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ÏÎÍÅÄÅËÍÈÊ, 22 ОКТОМВРИ 2018 г. 

Бизнесът прогнозира глад 
за 500 хиляди работници

ЙОАНА ПЕТРОВА

Ако икономиката ни се развива 
със сегашните изоставащи темпо-
ве, в следващите 5 г. ще се нуж-
даем от близо половин милион 
работници и специалисти. Тази 
страховита прогноза направи ше-
фът на Асоциацията на индустри-
алния капитал Васил Велев вчера 
пред БНР. По думите му най-си-
лен глад ще има за инженерно-
технически кадри, медицински 
сестри, учители, шофьори, както 

и за  работещи в туризма и сел-
ското стопанство.
Според Велев причините за ог-

ромния глад на кадри могат да 
се търсят в демографските тен-
денции и миграцията, както и в 
ръста на икономиката. „Ако ис-
каме да настигнем икономиките 
от Централна и Източна Европа, 
трябва да имаме догонващ рас-
теж, а в момента имаме изоста-
ващ растеж“, смята той.

Още - на 2-а стр.

НАБЛЮДАТЕЛ
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На 9-а стр.

Нощта 
е бременна 
с консерватори

Статистиката на цен-
тралната ни банка 
е в рязък контраст с 

изказванията на български 
управляващи, които непре-
къснато се хвалят с ниски-

те данъци, стратегическото 
положение на страната ни 
и с възможностите за при-
вличане на чужди капита-
ли. Данните сочат точно 
обратното - инвестициите 

в дялов капитал, които се 
смятат за най-устойчиви и 
за показател за дългосро-
чен интерес, са отрицател-
ни - минус 27.1 милиона 
евро. През миналата го-
дина те са били на плюс 
- 174.4 милиона евро. Раз-
ликата от 201.5 милиона 
евро на практика означа-
ва, че вече влезли у нас 
предприемачи разпродават 
активите си. Тази тенден-
ция би могла да се засили 
в идните месеци, особено 
ако се реализират намере-
нията на големи компании 

да се разделят с бизнеса 
си у нас. Отрицателна е и 
реинвестираната печалба 
- минус 18 милиона евро, 
което показва, че чуждите 
собственици или изтеглят 
печалбата си навън, или 
отчитат загуба.
Данните на централната 

банка в следващите месе-
ци вероятно ще бъдат ко-
ригирани нагоре, тъй като 
статистиката се ревизира 
всеки месец, а окончател-
ните резултати идват с го-
лямо закъснение. Въпреки 
това обаче тенденцията 

за намаляване на преките 
чуждестранни инвестиции 
в последните години оста-
ва трайна.
С най-голям дял в чуж-

дите инвестиции в пър-
вите осем месеца на тази 
година са така наречените 
дългови инструменти. Те са 
в размер на 275.6 милиона 
евро, докато за същия пе-
риод на миналата година 
са били 671.2 милиона ев-
ро. Реално това са заеми, 
които компаниите майки 
отпускат на дъщерните си 
дружества у нас и които 

след това ще трябва да се 
връщат.
Продължава да е устой-

чива и тенденцията най-
много преки инвестиции у 
нас да идват от Холандия. 
Смята се обаче, че реално 
това са пари, които идват 
от други страни или дори 
от български компании, 
които използват либерал-
ния данъчен режим в тази 
страна. Рязко нарастване 
има при инвестициите от 
Русия, следвана от Герма-
ния и Белгия. 
(Продължава на 6-а стр.)

НИКОЛА КОЛЕВ

Преките чуждестранни инвестиции в България са 
намалели трикратно през първите осем месеца на 
тази година в сравнение със същия период на предиш-
ната. Това сочат предварителните данни на БНБ, 
оповестени в края на миналата седмица. Общият 
им размер е 230.5 милиона евро, или със 71.6% под 
нивото до края на август 2017 г., когато са били 812 
милиона евро. Спадът е с 581.5 милиона евро.

Преките чужди инвестиции 
се свиха трикратно за година
С най-голям дял отново са заеми към дъщерни компании у нас, които ще трябва да се връщат

Хиляди овце преминаха 
по улиците на Мадрид по 
време на традиционния 
фестивал Transhumancia. 
Всяка година стопани 
минават със стадата си 
през централните ули-
ци на града с искане за 
маркиране на трасета за 
свободно движение на до-
битъка.

СНИМКА: ЕПА/БГНЕС

Евро 1.95583

USD 1.70517 (0.0527)
CHF 1.71249 (0.00449)
Злато 2090.47 (9.21)
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