
 

 
 
 
Асоциация на индустриалния капитал в България 
 
Телевизия Bulgaria On Air 
 
√ Разбират ли държавата и общините от бизнес? 
http://bgonair.bg/bg/vidimo_i_nevidimo_/razbirat_li_dyrzhavata_i_obshtinite_ot_biznes/ 
Какви са националните икономически приоритети до 2020 година? 
Какви са приоритетите в Националната програма за развитие: „България 2020”, която правителството прие в края на 
миналата година? 
Що е бизнес климат и какви са основните му индикатори? 
Бизнес ли  е местното икономическо развитие и разбират ли държавата и общините от него? 
Отговорите на тези и още въпроси вижте и чуйте в предаването „Видимо и невидимо“ в неделя от 18.30 часа. В студиото 
водещият Калин Манолов ще обсъди темата със Стефан Цанков и Емилия Ченгелова. 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Капитал daily 
 
√ България ще излиза 10 години от кризата 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/2013/01/20/1987595_bulgariia_shte_izliza_10_godini_ot_krizata/ 
Българските домакинства ще усетят излизането от кризата едва след 2020 г., според публикуваната в петък прогноза на 
британската анализаторска компания Capital Economics. 
"Заради липсата на конкурентоспособност на българската икономика растежът й ще остане изключително слаб в 
следващите години. Когато производството в България се върне към нивата си отпреди кризата, икономиката може да е 
изгубила почти десетилетие на растеж", твърдят експертите Нийл Шиъринг и Лиза Ермоленко. 
По-бърз растеж може да се постигне само с повишаване на вътрешната конкурентоспособност на икономиката, смятат 
анализаторите, като допълват, че един от вариантите това да се случи при условията на фиксиран валутен курс е, ако се 
намалят заплатите и цените в страната. Като аргумент те посочват, че БВП е с 5% под нивото си от пика през 2008 г. и ще 
се върне на това равнище чак през 2015 г. Авторите допълват, че дори при замразени заплати в публичния сектор цените 
спрямо 2008 г. са се повишили с 15%. 
Противно на правителствените прогнози, че потреблението ще се съживи и ще стане двигател на възстановяването, от 
Capital Economics очакват през тази година българската икономика да остане в стагнация с растеж, с пъти по-нисък от 
постигнатия в предкризисната 2008 г.  
"Ако намали бюрокрацията и корупцията, България ще може да разчита на приток от чуждестранни инвестиции, които 
да ускорят икономическия растеж до 3-4% през всяка от следващите десет години", посочват анализаторите. Според тях 
външните фактори, които ще влияят негативно на страната, са тесните връзки на бизнеса с някои от най-слабите 
икономики в еврозоната - Гърция и Италия. 
Към тези страни се насочват около 20% от износа и депресирането на икономиките в Гърция и Италия ще принуди 
фирмите или да търсят нови пазари, или да се адаптират към по-ниско равнище на продажби и производство. А заради 
големия дял на италиански и гръцки банкови групи на българския финансов пазар банките трудно ще могат да разчитат 
на външен ресурс за финансиране на кредитната им дейност,  затова и занапред източник на ресурси за нея ще са 
депозитите на българските домакинства и корпоративният сектор. 
Подобно и на някои други анализаторски звена от Capital Economics също отбелязват, че в съчетание с инфлацията 
валутният борд допълнително затруднява българския износ. Експертите обаче не се спират на основната му 
стабилизираща функция, която не позволява на правителството и централната банка да провеждат политики, подобни 
на тези от средата на 90-те години, и гарантира възможността на държавата да обслужва задълженията си, като 
понижава и нивото на валутния риск. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ €541 млн. изтичат от България 
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2013-01-19&article=438130 
541,8 млн. евро са изтеглили от проектите си в България инвеститори от Западна Европа в периода януари-ноември 2012 
година, сочат данните на БНБ. Това е с 43,5% повече от същия период на 2011 г., когато изтеглените инвестиции 
възлизаха на 377,5 млн. евро. Най-големите отрицателни парични потоци са към Австрия (-165,8 млн. евро), Германия (-
136,1 млн. евро), Великобритания (-136,1 млн. евро) и Швейцария (-103,8 млн. евро). Изтеглянето на парични средства 
към Австрия може да се обясни с това, че голямата част от банките у нас са собственост на австрийски институции, които 
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отпускат кредитни линии на дъщерните си трезори в България. Нормално е когато родните банки връщат отпуснатите 
средства, те да се запишат като отлив на инвестиции, коментираха от Българска агенция за инвестиции. Въпреки това 
влезлите в страната инвестиции растат на годишна база. За първите 11 месеца на 2012 г. те възлизат на 1,399 млрд. евро 
(3,5% от БВП на страната), или с 15% повече от същия период на 2011 г. Най-голяма е сумата от Холандия - 633,9 млн. 
евро, но и това си има своето обяснение. Данък печалба в Холандия е много нисък и повечето инвеститори регистрират 
фирмите си именно там. 374,7 млн. евро са влезли в родната икономика от Люксембург, но с оглед на това, че страната е 
офшорна зона, капиталите биха могли да идват от всякъде. Същевременно българите в чужбина наляха още 74,6 млн. 
евро у нас през месец ноември. Така за периода януари-ноември 2012 г. общата сума на преведените от емигранти пари 
набъбна до 856 млн. евро, което е ръст с 57 млн. евро. Официалната статистика обхваща само паричните преводи чрез 
финансов посредник, без да отчита вкараните суми "на ръка" от емигрантите. 
 
√ 7,4 млрд. приходи от приватизацията 
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2013-01-19&article=438133 
7,4 млрд. лв. е получила държавата от приватизация в периода 1993-2012 г. Това обяви финансовият министър Симеон 
Дянков по време на вчерашния парламентарен контрол. По думите му в периода 1993-2002 г. приходите от продажба на 
държавни предприятия и имущество са 2,2 млрд. лв., а в периода 2002-2012 г. постъпленията са 5,2 млрд. лв. В общата 
сума влизат и плащанията с бонове от масовата приватизация и няколко продажби на големи компании. Нито държавни 
гаранции, нито директно финансиране от бюджета, е добра политика за проекта "Белене", защото той е непосилен за 
държавния бюджет, заяви Дянков. По думите му цената за "Белене" е близо 7 пъти по-голяма от годишните разходи на 
България за здравеопазване и близо 3 пъти по-голяма от годишните разходи за пенсии и социални плащания. Меглена 
Кунева е изпуснала възможността гроздовата ракия да се признае в ЕС като чисто българска напитка, добави още Дянков 
в отговор на депутатски въпрос. 
 
√ Връщат ДДС за 10 дни на изрядните фирми 
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2013-01-19&article=438131 
Срокът за връщане на ДДС ще се намали от 30 на 10 дни за най-изрядните фирми, които няколко поредни години са си 
плащали редовно данъците и при ревизии се оказва, че са напълно изправни. Това обяви вицепремиерът Симеон 
Дянков пред ТВ7. Предстои да се уточнят критериите за златния стандарт, на които трябва да отговарят фирмите, за да 
получават по-бързо данъчния кредит по ДДС. 
Държавното оръжейно предприятие "Терем" е получило голям договор от Виетнам, обяви още вицепремиерът. Това се 
е случило през месец октомври миналата година, когато Дянков беше на посещение в азиатската страна. 
Вицепремиерът отказа да даде повече подробности за размера и предмета на поръчката, но отбеляза, че търсенето на 
нови пазари е едно от възможните решения закъсалият завод ВМЗ-Сопот да излезе от тежкото си положение. ВМЗ-Сопот 
за разлика от почти всички други предприятия в този сектор не е минало в частни ръце навремето, когато е било 
възможно, каза Дянков. В този сектор има 5-6 сходни частни предприятия и всички те са на големи печалби, каза 
вицепремиерът и добави, че това е всъщност един от секторите в световен мащаб, които постигат растеж.  За разлика от 
политическия преход, у нас икономическият започна чак през 2009 г., заяви още Дянков. Според него: "Кризата в 
България ще отмине, когато завърши икономическият преход", а за това трябват още два мандата на десноцентристки 
правителства. Вицепремиерът изтъкна, че изминалата 2012 г. е била успешна за страната ни. По отношение на призивите 
на БСП за даване на допълнителни средства на майки и пенсионери той посочи, че с това си предложение социалистите, 
от една страна, показват популизъм, а от друга - незнание как се прави бюджет. Дянков заяви, че бюджетът за 2013 г. 
вече е гласуван от парламента и трябва да се изпълнява така, както е, а следващото правителство в края на годината, 
като види как върви изпълнението на бюджета, може да реши да направи допълнителни разходи.  
 
√ Средната заплата става 454 евро 
http://www.standartnews.com/biznes/srednata_zaplata_stava_454_evro-174904.html 
Оптимистична прогноза до 2014 г. дават анализите на УниКредит Булбанк. Документът с макроикономически данни за 
БВП на страната ни беше представен на годишната среща на изданието Euromonney миналата седмица във Виена. При 
ръст за 2012 г. от 0,6% спрямо предходната, прогнозата за 2013 г. е нарастване от 1,7 на сто. Още по-оптимистични са 
очакванията за 2014 - 2,8% спрямо резултатите от предходната. Очакванията на анализаторите са всички съпротивления, 
които спъваха растежа през 2012 г., да намаляват през 2013 г. Бавно, но стабилно и устойчиво домакинствата 
започват да печелят повече и да спестяват по-малко 
смята главният икономист на банката Кристофор Павлов. Потреблението в частния сектор също расте - при намаляване 
от 0,2% през 2011 г., за 2013-а оживлението ще е 3,1, а през 2014 - 3,4 на сто. Най-оптимистични са прогнозите за 
средната работна заплата. До 2014-а се предвижда тя да скочи до 454 евро месечно. Дори в чуждите инвестиции се 
очаква ръст догодина с 5%, при спад от 18,3 за 2010 г. Цените на недвижимите имоти ще се стабилизират, усвояването 
на средствата от европейските фондове също ще расте, пише в макроикономическата прогноза на банката за България. 
Не така стоят нещата обаче при износа. Дори през 2014 г. той не може да достигне растежа от 14,7 процента, 
регистриран през 2010 г. След две години се предвижда нарастването спрямо предходната година да е едва 3,4%. 
Преломната година за безработицата в България е 2013. Тогава ще преодолеем тенденцията към непрекъснато 
нарастване и спадът спрямо предишната 2012-а ще е 0,2%. Най-високата безработица обаче си остава в 2012-а - 12,7% 
при очаквани за 2014 г. 11,7. 
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Нивото на инфлацията през 2012 г. се влияе най-силно от рязкото покачване на цената на тока през юни. Тогава само за 
четири последователни (и то летни) месеца - от юни до октомври, инфлацията скочи от 1,6 на 4,4 процента. При 
положение, че за предишния годишен период, смятан от юни 2011 до юни 2012 г., тя бе намалена от 4,8 на 1,6%. Все пак 
за края на тази година 
предвижданията са за 3% инфлация 
при прогнози от 2,6 за 2013 и 2,9 за 2014 г. 
Според доклада "Нова Европа: Икономика и стратегия", подготвен от анализаторското звено на гръцката Юробанк 
(собственик на Пощенска банка в България), прогнозата е почти идентична с тази на италианските им колеги. Те обаче 
предпочитат да се простират само до 2013 г. Предвижданията за ръст на БВП са 0,7% за 2012 г. и двойно по-голям - 1,5%, 
за 2013 г. Според тях ръстът на БВП ще е инспириран главно от вътрешното търсене. То се очакваше да бъде подкрепено 
от планираното покачване на минималните заплати и пенсиите, се казва в доклада. В допълнение продължителната 
рецесия по отношение на чуждестранните инвестиции вследствие на кризата, изглежда, е причината те да достигнат 
най-ниското си ниво в последните няколко години. Добрите резултати при усвояването на европейските фондове 
помогна за увеличаването на капиталите в държавата. Гръцките анализатори очакват още по-чувствително нарастване 
на чуждите капитали и идването на нови инвеститори в България. Те регистрират и по-оптимистична прогноза при 
безработицата - 11 % незаети, наистина с подчертаната уговорка, че това са регистрираните. За 2012 г. ръстът на 
работната заплата ще е  8,5%, при увеличение за 2011 г. 9,1%. В същото време очакванията за Румъния са 6,5% 
безработни реално като процент към заетите. Най-зле обаче е е Сърбия - незаетите за 2012 г. се очаква да бъдат 25%, 
смятат анализаторите на Юробанк Гърция (при 23% за 2011 г.), а инфлацията да достигне 12,5 на сто. 
 
Вестник Труд 
 
√ Чуждите инвестиции нарастват с 15% 
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1728670 
Чуждите инвестиции в България са се увеличили с 15%, или със 183,7 млн. евро за периода януари-ноември 2012 г. в 
сравнение с година по-рано, показват данни на БНБ от петък. За единадесетте месеца на м.г. стойността на показателя 
възлиза на 1,339 млн. евро. 
Ръстът на инвестициите идва от перото “Друг капитал”, където за единадесетмесечието на 2012 г. са се натрупали 477,3 
млн. евро при 135,6 млн. евро за същия период година по-рано. Показателят отразява нетните задължения между 
дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски 
кредити. Това означава, че се увеличават кредитите от чужбина към българските предприятия.  
Основната част от инвестициите - 833,5 млн. евро, идват от позицията “Дялов капитал”, където се отчитат постъпленията 
по сделки с недвижими имоти и трансферите в капитала и резервите на български дружества с чуждестранно участие и 
компаниите майки. Но постъпленията са по-ниски със 121,7 млн. евро от дяловия капитал, привлечен през същия период 
на 2011 г. Приходите от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти за периода възлизат на 214,2 млн. евро 
при 224,2 млн. евро за 2011 г. 
По държави най-големите преки инвестиции в страната за периода януари - ноември 2012 г. идват от Холандия - 633,9 
млн. евро, и Люксембург - 374,7 млн. евро. В същото време най-големите нетни отрицателни потоци за периода са към 
Австрия - минус 165,8 млн. евро, и към Германия - минус 136,1 млн. евро. 
Според друго периодично изследване на централната банка през ноември м.г. текущата и капиталовата сметка е 
положителна и възлиза на 253,4 млн. евро при дефицит от 238,6 млн. евро за ноември 2011 г. За периода януари - 
ноември 2012 г. текущата и капиталовата сметка е положителна и възлиза на 347,2 млн. евро при излишък от 693,3 млн. 
евро за същия период на 2011 г. 
От началото на м.г. към края на ноември търговското салдо на страната е отрицателно в размер на 3,25 млрд. евро (8,2% 
от БВП) при дефицит от 1,834 млрд. евро (4,8% от БВП) за същия период на 2011 г. Това се дължи на ръста на вноса с 9,7% 
за периода, при увеличение на износа с 3,1%. 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Рискът от фалит на България намалял до 6,8% 
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1725354 
Рискът от банкрут на България като държава е намалял до 6,8% в края на миналата 2012 година. Такава била 
вероятността страната ни да прекрати плащанията по външния дълг, съобщиха от финансовото министерство.  
От ведомството на Симеон Дянков се позовават на последния доклад на независимата агенция за оценка на кредитния 
риск на държавите - CMA. Тя ни е класирала на 30-о място по този показател. Така България успяла да изпревари 
Франция, Русия, Турция, Бразилия, където рискът от спиране на плащанията е по-висок от нашия.  
В края на третото тримесечие на 2012 г. вероятността от банкрут на българската държава е била оценена на 12,4%. В 
последния си доклад от септември 2012 г. СМА е свалила оценката за фалит на България от 184 базисни пункта до 98 
базисни пункта към декември 2012 година.  
Намалението е и най-голямото в процентно отношение - с 46,9%. На второ и трето място в класацията са съответно 
Швеция с намаление от 40,9 и Словения с 40,2 на сто.  
Положителните за държавата ни новини от доклада на СМА се допълват и от публикуваната вчера статистика на 
Deutsche Bank, която също оценява риска от държавен фалит.  

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1728670
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1725354


Според експертите на банката за една година - от 20 януари 2012 г. до 17 януари 2013 г., вероятността от банкрут на 
България е намаляла от 378 до 96 базисни пункта.  
Вероятността зависи от цената на застраховката на държавните облигации за 10-годишен период. Най-общо се измерва 
т.нар. суап за осигуряване срещу кредитен риск (CDS) - сделка, която цели да застрахова дълга в случай на невъзможност 
да бъде изплатен. CDS се търгуват по световните борси и имат курс "купува" и "продава". Според финансисти за България 
има по 288 котировки средно на ден. 
 
 


