Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
mediapool.bg
√ Различната индексация на пенсиите демотивира осигуряващите се на високи заплати
http://www.mediapool.bg/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8-news195980.html
Ако правителството реши да увеличи догодина пенсиите с различен процент в полза на по-ниските, това няма да реши
съществуващите проблеми в системата и дори ще създаде нови, смята Асоциацията на индустриалния капитал в
България (АИКБ). Според организацията диференцираното увеличение на пенсиите е неправилно от икономическа
гледна точка и несправедливо спрямо лицата, които са внасяли по-големи пенсионни осигуровки.
Същото становище изказа и Българската стопанска камара миналата седмица, след като финансовият министър Симеон
Дянков каза, че се обмисля дали пенсиите да се увеличат с еднакъв процент или за по-ниските да се даде по-голяма
индексация.
Според АИКБ, различният процент увеличение на пенсиите обезсмисля осигуряването на по-високи ставки, тъй като в
крайна сметка това губи значението си при формирането на крайния размер на пенсиите. Така осигуряващите се губят
мотивация да правят вноски върху реалния размер на дохода си, респективно се насърчава укриването на
доходи/осигуровки и съответно се насърчава неформалната икономика, смята бизнес организацията.
"Диференцираният подход е икономически необоснован, защото акцентира върху социалните характеристики на
пенсията, а не върху правата на лицата, черпили от по-висок размер на платени осигуровки", пише в становището на
асоциацията.
Според нея възприемането на такъв подход е крачка назад в започналата пенсионна реформа и освен че няма да
разреши съществуващи проблеми, същевременно ще създаде нови. Моделът на разпределение "според потребностите”
прояви своите слабости и беше изоставен и не са настъпили обективни предпоставки за възстановяването на такъв
модел, посочват от АИКБ.
Визираното намерение не е обсъждано от социалните партньори и поради това едноличното решаване на въпроса от
страна на правителството няма да постигне желания ефект, се допълва в становището.
money.bg
√ Бизнесът не приема диференцираното увеличение на пенсиите
http://money.bg/news/id_810127474
По повод на заявените от представители на правителството намерения за увеличение на пенсиите през следващата
година и обсъжданите варианти за това, а именно: с еднаква ставка за всички пенсионери или с процента на инфлация
за високите и с по-висок процент за по-ниските пенсии, пресцентърът на Асоциацията на индустриалния капитал в
България разпространи следното становище:
 Диференцираното увеличение на пенсиите е несправедливо и неправилно;
 Отслабва връзката между приноса на отделното лице в пенсионно-осигурителната система и ползваните
права/размер на пенсията, съответно приносът в пенсионно-осигурителната система губи своето значение за
определяне на размера на пенсията;
 Следствие от горепосоченото е демотивирането на осигурените лица да правят вноски върху реален размер на
дохода, респ. насърчава се укриването на доходи/осигуровки и съответно се насърчава неформалната
икономика;
 Диференцираният подход е икономически необоснован, защото акцентира върху социалните характеристики на
пенсията, а не върху правата на лицата, черпили от по-висок размер на платени осигуровки;
 Възприемането на такъв подход е крачка назад в започналата пенсионна реформа и освен че няма да разреши
съществуващи проблеми, същевременно ще създаде нови;
 Моделът на разпределение „според потребностите" прояви своите слабости и беше изоставен. Не са настъпили
обективни предпоставки за възстановяването на такъв модел;
 Визираното намерение не е обсъждано от социалните партньори и поради това едноличното решаване на
въпроса от страна на правителството няма да постигне желания ефект.

lev.bg
√ Диференцирано увеличаване на пенсиите би било неправилно според АИКБ
http://lev.bg/view_article.php?article_id=64505
Диференцираното увеличение на пенсиите е несправедливо и неправилно. Това е записано в становище на Асоциацията
на индустриалния капитал в България /АИКБ/, разпространено от пресцентъра на организацията.
Становището е по повод на заявените от представители на правителството намерения за увеличение на пенсиите през
следващата година и обсъжданите варианти за това: с еднаква ставка за всички пенсионери или с процента на инфлация
за високите и с по-висок процент за по-ниските пенсии.
Ръководството на асоциацията отбелязва, че намерението не е обсъждано от социалните партньори и поради това
едноличното решаване на въпроса от страна на правителството няма да постигне желания ефект.
Според работодателската организация диференцираното увеличение на пенсиите ще доведе до това, че приносът в
пенсионно-осигурителната система ще загуби своето значение за
определяне на размера на пенсията. Това би демотивирало осигурените да правят вноски върху реалния размер на
дохода и ще насърчи укриването на доходи и неформалната икономика. Моделът на разпределение "според
потребностите" прояви своите слабости и беше изоставен, се припомня в становището.
econ.bg
√ АИКБ: Диференцирано увеличение на пенсиите е несправедливо
http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%90%D0%98%D0%9A%D0%91%D0%94%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE_l.a_i.38889
9_at.1.html
Диференцирано увеличение на пенсиите е несправедливо и неправилно. Това се заявява в позиция на Асоциацията на
индустриалния капитал в България (АИКБ). Причина за нея са заявените от правителството намерения за увеличение на
пенсиите през следващата година и обсъжданите варианти за това.
Отслабва връзката между приноса на отделното лице в пенсионно-осигурителната система и ползваните права/размер
на пенсията. Съответно приносът в пенсионно-осигурителната система губи своето значение за определяне на размера
на пенсията, се допълва в изявлението.
Диференцираният подход е икономически необоснован, защото акцентира върху социалните характеристики на
пенсията, а не върху правата на лицата, черпени от по-висок размер на платени осигуровки. От АИКБ допълват, че
възприемането на такъв подход е крачка назад в започналата пенсионна реформа и, освен че няма да разреши
съществуващи проблеми, същевременно ще създаде нови.
Визираното намерение не е обсъждано от социалните партньори и поради това едноличното решаване на въпроса от
страна на правителството няма да постигне желания ефект, завършват от АИКБ.
Пенсионната система е в хронична криза независимо от реформите, които бяха извършени през 2011 година. Това
заяви в сутрешния блок „Добро утро, България” на Радио „Фокус” изпълнителният председател на Българската
стопанска камара (БСК) Божидар Данев. Той допълни, че сериозните деформации са както в самата философия, така и в
оперативното управление на пенсионната система.
Индексирането на пенсиите ще накаже хората с принос в осигурителната система и ще поощри голяма част от
некоректните осигурени лица, които не са плащали своеобразно своите доходи.
"С това решение осигурителната система се превръща в социална, тъй като голяма част от финансирането идва
от държавата. Това ще създаде натиск голяма част от хората да влязат в сивия сектор, тъй като виждат, че
каквито и осигурителни вноски да внасят, тяхната актуализация на пенсиите не е в функция от тези средства,
които те са платили в осигурителната система”, категоричен бе Данев. Той подчерта, че индексацията на пенсиите
трябва да бъде съобразена с осигуровките, които са плащани, за да има мотивация сред хората да декларират доходите
си.
Минималната работна заплата и пенсиите ще бъдат увеличени през 2013 г. Това съобщи миналата седмица в Пловдив
вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков. Между 7 и 10 на сто по-големи пенсии могат да взимат
българите през следващата година. Необходимите средства могат да бъдат заложени в бюджет 2013, информира Дарик
радио.
ida.bg
√ Бизнесът: Пенсиите да скачат според осигуровките
http://www.ida.bg/country.php?page=news_show&nid=23844
Бизнесът скочи срещу намерението на правителството да вдигне с по-висок процент ниските пенсии, а по-високите само с ръста на инфлацията. "Защо тогава да договаряме със синдикатите по-високи минимални осигурителни доходи",

питат от Браншовата камара по машиностроене. Преговорите за най-ниските възнаграждения по браншове вече
започнаха и фирмите предупреждават, че може да ги бойкотират. "След като държавата насърчава със средства само
хората с ниски пенсии, кое ще мотивира работодатели и работещи да се осигуряват върху по-високи възнаграждения",
попита Илия Келешев, председател на камарата по машиностроене. Сдружението от години предупреждава, че
политиката с минималните осигурителни доходи влияе пагубно на сектора, където има сравнително нисък дял на сива
икономика. Специалистите бягат и отиват на работа в други браншове, където им се доплаща на ръка. Затова
машиностроителните предприятия настояват за по-здрав контрол от страна на държавата по спазването на трудовото и
осигурителното законодателство.
От Българската стопанска камара и Асоциацията на индустриалния капитал в България също се обявиха срещу
диференцираното увеличение на пенсиите. Работодателските организации предупредиха, че няма да го подкрепят,
когато бъде представено за обсъждане в тристранката.
"Подобна политика наказва некоректните и насърчава тези, които крият доходи", предупредиха от БСК.
Работодателските организации настояват правителството да следва принципа, че размерът на пенсията трябва да е
функция от размера на осигурителните вноски. В противен случай всички да се осигуряват на едно и също ниво и да
получават едни и същи пенсии, казват от БСК.
В същото време синдикатите настояват за извънредно свикване на тристранката. На него спешно трябва да се обсъдят
мерки за повишаване на доходите заради вдигането на цените на енергията. КНСБ призова за компенсиране на
доходите на пенсионерите с еднократна добавка от 50 до 20 лв. в края на октомври. Друго тяхно искане е повишаване на
пенсии и бюджетни заплати с 10% от 1 януари 2013 г., както и на минималната работна заплата от 290 на 330 лв.
Правителството планира да вдигне минималната заплата на 310 лв.
КТ "Подкрепа" пък заяви, че тя трябва да скочи на 330 лв. още от 1 септември. Също през есента с 15% да се вдигнат
пенсиите и после още веднъж с 10% от 1 януари, искат още от КТ "Подкрепа".
economymagazine.bg
√ АИКБ против диференцираното увеличение на пенсиите
http://economymagazine.bg/news/7678/1/1/AIKB-protiv-diferenciranoto-uvelichenie-na-pensiite.html
Диференцираното увеличение на пенсиите е несправедливо и неправилно. Това се казва в становище на Асоциацията на
индустриалния капитал в България (АИКБ) по повод идеята на финансовия министър Симеон Дянков за диференцирано
увеличение на пенсиите от следващата година.
От АИКБ смятат, че диференцираният подход е икономически необоснован, защото акцентира върху социалните
характеристики на пенсията, а не върху правата на лицата, черпени от по-висок размер на платени осигуровки. Освен
това осигуряващите се ще се демотивират да правят вноски върху реалния размер на дохода си, което ще насърчи
укриването на доходи и осигуровки и ще увеличи неформалната икономика, посочват от асоциацията.
Според тях възприемането на такъв подход е крачка назад в започналата пенсионна реформа и, освен че няма да
разреши съществуващи проблеми, същевременно ще създаде нови.
Индустриалците отбелязват, че намерението не е обсъждано от социалните партньори и едноличното решаване на
въпроса от страна на правителството няма да постигне желания ефект.
dir.bg
√ Бизнесът не приема диференцираното увеличение на пенсиите
http://novini.dir.bg/news.php?id=11727657
По повод на заявените от представители на правителството намерения за увеличение на пенсиите през следващата
година и обсъжданите варианти за това, а именно: с еднаква ставка за всички пенсионери или с процента на инфлация
за високите и с по-висок процент за по-ниските пенсии, пресцентърът на Асоциацията на индустриалния капитал в
България разпространи следното становище: Диференцираното увеличение на пенсиите е несправедливо и неправилно;
Отслабва връзката между приноса на отделното лице в пенсионно-осигурителната система и ползваните права/размер
на пенсията, съответно приносът в пенсионно-осигурителната система губи своето значение за определяне на размера
на пенсията; Следствие от горепосоченото е демотивирането на осигурените лица да правят вноски върху реален размер
на дохода, респ.
investor.bg
√ АИКБ: Диференциран подход към индексиране на пенсиите е крачка назад
http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/aikb-diferenciran-podhod-kym-indeksirane-na-pensiite-e-krachkanazad,138429/
След Българската стопанска камара още една работодателска организация се обяви против идеята на финансовия
министър Симеон Дянков за диференцирано увеличение на пенсиите от следващата година. Според Асоциацията на
индустриалния капитал в България подобен подход би бил несправедлив и неправилен, защото пенсионноосигурителната система би загубила своето значение при определянето на размера на всяка индивидуална
пенсия, пише в официална позиция до медиите.

По повод на заявеното намерение за увеличение на парите за старост с еднаква ставка за всички пенсионери, или с
процента на инфлация за „високите“ и с по-висок процент за „ниските“ пенсии, от АИКБ заявяват, че възприемането на
този подход е крачка назад в започналата пенсионна реформа.
Осигуряващите се ще се демотивират да правят вноски върху реалния размер на дохода си, което ще насърчи
укриването на доходи и осигуровки и ще увеличи неформалната икономика, посочват от асоциацията.
Диференцираният подход е икономически необоснован, защото акцентира върху социалните характеристики на
пенсията, а не върху правата на хората, плащали по-висок размер осигуровки, се казва в становището.
Индустриалците отбелязват, че намерението не е обсъждано от социалните партньори и едноличното решаване на
въпроса от страна на правителството няма да постигне желания ефект.
Вестник Стандарт
√ Пенсиите да скачат според осигуровките
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2012-08-07&article=419360
Бизнесът скочи срещу намерението на правителството да вдигне с по-висок процент ниските пенсии, а по-високите само с ръста на инфлацията. "Защо тогава да договаряме със синдикатите по-високи минимални осигурителни доходи",
питат от Браншовата камара по машиностроене. Преговорите за най-ниските възнаграждения по браншове вече
започнаха и фирмите предупреждават, че може да ги бойкотират. "След като държавата насърчава със средства само
хората с ниски пенсии, кое ще мотивира работодатели и работещи да се осигуряват върху по-високи възнаграждения",
попита Илия Келешев, председател на камарата по машиностроене. Сдружението от години предупреждава, че
политиката с минималните осигурителни доходи влияе пагубно на сектора, където има сравнително нисък дял на сива
икономика. Специалистите бягат и отиват на работа в други браншове, където им се доплаща на ръка. Затова
машиностроителните предприятия настояват за по-здрав контрол от страна на държавата по спазването на трудовото и
осигурителното законодателство.
От Българската стопанска камара и Асоциацията на индустриалния капитал в България също се обявиха срещу
диференцираното увеличение на пенсиите. Работодателските организации предупредиха, че няма да го подкрепят,
когато бъде представено за обсъждане в тристранката.
"Подобна политика наказва некоректните и насърчава тези, които крият доходи", предупредиха от БСК.
Работодателските организации настояват правителството да следва принципа, че размерът на пенсията трябва да е
функция от размера на осигурителните вноски. В противен случай всички да се осигуряват на едно и също ниво и да
получават едни и същи пенсии, казват от БСК.
В същото време синдикатите настояват за извънредно свикване на тристранката. На него спешно трябва да се обсъдят
мерки за повишаване на доходите заради вдигането на цените на енергията. КНСБ призова за компенсиране на
доходите на пенсионерите с еднократна добавка от 50 до 20 лв. в края на октомври. Друго тяхно искане е повишаване на
пенсии и бюджетни заплати с 10% от 1 януари 2013 г., както и на минималната работна заплата от 290 на 330 лв.
Правителството планира да вдигне минималната заплата на 310 лв.
КТ "Подкрепа" пък заяви, че тя трябва да скочи на 330 лв. още от 1 септември. Също през есента с 15% да се вдигнат
пенсиите и после още веднъж с 10% от 1 януари, искат още от КТ "Подкрепа".
blitz.bg
√ ИНДУСТРИАЛЦИТЕ НЕ ПРИЕМАТ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ДЯНКОВ ЗА ПЕНСИИТЕ
http://www.blitz.bg/news/article/149634
Според Асоциацията на индустриалния капитал в България диференцираното увеличение на пенсиите, предложено
като вариант от финансовия министър Дянков е несправедливо и неприемливо. Това се казва в публикувано днес
становище на сайта на бизнес-организацията.
Като основен проблем браншовата струкутра посочва демотивирането на осигуряващите се лица да правят вноски върху
реалните си доходи. Това бе и едно от възраженията на Българската стопанска камара в края на минатала седмица.
Минус на това решение е и липсата на диалог със социалните партньори на правителството, се казва в становището на
ръководената от Васил Велев структура. Посочва се и икономическата необоснованост на диференцирания подход,
защото се акцентира върху социалните характеристики, а не върху правата на лицата, които са плащали повече
осигуровки по време на трудовия си стаж.

Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Капитал
√ Отстъплението на енергийните мастодонти
http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2012/08/06/1882761_otstuplenieto_na_energiinite_mastodonti/
Енергетиката винаги е била златната кокошка на държавата. В бюджета традиционно влизат добри постъпления от
монополизирания сектор, докато натоварените със социални функции железници се приемаха за черната овца - с наймного загуби и задължения. Финансовите резултати на държавните компании за първото шестмесечие на 2012 г. обаче
показват, че картината започва да се променя. Макар все още да е рано да се вадят генерални изводи дали става въпрос
за временни кризисни ефекти, или за трайна загуба на позиции, фактите сочат понижение на приходите, свиване на
печалбите и дори обръщане на загуба.
С отрицателен енергиен заряд
След като няколко години поред само "Булгаргаз" почерняше "печелившия" имидж за енергийния сектор, тази година с
все по-голяма сила това прави и Националната електрическа компания (НЕК). Още през първото тримесечие на 2012 г.
компанията излезе на загуба, която стремглаво се увеличава и в края на първото полугодие вече е 128 млн. лв. Тя се
дължи на по-малкото приходи на компанията от продажбата на електрическо както на вътрешния, така и на външния
пазар. В отчета си до финансовото ведомство НЕК посочва, че през първото полугодие компанията работи "в условията
на изключително неблагоприятни ценови и икономически условия". Брутното потребление в страната за разглеждания
период отбеляза спад 1.1% в сравнение с отчетените данни за първото шестмесечие на 2011 г. Търговският износ на
електроенергия пък отбелязва спад 22%. В същото време компанията отчита намаление със 17% на закупената
електроенергия спрямо същия период на миналата година, а общите продажби се понижават с почти 16%. Значително
нараства и средната цена на закупената електроенергия най-вече по-отношение на закупената енергия от възобновяеми
източници.
Лошата икономическа обстановка е изиграла своята роля и върху влошаването на резултатите на "Булгаргаз". През
първите шест месеца на годината компанията е доставила 5% по-малко газ спрямо година по-рано, като това се дължи
както на по-малко внос, така и на по-малко газ от местен добив. Паралелно с това намалява и реализираното количество
газ. През първата половина на 2012 г. дружеството е доставило на своите клиенти 1581 млн. м³ природен газ, което е
3.13% по-малко в сравнение с година по-рано. Това по-малко реализирано количество се дължи и на по-слабото
потребление от страна на промишлените предприятия в страната. Според обясненията на "Булгаргаз" "утвърдените повисоки цени на продажба на природния газ затрудниха промишлените предприятия и ги принудиха да преразгледат
програмата си за разход на природен газ от началото на годината". Според данните на компанията най-сериозен спад
има в потреблението на дружествата от химическия и металургичния сектор, като понижението в потреблението им е
около 10%. През периода се наблюдава и спад в ръста на потребление в сектора за стъкло и порцелан, а строителството
продължава да стагнира. Към това следва да се отчете и ефектът от нестабилната финансово-икономическа обстановка в
eврозоната, поясняват от компанията.
Най-сериозната причина за загубата на компанията обаче е фактът, че тя продава газ на по-ниски цени от тези, на които
го купува, заради политиката на ДКЕВР по отношение на цените на суровината. По тази причина макар приходите на
компанията да са с над 20% повече спрямо година по-рано, себестойността на закупената от нея суровина е с почти 40%
по-голяма. Така през първото полугодие "Булгаргаз" вече отчита отрицателен паричен поток и от оперативна дейност,
което сериозно свива разполагаемия от него паричен ресурс и съответно застрашава финансовото й състояние. Отделно
компанията продължава да чака "Топлофикация - София" да и се издължи, като вземанията й от нея към края на юни
възлизат на около 20 млн. лв. Компанията има да взима и около 6 млн. лв. от стъкларския завод "Рубин", чиито
кредитори наскоро поискаха несъстоятелност за него.
"Топлофикация - София" остава голям длъжник и директно на компанията майка - Българския енергиен холдинг (БЕХ).
Вземанията на БЕХ от нея са 57 млн. лв. Холдингът догодина вероятно ще се отчете в държавния бюджет с добър
дивидент, след като с постановление на правителството от края на 2011 г. е получил близо два пъти повече дивиденти от
дъщерните си дружества спрямо година по-рано. На това се дължи удвояването на приходите, а оттам и на печалбата
му. Голяма част от тях пък се дължат и на една от най-печелившите компании в групата - атомната централа в Козлодуй.
Макар за полугодието печалбата й леко да се повишава, реално приходите й се понижават заради по-ниските цени на
енергията на регулирания пазар. В същото време обаче част от това понижение е компенсирано с повече продадена
енергия на нерегулирания пазар.
По равния път след склона
В същото време ситуацията на държавните компании в сектора транспорт дава доза позитивизъм. Пристанищата отчитат
повече обслужени товари, което се отразява и в постъпленията им. Трябва да се отчете, че в резултатите на "Пристанище
Бургас" фигурира и еднократния ефект от спад в постъпленията от насипни товари заради отдаването на терминала на
концесия. "В сравнение с товарооборота през шестмесечието на 2011 г. без товарите на концесионирания терминал
"Насипни товари" отчитаме ръст 16%", пише в отчета на дружеството.
Двете най-големи държавни летища в София и Пловдив все още стабилизират резултатите си. Докато "Летище Пловдив"
плавно се опитва да изплува на плюс, "Летище София" се бори сериозно с кризата, която свива приходите му. Печалбата
на оператора на аерогарата в столицата намалява за първото полугодие с 11% заради по-ниските си продажби
вследствие на по-малкото излетели и кацнали самолети заради преустановените полети на някои компании като
унгарската Malev, чешката CSA, както и по-малкото чартърни полети. В същото време обслужените пътници са с 0.7%

повече, т.е. 1.694 млн. души.
Хронично субсидираната БДЖ и НК "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) пък продължават да жънат загуби, макар и
по-малки спрямо миналата година. НКЖИ отчита ръст в общите си приходи, но това се дължи на по-голямата субсидия,
усвоена от компанията, и повечето приходи от ремонт и услуги на външни организации. В същото време компанията е
реализирала по-малко инфраструктурни такси заради цялостното намаление на превозите по железопътната
инфраструктура. Последното е следствие както на намалените по график пътнически превози, така и на по-малко
извършените товарни превози с железопътен транспорт през първото шестмесечие на 2012 г. По-малкото товарни
превози обаче са за сметка на държавната компанията, докато частните като "Булмаркет ТМ" и "Шенкер Рейл България"
отчитат повече превози.
При БДЖ общите приходи на групата, изглежда, като че ли запазват нивото си, но реално това се дължи на факта, че до
юни железниците са получили пълната си субсидия от 85 млн. лв. и в същото време пътническите превози са отчели ръст
в постъпленията си. Товарните превози обаче свиват приходите си с около 15%, с колкото са спаднали и постъпленията
на НКЖИ от инфраструктурни такси от компанията.
Вестник Класа
√ През юли гражданите считат, че са забогатели, селяните – обеднели
http://www.klassa.bg/news/Read/article/209885_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7+%D1%8E%D0%BB%D0%B8+%D0%B3%D1
%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8
2%2C+%D1%87%D0%B5+%D1%81%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D
0%B8%2C+%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5+%E2%80%93+%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0
%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8
През юли 2012 г. градските жители в България считат, че бюджетът на домакинствата им е относително по-добър
(повишение на балансовия показател със 7,4 пункта) в сравнение с три месеца по-рано, докато сред населението в
селата се наблюдава влошаване, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ). В сравнение с април се
наблюдава и намаление на песимизма в оценките на потребителите за настъпилите промени във финансовото
състояние на техните домакинства през последните дванадесет месеца и в очакванията им за следващите дванадесет
месеца. През юли общият показател „доверие на потребителите” се покачва със 7,8 пункта спрямо априлското равнище,
като при населението в градовете увеличението е 9,1 пункта, а сред населението в селата – 4,6 пункта
Мненията на потребителите за развитието на общата икономическа ситуация в страната през последните дванадесет
месеца, както и очакванията им за следващите дванадесет месеца са по-малко негативни спрямо предходното
наблюдение, коментират от ведомството на Ренета Инджова.
Потребителите са на мнение, че и през последните дванадесет месеца има покачване на потребителските цени, но с послабо темпо, като инфлационните им очаквания се запазват и за следващите дванадесет месеца. По отношение на
безработицата в страната през следващите дванадесет месеца очакванията се изместват към запазване или
незначително намаление.
Последната анкета на НСИ отчита лек оптимизъм в общата оценка на настоящата ситуация да се правят разходи за
покупки на предмети за дълготрайна употреба. През юли се регистрира и повишение на стойността на балансовия
показател относно намеренията за такива покупки през следващите дванадесет месеца.

