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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
focus-news.net 
 
√ Васил Василев: Неприемането на закона за публичното обявяване на имуществото не е стъпка за решаване на 
проблемите 
http://www.focus-news.net:85/?id=n1807381 
Неприемането на закона за публичното обявяване на имуществото на работодателските организации и синдикатите не е 
някаква стъпка напред за решаването на обществените проблеми. Това каза за Агенция „Фокус” основателят на Съюза на 
работодателите Васил Василев. „Очевидно парламентът се занимава все с несвойствени неща и с неща, които спокойно 
можеха да бъдат отложени във времето. Този закон имаше положително значение и аз не виждам, кой би следвало да 
се притеснява от него”, допълни той. Според Василев, очевидно правителството и парламентът са наплашени, да не би и 
синдикатите да се включат в протестите и с отхвърлянето на закона, правят някакъв жест към тях. Това е единственият 
мотив, с който може да се обоснове това решение, което е нито належащо, нито е необходимо, нито е спешно, нито има 
някаква значение за икономиката на държавата. Да бъдат така любезни, да се занимават с реалните проблеми на 
държавата, а не - да успокояват една или друга прослойка или формация, действията на която може да застрашат 
властта им, каза още Васил Василев. 
 
√ Васил Василев: Имуществото на работодателските организации и синдикатите трябва да бъде публично оповестено 
http://www.focus-news.net/?id=n1807404 
Работодателските организации и синдикатите играят важна роля в тристранния съвет и е съвсем логично имуществото 
им да бъде публично оповестено. Това каза за Агенция „Фокус”, един от основателите на Съюза на работодателите 
Васил Василев, във връзка с неприемането на закона за публичното обявяване на имуществото на работодателските 
организации и синдикатите. „Който иска да си прикрие имуществото – няма да участва в изборните органи. А този, който 
иска да допринесе нещо за развитието на държавата, на обществото, за усъвършенстване на механизмите, с които 
функционира държавата, и е почтен и не иска да краде, би следвало да няма никакъв проблем – да покаже това, с което 
разполага”, посочи той. Според Василев, тристранният съвет, който състои от правителството, синдикати и бизнес 
организации, е многогодишен механизъм и теоретично има много възможности за влияние при решаване на социално 
икономическите въпроси в държавата, но на практика никога не е взимал нищо съществено, нито пък се е 
противопоставил на безобразията на властта. 
„Тристранката” е един от механизмите, които функционират в държавата, и който би трябвало да подскаже, че 
решенията, особено в социално икономическата област, се вземат с консенсус на всички участници”, каза още Васил 
Василев. По думите му, начинът, по който съществува този съвет, е също толкова безполезен механизъм, като СЕМ и 
като десетките различни агенции, превърнали се в „хрантутници на близки до властта хора”. 
 
minfin.bg 
 
√ Министърът на финансите дискутира актуализацията на Бюджет 2013 със социално-икономическите партньори 
http://www.minfin.bg/bg/pubs/1/7983 
„Имаме достатъчно доказателства, че заложената приходна част на бюджета няма да се изпълни,  освен това е налице 
недостатъчно добро бюджетно планиране и бюджетът няма достатъчна гъвкавост - това основно наложи актуализацията 
на бюджета, която предложихме". Това коментира министърът на финансите Петър Чобанов по време на срещата си в 
обхвата на Обществен съвет с представителите на националнопредставените работодателски и синдикални 
организации. Ще запазим дефицита до законовото ограничение от 2% от БВП и ще се съобразим с европейските 
правила, допълни финансовият министър. Предвиденият лимит за новоемитиран дълг от 1 млрд. лв. е възможност на 
бюджета, не е наложително да се възползваме от нея - уточни министърът. Предприетите мерки от МФ за повишаване 
на събираемостта на приходите и намаляване на административния натиск върху бизнеса вече са в действие. В 
коментар по темата за задълженията на държавата към бизнеса,  министър Чобанов уточни, че от 1 до 12 юли НАП е 
възстановила 455 млн. лева. ДДС на бизнеса, от които 60 млн. лв. на 1215 малки и средни фирми. 
Президентът на КНСБ Пламен Димитров подкрепи предложената актуализация, като представи на министър Чобанов 
своите предложения за допълнителен социален пакет от седем мерки за най-уязвимата част от населението и 
препоръча овладяване на контрабандата, с цел увеличаване на приходите от акцизи. Никола Закатанов от Асоциацията 
на индустриалния капитал в България коментира, че разбират мотивите за актуализацията на бюджета, но от 
организацията настояват да се насочват средства за растеж и създаване на нови работни места. Българската стопанска 
камара, представена на срещата от Димитър Бранков, припомни на министър Чобанов становището си от октомври м.г., 
подготвено за обсъждането на бюджет 2013 г., като считат позициите си оттогава актуални и сега. БСК също изрази 
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подкрепа за актуализацията на бюджета, но застават зад принципа „дефицит срещу реформи" и призоваха основният 
фокус да е върху заетостта и програмите за субсидирана заетост за започващите и приключващите своята кариера. 
Цветан Симеонов от Българската търговско-промишлена палата изрази становище, че не трябва да се увеличава 
преразпределителната роля на държавата и да се увеличава дълга, но подкрепят предприетото разплащане с бизнеса и 
предложените мерки за увеличаване на събираемостта на приходите. Камен Колчев от Конфедерацията на 
работодателите и индустриалците в България изрази позиция, че с актуализацията на бюджета трябва да се осигури 
гъвкавост, а не възможност за повече разходи. Той се обяви за реформи в приходните администрации и ефективна 
връзка между различните контролни държавни органи. КРИБ счита, че обявените от МФ мерки за събираемостта са 
добри, но биха били само козметични, ако не се овладее проблемът с контрабандата на акцизни стоки и не се намали 
сивата икономика. КРИБ предложиха промяна в принципа на управление на държавната собственост, чрез въвеждане на 
механизмите на публично-частната собственост. 
Всички участници в дискусията подчертаха необходимостта от по-бързото свикване на заседание на Националния съвет 
за тристранно сътрудничество за решаване на актуални социални въпроси, част от които са предложенията на 
синдикатите за увеличаване на минималната работна заплата. 
 
dnevnik.bg 
 
√ Финансовият министър защити корекцията в бюджета пред бизнеса и синдикатите 
http://www.dnevnik.bg/biznes/finansi/2013/07/18/2106164_finansoviiat_ministur_zashtiti_korekciiata_v_bjudjeta/ 
Министърът на финансите Петър Чобанов защити пред представители на работодателските организации и на 
синдикатите необходимостта бюджетът за тази година да претърпи корекция - намерение, критикувано в медиите в 
последните дни от финансови анализатори.  
"Имаме достатъчно доказателства, че заложената приходна част на бюджета няма да се изпълни, освен това е налице 
недостатъчно добро бюджетно планиране и бюджетът няма достатъчна гъвкавост – това основно наложи 
актуализацията на бюджета, която предложихме", каза Чобанов, цитиран от пресцентъра на ведомството. 
Министърът повтори, че дефицитът ще остане в рамките на законовото ограничение от 2% от БВП. Предвиденият лимит 
за новоемитиран дълг от 1 млрд. лв. е само възможност, не е наложително да се възползваме от нея, разсея опасенията 
той.   
Чобанов увери, че вече са задействани мерки за повишаване на събираемостта на приходите и намаляване на 
административния натиск върху бизнеса. По думите му между 1 и 12 юли НАП е възстановила 455 млн. лева. ДДС на 
бизнеса, от които 60 млн. лв. на 1215 малки и средни фирми. 
"С актуализацията на бюджета трябва да се осигури гъвкавост, а не възможност за повече разходи", коментира Камен 
Колчев от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). Той се обяви за реформи в 
приходните администрации и ефективна връзка между различните контролни държавни органи. КРИБ призова да се 
овладее контрабандата на акцизни стоки и да се намали сивата икономика.  
Цветан Симеонов от Българската търговско-промишлена палата предупреди държавата да не увеличава 
преразпределителната си роля и да не увеличава дълга, но подкрепи по-бързото разплащане с бизнеса и мерките за 
събиране на вземанията. 
За пренасочване на повече средства към растеж и нови работни места се обяви Никола Закатанов от Асоциацията на 
индустриалния капитал. Димитър Бранков от Българската стопанска камара пък настоя да се приложи принципът 
"дефицит срещу реформи".  
Президентът на КНСБ Пламен Димитров припомни синдикалните предложения за мерки в подкрепа на най-уязвимата 
част от населението. 
 
economic.bg 
 
√ Чобанов: Новият дълг от 1 млрд. лв. може и да не се ползва 
http://economic.bg/news/21682/1/1/Chobanov-Noviyat-dulg-ot-1-mlrd-lv-moje-i-da-ne-se-polzva.html 
Предвиденият лимит за емитиране на нов дълг от 1 млрд. лв. е възможност на бюджета, не е наложително да се 
възползваме от нея. Това каза финансовият министър Петър Чобанов по време на срещата си с национално 
представените работодателски организации и синдикати, на която беше обсъждана предложената актуализация на 
бюджета за 2013 г. 
Според финансовия министър имаме достатъчно доказателства, че заложената приходна част на бюджета няма да се 
изпълни, а освен това е налице недостатъчно добро бюджетно планиране и липса на гъвкавост на публичните финанси - 
факти, които са наложили актуализацията 
"Ще запазим дефицита до законовото ограничение от 2% от БВП и ще се съобразим с европейските правила", допълни 
финансовият министър, цитиран от пресцентъра на финансовото министерство. Той увери работодателите, че 
предприетите мерки за повишаване на събираемостта на приходите в бюджета и намаляване на административния 
натиск върху бизнеса вече са в действие. Петър Чобанов уточни, че от 1 до 12 юли НАП е възстановила 455 млн. лв. ДДС 
на бизнеса, от които 60 млн. лв. на 1215 малки и средни фирми. 
Президентът на КНСБ Пламен Димитров подкрепи предложената актуализация, като представи на своите предложения 
за допълнителен социален пакет от 7 мерки за най-уязвимата част от населението и препоръча овладяване на 
контрабандата, с цел увеличаване на приходите от акцизи. 
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Никола Закатанов от Асоциацията на индустриалния капитал в България коментира, че разбират мотивите за 
актуализацията на бюджета, но настояват да се насочват средства за растеж и създаване на нови работни места. 
Представителят на Българската стопанска камара (БСК) Димитър Бранков припомни становището си от октомври 2012 г., 
което беше подготвено за обсъждането на бюджет 2013 г. БСК също изрази подкрепа за актуализацията на бюджета, но 
застават зад принципа "дефицит срещу реформи" и призоваха основният фокус да е върху заетостта и програмите за 
субсидирана заетост за започващите и приключващите своята кариера. 
Цветан Симеонов от Българската търговско-промишлена палата изрази становище, че не трябва да се увеличава 
преразпределителната роля на държавата и да се увеличава дълга. Организацията подкрепя предприетото разплащане с 
бизнеса и предложените мерки за увеличаване на събираемостта на приходите. 
Камен Колчев от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България коментира, че с актуализацията на 
бюджета трябва да се осигури гъвкавост, а не възможност за повече разходи. Той се обяви за реформи в приходните 
администрации и ефективна връзка между различните контролни държавни органи. КРИБ предложиха промяна в 
принципа на управление на държавната собственост, чрез въвеждане на механизмите на публично-частната 
собственост. 
Всички участници в дискусията са поискали по-бързото свикване на Националния съвет за тристранно сътрудничество за 
решаване на актуални социални въпроси, част от които са предложенията на синдикатите за увеличаване на 
минималната работна заплата. 
 
econ.bg 
 
√ Какво мисли бизнесът за актуализацията на бюджета? 
http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-
%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-
%D0%B7%D0%B0-
%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-
%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B0-_l.a_i.465235_at.1.html 
Агенцията за приходите е възстановила 60 млн. лв. ДДС на 1215 малки и средни фирми от 10 до 12 юли. 
Общо възстановеният ДДСза периода е 455 млн. лева. Това съобщи финансовият министър Петър Чобанов по време на 
Обществен съвет с представителите на националнопредставените работодателски и синдикални организации, 
информират от финансовото министерство. 
„Имаме достатъчно доказателства, че заложената приходна част на бюджета няма да се изпълни, освен това е 
налице недостатъчно добро бюджетно планиране и бюджетът няма достатъчна гъвкавост – това основно 
наложи актуализацията на бюджета, която предложихме“, каза Чобанов относно ревизията на бюджета. Той 
обясни, че ще запази дефицитът до законовото ограничение от 2% от БВП. Предвиденият лимит за новоемитиран дълг от 
1 млрд. лв. е възможност на бюджета, не е наложително да се възползваме от нея, уточни министърът.  
Президентът на КНСБ Пламен Димитров подкрепи предложената актуализация, като представи на Чобанов своите 
предложения за допълнителен социален пакет от седем мерки за най-уязвимата част от населението и препоръча 
овладяване на контрабандата с цел увеличаване на приходите от акцизи. 
Никола Закатанов от Асоциацията на индустриалния капитал в Българиякоментира, че разбират мотивите за 
актуализацията на бюджета, но от организацията настояват да се насочват средства за растеж и създаване на нови 
работни места. 
Българската стопанска камара, представена на срещата от Димитър Бранков, изрази подкрепа за актуализацията на 
бюджета, но застана зад принципа „дефицит срещу реформи“ и призова основният фокус да е върху заетостта и 
програмите за субсидирана заетост за започващите и приключващите своята кариера. 
Цветан Симеонов от Българската търговско-промишлена палата изрази становище, че не трябва да се увеличава 
преразпределителната роля на държавата и да се увеличава дълга, но подкрепя предприетото разплащане с бизнеса и 
предложените мерки за увеличаване на събираемостта на приходите. 
Камен Колчев от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България изрази позиция, че с 
актуализацията на бюджета трябва да се осигури гъвкавост, а не възможност за повече разходи. Той се обяви за 
реформи в приходните администрации и ефективна връзка между различните контролни държавни органи. КРИБ счита, 
че обявените от МФ мерки за събираемостта са добри, но биха били само козметични, ако не се овладее проблемът с 
контрабандата на акцизни стоки и не се намали сивата икономика. КРИБ предложиха промяна в принципа на 
управление на държавната собственост, чрез въвеждане на механизмите на публично-частната собственост. 
Всички участници в дискусията подчертаха необходимостта от по-бързото свикване на заседание на Националния съвет 
за тристранно сътрудничество за решаване на актуални социални въпроси, част от които са предложенията на 
синдикатите за увеличаване на минималната работна заплата. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Капитал daily 
 
√ На червено, но с малко 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/07/18/2106159_na_cherveno_no_s_malko/ 
С дефицит от около 50 млн. лв. е изпълнен държавният бюджет към края на юни, съобщиха експерти от Министерство 
на финансите. Данните са предварителни, но е сигурно, че с натрупване за първата половина на годината салдото или 
ще е нулево, или ще бъде с минимален дефицит. 
За сравнение през миналата година за юни бе отчетен дефицит от 5 млн. лв., а с натрупване за полугодието имаше 
излишък от 62.4 млн. лв. 
Като причина за дефицита се сочи неизпълнение на данъчните постъпления, а най-сериозен е проблемът с акцизните 
приходи, от които постъпилата сума е близка до миналогодишните 1.82 млрд. лв. В сравнение с тазгодишния план за 
приходите обаче това означава, за първата половина на годината да се съберат едва 42%. 
За това и при актуализацията на бюджета се предвижда постъпленията от акцизи да се намалят със 195 млн. лв. 
Прогнозата на финансовото министерство е през юли да се види по-отчетливо и понижението на приходите от Данък 
върху добавената стойност. То ще е заради нетния ефект от събрания нов данък и възстановяването на ДДС, който по-
рано през годината е бил отказан. 
Причината е, че процедурите на НАП за възстановяване на ДДС предвиждат широки възмвожности на данъчните да 
твърдят, че доставки, по които се иска възстановяване на платения данък, всъщност не са се осъществили. 
Европейската комисия обаче откри наказателна процедура срещу България с обяснението, че данъчните трябва да 
разполагат с доказателства за това, че една сделка не е била сключена, а не да отказват възстановяване на данъка, само 
заради съмнения. 
След като наказателната процедура бе обявена, от Националната агенция за приходите издадоха две указания, с които 
данъчните трябва занапред да се съобразяват и всички ревизионни актове, които са в процес на обжалване ще трябва да 
се разгреждат в съответствие с новите указания. 
От Министерство на финансите обаче не са прогнозирали каква сума ще достигне възстановеният ДДС и как това ще се 
отрази на нетните приходи от косвения данък. 
В актуализирания бюздет се предвижда от него държавата да събере 7.65 млрд. лв., което е с 3% по-малко от прогнозата 
в сегашния закон за бюджета. 
Фискалният резерв намалява 
Справка в баланса на Управление "Емисионно" към Българска народна банка показва, че правителственият депозит е 
спаднал с 59 млн. лв. през юни и в края на месеца е бил 5.47 млрд. лв. Този депозит отразява голяма част от фискалния 
резерв, като освен него в търговските банки правителството държи между 300 и 500 млн. лв. 
Понижението на правителствения депоцит обаче е показателно и за бюджетното салдо, защото другият фактор, който 
му влияе са плащанията по държавния дълг, а за тази година се залагаха плащания в минимален размер от 200 млн. лв., 
след като в миналите години винаги са били над половин милиард лева. 
Плановете обаче се промениха сериозно, след като правителството на ГЕРБ в последния си ден емитира извънредни 
ДЦК за 800 млн. лв. с падеж през август, за да предплати земеделските субсидии, дължими от Брюксел. 
Така едновременно се изпълни почти половината от общия план за новоемитиран дълг през тази година и се заложи 
голямо плащане по средата на годината. Заради него кабинетът "Орешарски" реши да вдигне лимита за брутен 
новоемитиран дълг през тази година от 2 на 3 млрд. лв. От догодина пък в Закона за държавния дълг ще се впише 
специален текст, който ограничава не брутните, а нетните емисии на ДЦК. Това означава, че ако една емисия ДЦК се 
емитира и изплати в рамките на календарната година, тя няма да се брои като новоемитиран дълг и да свива 
възможностите за нови емисии на кабинета. 
 
Вестник Труд 
 
√ Бизнесът не иска ръст на осигурителните прагове 
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2158334 
Тежки преговори се очертават между бизнеса и синдикатите за минималните осигурителни доходи за 2014 г. 
Работодателите са твърдо против повишаването на най-ниските суми за начисляване на социални и здравни вноски, 
показа допитване на “Труд” сред шефове на браншови организации преди началото на договарянето. Синдикатите вече 
обявиха, че ще настояват за ръст в повечето браншове.  
“Защо трябва да има заплата и отделно да се определя сума за начисляване на осигуровки? Това го няма никъде другаде 
- възнегодува Стефко Колев, собственик на фирма “Руен” и шеф на браншовия съюз на трикотажната промишленост. - 
Пазарът е много труден в момента заради свиването на потреблението и поръчките от Западна Европа. Всяко 
допълнително натоварване ще е непосилно за фирмите и ще доведе до излизане от пазара”. 
Подобно е мнението и на Благой Рагин, председател на Българската асоциация на хотелиерите и ресторантьорите. 
“Преди 2 години увеличихме праговете с 13%. Беше много тежко и в резултат на това разходите за труд се увеличиха и 
освободихме доста хора. Сега колегите са категорични, че не могат да си позволят дори и с 1 стотинка ръст”, каза Рагин. 
Макар и с различни аргументи, позицията да няма ръст на минималните осигурителни доходи подкрепят и 
работодателите в металургията. “В нашия бранш праговете не оказват голямо влияние, тъй като предприятията са на 

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/07/18/2106159_na_cherveno_no_s_malko/
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2158334
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светло и осигуряват работниците върху значително по-високи суми от минимално разрешените - коментира Политими 
Паунова, изп. директор на Българската асоциация на металургичната индустрия. - Средната заплата в сектора е 1200 лв., 
а минималната - 430 лв. “Мисля, че праговете са достатъчно високи и няма нужда от допълнително повишаване”. 
Българската стопанска камара коментира, че министърът на труда не трябва да налага административно по-високи 
прагове в браншовете, в които работодателите и профсъюзите не се споразумеят. 
 
Вестник Преса 
 
√ Рецесията в еврозоната: назрява прелом 
http://pressadaily.bg/publication/19446-%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-
%D0%B2-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0:-
%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC/ 
Официалните данни за икономическото развитие на страните от еврозоната ще бъдат изготвени едва към средата на 
август и най-вероятно ще бъдат не особено вдъхновяващи и дори разочароващи. Тогава обаче третото тримесечие вече 
ще бъде в разгара си, а съдейки по редица признаци, то може да стане предвестник на коренен прелом в проточилата се 
европейска рецесия. 
Германската икономика се ускорява 
Основните надежди в момента са свързани с Германия и Испания - първата и четвъртата по големина икономики в 
еврозоната. Положителни сигнали обаче идват дори от проблемни страни като Гърция и Португалия. 
Експертите тази година единодушно отсъдиха ролята на икономически локомотив за целия ЕС на Германия. През 
първото тримесечие обаче тя не оправда надеждите - брутният вътрешен продукт (БВП) нарасна с минималните 0,1 % 
спрямо предишното тримесечие. Темпът на износа също се забави, особено за страните от групата БРИКС (Бразилия, 
Русия, Индия, Китай и Република Южна Африка - бел. ред.), а необичайно дългата зима частично парализира 
строителния сектор, селското стопанство и вътрешния пазар. 
Още през второто тримесечие обаче германският растеж се ускори, при това забележимо, съобщи на 10 юли 
германското министерство на икономиката в месечния си доклад. В него се посочва, че производството в 
преработвателната промишленост и строителния отрасъл значително са задминали показателите от първото 
тримесечие. 
Документът отделя особено внимание на значението на индивидуалното потребление - благодарение на високата 
заетост, силното увеличаване на заплатите и умерения растеж на цените в момента германските граждани са 
оптимистично настроени. Това потвърждава и институтът за маркетингови изследвания GfK - месечният му индекс на 
потребителското доверие (в развитието на икономиката - бел. ред.) през юли нарасна до най-високото равнище от 2007 
година.  
Испания се подготви за растеж 
Фактът, че за третото и четвъртото тримесечие германската икономика разчита най-вече на вътрешния пазар, най-
накрая започва да дава импулсите, които всички очакват от нея от началото на годината. Германия обаче, разбира се, 
няма да успее сама да изтегли еврозоната от рецесията. Необходими са и други двигатели за растеж. 
Франция и Италия, втората и третата по големина икономики в еврозоната, както изглежда през идните месеци няма да 
могат да претендират за тази роля. А Испания през последните седмици дава доста обнадеждаващи сигнали. 
"През третото тримесечие на 2013 година БВП отново ще нараства", прогнозира уверено ръководителят на 
испанската централна банка Луис Мария Линде пред парламента в края на юни.  
Според Линде пикът на рецесията в Испания е бил в края на 2012 година и след този период темповете на свиване 
на испанската икономика неотклонно се забавят.  
Прогнозите обаче са едно, а фактите - съвсем друго. Според данни, публикувани на 12 юли от 
европейската статистическа служба Евростат, обемът на промишленото производство в Испания през май е нараснал с 
0,3 % спрямо април. 
Производството в машиностроенето и оборудването при това се е повишило за трети пореден месец. Така че първите 
забележими признаци на растеж са налице. 
Добри новини от банковия сектор 
Стабилизира се и конюнктурата в испанския банков сектор, за чието спасяване през 2012 година бяха определени 100 
милиарда евро, но използвани - само 41,3 милиарда евро. 
Испанските банки вече нямат нужда от помощ извън тези средства, оповести на 10 юли Европейската комисия. Това 
изявление остана незабелязано, но има знаков характер, тъй като свидетелства за изстиването на едно от основните 
огнища на испанската криза. Сам то себе си този факт все още не осигурява икономически растеж, но нормализирането 
на положението в банковия сектор дава надежда, че, идвайки на себе си, кредитните институции най-накрая ще 
започнат да предоставят изгодни кредити на бизнеса и потребителите. Засега в Испания ситуацията в това отношение е 
особено лоша, което бе отбелязано специално от Международния валутен фонд (МВФ) на 15 юли. 
Стабилизация се забелязва и в банковия сектор на Гърция. Продажбата на две проблемни кредитни институции на 15 
юли на практика приключи процеса на създаване на четири системообразуващи банки в страната. През последните 
седмици те бяха рекапитализирани чрез средства, дадени от ЕС и МВФ, и сега правителството ги призовава да започнат 
да кредитират бизнеса. На тази тема бе посветена срещата на премиера Андонис Самарас с ръководителите на четирите 
банки, която се проведе на същия 15 юли. 
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http://pressadaily.bg/publication/19446-%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0:-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC/
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Туризмът в Гърция, износът от Португалия 
Властите, разбира се, не могат да наредят на банкерите да предоставят заеми на предприемачите още повече, шеста 
година продължава рецесия, която отдавна се превърна в депресия. Поне един ключов отрасъл на гръцката икономика 
обаче в момента е в подем и това е туризмът. Всичко сочи, че туристическият сектор на Гърция ще приключи сезона с 
рекордни показатели. Наистина, това едва ли ще спре спада на икономиката още през третото тримесечие, но са 
заложени основите за растеж през 2014 година. 
Основи за бъдещ растеж постепенно полага и Португалия, коятопрез последните седмици привлече вниманието най-
вече с избухналата правителствена криза. Поради тази причина на втори план останаха положителни новини като 
увеличаването на износа от март до май с 5,7 % спрямо същия период на миналата година (износът извън ЕС е нараснал 
с цели 12 %) и намаляването на дефицита по външнотърговския баланс с близо една трета. 
Разбира се, посочените отделни факти още не са гаранция за края на рецесията и (още повече) - за разрешаване на 
кризата с безработицата, която е най-острият проблем в еврозоната.  
Все повече обаче стават предпоставките за коренен прелом и начало на последователен икономически подем.  
 


