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√ Очакват минимален ръст на икономиката 
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Въпреки че през първото тримесечие се забелязва лек спад в БВП, като цяло през тази година очакваме икономически 
ръст от 1%, обяви вчера председателят на Центъра за икономическо развитие Георги Прохаски, който представи 
традиционния доклад за състоянието на икономиката. Най-новите годишни данни на НСИ потвърждават, че след спада 
на БВП с 5,5% през 2009 г. икономиката ни отново расте в последните две години (с 0,4% и 1,7%). Въпреки че 
тенденцията на растеж се възстанови още от второто-третото тримесечие на 2010 г., той продължава да е слаб, като се 
забави в края на 2011 г. повече от очакваното до 0,3% за последното тримесечие. Краткосрочните данни за първите 2-3 
месеца на 2012 г. не са обнадеждаващи за положителен общ икономически растеж за първото тримесечие. Очакваме 
спад, макар и слаб. Поради несигурното и забавящо се възстановяване в основните ни външни партньори и бавното 
приспособяване на икономиката ни към условията на кризата вече по-вероятно е достигането на предкризисния обем на 
БВП да се очаква не до края на 2012 г., а през 2013 г. Никога анализаторите не са били толкова разединени за 
икономическите процеси, които ни очакват, твърди Георги Прохаски.  
Според междинна прогноза на Европейската комисия забавянето във възстановяването на европейските икономики към 
края на 2011 г. е било неочаквано. ЕК предвижда забавянето да продължи и през първите две тримесечия на 2012 г. 
Връщане към умерен растеж се очаква през второто полугодие. За ЕС прогнозата на ЕК е занижена до нулев растеж за 
2012 г. За България прогнозата също е занижена в сравнение с есенната прогноза - забавяне на растежа до 1,4%. В 
проекта за актуализирана Национална програма за реформи за 2012-2020 г., публикуван през март, Министерството на 
финансите също понижава прогнозите си за макроикономическото развитие на страната ни - до 1,4% ръст за 2012 г. В 
края на март Институтът за международни финанси публикува понижена прогноза за 1,3% растеж на българската 
икономика за 2012 година. В началото на април БНБ обяви, че "на база на текущата прогноза за рецесия в еврозоната 
очакваме забавяне на икономическия растеж на българската икономика през 2012 г. до около 0,7%. Пролетната 
прогноза на Международния валутен фонд също понижава очакванията си за растежа на БВП на България за 2012 г. на 
0,8%, посочват експертите на ЦИР. Българската икономика трябва да се ориентира повече към възможностите да 
удовлетворява със свои стоки и услуги потреблението си (и междинно, и крайно) и да расте и чрез него, а не само да 
следва външните процеси, пише в техния доклад. 
Според него най-бързоразвиваща се за 2011 г. (с ръст 9,1%) е била добивната промишленост, производството и 
разпределението на електроенергия. Индустрията има най-голям дял в БВП (21,2% за 2011 г., който вече надхвърля дела 
й от от предкризисната 2007 г. - 20,4%).  
Вторият сектор с най-висок растеж за 2011 г. (8,1%) е бил сектор „Професионални дейности и научни изследвания; 
административни и спомагателни дейности“. Значимостта на сектора за икономиката обаче е сравнително ниска (дял от 
4,7% от БВП за 2011 г., който вече надхвърля предкризисния дял от 4,2% за 2007 г.). Трети и последен сектор с растеж за 
2011 г. (1,9%) е сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“. 
Въпреки малкия си дял в БВП (4,8% за 2011 г.) този сектор се отличава сред всички останали като единствения, който 
първи, още през третото тримесечие на 2011 г., надхвърли предкризисния максимум в обема на добавената си стойност. 
Растежите на годишна и тримесечна база за второто полугодие на 2011 г. са основание да очакваме, че секторът ще 
продължи да реализира растеж и през 2012 г. И през тази година няма основания за висока инфлация. Очаквам тя да 
бъде около 2,5%. Тенденцията за увеличаване на заетостта ще започне обаче едва през 2013 г., обобщи Георги 
Прохаски. 
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- Г-н Стефанов, след няколко дни е форумът BuisnessUp, на който БАИ е основен организатор. Каква е основната му 
цел? 
- Форумът бе замислен като събитие, което да покаже как България е наистина интересно място за инвестиции и 
развиване на бизнес. Като че ли напоследък бяха твърде много събитията, на които акцентът бе основно върху кризата. 
Затова и една от целите ни е да покажем, че въпреки трудностите има фирми, които развиват инвестиционните си 
проекти. Искаме да дадем примери, че въпреки кризата бизнесът у нас има потенциал да върви напред и нагоре. Затова 
и името на форума е BuisnessUp. 
- Какви са големите предимства на страната, които ще изтъкнете? 
- Това са политическата и макроикономическата стабилност, конкурентните цени за правене на бизнес, което включва 
данъци, цени на земя, цени на електричество, разходите, свързани с информационни технологии и т.н., 
местоположението, което позволява да се обслужват големи пазари като Русия, Близкия изток, а не само Европа. Ще 
изтъкнем и образованата и добре подготвена работна ръка, държавните стимули за потенциални инвеститори. 
Комбинацията от всички тези фактори дава на България добра позиция като инвестиционна дестинация. 
- Какви други форуми предвиждате? 
- Съвсем скоро ще участваме в голям форум, организиран от Министерството на външната търговия на ОАЕ, където ще 
акцентираме на някои от секторите с добър потенциал за привличане на инвеститори от този регион, а именно 
хранително-вкусовата промишленост, земеделието, медицинския туризъм. До началото на 2013 г. ще имаме и още 5 или 
6 събития, които се финансират от ОП „Конкурентоспособност“. Три от тях ще са в Европа – Белгия, Франция и Русия, и 
три извън Европа – Китай, Япония и САЩ. В момента приключваме работа по обществена поръчка за организирането на 
форум с голям медиен партньор от ранга на Economis, Financial Times, Wall Street Journal. Освен това направихме и нови 
промоционални материали, които представят осем ключови индустрии у нас. Интервюирахме близо 50-60 от най-
големите фирми в съответния бранш. Превели сме тези материали на седем езика, като работим и по китайска и арабска 
версия по някои от брошурите. 
- Как върви инвестиционният процес през първите месеци на 2012 г.? 
- За момента разполагаме с данните за първите два месеца на годината. Аз не обичам да коментирам предварителните 
цифри, защото впоследствие те търпят доста голяма корекция. За последните години обаче ясно се вижда, че 
инвестициите във финанси, имоти, търговия са много под нивата си отпреди кризата, докато тези в енергетиката, 
промишлеността, телекомуникациите се възстановяват. 
- Преди няколко седмици зам.-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Жулиета Хубенова обяви, че се 
работи по сливането на БАИ с Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия 
(ИАНМСП). Какво е вашето мнение по подобна идея? 
- Има различни модели за работа. В Чехия например съществува такава обща структура, която обединява привличането 
на инвеститори с промотиране на експорта и подпомагането на малкия и средния бизнес. В Корея и Сърбия също са 
обединени двете дейности. Но пък има и много страни, където агенциите са отделно. Аз съм готов да работя и при двата 
варианта. 
- Доколко имиджът ни на страна отличник по финансови показатели помага в привличането на инвеститори и кои са 
първите неща, от които се интересуват големите компании? 
- Имиджът ни на финансов отличник най-накрая започна да се отчита от фирмите навън. - Защото когато преди година-
две се споменаваше, че страната има много добри макроикономически показатели – това се приемаше по-скоро като 
несериозно изказване. Сега почти всички фирми, с които говорим, знаят, че имаме втория най-нисък дълг в Европа, че 
сме с много нисък бюджетен дефицит... Истината е, че никой бизнес не избира инвестиционна дестинация само заради 
макроикономическите данни. Те се интересуват по-скоро какви данъци ще трябва да платят и колко ще им струва да си 
наемат офис. А финансовата стабилност им гарантира, че няма държавата да вдигне данъците или таксите, както се 
случи в някои страни от ЦИЕ. 
- Докъде стигнаха промените по Закона за насърчаване на инвестициите? 
- В момента МИЕТ е почти готово с проектозакона, където са добавени текстовете да се връщат част от направените 
разходи на потенциалните инвеститори – т.е. да се връща част от осигуровките. Така или иначе тепърва предстои 
обсъждане и дискусия с Министерство на финансите. Надявам се съгласуванията да минат възможно по-скоро, защото 
са ни нужни мерки, с които да сме конкурентни на съседите. 
 
Вестник Капитал дейли 
 
√ БВП се свива, но България ще избегне рецесията 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/05/03/1820182_bvp_se_sviva_no_bulgariia_shte_izbegne_recesiiat
a/ 
Българската икономика ще отчете спад от 0.5% за първото тримесечие спрямо същия период на миналата година и 
бавен ръст до около 1% за цялата 2012 г. прогнозираха експертите, до които се допита "Капитал Daily". Всички 
анкетирани посочиха, че през зимните месеци на годината брутният вътрешен продукт се е свил, като мненията им се 
разделиха за развитието през пролетта и втората половина на годината. Повечето обаче смятат, че растежът ще се 
завърне още през текущото тримесечие и така няма да се стигне до рецесия, която класически се определя като две 
поредни тримесечия, в които БВП се понижава спрямо предходните три месеца. 
Краен песимист бе единствено макроикономистът Петър Чобанов от Центъра за нов икономически напредък, който 
препотвърди прогнозата си, че тази година България ще влезе в повторна рецесия, макар и по-слаба от спада през 2009 
г. Според него само през първото тримесечие понижението на БВП ще е 2.5% на годишна база в номинално изражение, 

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/05/03/1820182_bvp_se_sviva_no_bulgariia_shte_izbegne_recesiiata/
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/05/03/1820182_bvp_se_sviva_no_bulgariia_shte_izbegne_recesiiata/


а за 12-те месеца свиването ще бъде 3%. 
Отложено възстановяване 
Вчера Центърът за икономическо развитие (ЦИР) разпространи традиционния си доклад за развитието на икономиката. 
Неправителствената организация от години представя такъв документ на всеки три месеца, а оповестяването му по 
традиция предшества предварителните данни на Националния статистически институт за брутния продукт на България. 
Експресната оценка на НСИ ще бъде оповестена на 15 май. Центърът също заложи на свиване през първото тримесечие, 
макар и без да дава точна прогноза, а за цялата година прогнозира ръст от 1%, което е наполовина под февруарската му 
прогноза. 
Наред с прегледа на Българска народна банка, която в началото на април прогнозира ръст от 0.7% за цялата година, ЦИР 
прави най-подробния свободен за достъп преглед на икономическите процеси. "Оптимисти сме, че несигурността в 
еврозоната и рисковете, които съществуват, могат да се преодолеят бързо", заяви програмният директор на ЦИР Георги 
Прохаски. 
Прогнозата на ЦИР, че българската икономика ще достигне предкризисния си обем на производство през тази година, 
обаче се променя. "Поради несигурното и забавящо се възстановяване в основните ни външни партньори и бавното 
адаптиране на икономиката ни към условията на кризата вече по-вероятно е достигането на предкризисния обем на БВП 
да се очаква не до края на 2012 г., а през 2013 г.", казва в доклада си организацията. 
Тревожни сигнали 
Като заплашителна тенденция ЦИР сочи данните за преките чуждестранни инвестиции от първите месеци на годината. 
Те показват, че 40% от инвестициите са насочени в сектора на недвижимите имоти, а в същото време има изтичане на 
капитали под формата на плащания към външни кредитори. 
"Всички обещания на правителството за подобряване на бизнес средата и предлагане на инвестиционни стимули, за 
реформи в съдебната система и образованието, за намаляване на лицензионните режими и ограничаване на 
бюрокрацията остават в сферата на добрите пожелания. При това положение, както и при започналата рецесия в 
еврозоната едва ли можем да очакваме съществено нарастване на инвестициите до края на годината, а без повишаване 
нивата на ПЧИ не бихме могли да очакваме дори умерен ръст на БВП при ограничените си вътрешни ресурси", твърди в 
доклада си ЦИР. 
Светлина в тунела 
Като сектор в основата на възстановяването Георги Прохаски посочи индустрията - добивна и преработваща 
промишленост. Той заяви, че тези отрасли не трябва да се подценяват, защото без тях икономика би била в много по-
тежко положение. 
Според експертите на ЦИР обаче сега правените инвестиции в България са "по-скоро за разширяване на съществуващ 
бизнес, отколкото за стартиране на нови производства, които биха увеличили износа". Затова и единствената надежда е 
в "аутсорсинга на услуги – финансови, счетоводни, компютърни, които не предполагат големи инвестиции, но поне 
раздвижват вътрешния пазар". 
Анкета на центъра обаче показва повишаване на нагласите за инвестиции сред българските компании и през втората 
половина на годината и това бил положителен сигнал. ЦИР прогнозира също стабилизиране на трудовия пазар и бавно 
нарастване на заетостта от тази година, както и овладяване на безработицата. 
 
√ Български компании обмислят листване на борсата в Букурещ 
http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2012/05/03/1820157_bulgarski_kompanii_obmisliat_listvane_na_borsata_v/ 
Няколко големи български компании обмислят излизане на Румънската фондова борса. Това ще стане възможно, след 
като българският и румънският депозитар започнат двустранен обмен на информация, споразумението за което ще бъде 
подписано до края на месеца, съобщи Васил Големански, изпълнителен директор на Българската фондова борса и член 
на борда на Централен депозитар – София. В момента обменът е едностранен и единствено румънски компании могат 
да се търгуват в София, но българските не могат да излязат на борсата в Букурещ, добави Големански. Става въпрос за 
двойно листване, при което дружество, вече търгувано на БФБ, излиза на чужда борса. 
Позитивен интерес 
По думите на Големански вече има 2-3 големи български дружества, търгувани на БФБ, които имат интерес да излязат в 
Румъния. От борсата не пожелаха да посочат кои са тези компании, но по неофициална информация на "Капитал Daily" 
една от тях е холдингово дружество, занимаващо се със строителство. Големански обясни, че в момента се изгражда 
връзката и от българска страна, а самата система на работа вече е подготвена. 
Изпълнителният директор на KBC Securities - България, Илиян Скарлатов коментира, че вече знае за сериозен интерес от 
няколко български дружества, които смятат да набират капитал в Букурещ: "Вече има интерес, а само от листване без 
набиране на пари, няма смисъл." Той посочи, че румънските инвеститори се интересуват основно от бизнеса на 
компанията, дали той е хубав, и засега не толкова от корпоративното им управление и свободно търгуваният дял от 
книжата (free float). Според Скарлатов е възможно и чужди компании да имат интерес от листване на БФБ, което да е по-
скоро имиджово, отколкото свързано с набиране на капитал. 
От БФБ очакват скоро да бъде пуснат и общ индекс, който да следи акциите на български и румънски дружества, съобщи 
в сряда Иван Такев, изпълнителен директор на оператора, по време на среща с акционери на борсата. По думите му към 
създаването на такъв измерител има интерес от страна на инвеститори. Подобни индекси често се използват за 
структуриране на различни продукти – от депозити до взаимни фондове, които инвестират в акции на компании, 
включени в тях. 
Свит пазар 
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От началото на кризата много малко компании са набирали капитал през борсата в София, а много увеличения бяха 
неуспешни. Сред малкото първични публични предлагания беше това на "Дир.БГ", което събра малко над 200 хил. лв. 
при търсени близо 1.5 млн. лв. Васил Големански посочи, че работят и за създаване на връзки с депозитарите на други 
борси, като интересът им не е само към тези от ЕС. До момента двойна връзка има и с депозитара на Полша, а вече три 
български компании се търгуват на борсата във Варшава - "Софарма", "Еврохолд България" и фондът за имоти 
"Интеркапитал пропърти дивелопмънт". Той добави, че имат идея скоро да бъде използвано по-активно свързването на 
българския депозитар с Clearstream, институцията за сетълмент, която е част от Deutsche Boerse Group. Такава връзка 
има повече от година и тя позволява сетълмент (приключване на сделки) при търговия на европейските фондови борси. 
 


