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√ Приятна изненада, но горчива 
http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2012/07/12/1864577_priiatna_iznenada_no_gorchiva/ 
Промишленото производство в еврозоната неочаквано нарасна през май. Това се дължи на по-голямото подобрение в 
Германия, което успя да компенсира спада във Франция и Холандия, показват данните на Евростат. Раздвижването на 
Запад се усети и в България - данните за май показаха повишение. 
В 17-те държави от валутния съюз индустриалното производство е нараснало с 0.6% през май на месечна база, което е 
значително разминаване с прогнозите на анализаторите пред Bloomberg, които очакваха то да остане без промяна. 
Затова пък данните за април бяха коригирани в посока надолу - до спад от 1.1% вместо предварително обявеното 
свиване от 0.8 на сто. Изненадващият ръст се приема със смесени чувства - наблюдатели не изключват да има нов спад в 
следващите месеци. 
Сериозно свиване във Франция и Холандия 
В две от основните икономики на еврозоната - Франция и Холандия, промишлеността през май се свива сериозно - 
съответно с 2.1 и 1.6%, като само в Словения положението е по-лошо (- 3.2%). Най-голямата икономика в Европа - тази на 
Германия, демонстрира най-добра издържливост в условията на разрастваща се дългова криза в региона и регистрира 
ръст на индустриалното производство от 1.5%. 
Въпреки по-добрите данни през май промишлеността във федералната република не е успяла да компенсира спада си 
от 2 процента през април. Устойчивостта на Германия беше отчетена и от Международния валутен фонд (МВФ), който 
прогнозира икономиката й да нарасне с 1% тази година, което е значително по-добре спрямо очакваната стагнация за 
повечето икономики от еврозоната. 
След излизането на данните за износа в началото на седмицата обаче икономистът от Commerzbank Улрике Рондолф 
прогнозира, че "германският износ ще бъде разклатен отново в следващите месеци, тъй като няма вече да разчита на 
глобалното търсене". Според нея германския растеж вече губи скорост на фона на кризата в еврозоната. 
В друга проблемна икономика - Италия, индустрията се е покачила с 0.8%, а Ирландия регистрира трети пореден месец 
на солидно повишение, като през май записва ръст от 1.4 на сто. Данните на Евростат показват, че по сектори най-
сериозно е било свиването в енергетиката – 2.3% през май на месечна база, след като през април имаше ръст от 5.3%. 
Нараснало е производството на потребителски стоки и средства за производство. 
По-зле от миналата година 
На годишна база обаче индустриалното производство ускорява спада си и той достига 2.8%, след като за април 
понижението беше 2.4 на сто. Макроикономистите са на мнение, че икономиката на Европа е на път да навлезе във 
втора рецесия за последните три години, тъй като бюджетните съкращения в региона ерозират износа и 
потребителското търсене. 
"Ръстът за май не променя нашето виждане, че промишленият сектор ще продължи да действа като спирачка за общия 
икономически растеж", каза за Reuters Бен Мей, икономист в Capital Economics в Лондон. "При условие че почти всички 
бизнес проучвания и анкети сочат към по-бързи темпове на спад, ние няма да бъдем изненадани, ако производството се 
понижи отново през юни", добави той и прогнозира свиване през второто тримесечие на брутния вътрешен продукт в 
еврозоната. 
Подобен е коментарът и на Мартин ван Влит за Bloomberg, който е икономист в ING Bank в Амстердам. "Скокът в 
промишленото производство в еврозоната през май едва ли ще допринесе с нещо кой знае какво, за да промени 
очакванията, че цялата икономика на валутния съюз през второто тримесечие ще се свие. 
С повсеместното налагане на фискалните съкращения в еврозоната вероятно скоро няма да видим облекчаване на 
дълговата криза, а каквото и да е възстановяване в еврозоната на промишлена дейност, ако въобще има такова през 
следващите месеци на тази година, то ще бъде далеч по-скромно." 
Не особен оптимизъм за България 
За България официалните данни сочат ръст на производството с 0.9% както на месечна, така и на годишна база, но 
мениджъри от отрасъла не са настроени особено позитивно. През май спрямо април е отбелязано увеличение в 
добивната промишленост с 2.6%, в енергийния сектор - с 1.9%, а в преработващата промишленост - с 0.5%. 
Най-сериозно повишение - с 22%, има в химическата промишленост. Производството на метални изделия се увеличава с 
14%. Металургичният бранш пък се свива с 15.2%. Данните за май показват и две интересни тенденции. 
Производството на мебели се увеличава с 12%, но продажбите на дребно се понижават, което означава, че браншът се е 
ориентирал към износ. Затвърждава се и кризата на вътрешния пазар за текстил и облекло, която кара сектора да 
разчита основно на износа като пазар за продукцията си и източник на поръчки. На месечна база производството на 
текстил пада с 5.9%, а на годишна с 24.9%. В сравнение с април са произведени с 3.8% по малко дрехи и обувки, а спрямо 
май миналата година свиването е 11%. 
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Индустриалните компании увеличават производството си, но пред "Капитал Daily" мениджъри от отрасъла споделиха 
много резервирани очаквания. Така например официалните данни сочат ръст на производството, но един от водещите 
производители на торове - "Агрополихим", обяви, че е спрял производството си. Причината е, че преценяват как да 
продължат своята дейност, след като цената на природния газ, който използват като суровина, е тройно по-висока от 
тази, по която плащат техните румънски конкуренти. 
"Последните удари, които понесохме с повишените цени на газа и електроенергията, за нас са като разстрел от упор. В 
момента не произвеждаме и пресмятаме вариантите пред нас, но не желаем да плащаме нечии субсидии чрез цената 
на нашата продукция. Работниците ни си получават заплатите и извършват техническа поддръжка на инсталациите", 
коментира Васил Александров, който е съсобственик в химическото предприятие. 
Миналата седмица НСИ оповести резултатите от последното си наблюдение за бизнес климата. То показа, че през юни 
компаниите от промишлеността са ревизирали надолу своите очаквания за промишлеността. Мениджърите например 
очакват продажбите през третото тримесечие да останат почти идентични с тези от второто, а повишената осигуреност с 
поръчки главно от чужбина се приема като временно явление.   
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√ Турция става водеща сила в енергетиката, големи компании се стремят към пазара й 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/208436_%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%82%D0
%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%89%D0%B0+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%B2+%D
0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%2C+%D0%B3%D0%BE%
D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%81%D0%B5+%
D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D1%82+%D0%BA%D1%8A%D0%BC+%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D
1%80%D0%B0+%D0%B9 
През следващото десетилетие Турция може да се превърне в стратегически икономически и политически играч в 
Централна Азия, Близкия изток и Европейския съюз, включително и в енергетиката, пише Today's Zaman, цитиран от 
Дарик радио.  
Енергийната консумация на Турция се е увеличила с 9,2% до 118,8 млн. тона нефтен еквивалент през 2011 година 
спрямо 2010 година. Това е най-големият годишен ръст в Европа и Евразия, показва анализ на енергийния гигант British 
Petroleum. За сравнение през този период в региона като цяло е отчетено свиване на енергийното потребление с 0,5%.  
Годишно търсенето на енергия в Турция възлиза на 210 TWh, като очакванията са, че през следващите години до 2023-та 
ще има нарастване на търсенето с 6 до 9%. По този показател страната се доближава до Германия и Франция.  
През този месец германската енергийна борса European Energy Exchange и турската електрическа компания TEIAS 
подписаха меморандум за разбирателство, по силата на който ще си партнират за изграждането на енергийна борса в 
Турция. По думите на германските партньори Турция е многообещаващ пазар, но се нуждае от разширяване на 
капацитетите с подсилване на преносните мрежи и строежа на нови генерационни централи.   
Постигнатата либерализация на енергийния пазар на този етап е достатъчно привлекателна за инвеститорите. 
Германската E.ON опипва почвата за работа в Турция, като преговаря за партньорство с Dogus Holding, пише Zaman. Най-
големият му конкурент, RWE, също гледа към Турция, още повече че се очаква да приключи със строителството на 775 
MW газова централа в Денизли (Denizli). Най-голямата енергийна компания в Австрия, Verbund, също търси път към 
пазара в Турция, като интересите й са в областта на възобновяемите източници на електроенергия и си партнира по 
проекти в тази сфера с „Енерджиса“ (Enerjisa) и „Сабанджи холдинг“ (Sabanci Holding).  
Потенциалът на Турция е голям и по отношение на природния газ. Руският монополист „Газпром“, който доставя 40% от 
газа за Европа, отчита позициите на страната като територия, на която може да се изгради транспортен възел за руския 
газ. Страната е подходяща за приемане и дистрибуция и на азербайджански газ, като плановете са до 2017 година да се 
доставят 16 млрд. куб. метра газ, от които 6 са за задоволяване на местното потребление, а 10 са за останалите клиенти 
в Европа.  
Проблем по отношение на развитието на газовия пазар в Турция е, че той не е така либерализиран, както 
електроенергийния. В голямата си част той е контролиран от държавната компания „Боташ“ (BOTAŞ), която е основният 
вносител на суровина и контролира разпределителната мрежа. 
 
√ Италия е във война за икономическо възстановяване 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/208461_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F+%D0%B5+%D0%B2%D1
%8A%D0%B2+%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0
%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE+%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%
BE%D0%B2%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5 
Министър-председателят Марио Монти заяви, че Италия се сблъсква с война на собствена територия и извън границите 
си, докато правителството полага усилия да съживи третата по големина икономика в еврозоната и да я измъкне от 
дълговата криза в региона. Коментарите на премиера по време на банкова конференция в Рим идват в момент, когато 
съюзниците на предшественика му Силвио Берлускони подемат кампания за участие на скандалния милиардер в 
следващите парламентарни избори. Самата перспектива е достатъчна да разстрои инвеститорите и властите на ЕС, които 
работиха за отстраняването на Берлускони през ноември. 
В драматично обръщение, което се отклонява от обикновено умерения стил на премиера, Монти обрисува турбулентна 
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картина на социално и политическо напрежение в Италия. Кабинетът предложи орязване на разходите през тази година 
с €4,5 млрд., главно чрез съкращения на работни места в публичния сектор и други публични услуги, традиционни 
стожери на италианското общество. „Италия е в жестока война“, заяви Монти, според когото неволите на страната 
надхвърлят националните граници заради предразсъдъците относно способността на Рим да се справи с високата си 
задлъжнялост и да извърши дългосрочни структурни промени в икономиката си. 
Политическите партии вече се подготвят за края на мандата на Монти следващата пролет, притеснени, че непопулярните 
мерки на премиера подхранват вълна от обществена подкрепа за анархистки формации. Съветниците на Берлускони 
казват, че завръщането му към голямата политика може да активизира електората на създадената от него партия, която 
непрекъснато губи избиратели след оттеглянето му. „Много хора увещават Берлускони да се кандидатира за премиер в 
следващите избори“, казва Анджелино Алфано, ръководител на въпросната фракция „Народ на свободата“. „Вярвам, че 
в крайна сметка ще реши да се включи в надпреварата.“      
Берлускони се оттегли от премиерския пост през ноември под натиска на финансовите пазари, лидерите в ЕС и 
съпартийците си, които искаха по-стабилна фигура да направлява Италия през дълговата буря в еврозоната. 
„Предшественикът ми бе подложен на крайно неприятен натиск, граничещ с унижение“, заяви Монти на конференцията 
и допълни, че Италия рискува да загуби сериозна част от суверенитета си. Бързото назначение на Монти допринесе за 
временно прекратяване на инвеститорския отлив от държавните облигации, но през последните месеци разходите по 
кредитирането на правителството отново тръгнаха нагоре.  
Управляващите казват, че страната остава неразбрана в международен план. Италия поддържа строга фискална 
политика, има високо равнище на нетно състояние при домакинствата, а банките й не стигнаха до мащабните 
спасявания, наблюдавани в по-голяма част от Запада. Извън Италия обаче инвеститорите продължават да се питат как 
страната ще погаси дълга си от €1,9 трлн., равняващ се на 120% от БВП, когато икономиката се свива. „Разликата по 
лихвите, които Италия плаща за обслужване на дълга си в сравнение с тези за Германия, е много над оправданото от 
основните икономически показатели“, казва Инацио Виско, управител на централната банка. Той прикани властите в ЕС 
да „употребят по-ефективно“ спасителните фондове на еврозоната в рамките на съгласувани граници в съответствие със 
състоянието на отделните икономики. 
 
 
 


