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√ Коалиция за България обмисля рестарт на „Белене“
http://vestnikstroitel.bg/news/57604_koaliciya-za-blgariya-obescha-restart-na-belene/
Председателят на Камарата на строителите в България инж. Светослав Глосов и Николай Калоянов, член на УС на КСБ,
взеха участие в дискусията на тема „България – икономически активна държава“, организирана от Коалиция за България.
Пред гостите кандидатът за премиер на социалистите Пламен Орешарски представи икономическата програма на
партията.
Инж. Светослав Глосов зададе основните въпроси, които касаят строителните фирми у нас – дали коалицията ще
подкрепи идеята за електронизацията на обществените поръчки и провеждането на електронни търгове, как ще
подкрепи малките и средните компании у нас и дали ще осигури необходимите банкови гаранции за участие на
строители на чужди пазари.
„Ще работим за дигитализация на търговете, като по този начин осигурим по-голяма прозрачност на процедурите.
Преди години те се печелеха от стотици фирми, днес едва четиредест-петдесет са тези, които печелят търговете“, заяви
Пламен Орешарски.
По думите му стимулирането на малките и средните предприятия трябва да върви едновременно и с големите, защото
те са част от един процес. Според него могат да се създадат гаранционни фондове към Българската банка за развитие,
които да подпомогнат компаниите.
„Държавата не може да си позволи да финансира фирми, които искат да търсят работа на чужди пазари, но можем да
подкрепим банковите ви гаранции за това. Проектното финансиране също е от важно значение“, обясни Пламен
Орешарски.
„Първото, с което ще се заемем, е да спрем административно-силовия натиск, който действа в момента. Ще върнем
добрите практики на НАП и на Агенция „Митници“. Ще работим за коректни плащания към частния сектор от страна на
държавата и общините“, допълни той.
По думите му ще се работи за подобряване на бизнес средата, като в тази връзка ще се извършат и промени в
нормативната уредба и ще се работи за по-голяма свобода на предприемаческия дух.
„Имаме добре балансира програма. Надявам се диалогът, който започваме сега, да го поддържаме и занапред“, заяви
председателят на БСП и президент на ПЕС Сергей Станишев.
По думите му КБ ще работи за създаването на правителство след изборите, а не както някои предричат, ескалации и нов
парламентарен вот наесен, защото е необходима стабилност на държавата.
В програмата на социалистите е заложено ускоряването на изграждането на автомагистралния пръстен на България и на
жп инфраструктурата по важните коридори и направления. Ще се отделят средства за подобряване на поддръжката и
доизграждането на I, II u III клас пътища. Ще развиват морските и речните пристанища и ще се изграждат контейнерни
терминали във Варна и Бургас. Предвижда се рестарт на проекта АЕЦ „Белене“.
На дискусията присъстваха представители на различни браншови организации, сред които Огнян Донев, председател на
Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Камен Колев, зам.-председател на Българската
стопанска камара, Васил Велев, Асоциацията на индустриалния капитал в България и др.
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√ Бизнес климатът продължава да се влошава и през април
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/04/29/2051309_biznes_klimatut_produljava_da_se_vloshava_i_pre
z_april/
Несигурна икономическа среда и недостатъчно търсене на вътрешния пазар. Това са двете основни притеснения на
мениджърите в промишлеността, става ясно от данните на Националния статистически институт (НСИ) за бизнес климата
през април. Около половината предприемачи са посочили тези два фактора като пречка за развитие на бизнеса в
сектора. Така показателят в промишлеността е намалял с 4.2 пункта в сравнение с март. Така спадът в общия бизнес
климат за април е 0.6 пункта на месечна база и се дължи изцяло на по-негативните очаквания в промишлеността.
През март основният фактор, който доведе до влошаване на бизнес климата, отново беше свитото потребление и найвече резкият спад при търговците на дребно.
Повече от необходимото
Предприятията в промишлеността са съобщили и за излишък на мощностите си. Средното им натоварване достига едва
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68%, което е с 3.4 пункта под нивото от януари. Според мениджърите от сектора в близко бъдеще ще продължава да има
излишък заради по-ниско от очаквано търсене. Положителната новина е, че все пак през последните три месеца се
наблюдава спад при този показател. За сравнение, през март очакванията за бизнес състоянието и производствената
активност през следващите месеци се бяха подобрили.
В търговията на дребно, която отчете значителен спад през март - месеца след протестите, бизнес климатът остава на
приблизително същото ниво. Прогнозите на търговците за развитието на отрасъла през следващата половин година
обаче са се подобрили, основно заради по-положителни очаквания за обема на продажбите. През април анкетата
отбелязва засилване на негативното влияние на фактора "несигурна икономическа среда" (с 24.3 пункта), който измества
на второ място затрудненията на предприятията, свързани с недостатъчното търсене. Те бяха основният проблем в
сектора през март.
Приятна изненада
"Настроението" в най-пострадалия от кризата сектор - строителството, пък се е подобрило значително в сравнение с
март. По данни на НСИ бизнес климатът в отрасъла се е повишил с 4.4 пункта, което се дължи основно на очаквания за
увеличение на новите поръчки в строителството през следващата половин година. Същевременно обаче анкетата отчита
увеличение на броя на клиентите със закъснения в плащането. В сектора основен проблем, който затруднява дейността,
продължава да бъде несигурната икономическа среда, следван от финансовите проблеми, недостатъчното търсене и
конкуренцията в бранша.
Най-вероятно е подобрението на очакванията да се дължи и на наближаващия летен сезон, който обикновено е посилен за строителните предприемачи. През април миналата година например, показателят се беше покачил с цели 8.7
пункта. Подобрение, макар и минимално, има и в сектора на услугите. Там показателят се е увеличил с 0.6 пункта.
√ ЦИР: Държавата да инвестира, за да задвижи икономиката
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/04/29/2051332_cir_durjavata_da_investira_za_da_zadviji_ikonomi
kata/
Българската икономика е останала депресирана и през първото тримесечие, като брутният вътрешен продукт е нараснал
с между 0.3 и 0.5% спрямо четвъртото на миналата година. Това прогнозира директорът на Център за икономическо
развитие (ЦИР) Георги Прохаски, а за цялата година очакванията са за анемичен растеж между 1 и 1.5%.
Той предупреди, че този растеж няма да е достатъчен за достигане на предкризисната икономическа активност, като
безработицата ще остане висока.
Със сигурност държавата трябва да инвестира в икономиката, дори и само с национални средства и с цената на дефицит,
ако усвояването на еврофондовете не върви. България и без това има рекордно нисък бюджетен дефицит в сравнение с
другите държави от Европейския съюз (ЕС), но икономиката е в депресия, коментира Георги Прохаски.
Основните проблеми пред новото правителство
Той открои два сериозни проблема за разрешаване от следващото правителство – бедността в малките градове и
селските райони и високият дял нискоквалифицирани и нискообразовани безработни.
Прохаски посочи като пример измерителя на отклонението в брутния продукт на човек от населението между найнапредналите и най-изостанали региони в държавите от ЕС. В България този процент на отклонение е 46%, докато в
Холандия е само 17%, посочи Прохаски и коментира, че близо 150 хил. души се нуждаят от специалното внимание на
правителството, защото без квалификационни програми няма да си намерят работа, дори и когато реалният
икономически растеж достигне потенциала си. За преодоляване на регионалните различия пък се налагат инвестиции в
инфраструктура, но не само в магистрали, но в пътна мрежа, която свързва малките населени места.
Неправителствената организация всяко тримесечие анализира развитието на българската икономика и препоръчва
мерки, с които растежът може да се подпомогне. Този път ЦИР призова следващото правителство да потърси нов начин
за провеждане на икономическата политика, който да повиши равнището на сигурност и доверие от страна на
домакинствата. За бизнеса се препоръча незабавно въвеждане на електронно правителство и кандидатстване за
обществени поръчки по електронен път, така че да се намалят корупцията и бюрокрацията.
√ Икономическото доверие в еврозоната се свива за втори пореден месец
http://www.capital.bg/biznes/finansi/2013/04/29/2051376_ikonomicheskoto_doverie_v_evrozonata_se_sviva_za_vtori/
Бизнес климатът в еврозоната се е влошил за втори пореден месец през април, показват данните от редовното
проучване на Европейската комисия. По-големият от очакваното спад е поредният аргумент за ново понижение на
основната лихва от страна на Европейската централна банка, която ще проведе месечното си заседание на 2 май.
Индексът на икономическото доверие в 17-те страни, използващи еврото, е спаднал до 88.6 пункта през този месец
спрямо ревизираните 90.1 за март. Средната прогноза на икономистите, анкетирани от Reuters, беше за свиване до 89.3
пункта. Разочароващите данни подчертават трудностите, които среща валутния съюз в излизането си от рецесията,
въпреки оптимизма сред компаниите, белязал първите месеци на годината.
Повсеместно влошаване
Най-притеснителните сигнали идват от мотора на европейската икономика - Германия, където песимизмът е довел до
спад на бизнес климата с 2.3 пункта. Икономическото доверие продължава да се влошава и във Франция и Италия, което
означава, че и трите най-големи икономики в региона не могат да осигурят основа за възстановяване на растежа. Спад
на бизнес климата се наблюдава във всички сектори от индустриалното производство до търговията на дребно.
Показателят на производствения сектор е спаднал от минус 12.3 до минус 13.8 пункта, а в сектора на услугите, който
отговаря за около две трети от икономиката на еврозоната, свиването през април е с 4.1 пункта до минус 11.1.
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Единствено потребителското доверие се е подобрило леко до минус 22.3 спрямо минус 23.5 през март. Позитивна
новина дойде й от Испания, където бизнес климатът се е подобрил с почти 1%, въпреки че безработицата удари нов
рекорд, а правителството излезе с по-лоша прогноза за икономическия растеж и бюджетния дефицит.
Поредицата от сигнали за влошаване на икономическата ситуация в региона през последните седмици накараха
мнозинството анализатори да прогнозират, че Европейската централна банка ще предприеме ново понижение на
основния лихвен процент в опит да стимулира икономиката. Според експертна анкета на Reuters понижението найвероятно ще е с 25 базисни точки - до ново рекордно ниско ниво от 0.5%.
"Ситуацията е трудна и пазарът вече залага за ново понижение на лихвите от ЕЦБ, за да подкрепи икономиката. Ниските
лихви обаче няма да решат проблемите на еврозоната, имаме нужда от структурни реформи и подновяване на
инвестициите от страна на бизнеса", коментира пред Reuters Стийн Якобсен, главен икономист на Saxo Bank.
Промяна на стратегията
Устойчивостта на германската икономика и започналите реформи в южните членки на еврозоната създадоха надежди в
началото на годината, че регионът ще успее да преодолее рецесията през втората половина на 2013 г. Объркването
около спасителния пакет за Кипър и продължителната политическа криза в Италия след парламентарните избори през
февруари обаче натежаха над бизнес климата в еврозоната. Слабостта на френската икономика и влошаването на
публичните й финанси също увеличават опасенията на пазара.
Дълго време бюджетните икономии бяха основа на стратегията за преодоляване на дълговата криза, но те допринесоха
и за рекордно увеличение на безработицата и свиване на потреблението. Това води до все по-активен дебат сред
политическите лидери на еврозоната дали и доколко трябва да бъде отпусната фискалната дисциплина.
"Ако ЕЦБ облекчи паричната си политика, а еврокомисията изработи план за по-бавно налагане на фискалната
консолидация, еврозоната все още има шанс да излезе от рецесията по-късно тази година", коментира Мартин Ван
Влие, икономист в ING. "Крехкото икономическо доверие обаче е показателно, че дори да има възстановяване, то ще е
бавно и съсредоточено в централните членки", добави той.
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