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√ Ръст на БВП от 0,5% и инфлация 2.9% в края на годината, очакват експерти
http://money.bg/news/id_541523920
Инфлацията в България в края на тази година ще достигне 2.9%, а средно за цялата година ще бъде 2.2%. Това става ясно
от последния тримесечен анализ за икономиката на страните от Централна и Източна Европа, подготвен от
анализаторския екип на УниКредит. За 2013 г. прогнозата е средно-годишната инфлация да достигне 2.5%.
Още през март и април инфлационните очаквания за годината бяха леко повишени основно заради заявените
намерения от страна на държавния регулатор да повиши цените на електроенергията. Според доклада на УниКредит
бъдещата инфлация ще бъде движена основно от вътрешни фактори, като най-голямо влияние ще оказва пазарът на
труда.
Ценовият натиск обаче, идващ от пазара на труда, ще остане под контрол през следващата година, смятат икономистите
на УниКредит. Причината е, че реалните доходи при всички случаи ще нарастват с малки стъпки. Освен това
безработицата се очаква да остане на нива от над 12% през следващите две години.
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Според доклада на УниКредит БВП на България през тази година ще възлиза на 39.4 млрд. евро (ръст 0,5%). А през 2013
г. ще достигне 40.8 млрд. евро (ръст 1,5%). През първото тримесечие на 2012 г. растежът на БВП се забави близо до
нулата, след като износът загуби позиции.
След сигналите за забавяне на растежа в еврозоната и световната икономика като цяло, България изглежда ще остане
относително изоставаща в региона на Централна и Източна Европа. Сред причините за това са задържащият ефект върху
вътрешното търсене от намаляването на задлъжнялостта и незавършилата корекция на пазара на недвижими имоти.
Пречка пред възстановяването на България е и голямата експозиция на страната към Гърция.
„Има известно поле за разхлабване на целите за ограничаване на дефицита, което правителството би могло да
използва за увеличаване на капиталовите разходи и повишаване на вътрешното търсене като цяло", коментира
Кристофор Павлов, главен икономист на УниКредит Булбанк. Според него обаче ефектът от това ще бъде твърде
скромен, за да се предотврати стагнацията във вътрешното търсене и да се стигне до някакъв забележим ръст в
заетостта.
От началото на годината финансите на публичния сектор показаха значително подобрение, се посочва още в доклада на
УниКредит. Бюджетният дефицит с натрупване за първите четири месеца на годината намаля до едва 0.3% от БВП в
сравнение с вече много ниската стойност от 0.7% преди година. Въпреки стагниращото вътрешно търсене, фискалните
приходи отчетоха впечатляващ ръст от 7.4% спрямо първите четири месеца на миналата година. Увеличението се дължи
най-вече на повишението от 22% в приходите от ДДС.
„Докато комбинацията от по-силен внос и по-слаб износ изигра известна роля за увеличаването на приходите от
ДДС, то подобрената събираемост на данъците има основен принос за този положителен резултат", обясни
Кристофор Павлов.
Той допълни още, че въвеждането на отдалечена връзка между касовите апарати на практически всички търговски
обекти в страната и системите за контрол на Националната агенция по приходите в края на март са спомогнали за
повишаване на приходите от ДДС с 35% през месец април.

В доклада на УниКредит се посочва, че правителството ограничава разходите за текуща издръжка не само за да
поддържа бюджетния дефицит под нивата, определени от пакта за стабилност, но и за да може да осигури
допълнителна възможност за капиталови разходи в страната. Фокусът на държавата все повече се насочва към
увеличаване на инфраструктурното строителство.
Разходите за заплати и текуща издръжка, включително и осигурителните вноски, изплащани от хазната, нараснаха с едва
0.7% на годишна база. Това позволи капиталовите разходи да бъдат увеличени с 13.1% през първите четири месеца на
2012 г. спрямо същия период на миналата година след спад от 13.4% за цялата 2011 г.
Въпреки че капиталовите разходи се очаква да продължат да растат през втората половина на годината, не се очаква да
има рискове за изпълнение на бюджета. Така прогнозите на икономистите на УниКредит са за бюджетен дефицит от 2%
от БВП в края на годината.
Анализаторският екип на банката очаква през втората половина на 2012 г. или в началото на следващата година
кредитният рейтинг на България да бъде повишен. Ако това се случи, приоритетът на правителството най-вероятно ще се
измести от редуциране на цената на финансиране към осигуряване на по-голяма част от нужните обеми нов дълг на
външните пазари, за да се увеличи вътрешната ликвидност и по този начин да се подобрят условията за емитиране на
нов дълг в реалната икономика.
На правителството предстои да посрещне плащане по външен дълг през януари 2013 г. в размер на 818 млн. евро (или
2% от БВП за 2012 г. ). С оглед на повишената несигурност на световните пазари, Министерство на финансите е оставило
всички варианти за посрещане на плащането по това задължение широко отворени - Бюджет 2012 предвижда емисия
еврооблигации в размер на 1 млрд. евро, емисиите на ДЦК трябва да достигнат сумата от 625 млн. евро, а използването
на средства от фискалния резерв остава като последна възможност.
Все още не е ясно каква комбинация от тези три инструмента ще бъде използвана, но според икономическия екип на
УниКредит Министерството на финансите ще излезе на пазара на еврооблигации при първа възможност, като по този
начин запази вътрешната ликвидност без промяна.
Вестник Класа
√ Брюксел настоява България да прави екооценка за проектите в защитени зони
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Европейската комисия изразява загриженост, че България не е провела оценка на възможните въздействия на
ветроенергийни и други проекти в защитените зони в района на нос Калиакра. По предложение на комисар Янез
Поточник, Европейската комисия е изпратила мотивирано становище, в което България се призовава да спази
действащото законодателство на ЕС. Ако България не изпълни това искане в рамките на два месеца, комисията може да
отнесе казуса до Европейския съд. Ако той достигне до съда, комисията може да поиска изпълнение на временни
мерки, както и изместване на съответните проекти, съобщиха от пресслужбата на ЕК.
Съгласно Директивата за птиците и Директивата за местообитанията, всеки проект, който би могъл да има значително
отрицателно въздействие върху райони, влизащи в защитени зони по „Натура 2000“, следва предварително да бъде
подложен на оценка преди началото на работите. Също така, и Директивата за оценяване на въздействието върху
околната среда (ОВОС) има за цел да осигури провеждането на адекватна оценка на всеки един проект, който би могъл
да има значително въздействие върху околната среда, преди неговото одобряване.
В по-ранен период комисията вече бе образувала дело срещу България, тъй като в района на Калиакра — който е район
с голямо значение за популациите от птици — териториите, определени като специални защитени зони (СЗЗ) по
Директивата за птиците, мерките са недостатъчни. Настоящият повод за загриженост (свързан с предишния казус, но в
същото време самостоятелен) се дължи на факта, че България е дала разрешение за значителен брой стопански
дейности в района на Калиакра без подходяща оценка на въздействието върху околната среда, и че тази практика
продължава. Разрешено е изграждането на хиляди вятърни турбини, както и изпълнението на около 500 други проекта,
без адекватна оценка на въздействието им върху уникалните местообитания и биологични видове в района на Калиакра,
както и на въздействието върху хилядите птици и прилепи, прелитащи ежегодно над този район при тяхната миграция
към и от Африка. Не е отчетен кумулативният ефект от проектите, въпреки че това се изисква и по трите посочени
директиви — за птиците, за местообитанията и за оценката на въздействието върху околната среда.
√ US дипломат: Шистовият газ ще ви направи енергийно независими
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Шистовият газ ще направи България енергийно независима. Това заяви Сюзън Сатън, зам.-посланик на САЩ у нас, на
конференция "Проучване и производство на нефт и газ – новата технологична граница", която се проведе в столицата. Тя
уточни, че не разбира решението на България да наложи мораториум върху проучванията и добива на шистов газ, като

се има предвид, че САЩ преживяват революция, благодарение именно на шистовия газ.
„Американците плащат една четвърт от стойността на газа, който плащат европейците“, изтъкна Сатън. По думите й
решенията, свързани с енергетиката, винаги носят рискове, но това, което ги намалява, е диверсификацията. „Не
случайно страните избират обикновено енергиен микс, който им помага да решат проблемите си“, подчерта
дипломатът.
Всеки проект и всяко едно желание за разрешение за добив на полезни изкопаеми ще бъде разгледано индивидуално в
съответствие с българското и европейското законодателство, увери присъстващите на конференцията екоминистърът
Нона Караджова. „Това ще се случва и с добива на шистов газ, когато той бъде разрешен“, допълни тя. По думите й
вдигането на мораториума за проучване за шистов газ е политически, а не екологичен въпрос.
До 30 юли България трябва да получи разрешение от ЕС за строеж на интерконекторната връзка с Румъния, съобщи
министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев. „Това означава, че през август ще можем да
направим първата копка на тръбопровода“, допълни той. Предстои и изграждането на интерконекторната връзка с
Гърция.
"Ексън Мобил", "Тотал" и "Мелроуз" са подали оферти за проучвания и добив на газ в блок "Хан Аспарух" в Черно море,
съобщи още енергийният министър. Според него аргументите на големите играчи от сектора да участват в конкурса са
добрите ни перспективи за добив.
„Доказателството за моите надежди е интересът на големите световни компании. Към 17.00 часа във вторник имаме
получени три оферти. Едната оферта е от "Ексън Мобил", която е световен лидер в проучването и добив на нефт и газ,
втората е френската "Тотал", а третата е "Мелроуз". Към 4 юли компаниите трябва да дадат и финансови предложения. В
проучването е включен и един дълбок сондаж 5000 метра“, обясни Добрев. Според него това ще отнеме няколко
години, но по-важното е, че вървим по пътя на проучването на тази територия. Министърът е почти сигурен, че ще бъдат
открити значителни количества газ. По думите му най-добрата диверсификация и най-добрата енергийна независимост
е добив на собствен газ, подчерта той.
„На румънска територия бяха открити 40 - 83 млрд. кубика газ. Нашата консумация е около 3 млрд. кубика. 40 - 83 млрд.
кубика означава задоволяване на вътрешното потребление до 13 – 15, че дори и до близо 30 години. Аз съм
изключителен оптимист за дълбоко Черно море, защото нашият блок е няколко пъти по-голям, отколкото блока в
Румъния“, допълни Добрев.
Министърът съобщи, че в Северна България са направени над 2000 сондажа с различна дълбочина, за съжаление - без
кой знае какъв успех. В последните 2 - 3 години в България има реален добив от две находища в Черно море – Калиакра
и Каварна. Полученото количество синьо гориво струва с 40% по-евтино от вносния газ. „Имаме и трето находище Каварна – изток, на същата компания "Мелроуз". Обемите на това находище също са сравнително скромни, но то ще
допринесе отново за тази енергийна независимост“, подчерта Добрев.
Според министъра освен в шелфа на Черно море, имаме две големи надежди. Едната е свързана с проучванията на
американската компания "Дайрект петролеум трансатлантик" – за конвенционален добив в находището Девенци,
където се очаква да има около 3 млрд. кубика газ. „Над тези 15% собствен добив, ние ще добавим 15 - 20%, което
означава, че България ще добива около 30% собствен газ от консумираното количество, при това на цени 40% по-ниски
от тези на руския газ“, прогнозира Добрев.
На този етап няма опасност България да не участва в „Южен поток", заяви още енергийният министър. „Подкрепяме
проекта "Южен поток". Смятаме, че той е печеливш за България, но трябва да уточним всички подробности", допълни
Добрев. Той припомни, че нашата част от проекта „Южен поток" трябвало да бъде финансирана със заемни средства. По
този начин щял да намалее рискът за Българския енергиен холдинг като акционер в дружеството с инвестиция със
собствени средства. От друга страна, трудно сме щели да осигурим необходимите пари за съфинансирането, дори и на
30%.
Договорената отстъпка с руската страна в цената на природния газ за България е изчислена в пари - 115 милиона долара.
Дали ще я получим от 1 юли до края на годината, или ще я получим от 1 септември до края на годината, тя ще бъде 115
милиона долара. Тази сума ще бъде калкулирана от ДКЕВР при определянето на цената на газа за който и да е от
периодите.
"Газпром": Може да коригираме надолу цените за Полша
Стойността на руския газ за Полша трябва да бъде поне половин долара по-малка, отколкото тази за Германия, заяви в
сряда вицепремиерът на страната и министър на икономиката Валдемар Павляк, цитиран от РИА „Новости“. „Газпром" и
полският концерн Polskie Gazownictwo Naftowe i Gornictwo /PGNiG/ сега водят преговори за преразглеждането на цената
на синьото гориво, която според поляците е несправедлива. Вчера шефът на руската газова компания Алексей Милер
съобщи, че „Газпром" планира в скоро време да постигне договореност с полската компания в рамките на дългосрочен
договор. Милер каза, че е възможно цените за Полша да бъдат коригирани надолу.
Вестник Сега
√ Съдът отмени глобите за работещите без договор
http://www.segabg.com/article.php?id=605455
Конституционният съд обяви за противоконституционно намерението на държавата да наказва с глоби работниците и
служителите, които се съгласяват да работят без договори. Това е третата законодателна инициатива на ГЕРБ, която се
оказва в нарушение на конституционните права на гражданите. Преди това бяха отменени опитът да се въведе давност
за старите отпуски и национализацията на вноските на работещите тежък труд, натрупани в професионалните фондове.

Според повечето конституционни съдии въведената в началото на тази година санкция за работещите на черно
противоречи на конституцията, която регламентира, че гражданите имат право на труд, а държавата се грижи за
създаването на условия за осъществяването му. За съдиите работата без договор също е начин за упражняване на това
право, който не бива да се толерира, но не може и да се санкционира. Друг мотив е, че от служители без договори
ползата е само за работодателя, който пести от данъци и осигуровки, от плащането на отпуски и обезщетения.
Съдиите не приемат и аргументите на управляващите, според които и двете страни са еднакво виновни за нарушаване
на закона. Според КС работниците не биха нарушили закона, ако преди това не са го направили работодателите, като са
ги допуснали на работното място. Според съда те не могат да преценяват дали мениджърите действат противозаконно.
"Абсурдно е, когато работодателят не трябва да допуска работника на работното му място без трудов договор, да
наказваш работника за това, че е отишъл да работи", подкрепи съдиите и Михаил Миков от БСП.
От особените мнения към решението става ясно, че някои конституционни съдии смятат, че служителите все пак трябва
да бъдат глобявани. Владислав Славов и Благовест Пунев са категорични, че отговорността трябва да е споделена,
защото работниците също пестят от данъци върху доходите и от личните осигурителни вноски. Те директно обвиняват
колегите си в популизъм. Румен Ненков и Кети Маркова твърдят, че правото на държавата чрез закон да въвежда
санкции за онези граждани, които не се съобразяват с установения правен ред, е неоспорим. И са обявили, че трудът без
договор е обществено опасен, защото поставя държавата в невъзможност да реализира своите социални функции.
Въпреки че глобата бе в сила от началото на годината, досега няма санкционирани, тъй като от Главна инспекция по
труда изчакваха решението на КС. Освен това така и не беше въведен ред, по който глобата, равна на трикратния размер
на личните осигурителни вноски върху минималния праг за съответната дейност, да се внася във фондовете на
социалното и здравното осигуряване, както е разписано в кодекса на труда.
Глобата за работниците бе подкрепяна от работодателите с мотива, че за да се наруши законът, трябва и двете страни да
са съгласни. За тях санкцията за нает на черно работник е между 1500 и 15 000 лв. за всеки отделен случай. Синдикатите
бяха против с аргумента, че работниците са слабата страна във взаимотношенията с работодателя. Но я подкрепиха,
след като социалното министерство прие тяхното предложение глобата да отива за осигуровки.
Санкцията бе атакувана в КС от 55 народни представители от БСП и ДПС по инициатива на председателя на социалната
комисия Драгомир Стойнев. Съдиите обявяват за противоконституционно и изискването работодателски организации,
на които са вменени функции със закон, да не могат да участват в социалния диалог. Т.е. да участват в заседанията на
тристранната комисия. Изискването беше пряко насочено към БТПП, но впоследствие се оказа, че и БСК има
ангажименти за издаване на лицензи по закона за чистотата на въздуха, макар никога да не го е правила. КС обяви за
противоконституционни и изискванията за брой членове в работодателските организации, преценявайки, че са много
завишени.
Вестник Капитал daily
√ Код рецесия
Данните за икономиката на еврозоната не са добри. Увеличава се вероятността ЕЦБ да предприеме действия за
стимулиране
http://www.capital.bg/biznes/finansi/2012/06/21/1851095_kod_recesiia/
Икономическите данни за еврозоната остават лоши, което засилва очакванията за нова, макар и лека рецесия.
Свиването на производството и услугите вече се превръща в тенденция, а спадът при новите поръчки и в нивата на
заетост се ускорява. Това показва проучването на лондонския изследователски институт Markit, цитирано от Reuters.
Според изнесените в четвъртък данни съставният PMI (Purchasing Managers' Index) индекс на еврозоната, който се
изготвя на базата на проучване сред мениджъри в сферата на услугите и производството, се задържа на 46 пункта през
юни. Показателят запазва нивото си от предходния месец, което обаче си остава най-ниското от юни 2009 г., когато
валутният съюз беше затънал в дълбока рецесия. Данните все пак са малко по-добри спрямо прогнозите, които бяха за
спад до 45.5, но индексът е под 50 - нивото, разделящо растежа от свиването, като само веднъж за последните 10
месеца е минавал над него. Според доклада на Markit свиването на производството и услугите в еврозоната за второто
тримесечие е около 0.6%.
Натиск върху ЕЦБ
Този юни обаче е пети пореден месец, в който се свива бизнес активността в 17-членния евроблок, повличайки и найголямата икономика в Европа - тази на Германия. Европейската икономика показва все повече признаци на слабост,
след като беше в застой през първото тримесечие, а сега влошаващата се фискална криза подкопава доверието на
изпълнителните директори и потребителите.
Всичко това вероятно ще увеличи натиска върху Европейската централна банка (ЕЦБ) да предприеме действия в
подкрепа на икономиката. Засега ЕЦБ се придържа към становището си, че еврозоната постепенно ще се възстанови покъсно тази година - въпреки че президентът на институцията Марио Драги предупреди за "нарастващи рискове от
влошаване" на перспективите.
За Financial Times обаче икономистът от ING Петър Ванден Хоут коментира ситуацията така: "Изглежда пределно ясно, че
не може да се очаква възстановяване, докато самото бъдеще на еврозоната остава под съмнение." "Спадът набира
скорост и се разпространява в целия регион и виждаме как се насочва от периферията към центъра, удряйки и
Германия. Свиването се превръща в по-дълбоко и придобива все по-широка основа", смята Крис Уилямсън, главен
икономист в Markit.

"Последните ни проучвания показват, че фирмите се подготвят за влошаване на условията през следващите месеци, като
лошите очаквания най-често се дължат на несигурността, породена от продължаващата икономическа и политическа
криза в региона", отбеляза Уилямсън.
Удар върху Германия
Данните като цяло са най-лоши за Германия, като съставният индекс, обединяващ производство и услуги, спада от 49.3
до 48.5, а производственият индекс е намалял от 45.2 до 44.7, което е 3-годишно дъно. За разлика от най-голямата
икономика в еврозоната във Франция съставният индекс е нараснал от 44.6 до 46.7, което е 3-месечен връх. Светъл лъч е
и нарастването на подиндекса, следящ поръчките, които правят френски мениджъри за покупки.
"Очакваме, че в краткосрочен план икономическите показатели ще се отправят надолу и европейската икономика ще
влезе в рецесия", каза за Bloomberg Ян Амрит Позер, главен икономист в Bank Sarasin в Цюрих. "Гърция ще си остане
фактор, който да вкарва безпокойство в пазарите, но по-важното е европейските политици да прекъснат порочният кръг
на несигурност", отбеляза той.
Положението не е розово и в Китай
В Китай производството се сви за осми пореден месец през юни, като поръчките към износителите и цените в частния
сектор са на най-ниските им нива от началото на 2009 г. Според предварителните данни производственият PMI индекс
(Purchasing Managers' Index), който измерва нагласите на мениджърите в Китай и е най-ранният месечен индикатор на
промишлената дейност в азиатската страна, намаля до 7-месечно дъно през юни до 48.1, докато през май беше 48.4.
Това е осми пореден месец, в който PMI на HSBC е под 50, което е ясен показател за свиване на втората по големина
икономика в света. Подиндексът, който следи новите поръчки, се срива през юни, като още по-рязко се сриват новите
поръчки за износ до 45.9, най-ниското му ниво от март 2009 г., показват данните на Markit. "Резкият спад на цените и
намаляващият брой на новите поръчки, както и слабото вътрешно търсене ще продължат да оказват натиск върху
китайските производители", казва Чу Хонгбин, икономист в HSBC, който ръководи проучването. Икономистите очакват
Китай да отчете спад на растежа през второто тримесечие на 2012 г.
Вестник Стандарт
√ Работим на черно без глоба
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2012-06-22&article=414057
Депутати от опозицията обаче оспориха закона пред съда, който спря поправките. "Твърде изкуствено стои глобата да се
представя като форма на защита и опазване на интересите на санкционирания", пише в мотивите на магистратите.
"Конституционният съд доказа, че защитава социалната държава и на първо място работниците", коментира в
парламента Михаил Миков. До момента няма наложена нито една глоба на работник без трудов договор, съобщиха пък
от Главната инспекция на труда.
За противоконституционен е обявен и още един текст, свързан с представителността на работодателските организации.
Става въпрос за изискването в тях да членуват браншови или отраслови структури и предприятия, в които са наети не помалко от 100 хиляди осигурени служители. Преди това се изискваше една организация да има най-малко 750 членове,
всеки с наети най-малко 10 работници и служители и общо не по-малко от 15000 работници и служители. Сега обаче
като критерий се залага само броят на работещите във фирмите хора.

