БЮЛЕТИН на Съюз на преработвателите
на плодове и зеленчуци
Брой 2/2016 г.

Акценти в броя:

Скъпи читатели,
С новия ни брой, на прага на новия месец, наситен с
толкова хубави празници, бихме искали да пожелаем на всички
вас най-вече здраве, семеен уют и топлина, която смело да
събирате и щедро да раздавате. Само така, уверени сме, ще
имате сила и за успехи в бизнеса, за новите начинания и
предизвикателствата по пътя си.
На следващите страници и този месец ще откриете
разнообразна информация, която се надяваме да ви бъде
полезна.
Оставаме на разположение на познатите ви координати
за всякакви въпроси и коментари, както и за всичко, с което
бихме могли да ви бъдем полезни.
С пожелания за един слънчев и много пъстър Великден!
Екипът на СППЗ
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Актуално
ВАЖНО!!!

Новият Закон за обществени
поръчки и Правилника за неговото прилагане
влязоха в сила от 15 април 2016 г., (обнародван
в ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г.).
Целият закон може да видите ТУК.

ЗАЩО ДА НЕ
СИ ТУК?!
(Място за вашата
реклама)
Повече информация за
тарифите за реклама:
office@org-bg.net

Брюксел ни глобява със стотици милиони
заради злоупотреби с евросредства
Брюксел готви големи санкции за България във връзка със сериозни нарушения при
разходването на евросредства. Става въпрос по-конкретно за Програмата за развитие
на селските райони (ПРСР) за програмния период 2013-2020 г. По всяка вероятност
глобите, които Брюксел ще наложи на страната ни, ще бъдат колосални, твърдят
независими източници на БГНЕС. Засега обаче не е ясен точният размер на глобите,
макар че е твърде възможно той да достигне стотици милиони евро.
Основната причина за готвените от Брюксел санкции е, че с европарите са били
установени сериозни злоупотреби и на практика голяма част от отпусканите от ДФЗ
средства не са били разходвани по предназначение. По-конкретно вместо за
осъществяването на конкретни проекти, често се е случвало част от парите да бъдат
харчени за луксозни джипове и лимузини, яхти, АТВ-та и др., задоволяващи капризите на
някои от бенефициентите по ПРСР. По принцип въпросните превозни средства е
трябвало да бъдат използвани за проекти в сферата на селския туризъм, каквито също
се финансират по програмата. Те обаче изобщо не са стигнали до туристите.
Повече вижте ТУК.
Източник iNEWS
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Актуално

Новият закон за храните – основни моменти
Дебатите върху текстовете на новия Закон за
храните текат с пълна сила, като амбициите на
агроминистерството са той да бъде приет до
лятото. По-долу са изложени някои основни
моменти в документа, извадени от Българска
стопанска камара.
Новият закон за храните регламентира онлайн
продажбата на продукти. Въвежда се понятието
"доставчик на услуги" за сайтовете, които предлагат
храни по интернет.

Осем пъти се увеличава
санкцията при използване в
нарушение
на
добавки,
ароматизанти и разтворители.
Повишават се и санкциите за
нарушения на разпоредбите в
законодателството
по
безопасност
на
храните.
Санкцията за производство или
търговия в нерегистриран обект
по действащия Закон за храните
е глоба от 1500 до 2000 лева. При
повторно
извършване
на
нарушението глобата е от 2000
до 4500 лева. В проекта за нов
закон се предвижда глоба от
2000
до
4000
лева.
Ако
нарушението е извършено от
бизнес оператор, санкцията е от
4000 до 6000 лева.

Проектът на Закон за храните забранява пускането на пазара на храни, които не
са безопасни или представляват измама, което е нещо ново.
Проектът доразвива изискванията за етикетиране, опаковане и реклама, според
които информацията за предлаганите храни трябва да бъде на български език. В новия
закон се въвеждат процедури, които дават възможност на БАБХ да проследява
движението на пратките, които идват от съответните преработвателни предприятия или
търговски обекти.
За първи път се регламентира
редът за извършване на хранително
банкиране
и
безвъзмездно
предоставяне на храни. Обектите за
хранително
банкиране
ще
се
регистрират по реда на Закона за
храните,
а
контролът
ще
се
осъществява от БАБХ.
Описват
се
условията
за
пускане на пазара на храни със
специално
предназначение
и
хранителни добавки.
Целият текст на закона може да
видите ТУК.
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Актуално

КЗК спря обществени поръчки за доставка на
храни за затворите
С три отделни решения Комисията за
защита
на
конкуренцията (КЗК) отмени
решението за откриване обществени поръчки за
доставка на хранителни продукти за затворите в
Бургас, Варна, Сливен, Стара Загора, Бобов дол,
Враца,
Белене,
Плевен,
Ловеч,
Пловдив,
Пазарджик и поправителния дом в Бойчиновци.
Това съобщиха от пресцентъра на независимия
антимонополен орган.

КЗК смята, че дадените от възложителя
указания
противоречат
на
Закона
за
обществените
поръчки
и
заблуждават
кандидатите за начина на комплектоване на
офертата, което впоследствие би могло да
доведе до отстраняването им от процедурата.
Повече вижте ТУК.
Източник iNEWS

Фалшиви храни и напитки заливат Европа
При международна полицейска операция са задържани 10 000 тона и един
милион литрa фалшифицирани храни и напитки, съобщава бюлетин „Аграфактс“,
позовавайки се на информация от Европол. Съвместната операция между „Интерпол“ и
„Европол“, обхванала 57 държави и протекла в периода м. ноември 2015 – февруари
2016 г., е част от усилията да се прекъснат разрастващите се мрежи на криминална
активност, свързана с фалшифицирането на храни. Задържаните стоки включват 85 тона
маслини, при които е използван разтвор на меден сулфат за подсилване на цвета,
разкрити са нелегални предприятия за производство на алкохол в Гърция и
Великобритания, както и внос на нелегални храни, регистриран от митническите служби в
Белгия. Съгласно изказването от страна на Европол, „нарастващите цени днес на
храните и глобалният характер на хранителната верига предоставя на престъпниците
възможността да продават фалшиви и неотговарящи на стандартите храни в
криминална индустрия за милиарди“, като въпросните мрежи „поставят в потенциално
сериозни здравни рискове нищо неподозиращите потребители“.
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СППЗ в действие

Напомняне: Работно посещение в Солун
Както ви информирахме в предходния
брой, на 13 и 14 май, по покана на
"АГРОЛАБ
РДС",
Съюзът
на
преработвателите на плодове и зеленчуци
организира
работно
посещение
в
лабораторния комплекс на компанията в
гр. Солун, Гърция.
"АГРОЛАБ РДС" е член на групата
РЕДЕСТОС-Ефтимиадис Агротехнолоджи,
една
от
най-големите
организации,
предоставящи цялостни лабораторни и
консултантски решения в Югоизточна
Европа. У нас компанията се представлява
от „АгроЛаб България” – асоцииран член
на СППЗ.
Домакините в Солун ще организират
посещението
и
обиколката
на
лабораторния
комплекс.
Ще
бъде
направена презентация за запознаване с
акредитираните методи, подходящи за
изследване на суровините и готовите
продукти в бранша, за химически анализ
на води, отпадъци и почва, за изследване
на хранителната стойност, за анализ на
генетично модифицирани организми и др.
Ще имате възможност да поставите ваши
въпроси и проблеми по темата.

ВАЖНО!!!
Традиционната
годишна среща на членовете
на
СППЗ
в
началото
на
преработвателния сезон ще се
проведе на 9-ти и 10-ти юни
2016 г. /четвъртък и петък/.
Пролетната
среща
се
организира със съдействието и
домакинството на колегите от
Пловдив.

За повече информация и контакти:
02/98747 43, office@org-bg.net .

Съюзът на преработвателите на плодове и зеленчуци е
притежател на регистрираната в Патентното ведомство
на Република България марка на БС 01/2001
“Лютеница”. Фирмите, които произвеждат лютеница по
Браншови стандарт са: Олинеза ООД, Булконс
Първомай АД, Консервинвест ООД, Дерони ООД,
Диони ООД
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СППЗ в действие

Позиция: СППЗ срещу Закона за браншовите
организации в сегашния му вид
Съюзът на преработвателите на плодове и
зеленчуци
изразява
категоричното
си
несъгласие с внесения проект на Закон за
браншовите организации на производители и
преработватели на земеделска продукция.

НАРЪЧНИК
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СРОКА НА
ТРАЙНОСТ НА ХРАНИТЕ – ИЗДАНИЕ НА
СППЗ

Разписан по този начин законопроектът
обезличава
действието
на
Закон
за
юридическите лица с нестопанска цел и го
прави абсолютно ненужен. Прави впечатление,
че не всички преработватели на земеделска
продукция са задължени да бъдат регистрирани
като браншови организации. Заедно с това,
изискването за регулярна отчетност, която така
или иначе се осъществява, би утежнило и
затруднило допълнително работата на вече
създадените браншови съюзи.
Считаме, че ЗБОППЗП не допринася по
никакъв начин за по-лесното управление и
осъществяване на дейностите на браншовите
организации, а точно обратното. Законът не
регламентира нищо, което да не се е правило
към момента.
Текста на Закона може да видите ТУК.

В наръчника операторите на храни
могат да намерят отговор на един от
най-важните въпроси за бизнеса определяне
срока
на
трайност/годност за консумация.
Неправилното им определяне може
да компрометира продукта и да
нанесе непоправими загуби за
всички по веригата – доставчик на
суровини,
производител,
търговец/дистрибутор, потребител.
Старали сме се да дадем отговор
на всички въпроси свързани с
процеса и това е видно от
съдържанието, което може да
намерите на сайта на СППЗ:

За поръчка и повече
информация:
office@org-bg.net
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Новини

КАМ Маркет вече в България
Македонската верига „КАМ Маркет” стъпва на
българския пазар. Първият магазин ще отвори врати
през юни 2016г. в София. В дългосрочен план
македонската компания планира да открие между 30
и 70 търговски обекта в столицата. Aко планът бъде
изпълнен, хард дискаунтърът ще навлезе и в Пловдив.
Магазините на „КАМ Маркет” са с площ между 250 и
450 кв. м. В тях се предлагат известни марки на найголемите производители, както и голям процент
собствени марки, произвеждани в Македония,
Германия, Швейцария, Италия.
Източник: Money.bg

Пресни и преработени плодове
в положителен тренд
Според анализ на ИнтелиАгро, износът на непреработена и първично
преработена селскостопанска продукция през 2015 г. възлиза на малко над 4,9 млрд. лв.
– спад от 2%, спрямо предходната година. Делът му в общия износ на страната възлиза
на 11 на сто. Структурни промени спрямо предходната година не се наблюдават, но в
определени категории има значителни ръстове и спадове.
Производството на череши и вишни намира все по-добра реализация зад
граница. През 2015 г. експортът на пресни и първично преработени череши и вишни е за
близо 49 млн. лв., което е с една трета над тези през предходната година и с 5 млн.
повече от досегашния пик, регистриран през 2013 г. 36 млн. от тях се дължат на
временно консервирани череши – пулп. България се утвърди като един от основните
производители на черешов пулп в света. Тук трябва да се споменат и консервираните
череши, чийто експорт през последните години е в порядъка на 39-42 млн. лв.
Положителни са данните и за меките плодове. През годината са изнесени с една
пета повече малини. Ръстът в продажбите на замразени ягоди не успява да компенсира
по-слабите продажби на тези за прясна консумация. Въпреки това, с 9 млн. лв., 2015 г. е
втората най-добра година в тази ниша от началото на века, след предходната 2014 г.
Макар в значително по-малък мащаб, скорост набират също боровинките, къпините и
други меки плодове.

Повече вижте на www.inteliagro.bg
Бюлетин

на

Съюз на

преработвателите

на

плодове

и зеленчуци

Стр. 7

Новини

Промишлеността свива инвестициите
Предприятията от сектор
промишленост
планират
свиване на инвестициите през
2016 г. с 4,2% спрямо 2015 г.,
показват
резултатите
от
инвестиционната бизнес анкета,
проведена
от
Националния
статистически институт (НСИ).
Оценката е по-оптимистична в
сравнение
с
изразените
очаквания през октомври 2015 г.
Тогава
мениджърите
на
анкетираните
промишлени
предприятия
прогнозираха
свиване на инвестициите с 28,2%
спрямо направените през 2014 г.

Данните сочат, че през 2015 година дружествата в промишлеността са направили
с 24,2% по-малко разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални
активи в сравнение с 2014 г. В общия обем на очакваните разходи за придобиване на
дълготрайни материални и нематериални активи през 2016 година делът на частния
сектор е около 83%, като мениджърите предвиждат намаление на инвестиционните си
програми с 11,8% в сравнение с предходната година. Най-голям относителен дял в
очакваните инвестиции през 2016 г. формира производството на стоки за междинно
потребление (35,1%), при което се предвижда намаление от 2,4% спрямо 2015 г.
Източник: Investor.bg
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Заетост

БСК: Липсата на средни
кадри спъва бизнеса
Според Българската стопанска камара (БСК) с
близо 25 на сто са намалели учениците в
професионалните гимназии през последните 10
години. Нарастващ дефицит се наблюдава в 190
специалности от средно професионално ниво.
Наблюденията на камарата сочат, че бизнесът има
нужда от средни специалисти. На същото мнение са и
ръководителите на фирми в Монтанско, които изпитват
недостиг на такива кадри. Откриването на държавния
професионален колеж в областния град е едното от
решенията на проблема. Според БСК е нужно и
въвеждането на дуално обучение. Над 70 на сто от
фирмите в областта са готови да помагат за старта и
работата му. Близо половината са съгласни да наемат
колежани на почасова работа. 84 процента са готови
да организират стаж.

Преработвателите с най-много
свободни работни места
Равнището на безработица в България през март
2016 г. е 9,9 % и е намаляла с 0,16 % спрямо февруари.
Броят безработни, регистриран в бюрата по труда е
324 309, което е с 5301 души по-малко февруари. В
сравнение с март 2015 г. безработните са значително
по-малко – с 37 202 души. През март 2016 г. са започна-

СППЗ инициира летни
стажове и учебни
практики
По инициатива на Съюза
на преработвателите на
плодове и зеленчуци в
България за втора поредна
година,
съвместно
с
ръководството на катедра
„Консервиране и хладилна
технология”
към
УХТПловдив ще се организира
„Ден на отворените врати” учебна
практика
за
студентите
от
всички
курсове на специалността.
Също така се планира
провеждането на платени
летни стажове за студенти
от 2-ри и 3-ти курс, като
целта на инициативите е да
се даде възможност на
студентите
в
реални
условия да се запознаят с
производствените
предприятия, с условията
на труд и организацията на
производствения
процес,
както и с възможностите им
за бъдеща реализация.

ли работа общо 28 063 безработни, които са с 4502 повече спрямо предходния месец.
Търсенето на служители на първичния пазар в бюрата по труда продължава да се
увеличава трети месец подред.
През март 2016 г. най-много свободни работни места в бюрата по труда са заявени
от преработващата промишленост (4124), от хотелиерството и ресторантьорството
(3328), от търговията (3002), от селското, горското и рибното стопанство (2194), от
държавното управление (1656 места) и от транспорта (1508). В бюрата по труда са
заявени 322 работни места по програми за заетост и 2300 работни места по схеми на ОП
„Развитие на човешкия ресурс“.
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Пазари

Особености на руската
икономика
Световната банка смята, че страната ще се върне
към растеж през 2017 г. Дали това ще се случи
зависи от пътя, който избере Кремъл.

Поредното добро
представяне в Русия
В периода 13 – 15 април
2016г.
Съюзът
на
преработвателите
на
плодове и зеленчуци взе
участие
в
престижното
изложение СИБФУД в гр.
Новосибирск, Русия. Това бе
възможно благодарение на
проекта
„Освободете
европейския вкус“, в рамките
на който в Русия и ОАЕ се
промотират
продуктите
Лютеница и готови продукти
на доматена основа - имам
баялдъ, лечо, зеленчуци с
дом.
заливка
и
др.;
консервирани
домати;
гриловани
пиперки
и
патладжан в марина от оцет
и
растителни
масла,
подправени с чесън и билки;
конфитюр от рози; шипков
мармалад;
праскови
в
захарен сироп.

"Един въпрос терзае днес руснаците, когато
става дума за икономика, и той е кои градове ще
бъдат изобразени на новите банкноти от 200 и 2000
рубли",
казва
пред
"Капитал"
финансовата
коментаторка Елена Зборовская. Тя се оплаква, че
истинските въпроси за състоянието на руската
икономика са подменени в медиите или напълно
отсъстват. Такива според нея са например оценките
за това колко големи са щетите от двойния удар на
западното ембарго и сривът на цените на петрола и
кое първо ще настъпи в страната - изчерпване на
финансовите буфери или социален крах в резултат
на масово обедняване. Върху първите въпроси
светлина хвърля публикуваният в началото на април
регулярен икономически доклад на Световната
банка за Русия. Вторите засягат "някои особености на
руската икономика", обяснява пред "Капитал"
консултантът от East Capital Sweden, Маркус
Сведберг.
Брутният вътрешен продукт (БВП) на страната за
2015 г. се е свил с 3.7% до 1.17 трлн. долара, сочат
данни на руската статистическа служба. Според
Москва това се дължи основно на глобалната
конюнктура. Вашингтонската институция добавя и
рязкото обезценяване на рублата. То се вижда от
сравнението между БВП на глава от населението
през 2014 г., когато е 15 380 долара, и за 2015-а,
когато стига 8142 долара. Валутният срив води до
спад на реалните доходи с над 10% и на
потреблението - с 10.1%.

Eкипът на Световната банка, изготвил доклада, подчертава, че обедняването, което
води до по-ниско потребление и нежелание у инвеститорите да насочват пари към
страната, е по-сериозен проблем от санкциите и цената на петрола. "През 2015 г. бедните
са се увеличили с 3.1 млн. души до общо 19.2 млн. души" в 144-милионната страна, се
посочва в документа. "На практика доходите са се върнали до нивата от 2007 г., а
потреблението - до 2006 г. Това означава, че в последните 12 месеца е заличен
десетгодишен прогрес", алармира Световната банка.
Целият материал може да видите ТУК.
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Партньори
Сдружение на производителите на растителни
масла и маслопродукти в България
Сдружение
на
производителите
на
растителни
масла
и
маслопродукти в България е учредено през 1994г. То защитава и подпомага
своите членове чрез оказване на технологична и
техническа помощ; разработване на базови
браншови документи /браншови правила; ДПП, ДХП
и
НАССР/;
организиране
на
ежегодни
квалификационни курсове и семинари и др. Развива
активно сътрудничество с наши и чужди научни
институти и партньорство с Тракийската асоциация
на производители на растителн. масла в Р.Турция и
Асоциацията на преработвателите на маслодайни
култури в Р.Сърбия.

Индустриална употреба на
растителни масла
По своя състав растителните масла са
комбинация от мастни киселини (полиненаситени;
мононенаситени и наситени ) и съпътстващи
вещества (витамини, фосфатиди, свободни мастни
киселини, багрилни и ароматни вещества). Всяко
растително масло има своя уникален мастнокиселинен състав, който го идентифицира и
определя специфичните му характеристики и
приложение.
Резонен е въпросът защо консумираме всеки
ден растителни масла под различна форма?

От вас за нас
Уважаеми колеги,
От името на Сдружение
на
производителите
на
растителни
масла
и
маслопродукти
в
България
приемете нашите поздрави за
новото издание и на Добър час.
Нека то прерасне в платформа
за развитие и просперитет на
бранша Ви, като част от
хранително-вкусовата
промишленост на страната.
Професионалната
информация
и
актуалната
информираност са залог за
успешно развитие и добра
перспектива. Ние Ви го желаем
искрено!
Инж. Мариана Чолакова
Изпълнитерен директор СПРММБ

Това е така, защото растителните масла съдържат незаменими (есенциални)
мастни киселини, които човешкият организъм не може да синтезира, а се нуждае от тях за
нормалното функциониране на мозъка, нервната система и други жизнено важни
органи. Основни източници на тези киселини са растителните масла (рапично масло;
слънчогледово масло; соево масло и др.). Растителните масла са и основен източник на
маслоразтворими витамини като: А; Д; Е и К. Те не само че не съдържат холестерол, но и
спомагат за намаляване нивата на т.нар. “лош холестерол“, както и са основен източник
на енергия за човешкия организъм. СЗО препоръчва до 30% от общата енергия да се
набавя от растителните масла.
Наред със съществените ползи за здравето, маслата са важна съставка на
структурата и вкуса на хранителните продукти. Ето защо в този и следващите издания
на бюлетина на СППЗ, ще ви представим основните видове растителни масла,
употребявани масово в процесите на индустриална преработка – слънчогледово,
рапично, соево и палмово.
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Полезно

Експертен поглед:
Институт за агростратегии и иновации
В
земеделието
и
хранителната
промишленост необходимите познания, за да
оцеляваш и да се развиваш са толкова
всеобхватни,
че
звучат
непосилни
за
простосмъртен. Практика, икономика, политика –
много документи, регламентиращи всяка дейност,
контрол, ограничения, изисквания, стандарти.
Ежедневието на производителите е динамично и
непредвидимо, практиката поглъща време и нерви
и те често търсят опора в икономическите
инструменти, предвидени на национално или
европейско ниво, за да получат поне малко
сигурност. Но информацията за тези инструменти
често е оскъдна или трудно достъпна, поднесена
на неразбираем език. Ето защо СППЗ в
партньорство с Институт за агростратегии и
иновации стартира информационна рубрика за
вас – нашите читатели. В следващите броеве ще
публикуваме материали на Института, касаещи
актуални теми в земеделието, хранителновкусовата промишленост и развитието на селските
райони.
Институт за агростратегии и иновации е
организация с нестопанска цел, работеща в
обществено полезна дейност и обединяваща
експерти с утвърдени имена в своята област. Един
от тях е и създател на института – това е Светлана
Боянова, добре позната сред земеделските
производителите с работата си като заместник
министър на земеделието в периода 2010 – 2013 г.
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Иновациите ще са винаги на мода
Понякога иновациите се крият зад екзотично звучащи и понякога дори странни
заглавия. Така например опаковка за съхранение на хранителен продукт, изработена
от отпадъците на картофи, е иновация, защото решава няколко въпроса – какво
правим с отпадъка и как съхраняваме продукцията. В повечето държави-членки, вече
активно се работи в това направление, възможностите на ПРСР се използват
оптимално, а примерите за иновации са много и разнообразни. Но всички целят едно –
постигане на печалба, оптимизиране на дейностите, ресурсите и разходите и щадене
на околната среда.
Мярка 16 от ПРСР 2014-2020
Иновативните решения биха могли да намерят финансиране чрез формирани
оперативни иновативни групи по Мярка 16 ”Сътрудничество” на ПРСР 2014-2020.
Те се сформират за целите на конкретна идея и е бенефициент по ПРСР. Тя може да
кандидатства по мярка 16, изготвяйки
иновативен проект с разработен план и
представяйки го за одобрение. В българската ПРСР подкрепата по мярката се отпуска
като обща сума в две фази на кандидатстване. Максималният размер на допустимите
разходи за една оперативна група за един проект е 1 000 000 евро. Допустимите
разходи при първата фаза са за проучвания за приложимост на иновативния проект в
размер до 5 000 евро на година и за стимулиране на интерес и разширяване на
оперативната група – до 10 000 евро на година. Във втората фаза допустимата
подкрепа за текущи разходи във връзка със сътрудничеството е в размер до 35 000 евро
на година, както и преки разходи за изпълнение на иновативния проект, включително
разходи за инвестиции съгласно представен инвестиционен план по реда и
интензитета на мярка 4.1 или мярка 4.2.
Предстоящ прием на проекти?
Изготвянето на наредбите и съответно прилагането на мерките, стимулиращи
иновациите, в Програма за развитие на селските райони у нас, закъсняват. Ясно е
единствено, че определеният бюджет по Мярка 16 в българската ПРСР е 32 млн. евро, а
в частност на подмярка 16.1 за създаването на оперативни иновативни групи, е 20 млн.
евро. През 2016 г. обаче, в индикативния график по ПРСР не е предвиден прием на
проекти по Мярка 16.
Изисквания към иновативните оперативни групи
Оперативните иновативни групи, които кандидатстват по ПРСР, трябва
задължително да включват един земеделски стопанин и поне един представител от
следните субекти: научни институти или опитни станции, които извършват научни
изследвания и научно обслужване в областта на селското или горското стопанство,
биотехнологиите, хранителните технологии, висши училища с актуални акредитации по
професионални направления, неправителствени организации с предмет на дейност в
областта на селското стопанство или горското стопанство, опазването на околната
среда или в областта на водите, МСП в областта на преработката на храни,
консултантска организация с предмет на консултантската дейност в областта на
селското стопанство или храните.
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Бизнес

Защо компаниите се провалят?
Има две основни причини, поради които
компаниите се провалят, твърди Кнут Хаанаес, бизнес
стратег в BCG. Или продължават да правят само едно и
също, или правят само нови неща. Според Кнут един
бизнес може да оцелее само ако намери баланс
между тези две стратегии - между откриването на нови
неща и прилагането на съществуващото знание.
Първата стратегия е рискова – тя е свързана
новото, с изследването на непознати територии,
откриването на нови неща и т.н.
Втората е точно обратното. Тя е свързана с доказаното и ни позволява да правим
нещата по-бързо и по-евтини. Тя не е рискова, но само в краткосрочен период. Ако се
придържаме само към нея, тя става изключително рискова в дългосрочен план.
Обикновено колкото по-стара е една компания, толкова по-опитна е и толкова помалко изследва нови неща и територии. И това е голям проблем за нейните
ръководители.
Проучванията на BCG показват, че само около 2% от компаниите успяват
ефективно да съчетават и двете стратегии – прилагане на натрупаното знание и
отвореност към промяна и иновации.
Повече може да видите ТУК.
Източник: Economy.bg

МВФ: Заплаха от нова финансова криза
Светът проспива пътя си към нова финансова криза. Инвеститорите започват да
губят вяра в способността на политиците да съживят световната икономика. Това се
казва в последния доклад на Международния валутен фонд (МВФ) за глобалната
финансова стабилност. Според фонда, продължителен период със слаб
икономически растеж може да доведе до понижаване на глобалната икономика с 4%
в следващите 5 години, спрямо сегашните прогнози.
Рисковете за икономиката са три – забавен растеж, рискове, свързани с Китай, и
отслабващата вяра в способността на политиците да се справят със ситуацията. Ако
не се вземат спешни мерки, домакинствата и бизнеса ще започнат да харчат помалко и да спестяват повече в несигурната икономическа среда в глобален мащаб.
Според данните на Фонда една трета от банките в еврозоната се изправят пред
„значителни предизвикателства“, за да поддържат устойчива печалба. Освен това те
трябва да предприемат спешни мерки, за да се справят с портфейла от €900
милиарда под формата на необслужвани заеми.
Източник: Economy.bg
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Любопитно

10 храни за щастие
Една от причините за липсата на тонус може да бъде
храната, която човек консумира в своето ежедневие. Често
консумираме нездравословна храна, която вместо да зареди
организма ни, го изтощава допълнително като изчерпва
ензимния му ресурс в процеса на храносмилането. Това със
сигурност прави настроението ни още по-лошо. Но има ли
здравословно меню, което може едновременно да пази
фигурата ни и да действа като естествен антидепресант?
Отговорът е ДА! Екипът на „Лечители.бг“ подбра топ 10 храни,
които имат свойството да ни карат да виждаме света от подобрата му страна. Кои са те?
1. Мед - този природен продукт съдържа две вълшебни
съставки кемпферол и кверцетин, които действат като
естествени антидепресанти. Те поддържат мозъка здрав чрез
намаляване на възпаленията вследствие на преумора, стрес и
претоварване. Освен това тялото няма да прати меда в депото
„за съхранение на мазнини“, което обикновено се случва със
захарта.
2. Миди - ценни за психо-емоционалния ни баланс заради умерените до високи
количества витамин B12, селен, йод, протеини и цинк. Йодът в тези морски дарове
подпомага функционирането на щитовидната жлеза. А именно тя се явява често
диригентът на настроението и теглото ни. Селенът и цинкът също съдействат за
регулация на хормоните от тази жлеза. Витамин B12, пък помага за укрепване на
защитните сили на организма, правилното фукциониране на ДНК и метаболитните
процеси. Липсата му показва поява на някои от типичните неврологични усещания като
депресия, скованост и изтръпване на ръцете и ходилата, нервност и др.
3. Черен шоколад - подобрява притока на кръв към мозъка и дава
незабавен тласък на концентрацията и настроението.
4. Аспержи – високи съдържания на фолат и триптофан. Знае се, че
ниски нива на фолиева киселина в организма има в половината от всички
случаи на депресия. Триптофан се използва за синтеза на серотонин, един от основните регулатори на настроение в човешкия мозък.
5. Яйца - съдържат средно до високо ниво на цинк, витамин В, йод, омега3 мастни киселини и протеини. Яйцата освен да ви развълнуват с
положителен знак, ще ви държат сити и за по-дълго.
В топ 10 на най „щастливите“ храни влизат също и маслото,
доматите и киселото мляко, както и по-малко популярните швейцарски
чард и сини картофи. Заслужава си да обърнем внимание на доматите,
чиито сезон предстои и които са основна суровина в нашата консервна
промишленост.
7. Домати - Доматите съдържат вещество, известно като ликопен антиоксидант, който по правило защитава функциите на мозъка и ни
карат да се усмихваме по-често.
Бюлетин
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