефонни разговори, впоследствие без никакви писмени документи или доказателства за
преговорите с туроператора, извършили са плащане, а се оказва, че резервация не е направена. За това те са уведомени
в последния момент", продължава той.
И съответно са подали контестация за анулиране на резервациите и въз основа на това сега се получава така, че
туроператорът злоупотребява, твърдейки, че тези потребители сами са поискали да си анулират резервациите. В
действителност от това, което чуваме и виждаме, както и от доказателствата, които събираме, установяваме, че тук има
нарушения, отчете председателят на КЗП.
Дори когато потребителите са били клиенти на определен туроператор, пътували са и всичко е било наред, винаги да
настояват тази поредица от действия и документи да е налице и да разполагат с доказателствата, които впоследствие
могат да им послужат да бъдат обезщетени. Този пазар е динамичен. В миналото е имаше случаи авторитетни
туроператори да изпаднат във финансови затруднения и се е налагало да преустановят своята дейност. Ето защо
ваучерите, имейлите от предшестващата резервацията кореспонденция, платежните документи е добре да се изискват и
да се пазят поне до момента, в който потребителят пристигне на място и лично се убеди, че всичко е наред, съветва
Маргаритов.
В. Монитор
√ През 2016: 160 фирми се конкурирали на пощенския пазар у нас
160 компании са работили през миналата година на пощенския пазара у нас, като те са реализирали 184 млн. пратки и
услуги, което е ръст от 5%. Това обяви в понеделник зам.-министърът на транспорта Димитър Геновски по време на
разговори с делегация на Държавното пощенско бюро на Китай, съобщиха от ведомството. По думите му онлайн
търговията в България има ръст от 14%, което е малко повече от средното за Европа, а нарастването на обемите от пратки
се очаква да продължи.
Отварянето на пазарите е възможност за модернизиране на пощенския сектор, каза още Геновски. По думите му,
националните пощенски оператори разполагат с най-добре развита мрежа от клонове, дори в най-отдалечените райони
на държавите.
Заместник-ръководителят на Държавния офис по пощенските въпроси на Китай Ксиаоджанг Ксинг посочи, че
благодарение на електронната търговия, пощенският сектор отново е в подем. Делегацията от далечната страна
представи възможности за сътрудничество в рамките на Инициативата „Един пояс, един път“ . По време на разговорите
бяха обсъдени и въпроси на пощенското планиране, регулирането на пощенския пазар и координацията в рамките на
Всемирния пощенски съюз.
√ Държавни ценни книжа ще се търгуват на фондовата борса от октомври
Държавни ценни книжа (ДЦК) ще се търгуват на Българската фондова борса (БФБ) от октомври, като борсата вече е
получила одобрение от Комисията за финансов надзор (КФН), съобщиха от БФБ.
От борсата уточняват, че това е важна стъпка от съвместните усилия на фондовата борса, централния депозитар,
министерство на финансите и Българска народна банка (БНБ) за създаване на регулиран вторичен пазар за държавен
вътрешен дълг в рамките на пазарите, организирани от БФБ.
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„Убедени сме, че с добавянето на ДЦК ще обогатим палитрата от финансови инструменти, които се търгуват на Борсата и
ще я направим още по-атрактивна за инвеститорите. Този приоритет си поставихме в Стратегията за развитие на
капиталовия пазар и ние работим активно това да стане факт съвсем скоро“, каза Васил Големански, изпълнителен
директор на БФБ-София.
Очаква се до 30 септември да има изградена функционираща връзка между БФБ-София и БНБ, и търговията с ДЦК да
започне да се извършва и на регулиран пазар.
√ Пиреос банк продава клоновете си в Румъния, България и Сърбия
Иска да се отърват от лоши кредити за 4 млрд. евро
Гръцката Пиреос банк иска да продаде клоновете си в Румъния, България и Сърбия, тъй като институцията трябва да се
отърве до края на годината от лоши кредити на стойност 4 млрд. евро, заяви в интервю за Блумбърг новият генерален
директор на банката Христос Мегалу, съобщава Медиафакс.
"Има решение на мениджмънта за ускоряване на прилагането на плана за преструктуриране, за да бъде върната
държавната помощ възможно най-скоро", посочи Мегалу, който пое ръководството на банката през март. Банка Пиреос е
получила 2,72 милиарда евро държавно финансиране от ноември 2015 г., а гръцкият спасителен фонд притежава над
една четвърт от банката.
Банката е на път да намали лошите заеми до 19,1 милиарда евро в края на годината от 23 милиарда евро в края на март,
посочи Мегалу. Пиреос вече продаде лоши заеми на стойност половин милиард евро в Румъния, България и Сърбия през
последните 18 месеца. Кредитната институция също така получи 3 милиона евро от продажбата на 29 имота на онлайн
търг.
Новото ръководство на институцията вече е създало отдел, който ще се занимава с продажбата на нежеланите активи.
Банката иска да се отърве от клоновете си на Балканите и акциите си в компанията за морски транспорт Хеленик Сийуейз
и две гръцки рибни стопанства.
"Нашата основна цел е да намалим нашата екпозиция в небазисните гръцки банкови холдинги и в международните
банкови филиали в Румъния, България и Сърбия. Ако успеем да направим това без капиталът ни да пострада, ефектът
върху баланса ще бъде положителен", посочи генералният директор на Пиреос.
Actualno.bg
√ Близо 3000 чужденци работят у нас през летния сезон
Хиляди чужденци – на работа в България. Оказва се, че страната ни става все по-популярна дестинация за сезонна
заетост. Това лято липсата на квалифицирани кадри е един от основните проблеми в нашите курорти. Работа има, но
липсват желаещи. Оказва се, че частично решение вече е намерено, съобщава Нова телевизия.
От началото на годината 2965 чужденци са получили разрешение да работят тук през летния сезон. Става въпрос за хора
от страни извън Европейския съюз. Най-много у нас са работниците от Украйна. Следват тези от Молдова и Турция. Както
и Русия, Македония, Индия, Тайланд. Въпреки хилядите хора обаче – хотелиерите все още не са доволни. Защото дори и
с чужденците, кадрите отново не стигат.
В. Класа
√ Революционно откритие ще ускори навлизането на електромобилите
Учени от университета Пардю разработиха нова технология, позволяваща „моментално зареждане“ на батерията. Новата
технология е достъпна, не влияе върху околната среда и е безопасна.
Сега електрическите автомобили се нуждаят от зарядни станции, разположени на удобни места, за да се движат. Новата
технология ще позволи на водачите да зареждат батериите си за същото време за което автомобилите с течни горива
зареждат на бензиностанциите.
Според коментарите на учените, новата технология ще ускори навлизането на електрическите автомобили, ще ги
направи по-лесни за управление и ще намали нуждата от нова съпътстваща навлизането им инфраструктура.
Професорите от Университета Пардю – Джон Кушман и Ерик Науман създадоха батерия, която наричат IF-battery. Това е
тип „течна батерия“, която не се нуждае от зарядна станция, за да се презареди. Това, което трябва да се направи е
просто до се смени електролита в батерията или нещо като смяна на горивото в резервоара.
Използваните електролити се събират при презареждането и могат отново да бъдат направени използваеми.
Електрическите автомобили с тази технология, пристигат на презареждащата станция, оставят използвания електролит
за презареждане и зареждат нов, както правят и традиционните автомобили.
Създадените от учените в Пардю нови течни батерии се различават от вече съществуващите, защото при тях липсват
скъпите мембрани, които често се задръстват и могат да ограничат броя на зарежданията. Новите IF-батерии са
безопасни и могат да бъдат съхранявани в домашни условия.
Да се пригоди съществуващата инфраструктура да борави с новите батерии ще бъде далеч по-икономично и лесно,
отколкото да се строят нови зарядни станции, каквато е стратегията на Тесла. Нещо повече, съществуващите сега
бензинови и дизелови помпи на бензиностанциите могат да бъдат използвани за зареждане с електролит на новите
батерии.
Продажбите на електрически и на хибридни автомобили растат по цял свят, но в същото време предизвикателството от
все още липсващата инфраструктура за тези автомобили си остава главна пречка пред тях. Пречка е и трайността на
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заредените батерии и километрите, които могат да изминат автомобилите с тях, както и относително дългото време за
зареждането им. Новите батерии решават и тези проблеми.
Учените се нуждаят от още изследвания за да подготвят промишленото производство на новите батерии и на химическия
електролит за тях. Публикуването на постигнатите досега резултати цели да привлече стратегически инвеститори за
новата технология.
Dnevnik.bg
√ Инфлацията в еврозоната е забавила темпа през юни
Инфлацията в еврозоната е забавила темпа през юни, за да достигне 1.3 на сто. Това обяви днес европейската
статистическа служба Евростат, потвърждавайки първата си оценка от 30 юни, съобщи БТА, като цитира АФП.
През май потребителските цени в 19-те страни, въвели единната валута, са се повишили с 1.4 на сто, допълни Евростат.
През май инфлацията в еврозоната стана положителна след пет месеца на стагнация, което съживи надеждите за
икономическото възстановяване в Европа.
Равнището на инфлацията се отдалечава от целта, определена от Европейската централна банкаq или малко под 2
процента, като именно такава стойност според банката е сигнал за добро здраве на икономиката.
Най-ниската инфлация в еврозоната е отчетена в Ирландия - минус 0,6 на сто, а най-високи стойности има в трите
балтийски страни - 3.5 на сто в Литва и по 3.1 на сто за Естония и Латвия.
В Европейския съюз инфлацията през юни е била 1.4 на сто спрямо 1.6 на сто през май.
В България инфлацията през юни е била 1.1 на сто спрямо минус 1.9 на сто същия месец година по-рано, се посочва на
сайта на Евростат.
Econ.bg
√ Какво ще движи пазарите през седмицата
Летният сезон се разнообразява и освен редовните макроикономически данни, в края на седмицата пазарните участници
може да следят заседанията на Японската централна банка (ЯЦБ) и на Европейската централна банка (ЕЦБ).
В понеделник, 17 юли, Евростат ще публикува финални данни за инфлацията в еврозоната.
Във вторник, 18 юли, се очаква доклад за инфлацията във Великобритания.
Германският Център за европейски икономически изследвания (ZEW) ще публикува индекса си за инвеститорското
доверие.
В САЩ ще има данни за изменението на вносните цени.
Управителят на Английската централна банка (АЦБ) ще има изказване в Хемпшир по време на представянето на нова 10паундова банкнота с лика на Джейн Остин.
В сряда, 19 юли, в САЩ се очакват данни за началното жилищно строителство.
Отново в САЩ Администрацията за енергийна информация публикува редовния си седмичен доклад за изменението в
петролните резерви предходната седмица.
В четвъртък, 20 юли, ще приключи заседанието на Японската централна банка (ЯЦБ). Тогава се очакват и подновените
макроикономически прогнози на банката, както и пресконференция на икономистите.
В Швейцария се очакват данни за търговския баланс.
Заседава Европейската централна банка (ЕЦБ).
В САЩ ще има редовни данни за подадените молби за помощи при безработица.
В петък, 21 юли, в Канада ще има данни за инфлацията и продажбите на дребно.
Money.bg
√ Кризата в Катар продължава
Имa мaлĸa вepoятнocт зa бъpзo пpeĸpaтяaнe нa ĸoнфлиĸтa в Πepcийcĸия зaлив c Kaтap, тъй ĸaтo cъceдитe нa eмиpcтвoтo
иcĸaт peшeниe, "ĸoeтo щe ce cпaзвa". Toвa пocoчвa виcoĸoпocтaвeн пpeдcтaвитeл нa Oбeдинeнитe apaбcĸи eмиpcтвa,
цитиpaн oт Вlооmbеrg.
B cвoe изĸaзвaнe пo вpeмe нa пoceщeниe в Лoндoн дъpжaвният миниcтъp нa външнитe paбoти Aнyap Гapгaш зaяви, чe
блoĸът oт чeтиpи дъpжaви, вoдeн oт Cayдитcĸa Apaбия, ĸoйтo изoлиpa Kaтap, ce нyждae oт яceн cигнaл, чe cтpaнaтa e
гoтoвa дa пpepaзглeдa пoзициятa cи пo oтнoшeниe нa eĸcтpeмизмa и тepopизмa.
"Cитyaциятa, в ĸoятo иcĸaмe дa пpeминeм, e cъceд, нa ĸoгoтo мoжeм дa ce дoвepим, eдин пpoзpaчeн cъceд, c ĸoйтo
мoжeм дa cи cътpyдничим", ĸaзa тoй в интepвю. "Toвa нe e ĸpизa, ĸoгaтo тъpcим бъpзa ĸopeĸция нa пpoблeмa. Hyждaeм
ce oт peшeниe, ĸoeтo дa ce cпaзвa", дoпълни Гapгaш.
Cъюзницитe в лицeтo нa Cayдитcĸa Apaбия, OAE, Бaxpeйн и Eгипeт oгpaничиxa диплoмaтичecĸитe и тъpгoвcĸитe вpъзĸи c
eмиpcтвoтo в нaчaлoтo нa минaлия мeceц. Cтpaнитe oбeщaxa дa ги възcтaнoвят eдвa cлeд ĸaтo нaй-гoлeмият
пpoизвoдитeл нa втeчнeн пpиpoдeн гaз в cвeтa oтгoвopи нa тexнитe иcĸaния. Kaтap oтxвъpли пpeдлoжeниятa и oтpeчe
твъpдeниeтo нa блoĸa, чe финaнcиpa тepopизмa.
Гapгaш oтĸaзa дa дaдe пoдpoбнocти зa вcяĸaĸви дoпълнитeлни нaĸaзaтeлни мepĸи, ĸoитo ce плaниpaт, нo ĸaзa, чe
финaнcoвитe инcтитyции и "xopaтa, ĸoитo ce ĸpeпят и пoдĸpeпят oт Kaтap", мoгaт дa бъдaт ĸoнĸpeтнo пocoчeни.
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Cитyaциятa ce зaдълбoчaвa дo тaĸaвa cтeпeн, чe минaлaтa ceдмицa дъpжaвният ceĸpeтap нa CAЩ Peĸc Tилepcън
ĸoмeнтиpa, чe cпopът мoжe дa пpoдължи "дocтa вpeмe". Cтpaнитe вce oщe oтĸaзвaт дa гoвopят пoмeждy cи диpeĸтнo и нe
ca пo-близo дo peшaвaнeтo нa ĸлючoвитe иcĸaния.
Profit.bg
√ Азиатските акции и доларът поевтиняват днес
Цените на акциите в Азия отстъпиха от двегодишните си върхове, а доларът продължи понижението си, на фона на
появилите се опасения около приемането на закона за здравеопазването в САЩ и на очакванията, че Федералният
резерв ще действа по-предпазливо по отношение на вдигането на лихвите.
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI губи 0.1%, ден след като достигна най-високите си нива от април 2015 г.
Сенаторите от републиканската партия Джери Моран и Майк Лий се обявиха в понеделник против промените в
здравното законодателство, с което гласовете за приемането на новия закон не достигат.
Щатските индекси вчера записаха леки понижения след новината, но след това се стабилизираха и завършиха деня без
изменения.
Доларът продължи загубите си, поевтинявайки с 0.4% за деня, до 112.21 йени, доста под четириседмичния си връх от
114.495, докоснат миналата седмица.
Еврото скочи с 0.5%, до 1.1529 спрямо долара, покавайки се до най-високото си ниво от май 2016 г.
Доларовият индекс, който следи представянето на долара спрямо кошница от шест други основни валути, се колебаеше
около от 94.773 пункта, пробивайки най-ниското си ниво от септември 2016 г.
Японският индекс Nikkei 225 се понижи с 0.6%, след като търговията бе възобновена след почивния ден в понеделник.
Лихвата по 10-годишните щатски държавни облигации бе на ниво от 2.305% по време на азиатската сесия, след като
вчера затвори на 2.309%.
Цените на суровия петрол нараснаха, възползвайки се от слабия долар, като щатският суров петрол поскъпна с 0.3%, до
46.15 долара за барел, а петролът от сорта брент се оскъпи с 0.3%, до 48.57.
По-слабият долар оскъпи златото, чиято цена нарасна с 0.3%, до 1 237.76 долара за тройунция.
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