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ФИНАНСИ---------------------------

Лихвите по кредитите няма да
претърпят съществена промяна
през следващите месеци, се казва
в доклад на Българската народна
банка. Експертите на институцията
смятат, че цената на заема нито ще
се покачи (независимо от увеличаващата се основна лихва на Европейската централна банка), нито ще
спадне, каквито очаквания имаше
заради засилената конкуренция.
Именно борбата за клиенти в
сектора ще задържи лихвите на сегашните им нива, отчитат от БНБ.
„Въпреки че цената на привлечените ресурси отбеляза известно
увеличение, лихвените проценти
останаха като цяло непроменени,
което вероятно е свързано със засилената конкуренция в банковата
система“, коментират от централната банка.
Сравнение на данните от сайтовете на търговските банки и
кредитните агенти в страни от ЕС
(виж таблицата на стр. 2) показа,
че максималното понижение на цената на заема в България не може
да е повече от пункт и половина,
и то само ако ЕЦБ не продължи с
политиката за увеличение на основната лихва. Банката увелича-

ваше на няколко пъти основната
лихва през миналата година, като сега тя е на ниво от 3.5%, което води до поскъпване на привлечения ресурс на финансовите
институции. Тенденцията надпреварата за пазарен дял да компенсира увеличението на лихвите в
Европа, от които зависи цената
на кредита в България, започна
още миналата година. Ипотечните
заеми в левове за граждани са се
отпускали при средна ефективна
лихва от 8.52% при 9.78% година
по-рано, показват данните от края
на 2006 г.
Статистиката сочи още, че потребителските кредити също поевтиняват и от 11% в края на 2005 г.
дванадесет месеца по-късно струват средно 9.87 на сто.
Българските банкери също са
почти единодушни в мнението си,
че сериозно поевтиняване на кредитите не може да има въпреки очакванията на населението.
„Добре е клиентите да са информирани от какво зависят лихвите. От една страна, ценообразуващ фактор е основната лихва,
върху която търговските банки не
могат да влияят.

• Продължава на стр. 2

Деца в народни одежди пеят коледни песни в западния украински град
Лвив. Православните християни в Русия, Украйна, Сърбия, Македония
празнуваха вчера Рождество Христово
Ройтерс

Комунистическото минало
свали архиепископа на Варшава
Архиепископът на Варшава Станислав Виелгус, един от най-високопоставените полски свещеници,
се оттегли вчера, в деня на официалното си встъпване в длъжност,
заради разкритията, че е работил
за комунистическите тайни служби. Виелгус, който беше назначен
от папа Бенедикт XVI в началото
на декември, призна агентурното
си минало под силния обществен и
църковен натиск в Полша. Светият
отец прие оставката на духовника и
временно върна начело на Варшав-

ската архиепископия предишния й
глава кардинал Йозеф Глемп. Заради очакваното оттегляне на Виелгус вчера бе отменена тържествената церемония във Варшава.
Преди оставката полските медии публикуваха обширни материали за миналото на 67-годишния
архиепископ. Това накара и самата
полска църква да назначи специално разследване, което излезе със
заключението, че Виелгус доброволно е работил като информатор
за Службата за сигурност (SB) през

70-те години на миналия век. Свещеникът потвърди контактите си
със SB, но подчерта, че не е навредил на никого, а е доносничил само
за да може да пътува в чужбина.
Досието на Виелгус се появи и
на страниците на влиятелния в. „Газета виборча“. Според колекцията
от близо 70 страници от архивите
на Института за национална памет
духовникът се е съгласил да сътрудничи на службите и да следи свои
колеги и обществени и църковни организации. Сред документите

има и негови доклади от пътувания
в Австрия, Германия и др.
Това е поредният скандал за
проникването на бившите служби
в полската църква, четвъртата по
големина католическа общност в
Европа. Миналата година стана известно, че предишният папа - полякът Карол Войтила, е бил шпиониран от свещеници, работили за комунистическия режим.
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