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Българските инвестиции в чужбина 
изпревариха притока на капитали у нас

МИЛА КИСЬОВА

Инвестициите на български 
предприемачи зад граница 
вече изпреварват привлечени-
те чужди капитали в нашата 
икономика. Това показва ста-
тистиката на БНБ за първите 
седем месеца на годината. От 
януари до края на юли обемът 
на инвестираните в чужбина 
български капитали е 278.9 
млн. евро. В същото време 

преките чужди инвестиции, 
вложени у нас, са на стойност 
219.9 млн. евро. На практика 
те са само под формата на 
заеми, дадени от компаниите 
майки на дъщерните им дру-
жества у нас. За първото по-
лугодие най-много родни ка-
питали са вложени в Обедине-
ните арабски емирства, САЩ 
и Маршаловите острови.

Още – на 6-а стр
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На 9-а стр.

Властта е с 
наднормено тегло 
от некадърност 
и корупция

Министърът на 
земеделието и 
храните Румен 

Порожанов обяви, че се 
надява да убеди големите 
хипермаркети да продават 

хляба, без да си начисляват 
печалба, и така да защити 
потребителите от поскъп-
ването. Порожанов не е 
особено оригинален - и 
други министри преди него 

са се пробвали да налагат 
ценови мораториуми - за 
храни, горива, лекарства. 
Всички досегашни опи-
ти приключваха с пълен 
провал, но управляващите 
продължават да упорстват.
Притесненията на агро-

министъра идват от висо-
ките цени на новата житна 
реколта и от задаващото 
се поскъпване на природ-
ния газ - все фактори, кои-

то засягат производството 
на хляб. Цените на хляба 
вече тръгнаха нагоре и в 
някои градове на страната 
са 20-30% по-високи. Зато-
ва Порожанов се надява да 
постигне „джентълменско 
споразумение“ с големите 
магазини. Пред Нова тв 
той обясни, че котировки-
те на пшеницата от новата 
реколта са скочили с близо 
18-20% - от 290 лв. за тон 

в началото на жътвата до 
350 лв. за тон сега. Това не 
означавало, че брашното и 
хлябът ще поскъпнат със 
същия висок процент, но 
все пак министърът запо-
чнал да сондира нагласите 
на големите търговски ве-
риги и получавал уверения, 
че ще продават хляба без 
надценка за печалба. Пър-
ви в графика за разговори 
били „Лидл“ и „Метро“, 

следвани от „Фантастико“. 
Порожанов дори смята да 
организира среща с шефо-
ве на хипермаркети при 
премиера - вероятно за-
щото вярва, че Бойко Бо-
рисов ще е по-убедителен. 
Все пак той се застрахова, 
че не може да има общо 
споразумение, защото то 
би означавало, че държава-
та сама организира картел.
(Продължава на 6-а стр.)

ЮЛИАНА БОНЧЕВА, АЛИСА ИВАНОВА

Правителството на Бойко Борисов за пореден 
път ще се опита с антипазарни средства да овла-
дее поскъпването на стоки на пазара. Този път 
повод са цените на хляба. 

Агроминистерството ще бори по 
комунистически поскъпването на хляба
Министър Порожанов обяви, че преговаря с хипермаркетите да натискат 
цените надолу, а те не знаят за инициативата му

Премиерът Бойко Бори-
сов най-накрая ще може 
да направи планираните 
рокади в кабинета, след 
като президентът Ру-
мен Радев разписа указа 
за освобождаването на 
главния секретар на МВР 
Младен Маринов. Очаква 
се днес парламентът да 
гласува освобождаване-
то на тримата минист-
ри в оставка – Валентин 
Радев, Ивайло Москов-
ски и Николай Нанков, и 
да одобри назначението 
на техните наследници 
– Младен Маринов (въ-
трешни работи), Росен 
Желязков (транспорт) и 
Петя Аврамова (регио-
нално развитие). 

Още – на 3-а стр.

СНИМКА: БГНЕС

Евро 1.95583

USD 1.67638 (0.0043)
CHF 1.73021 (-0.00908)
Злато 2011.45 (3.18)
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