Асоциация на индустриалния капитал в България
Телeвизия Bulgaria on Air
√ Участие на Васил Велев в предаването „Денят ON AIR”
http://www.youtube.com/watch?v=bkQOwxRRxyo
Темата на предаването е „Какво искат компаниите от бъдещите управляващи?“
Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Капитал daily
√ Протестите са оставили отпечатък и върху икономиката през февруари
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/04/08/2037790_protestite_sa_ostavili_otpechatuk_i_vurhu_ikono
mikata/?ref=novo24
Протестите и политическата нестабилност в комбинация с кризата в еврозоната през февруари са дали отражение и на
икономическата активност и потреблението в страната. Това показват данните за промишленото производство и
търговията на дребно на Националния статистически институт (НСИ). И двата индекса отчитат спад спрямо предходния
месец. На годишна база обаче промишленото производство расте трети пореден месец, и то най-вече заради
преработващата промишленост, където има и най-много фирми, представители на експортния сектор.
Има ли място за оптимизъм
Ръстът в промишлеността през февруари спрямо същия месец на миналата година е 5.1%, а спрямо предходния месец
статистиката отчита спад от 2%. Все пак трябва да се има предвид, че февруари 2012 г. беше по-студен месец и
икономическата активност беше ниска. Най-високи сега са показателите на годишна база за секторите производство на
хартия и хартиени изделия, мебели, автомобили, изделия от каучук и пластмаси и от неметални минерални суровини
(тук влиза производството на фаянс, стъкло, бетон, цимент, тухли). Други сектори от промишлеността обаче не се радват
на толкова добро представяне и според статистиката при тях има спад спрямо февруари миналата година – сред тях са
храните, химическите продукти, основни метали, кожени изделия и ремонт на машини.
В промишлеността увеличението се дължи по-скоро на много ниска база през миналата година, смята Атанас Бобоков,
председател на борда на директорите на "Монбат", един от българските производители на акумулатори. Според него
ръстът няма да се запази и за да има такова повишение, значи миналата година е била много слаба. "Производството в
България е в лоша форма, а това зависи от пазарите в Западна Европа и Балканите, където търсенето е ниско",
коментира Бобоков. По думите му трайно възстановяване за българските компании ще има, когато е налице подобрение
на останалите европейски икономики.
Енергетика на забавена мощност
Производството и разпределянето на енергия и природен газ също се увеличава на годишна база (с близо 4%), но спадът
на месечна е 9.4%. Намалените поръчки от топлоелектрическите централи спрямо миналата година обаче са се отразили
в показателите за добив на въглища. Там спадът е с 19% (с над 11% на месечна база), в резултат на което цялата добивна
индустрия отбелязва свиване от 6% на годишна база.
"Основната причина за намаления добив на лигнитните въглища, добивани от "Мини Марица-изток", са намалените
заявки от страна на четирите топлоелектрически централи в комплекса - " Марица-изток 2", "Контур глобал Марицаизток 3", "Брикел" и "AES Гълъбово", коментираха от минната компания.
Изпълнителният директор на Българската минно-геоложка камара Иван Андреев каза, че при въглищата спадът е
обясним, но намаленото производство в тецовете може скоро да засегне и добива на варовик, който се използва за
сероочистващите им инсталации. Добивът на варовик е в графата на неметални материали и суровини, където има
годишен ръст от 17.4% през февруари. Ако лошото положение в по-голяма част от преработвателната промишленост
продължи, добивът на въглища трудно би могъл да се възстанови, защото просто няма кой да изкупува произведения от
централите ток. В момента енергийната система работи с намалени мощности.
При металните руди Андреев коментира, че компаниите са започнали да изпълняват програми за по-голям добив и
очевидно това е дало отражение през февруари. Там данните на НСИ са за увеличение и на годишна, и на месечна база,
което прекъсва двумесечния спад.
Храни на минимум
И докато при индустрията има някакви ръстове, свитото вътрешно потребление продължава да оказва негативно
влияние на сектора търговия на дребно. Оборотите там през февруари намаляват за единадесети пореден път спрямо
предходния месец. На годишна база също има спад. Допълнителна доза песимизъм внася и фактът, че потреблението е
на исторически минимум от началото на 2001 г., когато започва статистиката на НСИ, не е имало толкова силно
1

понижение, както в първите два месеца на годината. Поне от дванадесет години насам продажбите на дребно на храни,
напитки и цигари за пръв път са паднали с над 4% - и през януари, и през февруари. Логично това се отразява и на
данните за производство на храни - за пръв път от юли 2011 г. насам този сектор отчита толкова силно свиване – с 10.5%
на годишна база. За разлика от него при напитките и тютюневите изделия има увеличение. Намалената продукция на
хранителни стоки е причинена от спадащото потребление.
Все пак цялата търговия на дребно е забавила спада си спрямо последните три месеца на миналата година и януари на
тази, когато той се е движил над 4-5%. Аналогично е свиването при продажбите на облекло и обувки, но рекорд надолу
има при лекарствата и козметичните продукти – над 9%, за пръв път от юни 2002 г., сочат още календарно изравнените
данни. С минимален ръст от 0.1% продължава търговията по интернет и от разстояние, с което януарският й спад е
прекъснат, но резултатите са много далеч от двуцифрените увеличения на последните години.
Търговията в ЕС също забавя обороти
Обобщените данни за ЕС също показват забавяне при търговията на дребно през февруари. Спад има както общо за 27те страни - членки на ЕС (0.2% на годишна база), така и само сред държавите от еврозоната – 1.4% спрямо година порано, според Евростат. Представянето е по-слабо от очакваното и отново даде основание за растящи съмнения, че
европейската икономика може да се възстанови бързо от кризата.
Сред най-засегнатите сектори са търговията с автомобилни горива в специализирани магазини (4.9% свиване на годишна
база общо за ЕС), както и търговията с електроуреди и обзавеждане (4.2%). Търговията с храни, напитки и тютюневи
изделия също отчита спад – с 1.5% общо за ЕС и с 1.8% само за страните от еврозоната. Разбивката на данните по страни
показва най-големи контракции в проблемните държави от периферията на еврозоната – свиването в Испания е с 9.7%, а
в Португалия е отчетен спад от 5.3%.
Данните са лоши и на месечна база. След като секторът отчете положителни сигнали през януари, през февруари
търговията на дребно в страните от еврозоната се е свила с 0.3% при ръст от 0.9% месец по-рано. Общо за 27-те страни
членки показателят запазва равнището си от предходния месец на фона на отчетеното през януари повишение с 0.9%.
Най-съществено е свиването, регистрирано при продажбите в Естония (2.6% спад на месечна база), Франция (2.2%) и
Словения (2%). Данните за Германия също показват забавяне през последния месец, но ръстът остава положителен – с
0.4% през февруари в сравнение с 3% през януари.
Вестник Стандарт
√ Вдигат пенсиите и през 2014 г.
http://www.standartnews.com/biznes-biznes/vdigat_pensiite_i_prez_2014_g-183663.html
Повече пари за пенсии са заложени в бюджета за 2014 г. Това е записано в бюджетната прогноза за периода 2014-2016
година, разработена от Министерството на финансите.
Докато през 2013 г. заложените разходи за пенсии възлизат на 7,873 млрд. лв., догодина се предвижда те да скочат с
близо 4% или 306,7 млн. лв. до 8,179 млрд. лв. Следващото правителство, което ще се сформира след изборите, може да
не се съобрази с тези разчети. Но към днешна дата, според прогнозите на служебния финансов министър Калин Христов,
в бюджета за догодина ще има пари за леко вдигане на пенсиите. Заложеното увеличение от 4% изпреварва
инфлацията, която по прогнозни данни би следвало да достигне 2,7% през 2014 г.
Не така обаче стои въпросът със заплатите на държавните чиновници. Общата сума на парите за заплати в
администрацията за 2014 година остава почти непроменена в размер на 4,225 млрд. лв. Това означава, че ако
следващото правителство се съобрази с тези разчети, заплатите ще се увеличават само ако има съкращения.
Финансовото ведомство предвижда и повече пари за капиталови разходи. Според прогнозата те ще нараснат със 117,6
млн. лв. до 5,079 млрд. лв. Но този ръст е само с 2,4% и е по-малък от очакваната инфлация. Парите за издръжка на
администрацията ще нараснат само с 1% до 4,924 млрд. лв., което също е по-малко от очакваната инфлация.
Общите приходи в бюджета за 2014 г. се очаква да се увеличат с 354 млн. лв. до 30,546 млрд. лв.
А разходите на хазната заедно с вноската в бюджета на ЕС също се увеличават с 354 млн. лв. до 31,646 млрд. лв. Така
дупката в бюджета ще се запази на 1,1 млрд. лв. Данъчните приходи догодина се очаква да нараснат с близо 1 млрд. лв.
до 24,14 млрд. лв. Прогнозите са постъпленията от ДДС да скочат с близо 5% или 386 млн. лева до 8,2 млрд. лв. А
постъпленията от акцизи да нараснат с 5,8% или 240 млн. лв. до 4,4 млрд. лв. По-малко пари в хазната обаче ще влязат
от такси, от продажба на активи, както и от помощи. Очаква се от фондовете на ЕС в страната догодина да влязат 3,218
млрд. лв., което е с 322 млн. лв. по-малко отколкото през настоящата година. Явно заради началото на следващия
програмен период 2014-2020 г. на еврофондовете през 2014 г. се очаква да има леко забавяне при усвояването на
парите от ЕС.
Вестник 24 часа
√ Държавата харчи два пъти повече, отколкото получава
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1905807
Забавен ръст на икономиката, спадащи приходи и извънредни разходи разклатиха бюджета. За първите 2 месеца на
2013 г. номинално държавата харчи два пъти повече, отколкото събира. Събраните приходи са 12% от заложените за
годината, а разходите са почти 22 на сто. В хазната са влезли 3,627 млрд. лв., а са похарчени 4,559 млрд. Бюджетният
дефицит се е увеличил с 29% на годишна база и е 732 млн. лв. или 1% от БВП, при заложен за цялата година от 1,1 млрд.
лв. Това става ясно от последния отчет на финансовото министерство.
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Цифрите са притеснителни, въпреки настойчивите обяснения на финансовия министър Калин Христов, който твърди, че
нивото на приходите винаги е ниско в началото на
всяка година заради сезонния характер на икономиката и липсата на приходи от данък печалба и общ доход. Те се
плащат през априли и май и това щяло да компенсира изоставането на приходите от началото на годината.
Официалните данни пообаче показват, че недостигът в хазната за този февруари е със 167 млн. лв. повече от същия
месец на 2012 г. Разходите пък са с 313 млн. лв. повече.
Фискалният резерв към края на февруари е 3,9 млрд. лв. Ако се отчете, че в него са парите на два целеви фонда, които
не би трябвало да се харчат - Сребърния, в който има 2,1 млрд. лв., и фонд "Козлодуй" с 1,65 млрд. лв., става ясно, че
резервът има свободни само 150 млн. лв.
Финансовият министър Калин Христов заяви, че всеки момент се очаква от Брюксел в хазната да влязат 800 млн. лв.,
които бяха изплатени предсрочно на фермерите.
Отчетът на финансовото министерство сочи още, че от началото на тази година постъпленията от ДДС растат - с 23% до 1,
33 млрд. лв. В същото време обаче приходите от акцизи падат - със 7,4%. Намалението е заради неизпълнение на
планираните постъпления от горива и цигари.
Вестник Класа
√ Финансовото ведомство ревизира ръста на БВП надолу до 1%
http://www.klassa.bg/news/Read/article/228461_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%
BE%D1%82%D0%BE+%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%B
2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0+%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%91%D0%9
2%D0%9F+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%83+%D0%B4%D0%BE+1%25
През 2013 г. ръстът на брутния вътрешен продукт (БВП) ще е само 1% и в рамките на 3-годишен период икономиката
бавно ще набира темпо, е записано в коригираната средно-срочна прогноза на Министерството на финансите, пише
Money.bg. Финансовото ведомство е свило предишната прогноза, която обещаваше почти двойно по-голям ръст на БВП
за тази година – 1.9%, както е записано и в Закона за държавния бюджет. В резултат на по-ниските очаквания са
направени и сериозни промени в рамката на бюджет 2013 - ведомството е намалило приходите с 400 милиона лева и
съответно с толкова е свило и разходите, за да не се получи по-голям дефицит в хазната от планирания от 1.3%.
Предстои тригодишната прогноза да бъде обсъдена от правителството.
Освен това през 2013 г. се очаква задържане или увеличение на безработицата и намаление на заетите с 2.4% средно за
годината. Заплатите в бюджетния сектор ще бъдат почти “замразени”.
Корекциите в бюджета за 2013 г. са уместни, защото няма никакви основания за икономически оптимизъм. Бизнес
климатът в Европа не се подобрява, у нас също, при това в съчетание с политически неизвестности. Няма ръст на
чуждите инвестиции и според средносрочната прогноза на нито намаление на безраблотицата.
Средната работна заплата кото цяло обаче въпреки кризата продължава да нараства. Очаква се този ръст да забави
темп, но възходящата тенденция да продължи в следствие на динамиката на пазара на труда и на преминаването към
по-високо технологични производства, за които се наемат по-скъпо платени служители.
Вестник Преса
√ Теглим нов външен заем
http://pressadaily.bg/publication/12632-%D0%A2%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BC-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B2%D1%8A%D0%BD%D1%88%D0%B5%D0%BD-%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D0%BC/
България е на път да изтегли нов външен заем, става ясно от стратегията за дълга за 2014-2016 г. Това ще се случи за
втори път в последните три години. От 2003 до 2011 г. съвсем бяхме забравили какво е да искаме кредити от чужбина.
Причината за новия борч е да си платим задълженията по емисията „Милен Велчев“ от 2003 г. Заради кризата
правителството не може да бръкне в бюджета и да извади близо 1,6 милиарда лева. Затова минаваме на заеми. Това
обаче няма да увеличи общото ниво на дълга. С нов борч ще покрием стар, като ще се разсрочи времето за разплащане.
В началото на 2015 г. трябва да бъдат платени нови 1,62 млрд. лв. главница по облигации в долари.
Служебният министър Калин Христов споделя необходимостта от ново излизане на международните пазари, но той
може само да предлага. Решението тегне върху следващия законно избран кабинет.
През юли м.г. бившият финансов министър Симеон Дянков също емитира дълг. Той пусна на пазарите петгодишни
еврооблигации за 1,86 млрд. лв. с доходност от 4,25 на сто. Лихвата е много изгодна.
Добрите резултати са и мотивът Калин Христов да заложи в разчетите нова международна емисия. „Планираната
емисия ще позволи нормалното обслужване на плащанията по дълга през януари 2015 г. без наличието на ликвидни
рискове“, уточняват от МФ. Преведено на прост език - няма да се налага да вадим пари от и без това отънялата
държавна кесия.
Общо двете емисии нов външен дълг - от 2012 и 2014 г., са на стойност 3,48 млрд. лв.

3

Вестник Сега
√ По-социалната политика остава за след 2016 г.
http://www.segabg.com/article.php?id=644209
Социалната политика ще остане ориентирана единствено към запазване на сегашното статукво и през следващите три
години въпреки всеобщо признатата грешка на предишните управляващи, че 4 години не са направили нищо за
доходите. Това показва средносрочната бюджетна прогноза, изготвена от служебното правителство.
Бюджетът на социалното министерство, в който влизат и парите за социални помощи и политики на пазара на труда, се
увеличава едва с около 5 млн. лв. през 2015 г. спрямо 2014 г. - от 977.5 млн. лв. на 982.4 млн. лв. През 2016 г.
увеличението е с 8 млн. лв. до 990.4 млн. лв. Увеличението е толкова незначително, че би покрило единствено ръста на
минималната заплата, която догодина трябва да стане 330 лв., а през 2016 г. - 350 лв., и с която са вързани някои
социални заплати, като например на приемните родители.
За сравнение прогнозата предвижда бюджетът на Министерството на отбраната да се увеличи от 2014 г. до 2016 г. от
1.080 млн. лв. до 1.126 млн. лв., или с около 46 млн. лв. А на Министерството на вътрешните работи - от 1.162 млн. лв. до
1.249 млн. лв., или с около 87 млн. лв.
България е държавата, която отделя най-малък процент от брутния си вътрешен продукт за социални плащания, но
парите не само няма да се увеличат, а и дори ще намаляват, личи още от прогнозата. Според нея за помощи ще отиват
едва 2.3% от БВП през 2016 г., като той намалява ежегодно с 0.1 процентни пункта от 2.7% през 2012 г. Още по-сериозно
се предвижда да намаляват и разходите за социално осигуряване и грижи, които през 2012 г. са били 15.1% от
изработеното от българската икономика, а през 2016 г. вече са 14.4%.
Това може да се обясни с неособено оптимистичните прогнози за пазара на труда, където се очаква наетите да започнат
да нарастват по-сериозно чак в края на прогнозния период през 2016 г. Така все по-малко хора ще имат право да ползват
помощи. Както "Сега" писа, безработицата, която през т.г. трябваше да е 12.4%, колкото и през 2012 г., според новата
прогноза вече ще се увеличи на 13%, а през 2014 г. ще се свие до скромните 12.8%. След това се очаква някакво
стабилизиране на пазара на труда.
Тежката пенсионна реформа трябваше значително да намали дефицита в НОИ, но на практика няма голяма разлика в
разходите за пенсии в следващите години. През 2013 г. се очаква те да са 9.8% от брутния вътрешен продукт, а през 2016
г. ще паднат до 9.4%. Според документа ще продължи "последователната политика на по-достъпно и по-качествено
здравеопазване". На практика обаче досега тази политика води само до затваряне на малки болници в труднодостъпни
области, които нямат друг сигурен достъп до здравеопазване, а страната ни е сред държавите в света, в които се
доплаща най-много за здравеопазване. Според прогнозата въпреки постоянния недостиг на средства в
здравеопазването финансирането на сектора спрямо брутния вътрешен продукт също намалява постоянно до края на
периода - от 3% през т.г. до 2.8% през 2016 г.
ЗАПЛАТИ
Според прогнозата от 2013 г. до 2016 г. средната заплата ще се увеличава с минимални темпове от 4.5 - 6%. Това ще бъде
основно заради преструктурирането на икономиката и насочването й към високоспециализирани отрасли, където
трябват и по-висококвалифицирани и скъпоплатени работници, отчитат от финансовото министерство.

4

