Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Капитал daily
√ Без популистки разходи
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/03/13/2021498_bez_populistki_razhodi/
На фона на синхронните леви завои в предизборните обещания не само на БСП, а и на ГЕРБ, идеите за повишаване на
доходите чрез допълнителни държавни разходи ще се отложат поне до изборите. Служебният министър на финансите
Калин Христов даде да се разбере, че няма да допусне това още на първата си пресконференция при приемането на
поста от предшественика му Симеон Дянков.
Той потвърди като свой приоритет политиката, следвана от четиримата свои предшественици, след въвеждането на
валутния борд, а именно – запазване на макроикономическата, фискалната и финансовата дисциплина.
В рамките на бюджета
В отговор на журналистически въпрос новият финансов министър заяви, че каквито и извънредни социални разходи да
направи новото правителство, те ще са в изпълнение на приетия от Народното събрание бюджет, а други извънредни
плащания са възможни само при наличието на ресурси.
"Министър-председателят каза, че при наличие на възможни резерви може да се мисли за увеличение на доходите.
Трябва да видя - дали има наличие на възможни резерви", обясни Калин Христов, като допълни, че увеличението на
публичните разходи с 1.5 милиарда лева спрямо 2012 г. е достатъчно голямо, за да се мисли за допълнително
разхлабване на коланите.
Христов подчерта още, че престоят му в правителството ще се ограничи в период, в който бюджетът е предварително
одобрен, и за това приоритет ще бъде максимално пълното изпълнение на приходната му част.
Връщане към растежа
Индиректно Калин Христов посочи и една от причините за забавения икономически растеж – държавата не усвоява
еврофондовете в планираните темпове и това пречи да се постигне максималният положителен ефект за икономиката.
Новият министър коментира, че капиталовите разходи имат най-голям мултиплициращ ефект и поради това не трябва
икономиите в бюджета да са за тяхна сметка.
През миналата година бюджетният дефицит се оказа почти тройно по-нисък от предварително заложения и причина за
това бяха икономии в капиталовите разходи. Спестяването им пък дойде от факта, че държавата не е усвоила една трета
от планираните 3.8 млрд. лв. постъпления от Брюксел и това е спестило нужното национално съфинансиране по
европейските проекти.
Когато данните за изпълнението на бюджета станаха публични, макроикономисти пресметнаха, че спестените
инвестиции и неусвояването на еврофондовете са могли да увеличат икономическия растеж с поне един процентен
пункт от реалния, който се оказа 0.8%.
"Икономиите от инвестиции основно са идвали от факта, че част от разходите за инвестиции са свързани с усвояване на
определени европейски фондове. Ако там има нереализирани проекти, това механично води до спестяване. Бюджетът
има акцент към инвестиционни разходи", конкретизира се министърът.
Важността на еврофондовете се сочи от Международния валутен фонд и Европейската комисия като един от основните
източници на инвестиции за българската икономика, защото позволява на държавата да подобри публичната си
инфраструктура и конкурентоспособността на икономиката, ако средствата се изразходват в пълен размер и по
правилния начин.
Прогноза
Още на първата си пресконференция Калин Христов ревизира правителствената прогноза за растеж на българската
икономика през 2013 г. – до най-много 1.5% при сценарий за растеж от 1.9% при изготвянето на бюджета за тази година.
Все пак още при представянето на бюджета Симеон Дянков заяви, че той е разчетен при по-консервативни очаквания.
"Средното разбиране за растеж тази година е в диапазона от 1 до 1.5%. Това при условие че във втората половина на
годината еврозоната би започнала да се възстановява. С днешното разбиране за развитието на еврозоната и на България
мисля, че този растеж е реалистичен и може да се реализира", бе първата прогноза на Калин Христов българската
икономика през тази година.
Само час след изявлението на финансовия министър обаче Райфайзенбанк България разпространи прессъобщение, с
което обяви, че коригира прогнозата си за растеж през тази година до 0.5-1%, след като предишните очаквания бяха за
растеж от 1.5%. Причина за това според главния икономист на банката Калоян Ганев са нови по-предпазливи очаквания
за развитие на икономиките в еврозоната през първата половина на годината и очаквано забавяне на инвестиционната
активност и потреблението в изчакване на предсрочните парламентарни избори.
Без извънредни заеми
След като през последните седмици в обществото се разгоря дискусия дали държавата трябва да тегли нови заеми, с

които да финансира текущи плащания и повишаване на доходи, още на първата си изява като министър Калин Христов
отряза тези призиви.
Държавата няма да тегли заеми с друга цел освен с посочените до момента – да финансира планирания дефицит и да
рефинансира падежиращия държавен дълг, емитиран в предходни години.
√ Новият икономически министър иска международен одит в енергетиката
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/03/13/2021993_noviiat_ikonomicheski_ministur_iska_mejdunarod
en_odit/
"За да станеш икономически министър в България, е нужно да си от Хасково, да си завършил езиковата гимназия и да си
пял в хора." Тази шега е по повод назначението на новия икономически министър Асен Василев, който официално пое
поста от своя предшественик Делян Добрев. Причината е фактът, че Василев и Добрев не само са от един град, но са
съученици и са пели в местния хор. Това обаче не означава, че Добрев има нещо общо с избора на Василев за поста,
обясни самият той.
Задачите
По време на официалното приемане на властта в сряда Асен Василев очерта задачите, които смята да изпълни. По
думите му съвсем реалистично е да се направи международен одит в енергетиката, така че да се вкара прозрачност в
сектора. "Трябва да видим къде са проблемите и да започнем обществен дебат за тяхното разрешаване", посочи той. В
икономически план трябва да започне усвояването на средствата по програмите за енергийна ефективност, което ще
даде възможност за навлизане на свежи пари в най-засегнатия от кризата сектор - строителния. В случая става въпрос за
усвояването на 70 млн. лв. по фонд "Козлодуй", с които ще бъдат санирани поне 250 болници, училища и детски
градини. Самата процедура вече е задвижена и се очаква скоро да бъдат подписани договорите с изпълнителите. За
целта обаче е нужно бързото одобрение на Европейската банка за възстановяване и развитие, за да може договорите да
се сключат до края на април и най-късно през май да започне изпълнението", обясни Добрев.
Фокус и върху малките и средните фирми
Новият министър коментира конкурентоспособността на българските фирми и ролята й за развитието на икономиката и
повишаването на доходите. Според Василев важно е държавата да не пречи на бизнеса. В тази връзка вече са водени
разговори с министрите на финансите и на електронното правителство да бъдат инсталирани ПОС терминали на всички
гишета на държавната администрация.
Василев посочи още, че държавата трябва да се разплати изцяло с малките и средните предприятия. Той обаче не можа
да посочи за каква сума става въпрос и как ще бъде осигурена тя. Проверка на "Капитал Daily" показа, че държавата има
просрочени задължения към частния сектор в размер на 278 млн. лв. по последна актуална информация от финансовото
министерство. Не стана ясно обаче дали ведомството ще подкрепи искането на новия икономически министър за
незабавно разплащане на всички просрочия към фирмите.
Какво предстои в енергетиката
Бившият министър Добрев очерта какво предстои в краткосрочен план в енергетиката. По думите му в момента найважно е да се довърши процедурата за избор на фирма за търсене и проучване на нефт и газ в блок "Терес", за която
документи са закупили 6 компании. Срокът за подаване на оферти изтича на 9 май - точно преди изборите, което
означава, че за сключване на договор трябва да се изчака сформирането на ново правителство.
През следващите два месеца трябва да бъде направена и първа копка на газовата връзка с Гърция и да стартира
процедурата за избор на строител за връзката със Сърбия. До април-май трябва да започне и първият производствен
сондаж на газовото находище в Девенци, което през втората половина на годината ще доставя газ за страната.
Добрев обаче призна, че първата копка на "Набуко" едва ли ще е през юни, тъй като турската страна все още не проявява
особен интерес към идеята газовата връзка да започва от интерконектора между България и Турция. В тази връзка той
посъветва журналистите да не поставят това като задача на новия министър.
√ Деяна Костадинова: Ще се насочим и към групите с по-висока квалификация
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/03/13/2021632_deiana_kostadinova_shte_se_nasochim_i_kum_gr
upite_s/
"Първото нещо, с което се захващаме, е да направим преглед на бюджета, за да видим какви са резервите, които бихме
могли да използваме, за да подкрепим най-уязвимите групи в момента." Това е една от основните задачи, която новият
вицепремиер и социален министър Деяна Костадинова постави пред ведомството.
Тя пое поста от предшественика си Тотю Младенов и очерта приоритетите, които стоят пред Министерството на труда и
социалната политика за краткия срок, в който ще управлява служебният кабинет.
Заявка за увеличаване на доходите
Още във вторник с речта си в президентството служебният премиер Марин Райков даде заявка за увеличаване на
доходите, особено на "най-необлагодетелстваните слоеве на населението". По думите на Костадинова има
предварителни разчети за това, но до седмица ще стане ясно какви точно са възможностите. Тя обясни, че ще се започне
с най-уязвимите групи, а при допълнителни възможности ще бъде подкрепен и по-широк кръг. Служебното
правителство обаче работи без парламент и затова не може да увеличи допълнително пенсиите, извън вече приетото им
актуализиране от 1 април.
Заетостта също е приоритет пред социалното министерство. За краткия срок от 2-3 месеца обаче ще бъде трудно да
бъдат реализирани дългосрочни мерки. Костадинова заяви, че социалното ведомство ще започне работа в тази посока и
ще остави продължението на мерките на следващото правителство. За момента тя очерта субсидираната заетост като

единствен шанс на много безработни да бъдат отново интегрирани и да намерят реализация. В дългосрочен план обаче
най-уязвимите групи, които са с най-ниска квалификация и най-дълго извън пазара на труда, не са основният стимул за
икономически растеж. "Затова ние ще префокусираме нашия поглед и ще се насочим и към групите, които имат повисока квалификация и които заради икономическата криза са останали известно време извън пазара на труда. Това са
именно тези групи, които биха могли да подкрепят бизнеса, за да може да реализираме и икономически растеж",
допълни Деяна Костадинова.
На бързи обороти
Новият социален министър пое ангажимента институциите да продължат да работят със същите темпове - социалните
плащания (пенсии, обезщетения, помощи) ще продължат да се изплащат в установените срокове, пенсиите ще бъдат
увеличени от 1 април, както е разписано в закона за бюджета. Тя заяви и че ще продължи с ускорени темпове
реализирането на ОП "Развитие на човешките ресурси".
Разговорите за новия програмен период 2014 – 2020 г. вече започнаха и при договарянето на средствата по програмата
ведомството е водещо. Предстои и преформатиране на самите мерки за следващия период, което предполага подългосрочно планиране в рамките на двумесечния мандат на служебното правителство.
Костадинова посочи като свой приоритет и възстановяването на тристранния диалог, защото по думите й именно чрез
него могат да се намерят възможни решения за развитието на страната. В качеството си на вицепремиер тя ще оглави
Националния съвет за тристранно сътрудничество.
"Дали сме си срок от една седмица, в който да представим конкретни мерки, които ще реализираме", каза Костадинова,
но увери, че нито една от тях няма да застраши финансовата и фискалната стабилност на страната.
Вестник Стандарт
√ Първи сме по ръст на индустрията
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2013-03-14&article=444398
Страната ни оглави класацията за ръст на индустриалното производство в Евросъюза за януари. Скокът е с 8 на сто на
годишна база и по този показател делим първенството с Литва, показват данните на Евростат. Европейската статистика
показва още, че толкова добър резултат не е отчитан от април 2011 г., когато годишният ръст достигна 9,8%. През
декември 2012 г. обемът на промишлеността в страната нарасна с 6,3%, което пък беше рекорд за цялата минала година.
Средно за ЕС индустрията се свива с 1,7% през януари, а в Еврозоната - с 1,3%. Независимо че отново има свиване, то е
най-малкото за последните пет месеца.
√ Инфлацията достигна 3,6%
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2013-03-14&article=444399
Инфлацията достигна 3,6% към края на февруари спрямо същия период на миналата година, съобщава Националният
статистически институт. Само през последния месец потребителските цени са се увеличили с 0,1%. По-евтини са дрехите
и обувките, но някои от основните храни поскъпват. Пиперът излиза с 15,4% по-солено, краставиците - с 5,2%.
Поевтиняване има при свинското месо и олиото - с 1,4%, яйцата - 2,6%, захарта - 1,3%, шоколада - 0,2%, газираните
напитки - 0,4%. По-евтина с 1% е и ракията. Дизелът и бензинът обаче скачат съответно с 2,5% и 4,6%.
√ Осигуровките намаляват
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2013-03-14&article=444401
Осигурителният доход през януари е бил 634,55 лв. през януари, което е с 4% по-малко в сравнение с декември. През
последния месец на миналата година средният доход за осигуряващите се е бил почти 662 лева. През ноември пък
размерът му е 630,61 лева, съобщават от Националния осигурителен институт. Средномесечният осигурителен доход за
страната за периода от 1 февруари 2012 година до 31 януари 2013 година е 620,71 лева.
√ Кристалина: Заем за доходи - абсурд
http://www.standartnews.com/balgariya-politika/kristalina_zaem_za_dohodi__absurd-180979.html
Служебният кабинет ще има подкрепата и доверието на европейските институции, каза за БНР еврокомисар Кристалина
Георгиева. Тя изрази надежда, че правителството ще получи нужната подкрепа и у нас, за да може да изпълни мисията
си.
Надпартийни експерти. Хора, които с труда си са изградили себе си, така Георгиева определи новите министри. Моето
очакване е да бъдат посрещнати добре, да им дадем в не многото време, което имат, да си свършат работата, да ги
подкрепяме. Няма да им е лесно, но аз съм убедена, че ще се справят, допълни тя.
В България трябва да има дебати за леко увеличение на дълга с цел стимулиране на икономиката, заяви още Кристалина
Георгиева. Тя подчерта, че никога не е предлагала да се вземе заем от 1 милиард лева за увеличаване на доходите,
каквато информация беше разпространена в медиите.
Никога няма да ме видите мен да агитирам в каквато и да е форма за това да загубим постижението на правителството
на Бойко Борисов, което беше в много трудни условия, да съхрани финансовата дисциплина. Мен много ме притеснява
идеята да взимаме заеми, за да вдигаме доходите, защото като се свърши заемът какво ще правим – ще ги сваляме ли
или ще търсим нов заем. Това просто е абсурдна линия, по която да вървим, каза Кристалина Георгиева.

Вестник Труд
√ Финансовата стабилност - опит за (зло)употреба
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1839315
Бившите (от днес) управляващи от ГЕРБ си харесаха един рефрен в последните дни: “Престарахме се с финансовата
дисциплина.”
Пръв фразата произнесе бившият премиер Бойко Борисов, обяснявайки защо е отстранил финансовия си министър. Това
стана ден преди да подаде оставката на цялото правителство. След това фразата се превърна в универсално обяснение
защо хората излязоха на улицата, притиснати от ниски доходи и безработица. Употребиха я всички висши функционери
на управляващите до вчера - Цецка Цачева, Цветан Цветанов, Лиляна Павлова...
Голяма дума
Това оправдание обаче лежи върху две неистини. Първо, ГЕРБ не са се престарали с финансовата дисциплина. И второ финансовата дисциплина не е противоположност на високите доходи и заетостта, а необходимо, но недостатъчно
условие, за да се случат те.
Факт е, че кабинетът “Борисов” се справи сравнително добре с фискалната дисциплина. Макар да заложи дефицити в
четирите си бюджета, все пак те бяха сред най-ниските в Евросъюза, а през последните две години са под допустимите
от Маастрихт 3% (2,1% през 2011 г. и 0,45% през 2012 г.).
Публичният дълг на страната беше повишен, но не сериозно спрямо брутния вътрешен продукт - от 14% от БВП в края на
2009 г. на 14,75% към средата на януари 2013 г. В резултат България остава на устойчивата втора позиция по най-нисък
държавен дълг в ЕС.
Тези данни обаче по никакъв начин не показват, че правителството се е престарало. За четирите години управление на
ГЕРБ фискалната позиция на страната беше влошена с около 6-7 млрд. лв., защото дългът нарасна с над 2,6 млрд. лв., а
фискалният резерв бе стопен наполовина (от 7,7 млрд. лв. в края на юли 2009 г. на около 3-4 млрд. лв. по последни
данни).
Освен това по всичко личи, че в момента държавата е оставена без кеш - с фискален резерв около и дори под минимума.
Само този факт е достатъчен изказванията за престараване с финансовата дисциплина да изглеждат, меко казано,
самонадеяни.
Още по-некоректно е да се внушава, че финансовата дисциплина е в противовес на вдигането на доходите и
увеличаването на заетостта. Зависимост изобщо няма.
Какво всъщност твърдят от ГЕРБ? Че с по-висок дефицит в бюджета страната щеше да постигне по-висок растеж, повисока покупателна способност или повече работни места? На теория може и да е възможно, но на практика е много
съмнително. Особено като се знае неефективността, с която се пръскат държавните милиарди у нас. Със сигурност обаче
от по-висок бюджетен дефицит щяха да последват нови заеми, нов товар върху следващите бюджети и лека-полека влизане в спиралата на задлъжнялостта.
Нов публичен дълг има смисъл да се поема само с ясна инвестиционна цел или за да се реализира конкретна структурна
реформа, например в здравеопазването. Тогава вложените пари щяха да се върнат под формата на по-добър стандарт
на живот, по-добра публична услуга, по-малко разходи в бюджета и т.н. Но да се увеличават дефицитите и да се трупат
нови дългове, за да се решават текущи проблеми на бюджета, е политика без перспективи.
Разбира се, държавата не може да абдикира от задължението си да се грижи за всички доходи, които зависят от нея пенсии, помощи за най-бедните, заплати в бюджетната сфера. И да не допуска инфлацията да ги изяжда. Но това трябва
да се прави в рамките на приходите в бюджета и чрез рязане на неефективни разходи. А не със заеми.
Оправдания
Мантрата, че финансовата дисциплина е причината за застоя на доходите и ръста на безработицата, всъщност е нелепо
оправдание за провала на икономическата и социалната политика на управлението на ГЕРБ. От опита и на малки, и на
големи държави да се преборят с кризата в цял свят е видно, че бързи и лесни рецепти (например изсипване на 1 млрд.
лв. от бюджета) за икономически растеж и по-високи доходи няма. Всичко в крайна сметка води до едни и същи,
познати до болка решения - да накараме съдебната система да работи, за да не пъдим инвеститори; да си
произвеждаме квалифицирана работна ръка; да направим пазара на труда гъвкав; ефективно да противодействаме на
данъчните злоупотреби, които бъркат в джоба и на данъкоплатците, и на коректния бизнес; най-накрая да започнем да
отпускаме пари от бюджета срещу резултати и т.н., и т.н.
Именно неуспехът на ГЕРБ да постигне нещо съществено в която и да е от тези сфери е причината за ниските доходи и
безработицата. И който и да е следващият на власт, там трябва да търси и промяната.
Вестник Монитор
√ Европарламентът отхвърли бюджета до 2020 г.
http://www.monitor.bg/article?id=376740
Европейският парламент отхвърли вчера проектобюджета на общността за периода 2014 – 2020 година, който беше
приет през февруари след трудни преговори между държавите членки.
ЕП настоява за промени в проектосметките, за да го одобри при вота през юли, предаде AФП, цитирана от БТА.
Резолюцията с отхвърлянето на проектобюджета бе приета с 506 гласа "за", 161 “против” и 23 “въздържали се”. В нея е
посочено, че “ЕП отхвърля споразумението в сегашния му вид, тъй като не отразява изразените от него приоритети и
безпокойства”. Постигнатият в началото на годината компромисен вариант

предвиждаше общ бюджет 960 млрд. евро
и таван за кредитите за плащания до 908,4 млрд. евро. Това е първото намаляване на бюджета в историята на съюза.
Реалното намаление е 3% в разходите.
“Европейският парламент е на мнение, че това споразумение, което ще върже ръцете на ЕС за следващите седем
години, не може да бъде прието, без да бъдат изпълнени някои основни условия”, е посочено в резолюцията, внесена
от пет политически групи.
Евродепутатите искат по-голяма гъвкавост в бюджета между бюджетните линии и от една година спрямо друга. Те
настояват
да има възможност да се ревизира текущият бюджет
и призовават за въвеждане на собствени ресурси на ЕС, който в момента се финансира до близо 80 процента от вноските
на страните членки.
“Надявам се, че през идните седмици и месеци ще намерим компромис”, заяви след гласуването председателят на ЕП
Мартин Шулц. Многогодишната финансова рамка (МФР) трябва да получи одобрението на парламента.
Ако проблемът с недостига в плащанията не се разреши, той ще става все по-тежък през 2014 година. В началото на
миналата година няколко важни програми на ЕС, като “Еразъм”, Рамковата програма за научни изследвания и
Социалния фонд, останаха без средства. Членовете на ЕП искат да се избегне повторение на тази ситуация.
Независимо от намаляването на общия бюджет на ЕС до 960 млрд. евро за следващия програмен период България
получава повече средства. В новата финансова рамка страната ни ще получи над 12 млрд. евро нетен приход от ЕС.
economynews.bg
√ 2.08 млрд.лв. е Пенсионният фонд
http://www.economynews.bg/208-%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%B2-%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4-news42863.html
Общият паричен ресурс на Държавния фонд за гарантиране на устойчивостта на държавната пенсионна система е в
размер на 2 086,9 млн. лева, това съобщава МФ. С оглед обособяване на ресурса на фонда за сумата от 2 086,0 млн. лв. е
оформен седмичен срочен депозит при БНБ. На 12 март 2012 г. се проведе заседание на Управителния съвет на
Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система, на което бе одобрен Годишен доклад и
отчет за дейността на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система за 2012 г., в
съответствие с чл. 5, ал. 12 от Закона за държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система,
за внасяне за разглеждане от Министерския съвет във връзка с чл. 24, ал. 3 от същия закон.
√ България:Вътрешна несигурност влошава ръста
http://www.economynews.bg/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%B2%D1%8A%D1%8
2%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B0-news42867.html
Значителното забавяне на икономическия растеж до 0.3% на годишна база през четвъртото тримесечие на 2012 г.
спрямо отчетените 0.9% през първото деветмесечие, констатира месечен анализ на Райфайзенбанк България. Като
основна причина за това забавяне е посочено влошаването на външната среда, съответно реализираният спад на износа
с 1.7% спрямо същия период на 2011 г. Все пак е отчетено, че инвестициите продължават да се развиват добре, като за
четвъртото тримесечие растежът им на годишна база е 5.6%, а за цялата година достига 9.6%.
Слабото представяне на икономиката в края на 2012 г. съответства и на отчетения дефицит по текущата сметка на
платежния баланс, който е по-малък от очаквания – 371.4 млн. евро (0.7% от БВП).
По отношение на инфлацията, анализаторите на банката регистрират развитие, изцяло съответстващо на очакванията –
месечният темп на показателя през януари е 0.4% спрямо декември, като храните са основният определящ фактор за
постигнатата стойност.
Пазарът на труда показва негативна динамика – безработицата достига 12.4% в края на 2012 г., а средно за цялата
година стойността є е 12.3%.
В изданието е отчетена и сравнително високата стойност на бюджетния дефицит през януари 2013 г. – 536.5 млн. лв.
(0.7% от БВП), което като цяло съответства на прогнозата на банката за по-висока стойност на показателя за цялата
година (2.0%) спрямо заложената в Закона за държавния бюджет. Фискалният резерв спада през същия месец до 4.1
млрд. лв., като намалението се дължи на изплащането на лихвите и главницата по еврооблигациите, чийто падеж
настъпи на 15 януари 2013 г.
Анализът отбелязва, че през януари, в унисон с очакванията продължават да нарастват и лошите и преструктурирани
кредити в банковата система, като сумата им достига 9.7 млрд. лв. (или 22.6% от всички заеми).
„Данните за БВП за четвъртото тримесечие на 2012 г. са разочароващи, тъй като очакванията ни бяха през четвъртото
тримесечие да има по-висок темп на икономически растеж спрямо предходните три”, коментира главният икономист на
банката Калоян Ганев. „По-неблагоприятно от прогнозираното е и състоянието на икономиките в Еврозоната, което ще
се отрази негативно и на резултатите на България през първото полугодие на текущата година. Несигурността около
предстоящите парламентарни избори също вероятно ще накара инвеститорите да изчакат с плановете си, както и

домакинствата да бъдат по-предпазливи в потреблението. При тези допускания се налага да преразгледаме и намалим
очакванията си за икономическия растеж през 2013 г. от сегашните 1.5% до 0.5-1.0%.”, допълни Ганев.

