
 

 
 
 
Асоциация на индустриалния капитал в България 
 
Телевизия Bulgaria on Air 
 
√ Бизнесът и държавата 
http://bgonair.bg/bg/investbook_/biznesyt_i_dyrzhavata/ 
Има ли подобрение бизнес средата в България? 
Темата коментираха Ивелин Желязков от Асоциацията на индустриалния капитал в България и Геновева Христова, 
председател на Асоциацията на бизнес клъстерите. 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Капитал daily 
 
√ Икономиката буксува, а структурата й се влошава 
http://www.capital.bg/vestnikut/daily/politika_i_ikonomika/2013/02/05/1997526_ikonomikata_buksuva_a_strukturata_i_se_v
loshava/ 
Българската икономика ще запази колебливия си растеж и през тази година. Очакванията да са тя да нарасне с между 1 
и 2% от БВП при 1% за 2012 г. Това прогнозират анализаторите от Центъра за икономическо развитие (ЦИР), които 
представиха редовния си тримесечен доклад за стопанското развитие на страната.  
Очакванията за икономиката на неправителствената организация съвпадат с тези на повечето международни 
институции. ЦИР обаче обръщат внимание и на няколко дисбаланса, които пречат на по-бързото възстановяване от 
кризата.  
Регионалните различия се задълбочават 
България все по-отчетливо се разделя на големи градове, в които има висока икономическа активност и изостанали 
райони с висока безработица. 
"Като все по-остър проблем за българската икономика се откроява нарастването на нейния териториален дисбаланс. В 
този смисъл можем да говорим и за териториален дисбаланс на общия икономически растеж – докато едни области са 
по-слабо повлияни от кризата и тяхното БВП расте, други не само че продължават да изостават от водещата област 
(София-град), но техият БВП най-вероятно продължава да намалява", коментира директорът на ЦИР Георги Прохаски. 
Неправителствената организация посочи като пример за задълбочаващите се дисбаланси и разликата  между 
създадения продукт в отделните райони на България. Така например област Варна, която е втора по големина местна 
икономика, през 2000 г. е създавала брутен продукт, равен на 70% от този в София. През 2009 г. обаче варненската 
икономика по размер се равнява на 45% от тази на Софийска област. 
В Силистра пък брутният продукт на глава от населението е едва 21% от този в София.  
"И тази година София ще продължи да бъде център на растежа и вече има особен статут в икономиката", казва 
Прохаски. Той допълва, че без целенасочена държавна политика към изоставащите райони през следващите няколко 
години не би могло да се очаква балансирано икономическо развитие на страната. 
Слаби инвестиции 
От ЦИР очакват безработицата през тази година да се запази на нивата от миналата - около 12%. За да се създаде по-
голяма заетост обаче, са нужни инвестиции и ръст на потреблението. Проблемът е, че в момента не са особено активни 
нито инвестиционната активност, нито търсенето на домакинствата.  
Според ЦИР заявеният досега интерес от страна на чуждестранните инвеститори дава основание да се очаква по-
нататъшно нарастване на притока на преки чужди вложения през 2013 г., до около 2.3-2.5 млрд. евро. Тези обеми обаче 
са много далеч от необходимите за дългосрочно и устойчиво развитие на българската икономика, смята Прохаски. Не са 
еднозначни и прогнозите за това дали се съживява потреблението. 
Според центъра през тази година сектори с перспектива за по-значителен растеж са индустрията и земеделието. Най-
вероятно обаче всички отрасли ще отбележат по-високо производство спрямо 2012 г.  
Организацията препоръча и специални мерки за насърчаване на инвестициите, но без да се фаворизират 
чуждестранните компании за сметка на българските. Според ЦИР е крайно време правителството да  създаде златния 
регистър за изрядните фирми данъкоплатци и те да започнат ускорено да си възстановяват ДДС.  
Кредитирането е проблем 
Прохаски коментира, че българските банки са станали твърде предпазливи при отпускането на нови кредити за бизнеса. 
"Те се вълнуват от това дали обезпечението може да покрие на 100% и дори повече отпуснатата сума, а не от качеството 
и перспективността на компанията, която го иска", обясни той.  
Според него обаче правителството далеч не е извършило онези реформи и мерки, които да създадат благоприятна 
бизнес среда, и не е в позиция да упреква банките, че седят на парите си, вместо да кредитират. 
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√ Икономическият оптимизъм в еврозоната се завръща 
http://www.capital.bg/biznes/2013/02/05/1997075_ikonomicheskiiat_optimizum_v_evrozonata_se_zavrushta/ 
Оптимизмът в еврозоната за икономическото развитие на региона се завръща с пълна сила в началото на годината. Това 
показва бизнес проучване, според което фирмите са все по-позитивно настроени за бъдещето, но едновременно с това 
подчертава и нарастващата пропаст между различните икономики, съобщи Reuters. 
Съставният индекс на мениджърските поръчки PMI (Purchasing Managers' Index), изготвян от Лондонския институт за 
пазарни проучвания Markit, приеман за много добър индикатор за растежа на икономиката, е нараснал през януари до 
10-месечен връх до 48.6 от 47.2 през декември. И въпреки че показателят се задържа трайно под 50 пункта от август 
2011 г., като това ниво разделя растежа от свиването, през последните три месеца индексът върви само нагоре. 
Изследването, насочено към частния сектор създаващ близо две трети от икономиката на еврозоната, обаче изкарва и 
някои притеснителни данни, като например разширяване на пропастта между Германия - най-голямата икономика в 
Европа, и Франция, която е втората по големина във валутния съюз. 
"Еврозоната показва ясни признаци на подобряване на икономическите условия през януари, което ни кара да очакваме 
и стабилизиране на растежа през първото тримесечие", заяви Крис Уилямсън, главен икономист в Markit . "Проблемът 
обаче е, че имаме силен растеж в Германия, което е в рязък контраст с най-голямото свиване във Франция, откакто е 
започнало изследването през 1998 г." добави той. 
Цялостният показател за Германия бележи най-големия си едномесечен ръст от август 2009 г., достигайки до най-
високото си ниво от юни 2011 г., докато в съседна Франция индексът се срина до най-ниската си стойност от почти 
четири години. 
Другият индекс на Markit - за мениджърските поръчки PMI в сферата на услугите, специално във Франция показва дори 
по-лоши резултати от тези на Испания и Италия, които в последните три години перманентно се представят зле. През 
януари показателят във Франция спадна на 43.6 пункта от 45.2 през декември. 
"Задълбочаването на песимизма във френския сектор на услугите отразява общите тенденции, наблюдавани и в 
производството, които са показателни за влошените перспективи, пред които е изправена икономиката на страната в 
началото на 2013 г.," заяви Джак Кенеди, старши икономист в Markit. "Фирмите са изправени пред значителни насрещни 
ветрове, защото потребителите намаляват разходите си на фона на високите нива на несигурност", добави той. 
PMI-индексът на еврозоната, следящ само сферата на услугите, който се изготвя на базата на проучване сред над 5000 
мениджъри в различни фирми, показва най-голям ръст, достигайки 56.4 пункта през януари от 52.5 за последния месец 
на миналата година. Това е и най-големият едномесечен ръст от август 2009 г., точно когато еврозоната излезе от 
предишната рецесия. 
В края на миналата седмица излязоха и данните за промишления индекс PMI за януари, който достигна най-високото си 
ниво от 11 месеца, като основната причина за това отново бяха германски компании. 
Въпреки всичко, компаниите в целия регион са продължили да освобождават хора и през януари, при това с най-бърз 
темп от три години насам, като съставният индекс за заетостта се понижава до 46.1 от 47.3 през декември. 
По-бързо възстановяване на слабите 
Междувременно от рейтинговата агенция Standard & Poor's съобщиха, че очакват проблемните страни от еврозоната да 
се върнат към растеж по-рано от очакваното. Фактори за това ще бъдат ускореният им износ и намаляващите разходи за 
труд, става ясно от доклад на агенцията, цитиран от CNBC. 
Според очакванията на S&P's през 2013 г. Испания, Португалия и Ирландия ще отчетат излишъци по текущите си сметки, 
което евентуално би могло да доведе до по-скорошно завръщане на икономиките на трите страни към растеж. 
Конкретно за Ирландия подобрението може да се очаква по линия на намаляващите разходи за труд както в частния, 
така и в публичния сектор, докато при Испания и Португалия ще е по-явна ролята на износа. През 2012 г. двете страни от 
иберийския полуостров отчетоха ръст на експорта си до исторически стойности, благодарение основно на дестинации 
като Китай, Бразилия, Ангола, Мозамбик и САЩ, припомня CNBC. 
 
Вестник Класа 
 
√ Държавният дълг 7 млрд. евро в края на 2012 г. 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/223445_%D0%94%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%
8F%D1%82+%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B3+7+%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4.+%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE+%
D0%B2+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+2012+%D0%B3.+ 
Държавният дълг на България възлиза на общо 7 млрд. евро в края на 2012 г., сочат данните на Министерството на 
финансите. От посочената сума външният дълг е 4.44 млрд. евро, а вътрешният – 2.55 млрд. евро. В номинално 
изражение дългът бележи намаление спрямо предходния месец ноември приблизително с 44 млн. евро. Това се дължи 
преди всичко на намаляване размера на външния дълг, както и от регистрираната през месеца валутно-курсова разлика.  
В края на миналата година делът на държавния дълг към прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП) е 17,6%, докато за 
ноември този показател беше 17.7%. В състава на посочения индикатор делът на външния държавен дълг е 11,2%, а на 
вътрешния е 6,4% от БВП. В структурата на държавния дълг в края на периода делът на вътрешните задължения е 36,4%, 
а на външните - 63,6%. Що се отнася до валутната структура на дълга, към декември 60% от задълженията са в евро, 25% 
- в лева, 13% - в щатски долари. 
Извършените плащания по държавния дълг през декември възлизат на 69 млн. лв. За цялата 2012 г. 45% от сумата по 
плащанията по дълга е била е в евро и почти толкова – в лева.   
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Държавногарантираният дълг през месец декември възлиза на 516 млн. евро, т.е. с 21 млн. евро по-малко от 
предходния месец. Това се дължи главно на извършените погашения по външните държавногарантирани заеми, както и 
на регистрираната през месеца валутно-курсова разлика. Към края на декември вътрешните държавни гаранции са едва 
12 млн. евро. 


