Асоциация на индустриалния капитал в България
dariknews.bg
√ Бизнесът: Следващият финансов министър да възстанови диалога в тристранката
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1042382
Политиката, която провеждаше Симеон Дянков за макроикономическа стабилност при ниски преки данъци се одобрява
от Асоциацията на индустриалния капитал, каза пред Дарик председателят й Васил Велев. Според него тази политика не
следва да бъде променяна. Това, което бизнесът не одобрява, е изземането на ликвидност от икономиката, но това е
било основен пропуск през 2009 година, а в следващите години той не се е повторил.
Според Велев една от причините малкият и средният бизнес да се намират в такова притиснато положение е
толерирането на монополите и поръчковото законодателство, което си пробива път основно поради липсата на оценка
на въздействието как един нормативен акт ще се отрази на бизнес средата.
Следващият финансов министър не трябва да допуска предизборно харчене и да насочи погледа си към реалния сектор
и производството, смята бизнесът. Освен това трябва да бъде възстановен диалогът в националния съвет за тристранно
сътрудничество, тъй като в последните няколко месеца той е бил прекъснат.
Чуйте интервюто с Васил Велев radio.dariknews.bg
radio.dariknews.bg
√ Васил Велев за смяната на Дянков
http://radio.dariknews.bg/?page=audio&id=201224
lev.bg
√ Бизнесът: Следващият финансов министър да възстанови диалога в тристранката
http://www.lev.bg/view_article.php?article_id=70031
Политиката, която провеждаше Симеон Дянков за макроикономическа стабилност при ниски преки данъци се одобрява
от Асоциацията на индустриалния капитал, каза пред Дарик председателят й Васил Велев. Според него тази политика не
следва да бъде променяна. Това, което бизнесът не одобрява, е изземането на ликвидност от икономиката, но това е
било основен пропуск през 2009 година, а в следващите години той не се е повторил.
Според Велев една от причините малкият и средният бизнес да се намират в такова притиснато положение е
толерирането на монополите и поръчковото законодателство, което си пробива път основно поради липсата на оценка
на въздействието как един нормативен акт ще се отрази на бизнес средата.
Следващият финансов министър не трябва да допуска предизборно харчене и да насочи погледа си към реалния сектор
и производството, смята бизнесът. Освен това трябва да бъде възстановен диалогът в националния съвет за тристранно
сътрудничество, тъй като в последните няколко месеца той е бил прекъснат.
Вестник Стандарт
√ Дончев: Държавен фонд да дава заеми на бизнеса
http://www.standartnews.com/biznes-biznes/donchev_darzhaven_fond_da_dava_zaemi_na_biznesa-178449.html
Гаранционен държавен фонд ще подпомага бизнеса с нисколихвени кредити при усвояване на парите от ЕС подобно на
фонд ФЛАГ за общините. За идеята си за създаване на фонда разказа пред "Стандарт" министърът по управление на
средствата от ЕС Томислав Дончев броени дни преди да бъде номиниран за следващ министър на финансите.
Подобна структура с финансиране от бюджета дори да разполага с ограничени средства, ще помогне на компаниите да
усвояват по-бързо и ефективно парите от Брюксел, обясни министърът. Идеята е фондът да подпомага бизнеса с
допълнителен кредитен ресурс за съфинансиране на проекти и средства за стартиране на дейностите. Няколко пъти е
проверявана възможността такъв фонд да бъде направен с европари по подобие на този, подпомагащ земеделците по
програмата за развитие на селските райони. Оказало се обаче, че това не е позволено по правилата на Брюксел.
Министърът е съгласен с представителите на бизнеса, че трябва да се търсят повече варианти за проекти, насочени към
частния сектор през следващия програмен период на помощта от ЕС (2014-2020 г.). Но няма как да бъдат въведени квоти
със средства по оперативните програми, от които да може да се възползват само частни компании, заяви Дончев.
Министърът предлага и замяната на изискваните при усвояване на пари от ЕС банкови гаранции със запис на заповед.
Според Дончев записът на заповед е достатъчно сигурен, а в същото време струва значително по-малко на фирмите. От
Асоциацията на индустриалния капитал в България поискаха увеличение на авансовите плащания за частния сектор по
европроектите. Сега държавните структури взимат авансово до 40% от стойността на проекта, а частните компании до

20%. Според министър Дончев обаче размерът на авансите би бил по-малкият проблем, ако се променят условията по
гаранциите и се осигурят евтини кредити за изпълнителите.
darikfinance.bg
√ Министърът на финансите Симеон Дянков подаде оставка
http://darikfinance.bg/novini/89873/%CC%E8%ED%E8%F1%F2%FA%F0%FA%F2+%ED%E0+%F4%E8%ED%E0%ED%F1%E8%F2%E
5+%D1%E8%EC%E5%EE%ED+%C4%FF%ED%EA%EE%E2+%EF%EE%E4%E0%E4%E5+%EE%F1%F2%E0%E2%EA%E0
Оставката на Симеон Дянков като финансов министър се подкрепя от мнозинството читатели на DarikFinance.bg. От
участвалите в допитването 143 души към 16:15 часа 59% одобряват отстраняването му от кабинета на ГЕРБ.
3% от гласувалите смятат, че с оставката си Дянков трябва да поеме отговорност за допуснатите по време на мандата му
грешки в политиката на финансовото министерство. Други 16% от критикуващите го го намират за слаб министър и това
е поводът да приветстват оттеглянето му като министър пет месеца преди края на мандата.
Несъгласни с оттеглянето му от поста са 33% от участвалите в анкетата читатели. От тях 13% намират, че Дянков се е
проявил като добър министър, а 20% са на мнение, че той изигра ролята на изкупителна жертва и е отстранен от
кабинета, за да се удовлетворят избирателите на ГЕРБ, които според последните проучвания на социологическите
агенции подкрепят все по-слабо партията, за сметка на други политически формации.
От участвалите в анкетата има 6% колебаещи се по въпроса за оставката на Дянков, тъй като се притесняват, че
наследникът му може да се окаже по-слаба фигура от досегашния титуляр на поста във финансовото министерство. Още
от сутринта стана ясно, че министърът без портфейл Томислав Дончев ще наследи Дянков в Министерство на финансите.
До сега Дончев е отчитал позитивни резултати от работата си в областта на фондовете на Европейския съюз, но е трудно
да се предположи доколко габровецът ще пренесе успехите и в новото министерство, още повече, че той няма да скъса с
ангажимента си към еврофондовете.
15:07 часа
Все още няма официална информация за това какви са мотивите за оставката на финансовия министър Симеон Дянков.
От коментарите на политици и общественици до тук предположенията водят към една основна причина - забавянето на
субсидиите за земеделците, заради която ще бъдат взети средства от фискалния резерв и ще се емитира на пожар
емисия от 800 млн. лв. с риск инвеститорите да поискат по-висока лихва, за да купят от държавните ценни книжа.
Друг официален повод за отстраняването на Дянков от кабинета, по информация на вестник Капитал, би могло да бъде
забавеното включване на България в увеличението на капитала на Международния валутен фонд.
Неофициални поводи за оставката на Дянков са спадналия му рейтинг след въвеждането на непопулярни данъци и
оказване на натиск върху бизнеса, а също и необходимостта от изкупителна жертва, след като вчера десетки хиляди
жители на страната излязоха на протест срещу високите сметки за ток.
Единственото официално изявление от страна на Симеон Дянков до тук бе разпространено от пресцентъра на
Министерство на финансите. В него Дянков предлага да продължи да помага на ГЕРБ с каквото може.
Остава неясно дали оставката му е била поискана от премиера Бойко Борисов или Дянков сам е взел решението да я
депозира.
14:49 часа
Политически лидери и общественици коментират оставката на финансовия министър и вицепремиер Симеон Дянков.
Иван Костов, ДСБ
"Паническо жертвоприношение е това, което прави Бойко Борисов". "Като министър от кабинета „Борисов", той (Дянков)
е водил политиката на ГЕРБ. Такава смяна, няма свойството да реши проблема, който изведе хората на улицата".
Румен Овчаров, БСП
"Това действие е изключително опасно, защото очевидно показва, че Бойко Борисов няма да се спре пред нищо,
включително пред това да дестабилизира финансово напълно държавата, само и сам да се спаси на власт".
Михаил Миков, БСП
Финансовия министър Симеон Дянков „дори не е бушон, защото той отдавна е изгорял".
Владимир Каролев, НДСВ
"Симеон Дянков е изкупителна жертва". "Въпреки предизборното обещание на ГЕРБ, че няма да увеличават данъците, те
са се съгласили на „натиска на синдикати и популисти" и са увеличили осигуровките, въвели са нов данък върху лихвите
по депозити, не са намалили почти никакви регулации за бизнеса". "Много бизнеси се оплакват от политически натиск и
корупция от страна на герберски структури".
Васил Велев, Асоциацията на индустриалния капитал
"Една от причините малкият и средният бизнес да се намират в такова притиснато положение е толерирането на
монополите и поръчковото законодателство, което си пробива път основно поради липсата на оценка на въздействието
как един нормативен акт ще се отрази на бизнес средата.
Следващият финансов министър не трябва да допуска предизборно харчене и да насочи погледа си към реалния сектор
и производството, смята бизнесът. Освен това трябва да бъде възстановен диалогът в националния съвет за тристранно
сътрудничество, тъй като в последните няколко месеца той е бил прекъснат".
Георги Ангелов, макроикономист
"Дянков оставя след себе си фискално стабилна държава. Но реформите се забавиха". "оставката на финансовия мистър
няма да има силно отражение на върху инвестиционния климат. Нагласите на инвеститорите се определят от това дали
правителството ще предприеме промени в политиката си, а засега не изглежда, че ще има такива".

"Това правителство има навика да уволнява министрите с нисък рейтинг. Така че оставката не е учудваща с оглед на
ниския рейтинг на финансовия министър и предизборната ситуация в страната".
Петър Ганев, Институт за пазарна икономика
"Оставката идва след протести срещу електроразпределителните дружества и приказки за тяхната национализация, но
не това е причината за нея".
„Трябваше да се намерят едни пари, които реално ги нямаше в бюджета".
"Оставката е следствие от чисто финансов проблем – субсидиите за зърнопроизводителите. Тоест натискът да се платят
едни пари на дадена група хора".
11:38 часа
Министърът на финансите Симеон Дянков е подал оставка, научи Дарик радио. Информацията е потвърдена от
правителствената информационна служба. За заместник на Дянков ще бъде номиниран Томислав Дончев, а за
вицепремиер ще бъде предложена Лиляна Павлова.
Преди три дни ведомството му изненадващо съобщи, че ще емитира на пожар облигационна емисия от 800 млн. лв. , за
да може да се платят субсидии на земеделските производители. Те заплашиха, че ще организират масови протести в
цялата страна, тъй като плащанията към тях се бавят и ги поставят в критична ситуация преди пролетната кампания по
обработване на насажденията.
Плащанията към селскостопанските производители трябваше да започнат днес, като за целта Министерство на
финансите съобщи, че ще се вземат пари от фискалния резерв, който в края на годината бе 6.1 млрд. лв.
Самата емисия ДЦК също шокира инвеститорите с размера си и бързането да се пласира още през тази седмица. В
началото на годината финансовото министерство обяви, че ще емитира дълг за максимум 1 млрд. лв., а още през
февруари се прави аукцион за 800 млн. лв. наведнъж. Макар от министерството да са проучили възможността на пазара
да поеме толкова голям дълг за толкова кратко време, съществуват притеснения, че инвеститорите ще поискат повисоки лихви, за да купят от книжата, предложени на аукциона.
Агенция КРОСС
√ Томислав Дончев: Държавен фонд ще подпомага бизнеса
http://www.cross.bg/1349450
/КРОСС/ Гаранционен държавен фонд ще подпомага бизнеса с нисколихвени кредити при усвояване на парите от ЕС
подобно на фонд ФЛАГ за общините. Тази идея е споделил пред "Стандарт" министър Томислав Дончев, няколко дни
преди да бъде номиниран за следващ министър на финансите. Подобна структура с финансиране от бюджета дори да
разполага с ограничени средства, ще помогне на компаниите да усвояват по-бързо и ефективно парите от Брюксел,
разкрива министърът. Идеята е фондът да подпомага бизнеса с допълнителен кредитен ресурс за съфинансиране на
проекти и средства за стартиране на дейностите. Няколко пъти е проверявана възможността такъв фонд да бъде
направен с европари по подобие на този, подпомагащ земеделците по програмата за развитие на селските райони.
Оказало се обаче, че това не е позволено по правилата на Брюксел. Министърът е съгласен с представителите на
бизнеса, че трябва да се търсят повече варианти за проекти, насочени към частния сектор през следващия програмен
период на помощта от ЕС (2014-2020 г.). Но няма как да бъдат въведени квоти със средства по оперативните програми,
от които да може да се възползват само частни компании, допълва Дончев.
Министърът предлага и замяната на изискваните при усвояване на пари от ЕС банкови гаранции със запис на заповед.
Според Дончев записът на заповед е достатъчно сигурен, а в същото време струва значително по-малко на фирмите. От
Асоциацията на индустриалния капитал в България поискаха увеличение на авансовите плащания за частния сектор по
европроектите. Сега държавните структури взимат авансово до 40% от стойността на проекта, а частните компании до
20%. Според министър Дончев обаче размерът на авансите би бил по-малкият проблем, ако се променят условията по
гаранциите и се осигурят евтини кредити за изпълнителите.
3e-news.net
√ Подалият оставка Дянков благодари на премиера и колегите си
http://www.3enews.net/show/31021_podaliyat%20ostavka%20dyankov%20blagodari%20na%20premiera%20i%20kolegite%20si_bg/
Благодаря на премиера Борисов и колегите в Министерския съвет за многото часове съвместна работа и постигнатите
успехи. Това са думи навицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков в изявление до медиите. То бе
разпространено от Министерство на финансите по повод на подадената вчера от него оставка, за която се разбра днес
сутринта.
Опит за посочване на жертва и успокоение на протестиращите, но и лош сигнал към чуждестранните партньори на
България. Така може да бъдат обобщени първите оценки на анализатори за смяната на финансовия министър Симеон
Дянков.
Председателят на Центъра за икономическо развитие Георги Прохаски предупреди пред агенция "Фокус", че оставката
на Симеон Дянков е лош сигнал в международен план, защото той е бил гарант за финансовата стабилност.

"В една предизборна обстановка, особено кризисна каквато е в момента, правителството очевидно ще насочи всички
усилия за потушаване на всякакви форми на недоволства. Това е политика, която вероятно ще отстъпи от правилата за
разумна финансова политика и това не е добър ход", каза още Прохаски.
Парламентарната група на ГЕРБ подкрепя рокадите в правителството. С тази позиция излязоха депутатите от
управляващата партия. Рокадите не са нещо ново, което да не е част от политиката на ГЕРБ, коментира Александър
Ненков пред Дарик радио. Димитър Главчев пък допълни, че няма как да не подкрепят протестиращите, но българското
общество няма нужда от предсрочни избори. Над никого няма политически чадър, но не е политически отговорно да се
искат предсрочни избори, допълни Главчев.
Политиката, която провеждаше Симеон Дянков за макроикономическа стабилност при ниски преки данъци се одобрява
от Асоциацията на индустриалния капитал, каза пред Дарик радио председателят й Васил Велев. Според него тази
политика не следва да бъде променяна. Това, което бизнесът не одобрява, е изземането на ликвидност от икономиката,
но това е било основен пропуск през 2009 година, а в следващите години той не се е повторил.
Според Велев една от причините малкият и средният бизнес да се намират в такова притиснато положение е
толерирането на монополите и поръчковото законодателство, което си пробива път основно поради липсата на оценка
на въздействието как един нормативен акт ще се отрази на бизнес средата.
Следващият финансов министър не трябва да допуска предизборно харчене и да насочи погледа си към реалния сектор
и производството, смята бизнесът. Освен това трябва да бъде възстановен диалогът в националния съвет за тристранно
сътрудничество, тъй като в последните няколко месеца той е бил прекъснат.
Нека припомним обаче какво каза в парламента на 22 октомври 2010 година Борисов, след като бе попитан не трябва ли
да отстрани Дянков заради несправяне с работата.
Премиерът отговори така: "Оценките, които получава България от рейтинговите агенции, показват, че не се налага
освобождаването на Симеон Дянков от поста. Освобождаването на един финансов министър е все едно да падне цяло
правителство. Това е сигналът и към външните пазари и всички, които се занимават с финанси."
Радио Видин
√ Снимката на 18 февруари 2013 година
http://radiovidin.bnr.bg/News/Pages/Snimkata-na-18-fevruari-2013-godina.aspx
Премиерът Бойко Борисов освободи първия вицепремиер и министър на финанситеСимеон Дянков. Вицепремиер
става Лиляна Павлова, която ще продължи да бъде и министър на регионалното развитие и благоустройството. А поста
финансов министър поема Томислав Дончев, който ще запази и контрола над европейските фондове. Симеон Дянков
беше поканен в правителството от Бойко Борисов месеци преди ГЕРБ да спечели парламентарните избори през 2009-а
година. "Политиката, която провеждаше Симеон Дянков за макроикономическа стабилност при ниски преки данъци се
одобрява от Асоциацията на индустриалния капитал", посочи председателят й Васил Велев. Според него тази политика
не следва да бъде променяна. Според Велев една от причините малкият и средният бизнес да се намират в такова
притиснато положение е толерирането на монополите и поръчковото законодателство. Следващият финансов министър
не трябва да допуска предизборно харчене и да насочи погледа си към реалния сектор и производството, смята
бизнесът. Освен това трябва да бъде възстановен диалогът в Националния съвет за тристранно сътрудничество, тъй като
в последните няколко месеца той е бил прекъснат.
.....
Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Капитал daily
√ Единственият, който казваше "не"
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/02/18/2005589_edinstveniiat_koito_kazvashe_ne/
"Дори премиерът в началото не беше убеден в нуждата толкова яко да се държат юздите, поне на финансовата
стабилност. Сега той е дори по-убеден от мен. Сега аз съм този, който му казва в последните месеци - може би, понеже
сме се доказали тук, пазарите вече го знаят, а и ние си знаем възможностите, няма големи неизвестни, може да си
позволим в примерно програмите за намаляване на безработицата да направим нещо повече. Премиерът е този, който
ми казва - не се отпускай накрая."
Това изказване на вече бившия финансов министър Симеон Дянков в интервю за "Капитал" е от преди месец. Сега като
неформален повод за оставката му се посочва точно настояването му държавата да отложи с няколко месеца
разплащанията в размер на почти милиард към зърнопроизводителите заради липсата на достатъчно приходи в
бюджета в началото на годината.
Запазването на финансовата стабилност на страната (макар и понякога с противоречиви мерки) е и най-безспорният
успех на Дянков начело на финансовото ведомство. Държавата е сред първите, които върнаха бюджетните си дефицити
в рамките на допустимия от ЕС максимум от 3% от БВП. Освен това правителството се справи със собствени сили, без
помощ от международни институции или ЕС. Впоследствие добрата финансова репутация на България й помогна да се
финансира на добра цена от пазарите.
Успехите и пропуските
Дянков е от т.нар. експертно крило в кабинета "Борисов" – хора без стаж в политиката, но с подходящо образование и

опит, които определят технократския им подход. И въпреки че не е от редиците на ГЕРБ, той получи кредит на доверие и
като вицепремиер с ресор икономическа политика. Ролята на управляваното от него министерсвто също се увеличи –
най-малкото по време на криза, когато парите в бюджета не достигат, трябваше постоянно да лавира между исканията
за повече разходи и желанието да се спазва фискална дисциплина.
В началото Дянков допусна и грешки – в стремежа си да свие бюджетния дефицит през 2009 г. държавата забави
плащанията към бизнеса и спомогна за допълнителното свиване на икономиката. Впоследствие се оказа, че спорната
мярка върши работа само при изчисляване на бюджетния дефицит по националната методология, а по стандартите на
Европейската комисия сме на свръхдефицит 4.7% от БВП. Така България загуби възможността да бъде приета в
предверието на еврозоната – валутния механизъм ЕRM 2. Друг е въпросът, че в момента това иначе лошо стечение на
обстоятелствата за страната впоследствие се оказа по-добрият вариант, тъй като еврозоната изпадна в криза, а членките
й трябваше да финансират спасителни програми за Гърция, Ирландия и Португалия.
Така или иначе до момента страната успява да запази ниски нива на бюджетен дефицит (350 млн. лв. за 2012 г.) и дълг
(17.6% от БВП към края на миналата година). Това пък помогна на правителството да се финансира сравнително изгодно
при първото от десет години насам голямо излизане на външните пазари през лятото на миналата година. България си
подсигури безпроблемно нужните й 950 млн. евро за плащанията по падежиращите в началото на годината облигации
"Велчев". Впоследствие това помогна на държавата да изисква по-добра цена и за дълга, който пласира на вътрешния
пазар.
Добрата финансова кондиция позволи и запазване на ставките на основните данъци – едно от конкурентните
предимства на страната.
Заявката, която Дянков даде в началото на мандата като икономически вицепремиер, бе за реформи – в образованието,
здравеопазването, администрацията и пенсионната система.
В повечето от тези сектори обаче промените се случиха на парче или бяха по-скоро козметични. В здравеопазването
резултат трудно може да се намери извън превъртането на четирима министри. "Там (в ресора – бел. ред.) влязох с
някакви познания, не от България, а от други държави, където са се правили здравни реформи. С Божидар Нанев
работихме часове. Имаше какви ли не идеи и просто не се случваше. Разберем се нещо, отидем да говорим с
експертите, не само с лекарския съюз, и в крайна сметка нещата се разводняваха", обясни преди време самият Дянков
липсата на реформа в здравеопазването.
До голяма степен обаче усилията на бившия финансов министър бяха бламирани и заради липса на политическа воля в
кабинета като цяло. Просто ГЕРБ наложиха друг стил в политиката – да излизат с идеи или теми, които след това
подлагат на обществено обсъждане. И в зависимост от общественото мнение кабинетът сменя мнението си в движение.
Така, след като в началото на мандата на ГЕРБ осигуровките бяха понижени с два процентни пункта, след това бяха
повишени отново.
Неудобно директен
Дянков често влизаше в директен сблъсък с почти всички - с колегите си от кабинета, с депутати от ГЕРБ, с учените от
БАН, протестиращите полицаи и военни... На него беше отредена ролята на лошото момче в кабинета, което без
проблем казва "не". Понякога и в твърде недопломатичен стил: учените от БАН бяха наречени "феодални старци",
идеята за премахване на плоския данък "малоумна", а след новината за иска за АЕЦ "Белене" той заяви, че ще
"напляскаме руснаците".
Извън крилатите фрази повечето сблъсъци на Дянков са именно с цел по-малко популистки или неразумни разходи, а
списъкът на желанията винаги е бил дълъг – по-високи пенсии, още субсидии за отглеждане на тютюн, допълнителни
бонуси в съдебната система, повече пари за МВР, за БДЖ, обезщетения за майчинство, повече пари за БАН и т.н.
Директният подход на отказ, който използваше Дянков, го превърна в министъра с най-нисък рейтинг, но и удобен
бушон за лоши новини, като слуховете за неговата оставка се разпалваха при всеки по-голям проблем за управляващите.
Или както преди време каза самият премиер: "Много хора го мразят, но той се справя много добре. Много държави
фалираха, много държави изкараха хората си на улицата, след като бяха харчили повече, отколкото са произвеждали. А
ние сме отговорни хора и към следващите поколения и искаме да оставим една стабилна България."
Така въпреки нереализираните реформи Дянков все пак имаше положителната роля на спирачка за популизма на ГЕРБ.
Сега, след оставката му, най-големият риск е свързан именно с това държавата да се отпусне и да харчи предизборно.
Защото в момента освобождаването му от кабинета изглежда като панически опит да се потуши социалното
недоволство. А политиците имат склонността да опитват да го потушават по най-лесния начин - с пари.
√ Изтичането на капитали от България спира, но чуждите инвестиции намаляват
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/02/18/2005156_iztichaneto_na_kapitali_ot_bulgariia_spira_no_chu
jdite/
Притокът на капитали в България отново е започнал да превишава изтичането им през 2012 г., показват данните на
Българска народна банка. Освен това България отново има дефицит по текущата сметка – 267 млн. евро, при излишък от
103 млн. евро за 2011 г.
Това означава, че през миналата година в българската икономика пак са започнали да настъпват нови процеси. От една
страна, натискът за изплащане на външни задължения, трупани преди кризата, е отслабнал, от друга вътрешното
търсене се възстановява и валутните приходи от продажбите на стоки и услуги са по-малки от стойността на вноса.
Последното явление може да е положително, само ако се дължи на внос на инвестиционни стоки, защото те създават
предпоставки за заетост и икономически растеж. Възможен е обаче и другият вариант – текущата сметка да е отново на
червено заради потребителско търсене и заради инфлация на енергийните продукти – петрол и природен газ, а това ще

е сигнал за загуба на конкурентноспособност на българската икономика.
Най-важният сигнал
Финансовата сметка е с излишък 2.1 млрд. лв., при дефицит от 788 млн. лв. за 2011 г. Това е показателят, обобщаващ
резултата от постъпването и изтеглянето на капитали в България под формата на инвестиции, депозити от чуждите банки
и кредити към частния сектор от вън.
През 2010 и 2011 година, когато българската икономика се движеше практически единствено от износа на индустриални
продукти и земеделския сектор, трансмисионният механизъм на икономиката насочваше валутните постъпления към
чужбина, под формата на изплащане на стари дългове. Този процес се прекъсна в първата половина на миналата година,
когато преките чуждестранни инвестиции отново започнаха да надхвърлят изтеглянето на по-стари инвестиции. Сумите,
изтичащи под формата на плащания за външни кредитори също започнаха да намаляват.
Преките инвестиции намаляват
Предварителните данни за един от най-важните показатели – преките чуждестранни инвестиции, обаче показват
намаление за миналата година. Те са спаднали до 1.39 млрд. евро, при 1.74 млрд. евро през 2011 г. Делът им спрямо
БВП на страната също намалява – до 3.5% спрямо 4.5% година по-рано. Според статистиката, само през декември от
страната са изтеглени капитали в размер на 96.7 млн. лв.
Преките чуждестранни инвестиции обаче се отчитат понякога със закъснение до шест месеца и поради това е възможно
те да се ревизират на по-късен етап. По последни прогнози на правителството преките чуждестранни инвестиции за
миналата година трябва да са в размер на 1.5 млрд. евро, а през тази ще достигнат 1.73 млрд. евро.
От структурата на инвестициите се вижда, че намаляват вложенията в основен капитал – с една четвърт от 1.25 млрд.
евро на 933 млн. евро. С 29% до 96 млн. евро спада и сумата на реинвестираните печалби, а увеличение има само при
вътрешнофирменото кредитиране на български дружества от задграничните им централи. По тази линия в страната са
постъпили 368 млн. евро при 358 млн. година по-рано.
Увеличение с 2.9% до 368.6 млн. евро обаче е отчетено по инвестициите, които централната банка класифицира като
"друг капитал". В тази група се включват вътрешнофирмените кредити, които чуждестранните компании с бизнес в
България предоставят на местните си дъщерни дружества.
От данните, които БНБ публикува обаче, не става ясно дали това вътрешнофирмено финансиране е с търговски характер
или е предоставено с цел инвестиции и увеличаване на производствения капацитет на компаниите. Тази неяснота се
смята и за един от основните недостатъци на използваната от БНБ методология за измерване на инвестициите.
Именно вложенията в основен капитал се смятат и за по-сериозен израз на дългосрочни инвестиционни намерения от
страна на чуждите компании. Идеята е, че теоретично за излизането от този тип инвестиции е необходимо повече
време, докато вътрешнофирмените кредити за месните поделения могат да се изтеглят много по-бързо.
Анкета на "Капитал Daily" в показа, че повечето анализатори очакват през тази година инвестиционната активност да се
повиши. Това ще е положително да икономиката, макар и да увеличи дефицита по текущата сметка. Причината е, че се
очаква увеличение на потребителското кредитиране. Този път обаче българската икономика ще е по-малко зависима от
притока на чуждестранни спестявания, защото източник на кредититите ще е депозитната база, формирана в банките.
В доклада към бюджет 2013 правителството прогнозира дефицит по текущата сметка от 1.18 млрд. евро или 2.8% от БВП,
при дефицит от 583 млн. евро за тази година или 1.5% от БВП. Прогнозата за миналата година обаче не се потвърждава
поне от предварителните данни, защото според тях отношението на дефицита към брутния продукт е 0.7%.
economynews.bg
√ Минус 21 874 безработни през януари
http://www.economynews.bg/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81-21-874%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8F%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8-news41805.html
На работа през януари са постъпили 21 874 безработни, със 7 054 лица повече спрямо предходния месец и с 9 662 лица
повече, в сравнение с януари 2012 г., по данни на Агенцията по заетостта.
На първичния пазар са започнали работа 10 хиляди безработни, с над 900 повече от януари 2012 г.
По програми и мерки за заетост от Националния план за действие по заетостта и по схеми на Оперативната програма
„Развитие на човешките ресурси” са постъпили на работа 11 874 безработни.
През януари търсенето на труд се увеличава, нараства субсидираната заетост. Активно се устройват на работа голям
брой безработни в аварийни дейности при зимни условия по Националната програма „От социални помощи към
осигуряване на заетост”, в Националната програма „Асистенти на хора с увреждания”, на първичния пазар, както и по
схеми на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”.
Безработицата през януари традиционно нараства. Равнището на безработица през месец януари 2013 г. е 11.9%, с 0.5
процентни пункта по-високо от месец декември 2012 г. В бюрата по труда са регистрирани 391 683 безработни. Те се
увеличават с 15 913 лица, спрямо декември 2012 г. Това е най-малкият прираст през януари, в сравнение с месец
декември на предходната година, от 1995 г. насам, с изключение на 2009 г.
Причина за увеличаването на безработицата е същественият ръст на потока от новорегистрирани безработни. Голяма
част от работодателите освобождават персонал в края на всяка календарна година и в началото на януари освободените
лица се регистрират в бюрата по труда.

Новорегистрираните безработни в бюрата по труда през месец януари са 53 566. Частният сектор е освободил 43.8% от
тях. Нараства делът на новорегистрираните безработни, освободени от сектор „Услуги”, а на освободените от секторите
„Индустрия” и „Селско, горско и рибно стопанство” намалява.
Търсенето на работна сила в бюрата по труда през януари нараства. Обявени са общо над 25 хиляди свободни работни
места.
На първичния пазар са заявени 9 076 работни места, с 4 199 повече от декември 2012 г. В сравнение с януари 2012 г.
броят на местата се увеличава с 1 665. Най-много свободни работни места в бюрата по труда са заявени от
преработващата промишленост (2 511), от търговията (1 396), от държавното управление (1 071 лица), от финансовите и
застрахователни дейности (484), от селското стопанство (445), от административните и спомагателни дейности (436), от
образованието (405), от строителството (387), от транспорта (304), от хотелиерството и ресторантьорство (283 лица), от
операциите с недвижими имоти (282) и др.
По програми за заетост от Националния план за действие по заетостта са заявени 13 414 места. За аварийни дейности
при есенно-зимни условия по Националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” са заявени 10
345 места, по Националната програма „Асистенти на хора с увреждания” – 2 970 места, по други програми - 71 места и
др.
По схеми на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” са заявени 2 561 работни места. По схема
„Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж” са заявени 1 104 места, по схема „Първа
работа” – 629 места, по схема „Подкрепа за заетост” - 325 работни места, по схема „Отново на работа” – 275 места и по
схема „Развитие” - 228 места.

