Вестник Сега
√ НОИ отчете почти пълно изсветляване на пазара на труда
С повече от 300 000 са се увеличили осигурените през летния сезон
Неочаквани положителни тенденции на пазара на труда отчита НОИ през третото тримесечие на 2013 г., показват
данните за макроикономическите показатели на социалното осигуряване. Според тях средният брой на осигурените се е
увеличил с почти 310 000 души и стига до 2.934 млн. души от 2.643 млн. лв. тримесечие по-рано. За сравнение третото
тримесечие на 2012 г. спрямо второто почти нямаше ръст на осигурените, които бяха около 2.74 млн. души. А
увеличените до почти 3 млн. осигурени гонят показателите отпреди кризата.
Обяснение за рекордния ръст на хората, които внасят в НОИ, трудно може да се намери в сезонната заетост, тъй като
според данните на националната статистика заетите са се увеличили само с около 70 000 души - до 3.01 млн. от 2.94 млн.
през второто тримесечие. Това е по-малко, отколкото през лято 2012 г., когато ръстът на заетите за периода е бил с около
104 000 души.
Единственото логично обяснение е в евентуално изсветляване на пазара на труда, след като броят на осигурените почти
се доближава до заетите, отчетени от статистиката. По време на кризата имаше периоди, в които разминаването беше с
повече от 300 000 души. Според експертите това са българи, които имат доходи, но не внасят осигуровки. През 2012 г.
имаше масирани проверки на трудови инспектори и данъчни по морето точно за работа на черно, които може да са дали
ефект през миналия летен сезон. В последните години тези проверки са приоритет за трудовите инспектори заедно с
неизплатените заплати.
Част от ръста на осигурените може да се обясни и с увеличение на субсидираната заетост от средата на м.г. Агенцията по
заетостта все още не е готова с данните за тенденциите при нея, но служебният кабинет отпусна допълнителни 30 млн.
лв. за националния план за действие по заетостта. Ударно трябваше да се усвояват и евросредства по оперативната
програма "Развитие на човешките ресурси". Схемите за субсидирана заетост позволяват на работодатели, които са имали
неосигурени работници, да ги назначат за определени периоди от време с пари от бюджета или с евросредства.
Шефката на социалната комисия и депутат от "Коалиция за България" Корнелия Нинова пък се похвали вчера, че
работните места през третото тримесечие на 2013 г. се увеличили с 47 000 спрямо второто. Тя използва цифрите като
аргумент, че червените са започнали да изпълняват предизборното си обещание за разкриване на нови 250 000 работни
места. "Но те не могат да се разкрият за 6 месеца. Ще работим за тяхното разкриване. Това е едно от ударенията за
следващия парламентарен сезон", заяви Нинова пред БНТ. На практика обаче 47 000 нови работни места са достатъчно
малко и спокойно могат да се обяснят със сезонната и субсидираната заетост, което означава, че голяма част от тях са
непостоянни.
ЕФЕКТ
Ръстът на осигурените и увеличените през 2013 г. изисквания за стаж и възраст са успели да намалят драстично
коефициента на зависимост на пенсионерите от работещите през третото тримесечие на м.г. 100 работещи са изхранвали
по-малко от 75 пенсионери. Толкова нисък коефициент на зависимост не е имало от години. От началото на 2012 г. той
не пада под 80 към 100, а през първото тримесечие на 2013 г. дори беше минал 88 към 100. Средният брой пенсионери
за тримесечието е 2.19 млн. души, почти колкото през второто тримесечие. През първото броят им беше 2.2 млн.
Вестник Капитал Daily
√ Държавен подарък за Коледа
Министреството на финансите предлага да облекчи режима за производителите и търговците на акцизни стоки
Значително занижен и улеснен контрол от страна на държавата. Това е коледният подарък, който са напът да получат
производителите и търговците на акцизни стоки, ако правителството одобри предложенията за нова наредба за
измервателните уреди. С нея се облекчава контролът върху производството и складирането на стоки като тютюн, алкохол
и горива (т.нар. Наредба №3). Проектодокументът се е появил на интернет страницата на Министерството на финансите
(МФ) в последния работен ден преди коледните празници. Така в началото на годината иначе важният проект вече е в
архивите, а не в текущите документи на сайта на ведомството, и на практика е станал трудно откриваем.
Наредбата определя къде, колко и какви измервателни уреди трябва да монтират компаниите, които търгуват или
произвеждат акцизни стоки (цигари, алкохол и горива) в своите данъчни складове (виж карето). Информацията от тях
трябва да се предава в реално време към митниците. С новата наредба отпада задължението за пломбиране на голяма
част от контролните точки на тези складове като сервизни отвори на съдовете за съхранение на акцизни стоки,
монтирани под земята отдушници, тръбопроводи... Основният мотив, с който се разхлабва контролът, е по-малко
административна тежест за бизнеса. В проектодокумента е посочено още, че основната цел на въведената преди три
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години наредба - увеличаване на бюджетните приходи, не е постигната, а освен това тя затруднявала митническите
органи.
Промяната в режима обаче може да се окаже и нож с две остриета. Защото дори и да предположим, че преди държавата
е вървяла в едната крайност - свръхконтрол, сега залита в другата. Така, вместо да облекчи бизнеса, рискува да влоши
още повече събираемостта на акцизите, която и без това през миналата година се влоши. Освен това държавата на
практика се отказва от възможността да получава информация с аргумента, че не може да я обработва. А и повечето
компании отдавна са изпълнили изискванията на държавата за измервателни уреди, т.е. бизнесът вече е похарчил
нужните средства за уредите.
Няколко седмици по-рано Министерството на финансите предложи и промени в друг ресорен закон - този за митниците.
С него пък се намаляват глобите за митнически нарушения с акцизни стоки (като контрабандата) и изискването
служителите на агенцията да декларират имотното си състояние.
Бързото олекотяване
Новите нормативни текстове не са се материализирали предколедно без помощта на бизнеса.
"От много години имаме спор с митниците, че има твърде много контролни точки не само на входа и на изхода, но и
вътре в склада", коментира Андрей Делчев, председател на Българската петролна и газова асоциация. По неговите думи
това усложнява и оскъпява работата на петролните компании и горивата за крайните клиенти. Ако например е
необходимо разпломбиране, по една или друга причина трябва задължително да се изчака присъствието на служител на
агенцията, която няма капацитет да го извърши толкова бързо, обяснява той. Едновременно сега се изисква и огромно
количество информация, която трудно се обработва от митниците. При приемането на наредбата по времето на ГЕРБ
асоциацията води дори дело срещу текстовете, което обаче беше загубено от бизнеса. "Сега при последните разговори
Министерството на финансите се възприе нашата теза", коментира Андрей Делчев.
По думите на Делчев инициативата за промяна на наредбата започва в средата на ноември. Проведена е и обща среща
между държавата и другите засегнати бизнеси – на производителите и търговците на алкохол и цигари. Стига се до
извода, че е по-конструктивно разговорите да текат по браншове. Така търговците на горива провеждат срещата си през
декември. По думите на Делчев нещата са се случили доста бързо (все пак на 20 декември Министерството на финансите
излиза с готови проектотекстове на наредбата). Или точно обратното на политиката на бившия шеф на митниците Ваньо
Танов, когато се е гледало много подозрително на всяко едно предложение на бранша. По думите на Делчев петролният
бранш е получил разбиране както на ниво ресорно министерство и митници, така и на ниво правителство, като разговор
е имало и с вицепремиера Даниела Бобева, която е била запозната и с други проблеми на бизнеса. "Контролът не се
отслабва, а се прави по-ефективен", обобщава Делчев.
(Д)ефект
Потенциалният проблем с въвеждането на изцяло нова наредба обаче е, че ефектът може да е не толкова облекчаване
за бизнеса, колкото загуба на още приходи от акцизи (които са вторият най-голям източник на постъпления в бюджета).
Още повече че текстовете на новата разпоредба са разписани много по-общо, отколкото предходната, а това предполага
повече субективна преценка.
Промените в наредбата поставят и въпроса дали по този елегантен начин няма да бъдат решени проблемите на "Лукойл
България", която беше в открит ожесточен конфликт с бившия директор на митниците Ваньо Танов. През лятото на 2013
г. Върховният административен съд отхвърли на първа инстанция жалбата на "Лукойл България" срещу изискването за
поставяне на измервателни уреди на всички входни и изходни точки по нефтопровода, който е свързан с общо 6
петролни бази - Карнобат, Стара Загора, Пловдив, Ветрен, Ихтиман и Илиенци. Изходът от делото е от ключово значение
за другото дело, което компанията води срещу решението на Агенция "Митници" за отнемане на лиценза за данъчен
склад за нефтопровода. Второто бе временно спряно, защото "Лукойл България" реши да оспорва по принцип
монтирането на измервателни уреди по всички точки на вход и изход по нефтопровода, тъй като това товари компанията
с разходи. Пред съда от компанията са заявили, че монтирането им ще струва 1 млн. лв., като са изтъкнали аргумента, че
при обсъждане на наредбата членове на работната група са предложили да се търси алтернативно решение.
Какво отпада
При горивата например основната цел става подаването на информация от измервателните уреди към митниците
основно на входа и на изхода на склада, а движението на горивото вътре в него вече няма да се следи. През октомври
2012 г. Агенция "Митници" въведе изискване данъчните складове за горива да имат измервателни уреди на всяко място,
откъдето може да се зареждат суровини, и след това те да се извеждат към клиенти на собственика на склада. Тогава
митниците твърдяха, че това е начинът да се пресекат опитите за нелегално извеждане на горива, които впоследствие да
се пласират на пазара на по-ниски цени, без да са обложени с акцизи и ДДС. Срокът за поставяне на тези измервателни
устройства беше 31 март 2013 г. Отпада и текстът, който изисква, ако един данъчен склад попада на територията на
повече от едно митническо учреждение, се контролират и местата, където енергийните продукти преминават от
нефтопровода към прилежащите му складови бази. Разпоредбата засягаше основно "Лукойл България", тъй като
търговецът разполага с шест бази, разположени на пътя на тръбата, която доставя количества от бургаската рафинерия
"Лукойл Нефтохим" до базата й в София.
Държавата облекчава и контрола върху производителите на алкохол и на цигари. Отпада изискването обемът и
алкохолното съдържание при производството на етилов алкохол да се мерят при температура от 20 градуса по Целзий.
То се определяше като спорно дори и от някои митничари, но заедно с него са направени и още облекчения. Винпромите
например няма да са задължени да купуват допълнителни уреди, които да мерят алкохолния градус в контролните
точки. Вместо това измерването ще става в лаборатория. Миналата година при монтирането на уредите производители
на алкохол влязоха в спор с митниците, защото не измервали точно.
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При тютюнопроизводителите отпада изискването за измервателни уреди на местата, където се реже тютюнът и се
опаковат цигарите.
√ "Трейс груп холд" спечели нова поръчка за над 15 млн. евро в Сърбия
Компанията ще строи 22-километрова пътна отсечка на първокласен път
Държавна строителна поръчка за 15.3 млн. евро спечели "Трейс груп холд" в Сърбия, съобщиха от дружеството след
подписването на договор с възложителя. Това е вторият голям обект, който българската компания ще изпълни там, като
така се утвърждават позициите му на чуждия пазар. И през тази година "Трейс" ще бъде активна в търсенето на бизнес в
чужбина, като големи надежди се възлагат на големи инфраструктурни конкурси в Чехия и Алжир.
Новият обект - по-лесен от предишния
Новият обект, който "Трейс груп холд" поема в западната ни съседка, представлява 22-километров първокласен път. Той
е част от магистрала Е-80 - между Бела Паланка и Пирот, като изграждането му се финансира от Европейската банка за
възстановяване и развитие. Строителството включва изграждането на 5 моста, един от които над река Нишава, както и
участък от жп линия с дължина 258 метра. "Имаме опит и смятаме, че ще се справим качествено и в срок със заданието",
коментира Николай Вълев, изпълнителен директор на "Трейс интернешънъл", който ръководи международните проекти
на компанията. Според него обектът е по-лесен за изпълнение от този край българо-сръбската граница, който
представлява изграждането на отсечка от магистрала Е-75. Там българският строител изпълнява един от стратегически
важните проекти за съседната държава, финансиран с 33 млн. евро от Европейската инвестиционна банка, Европейската
банка за възстановяване и развитие, Световната банка и бюджета на Република Сърбия. Работата по това трасе все още
не е приключила и е затруднена както от трудности по терена, така и от забавяне на процедури по отчуждаване на имоти
по трасето.
За някои от специфичните елементи на новия обект ще бъдат наемани подизпълнители, обясниха от "Трейс груп холд" и
обявиха, че покрай новия обект ще се разкрият допълнителни работни места. Ще бъдат наемани сърби и българи,
живеещи в Западните покрайнини.
Подписвайки договора за изпълнение на втори голям обект, българският строител вече има самочувствието, че е пробил
на пазара в съседната държава. Оттук нататък амбицията е да се печелят нови поръчки не само в областта на пътната
инфраструктура, но и във ВиК инженеринга, изграждането на пречиствателни станции и депа за отпадъци. "Трейс груп
холд" има три фирми, работещи на територията на Сърбия, които се занимават с изследване на спецификите на местното
законодателство, което помага в подготовката за конкурсите. По подобен начин се работи и на другите пазари, към които
дружеството се е устремило. От ръководството му не крият, че очакват скоро новини от Чехия, както и от Алжир, където
се чака стартирането на голям жп обект. Погледът е насочен още към Русия, Азербайджан, Северна Африка. Като найтрудни от "Трейс груп холд" определят пазара в Близкия изток и Катар.
Дружеството ще прави обратно изкупуване на акции
Междувременно стана ясно, че дружеството ще се впусне в обратно изкупуване на акции. Това предстои да се гласува на
общо събрание на акционерите. Предложението е да се извърши обратно изкупуване на до 3% от емитираните акции,
като ценовият диапазон на покупките да бъде между 3 и 9 лв. на акция. Във вторник на Българската фондова борса
акциите на дружеството се търгуваха с повишение на цена от 3.97 лв. средно за лот. Последният отчет на "Трейс груп
холд" към края на третото тримесечие на миналата година показа 180.7 млн. лв. приходи и нетна печалба в размер на 7.2
млн. лв.
√ България с рекорден дял на зелената енергия
Предварителни данни за 2012 г. оборват опасенията за неизпълнение на целите в ЕС
Навлизането на енергия от възобновяеми източници (ВЕИ) в България изпреварва стремглаво предвижданията и
междинните европейски цели, показват последните изчисления по проект, финансиран от Европейската комисия. През
2012 г. делът на ВЕИ в брутното крайно потребление на енергия в страната (електричество, енергия за отопление,
охлаждане и транспорт) е достигнал 17.7%. Това е предварителната оценка на френската организация "Обсерватория на
възобновяемата енергия" (Observ'ER), която публикува тези данни по проекта EurObserv’ER Barometer. За сравнение междинната цел на България за 2011-2012 г. е 10.72%, а до края на края на 2020 г. трябва да бъдат отчетени 16%. Такива
са българските ангажименти според европейското законодателство за насърчаване на ВЕИ.
На практика данните оборват опасенията на инвеститорите в зелена енергия, че България няма да изпълни
ангажиментите си към ЕС и че от това може да последват санкции. Засега се получава точно обратното – при по-ниско
потребление на енергия и нараснали зелени мощности България едва ли ще има проблем с целите до края на
десетилетието.
Три причини
Въпреки че предстои изследователите да представят подробна разбивка кои източници и технологии за спомогнали за
резкия напредък, три са вероятните причини за преизпълнението на целите – общият спад на консумацията на енергия,
фотоволтаичният бум и големите снеговалежи преди две зими. Според данни на Националния статистически институт
(НСИ) между 2011 и 2012 г. енергийното потребление е спаднало с 800 хил. т. нефтен еквивалент (около 9.3 гигаватчаса),
което автоматично означава по-висок дял на ВЕИ, дори енергията от тях да не нараства в абсолютни стойности.
Слънчевите централи са втората причина. В края на 2011 г. в България работеха около 130 "фотоволтаични" мегавата, а
година по-късно те вече са 1040 мегавата. Най-много слънчеви паркове бяха пуснати през първата половина на 2012 г.,
когато стана ясно, че от 1 юли преференциалните тарифи ще са много по-ниски, а държавата ще определи нулеви
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капацитети за присъединяване на нови централи след тази дата. Освен това на световните пазари цените на
фотоволтаичните модули бяха спаднали с 40% и това също стимулира инвестициите.
Обилните валежи от сняг и дъжд, които през февруари 2012 г. доведоха до трагедията в с. Бисер, осигуриха вода за
язовирите и хидроелектрическите централи. През 2012 г. са произведени от ВЕЦ 26 хил. т. нефтен еквивалент повече
спрямо предходната година, показва данни на НСИ.
По-мащабните тенденции
Европейският съюз си постави за цел до 2020 г. поне 20 на сто от потреблението на енергия в общността да се покрива от
ВЕИ, като според "възобновяемата" обсерватория през 2012 г. този дял вече е 14.4%. Напредъкът е основно заради
отчетеното преизпълнение на междинните цели в Швеция (53.4 вместо 41.6%), Финландия (36.4 вместо 30.4%), Германия
(12.4 вместо 8.2%) и Испания (16.7 вместо 11%). От Observ'ER обясняват резките скокове отчасти със статистически
трикове - през 2012 г. повече държави са отчели потребление на биогорива, което отговаря на критериите за устойчивост
(например те да не са произведени от територии с ценна естествена растителност). Така тези горива, произвеждани и
консумирани и по-рано, вече могат да бъдат счетени за ВЕИ.
Друг фактор е по-суровата зима преди две години, което е предизвикало по-голяма употреба на дървесина (биомаса) за
отопление на Стария континент. Изследователите отчитат и общия ръст на вятърните и слънчевите инсталации, както и
при централите на биогаз и биомаса. Според френската обсерватория при водните централи в Европа се наблюдава
стабилизиране на инсталираните мощности.
√ София може да има зелен град
Столичната община набира идеи за изграждане на екоселище
Екоселище от сгради с почти нулева консумация на енергия и с възможност за изграждане на къщи от типа "направи си
сам" върху терен от 93 декара. Това е международният проект, в който Столичната община участва, а общинската управа
вече даде началото на архитектурен конкурс и до края на февруари трябва да бъде избрана бъдеща концепция на
селището.
Конкурсът е част от двегодишния проект MILD HOME, финансиран от оперативна програма за транснационално
сътрудничество "Югоизточна Европа 2007 - 2013", изпълняван в консорциум от партньори от седем държави (Италия,
Австрия, България, Румъния, Гърция, Сърбия и Унгария). Всяка страна трябва да разработи подобен модел, като използва
единствено екологични строителни материали, добити в непосредствена близост до имота, и възобновяеми източници
на енергия. Печелившите проекти на всяка държава ще бъдат представени на обща изложба на всички партньори през
март. Четири от разработките ще бъдат доразвити, а поне две от тях - впоследствие и реализирани.
Архитектурни конкурси по проекта стартираха още през миналата година в Италия, Сърбия и Румъния.
Зеленият град
Избраната територия за София е на два километра от околовръстния път, разположена до село Мрамор в район
"Връбница". Основната функция на екоселището е жилищна, но ще бъдат предвидени места за работа, отдих, спорт и
сгради с различен режим на ползване.
Според конкурсните условия в селището ще бъдат изградени сгради от три типа - половината ще са жилищни клъстери,
20% от къщите ще бъдат предназначени за отдаване под наем, а 30% - собственост на частни лица. Осигуряването на
енергия за потреблението в сградите ще бъде в максимална степен от ВЕИ. За достъп до малкия град освен
съществуващите транспортни връзки ще бъдат изградени и нови, а основното движение в селището трябва да бъде с
велосипеди и пеша. Автомобилният транспорт ще бъде ограничен до електромобили.
Предвижда се изграждане и на здравен център, аптека, търговски обекти и магазини, включително места за забавление,
култура, спорт и отдих. Важно условие е за всички съществуващи обекти да бъдат използвани екологични материали с
възможност за рециклиране и повторно ползване. Ще бъдат изградени и фотоволтаична система, соларни колектори за
топла вода и мрежа за пречистване и събиране на дъждовни води.
Избор на проектант
Приоритет в заданието към проектантите е екологията, а на следващо място - природосъобразното строителство. Право
на участие в конкурса имат инженери, дизайнери, архитекти и студенти в тези специалности, както и юридически лица,
развиващи дейност в сферата. Крайният срок за подаване на предложения е до 21 февруари, като резултатите ще бъдат
обявени седмица по-късно - на 28 февруари. След избора на проект ще се търсят бизнес партньори за реализацията му.
Авторът на печелившия проект ще сключи тримесечен договор за 12 хил. лв. със Столичната община за подробна
разработка на предложения от него модел. Наградите за класираните на второ и трето място проектанти са публикации в
медии и участия в местни срещи, като вторият проект ще представи предложението си и на технологичния панаир
"Кострума" в Будапеща. Според условията на конкурса и трите модела стават собственост на Столичната община и с
техните автори ще бъде сключен договор за предоставяне на авторски права за срок от 10 години, считано от датата на
оповестяване на резултатите от класирането.
√ Европейските пазари доближиха петгодишни върхове
Спадът на безработицата в Германия даде кураж на инвеститорите
Европейските пазари отново нараснаха до петгодишни върхове във вторник, подпомогнати от силното представяне на
страните от периферията на еврозоната и най-вече неочаквано добрите данни за заетостта, отчетени в Германия. След
като бяха затворени в понеделник заради празници, скандинавките пазари бързо наваксаха и осигуриха едни от найпечелившите акции за деня.
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Броят на безработните в най-голямата европейска икономика е достигнал най-ниските си нива от две години през
декември. През миналия месец германците без работа са намалели с 15 хил., след като през ноември имаше увеличение
с 9 хил. Тези новини спомогнаха на общоевропейския индекс FTSEurofirst 300 да напредне с 0.5% до 1315.86 пункта. Това
е само с 0.3% под 5.5-годишния връх, достигнат в първия търговски ден на 2014 г.
"Неочакваният спад на германската безработица беше достатъчен, за да изкуши инвеститорите да поемат риск,
тествайки скорошните пазарни корекции", коментира пред Reuters Тоби Морис, старши брокер в CMC Markets.
Оптимизмът обхвана всички европейски пазари, като индексът на испанските сини чипове поскъпна за втори пореден
ден с 1.6%. Най-големият печеливш беше строителната компания Sacyr, чиито акции напреднаха с 5.8% след
споразумение с властите по въпроса с разширяването на Панамския канал.
Денят беше добър и за банките в Испания, като книжата на Banco Popular поскъпнаха с 5.5%. Пазарите в страната бяха
подкрепени от добрите данни за реалната икономика, публикувани в понеделник. "Испания трябваше да направи
огромни промени, но се справи, и резултатите вече започват да се виждат. Това е демонстрация за успешно провеждане
на реформи", отбелязва Ник Ксандърс, анализатор в BTIG. Пазарите в съседна Португалия също напреднаха, достигайки
тригодишен връх.
Сред най-печелившите компании беше датската група Moller-Maersk, чиито акции поскъпнаха с 4.2% след продажбата на
49% от най-голямата датска търговска верига Dansk Supermarked (още на стр. 18). Книжата на шведския
автопроизводител Volvo поскъпнаха с 4% заради нарасналите продажби на камиони в Северна Америка. Много
анализатори очакват още по-голям ръст на пазарите с постепенното възстановяване на търговските обеми след
празничната ваканция.
Вестник Монитор
√ България изпълни целта си за зеления ток 8 г. по-рано
Делът на енергията от ВЕИ стигна 17,7%
Великобритания и Белгия в пъти под заложените им проценти
Делът на енергията от възобновяеми източници в България през 2012 година е достигнал 17,7 на сто от общо
потребената, показва статистиката на EurObserv'ER по проект, подкрепян от Генерална дирекция „Енергетика” към
Европейската комисия. Според тези данни още през 2012 година страната ни е преизпълнявала заложения в
европейските директиви дял от 16% до 2020 година, съобщи Investor.bg. Освен България единствено Швеция
преизпълнява целите си.
Точно през 2012 г. по времето на ГЕРБ беше допуснат бумът на зелени централи у нас. От 2009 до 2012 г. у нас са
присъединени 1650 мегавата ВЕИ централи.
80% от тях буквално за два-три месеца преди 1 юли
От тях вятърните централи са 675 мегавата, а фотоволтаичните централи – 976 мегавата. През 2009 г. вятърните и
фотоволтаичните централи са били 341 мегавата. Големият бум беше в периода януари-юни и основно последните два
месеца преди новото ценово решение, за което беше ясно, че ще намали драстично тарифите.
В резултат на това производството на електроенергия от ВЕИ е отчело ръст от 40% през 2012 г. спрямо 2011 г.
Увеличението в генерацията на зелен ток у нас продължи и през първите три месеца на 2013-а, когато ръстът беше с 51%.
Като цяло данните от проучването на EurObserv'ER показват, че всички страни от ЕС постигат напредък през 2012 година.
Общият дял на енергията от възобновяеми източници в общността се повишава до 14,4%, спрямо 13,1% през 2011
година. Целта на ЕК е до 2020 година 20% от потребяваната енергия да бъде произведена от възобновяеми източници.
Освен това дотогава с 20% трябва да са намалели емисиите въглероден диоксид и енергийната ефективност да се е
повишила със същия процент.
От статистиката е видно, че повечето държави се приближават към целите си. Най-бавно се движи Малта. През 2012
година страната е постигнала едва 0,3-процентен дял на енергия от възобновяеми източници, а целта є е 10% до 2020
година.
Сред изоставащите са още Великобритания – 4% през 2012 година при задължение от 15% през 2020 година. Белгия пък е
постигнала дял на „зелената” енергия от 4,4%, докато заложените цели са за 14% до 2020 година.
От EurObserv’ER отчитат ръст на произведената енергия от соларни и фотоволтаични централи, както и употребата на
биогаз. Развитие отбелязва и производството на енергия от биомаса. В същото време обаче производството от водните
централи остава почти без промяна.
Увеличаването на дела на енергията от възобновяеми източници е факт и благодарение на свитото потребление на
енергия през 2012 година. Това е ефект от рецесията, отбелязва институтът.
Междувременно изданието EurActiv съобщи, че Брюксел се готви да реагира на голямата разлика между енергийните
цени в Европа и в САЩ, позовавайки се на документ на ЕК. Темата ще бъде обсъдена по време на заседанието на
лидерите на общността през март.
Цените на еленергията в ЕС са четири пъти по-високи от тези в САЩ, а природният газ в общността е двойно по-скъп.
От ЕК обаче предупреждават, че това състояние може да забави въвеждането на мерки за подобряване на енергийната
ефективност в общността, а в САЩ тези действия да се активизират. Брюксел прогнозира известно покачване на цената
на електричеството и природния газ в САЩ през следващите месеци. Причина за това ще бъдат разходите за опазване на
околната среда, които добиващите шистов газ компании ще трябва да плащат.
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√ Онлайн продажбите с една пета нагоре
Дрехите остават най-купуваната стока по интернет
Бум на сайтовете за бизнес през мрежата
Ръст на продажбите по интернет с една пета ще отчетат тази година онлайн магазините. Прогнозата идва на фона на
скромното увеличение на оборотите в търговията на дребно у нас. Според експертите на хостинг компанията
„СуперХостинг.БГ“ потенциалът на бранша позволява той да расте в пъти през следващите години.
Най-продаваната стока по интернет са дрехите, сочи още статистиката на компанията. След тях са туристически услуги,
книги и техника, като очакваме тази тенденция да се запази, като сайтовете за групово пазаруване също са много
популярни. Анализът на „СуперХостинг.БГ“ посочва още, че има ръст в броя на интернет магазините през 2013 г. В
статистиката се посочва, че те са достигнали една пета или 17,47% от всички използвани интернет системи.
Справка в Български брояч на посещения на български сайтове показва, че сред сайтовете за пазаруване, в които влизат
най-много хора, са сайтове за продажба на автомобили, имоти, компютри, мобилни апарати, аксесоари и др. Сред найпредпочитаните онлайн магазини са за групово пазаруване и такива, в които продаваме собствени вещи.
Увеличението при онлайн магазините ще бъде движено основно от факта, че все повече малки и средни фирми създават
такива сайтове, обясняват специалисти. Друг важен фактор е, че все повече традиционни търговци създават и онлайн
магазини, като допълнение към своята офлайн дейност. От сектора посочват, че двете много добре се преплитат, защото
клиентът може както да намери бързо стоката по интернет, така и да отиде и да я види на място.
За по-малките нишови проекти - като специализирани материали или практикуващи свободни професии обаче, е поизгодно да създадат само онлайн магазин.
Разходите са много по-ниски и аудиторията, до която може да се достигне, е много по-голяма.
Данни на Евростат от края на декември показват, че 54% от домакинствата в България имат достъп до интернет през
миналата година спрямо 95 на сто в Холандия, 94% в Люксембург и 93% в Дания и Швеция.
Достъпът и използването на глобалната мрежа от населението на ЕС са нараснали през тази година. 79% от
домакинствата са имали достъп до интернет, а 76% - до широколентов интернет, спрямо съответно 55% и 42% през 2007
г., се посочва още в информацията на статистическата служба.
Вестник Стандарт
√ 1,8 млн. вакантни работни места в ЕС, в България само 4
Брюксел. 1,8 милиона вакантни работни места са регистрирани на територията на Европейския съюз, от които само 4
позиции се намират в България, сочат данни в сайта на мрежата за посредничество и информация при намиране на
работа "Европейски услуги за заетост".
Според информацията фрмите и работодателите от Евросъюза, които търсят да наемат работници са над 32 500.
Най-много вакантни работни места в ЕС са регистрирани във Великобритания - над 1,2 милиона. В Германия има обявени
над 290 хиляди свободни работни места. В Белгия вакантните работни места са над 63 хиляди, в Швеция - над 44 хиляди,
във Франция и Австрия по около 32 хиляди. В Исландия има 32 свободни места, в Лихтенщайн - 40, в Естония - 50, а наймалко -в България - обявени едва 4 вакантни работни места за хора, търсещи работа на територията на ЕС.
В страните от ЕС, в които хората най-масово търсят работа челно място заема Испания - с около 318 хиляди безработни,
които с помощта на програмата "Европейски услуги за заетост" търсят препитание в Евросъюза. На второ място наймасово търсят работа хората от Италия - над 185 хиляди души.
Следват Португалия и Румъния - по около 85 хиляди безработни, Полша - 63 хиляди, Германия - 46 хиляди, Гърция - 42
хиляди, Франция - 41 хиляди, България - над 33 хиляди. Според данни на програмата "Европейски услуги за заетост" - над
126 хиляди души търсят работа в областта на администрацията, икономиката и правото. В сферата на покупкопродажбите има 84 хиляди кандидати за работа, а в хотелския и ресторантьорски бизнес кандидатите са около 81
хиляди, за техническа поддръжка - 76 хиляди, в сферата на информационните технологии - около 52 хиляди, в
строителството - 47 хиляди, в транспорта - 44 хиляди и в областта на промишленото производство - около 39 хиляди.
Сред най-често срещаните квалификации на хората, които търсят работа са "Управление на проекти" - над 154 хиляди
души, в областта на проучването и изследването - над 147 хиляди, в областта на управлението - 126 хиляди, в областта на
телекомуникациите - над 70 хиляди, счетоводители и касиери - около 40 хиляди, дизайнери - около 35 хиляди.
Над 1150 компании търсят системни инженери и програмисти в ЕС, около 870 фирми търсят готвачи, други 810 търсят
сервитьори и бармани. Машинни инженери и техници се търсят от 736 компании, продавачи се търсят от 680 компании,
електроинженери и техници - от над 550 компании, сочат данни на мрежата "Европейски услуги за заетост".
Вестник Дневник
√ Министерството на финансите предлага облекчен контрол върху акцизните стоки
Министерството на финансите предлага да се занижи и улесни контролът от страна на държавата върху
производството и складирането на стоки като тютюн, алкохол и горива. Това се вижда от проекта за нова
Наредба 3 на ведомството, която е публикувана на интернет страницата в последния работен ден преди
празниците.
Наредбата определя къде, колко и какви измервателни уреди трябва да монтират компаниите, които търгуват или
произвеждат акцизни стоки (цигари, алкохол и горива) в своите данъчни складове. Информацията от тях трябва да се
предава в реално време към митниците. С новата наредба отпада задължението за пломбиране на голяма част от
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контролните точки на тези складове като сервизни отвори на съдовете за съхранение на акцизни стоки, монтирани под
земята отдушници, тръбопроводи... Основният мотив, с който се разхлабва контролът, е по-малко административна
тежест за бизнеса. В проектодокумента е посочено още, че основната цел на въведената преди три години наредба увеличаване на бюджетните приходи, не е постигната, а освен това тя затруднявала митническите органи, съобщава
"Капитал Daily".
Според изданието на практика държавата се отказва от възможността да получава информация с аргумента, че не може
да я обработва. В допълнение повечето компании отдавна са изпълнили изискванията на държавата за измервателни
уреди, което означава, че бизнесът вече е похарчил нужните средства за уредите.
Няколко седмици по-рано Министерството на финансите предложи и промени в закона за митниците, с които се
намаляват глобите за митнически нарушения с акцизни стоки.
Според Андрей Делчев, председател на Българската петролна и газова асоциация, контролът не се отслабва, а се прави
по-ефективен. Промените са били обсъдени с представители на съответните браншове, се разбира от думите му.
Промените в наредбата поставят и въпроса дали по този елегантен начин няма да бъдат решени проблемите на "Лукойл
България", която беше в открит ожесточен конфликт с бившия директор на митниците Ваньо Танов. През лятото на 2013
г. Върховният административен съд отхвърли на първа инстанция жалбата на компанията срещу изискването за
поставяне на измервателни уреди на всички входни и изходни точки по нефтопровода, който е свързан с общо 6
петролни бази. Изходът от делото е от ключово значение за другото дело, което компанията води срещу решението на
Агенция "Митници" за отнемане на лиценза за данъчен склад за нефтопровода.
investor.bg
√ След шест години преждевременно напусналите училище трябва да са под 11%
Стратегията за учене през целия живот насърчава професионалната квалификация в технически специалности
Очаква се към 2020 година ученето през целия живот да се превърне в реалност за всички български граждани.
Конкретни резултати се очакват при повишаването дела на обхванатите в предучилищно възпитание. Те трябва да
нараснат от 87,8% през 2012 година на 90% през 2020 година.
Това е записано в приетата от правителството Национална стратегия за учене през целия живот 2014-2020 г., съобщават
от пресцентъра на кабинета.
Сред заложените цели е намаляването на преждевременно напусналите образователната система от 12,5% на под 11%,
както и намаляване дела на четвъртокласниците със слаби постижения при външното оценяване.
До 2020 година ще се цели и увеличаването дела на завършилите висше образование, както и на придобилите степен на
професионална квалификация в областите „Информатика”, „Техника”, „Производство и преработка” и „Архитектура и
строителство”.
Финансирането на стратегията ще се осъществява със средства на държавния бюджет, на европейските фондове и
програмата на Европейския съюз „Еразъм+“, както и чрез дарения, спонсорство и други източници.
Стратегията включва всички области на ученето и е адресирана до предучилищното възпитание, общото училищно
образование, професионалното
обучение, висшето образование, продължаващото обучение за възрастни,
валидирането на резултати от неформално обучение и самостоятелно учене.
Сред целите на националната политика за развитие до 2020 г. са високото ниво на знанията, възможността за иновации,
адаптивността спрямо промените в естеството на работата и пълното социално включване.
√ Нова дирекция ще отговаря за обществените поръчки в Главна инспекция по труда
Създават се 28 териториални инспекции по труда, които да осъществяват контрол във всички области на
страната
Създава се Главна дирекция „Инспектиране на труда” с 28 териториални дирекции „Инспекция по труда” към
Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда” (ГИТ), реши кабинетът на първото си заседание за годината.
Правителството прие нов устройствен план на ГИТ, като създаде дирекцията в специализираната администрация на
ведомството, съобщиха от пресслужбата на Министерски съвет.
Новите 28 инспекции по труда ще осъществяват контролните функции на агенцията във всички области на страната.
С промените ще се увеличат инспекторите по труда, което трябва да доведе до повишаване на броя на контролираните
обекти.
С друга промяна в структурата на агенцията се създава Дирекция „Обществени поръчки и управление на собствеността” в
общата администрация. В нея централизирано ще се осъществяват действията по обявяване, провеждане и контрол по
изпълнението на обществените поръчки, обявени от агенцията.
С приетия нов Устройствен правилник на „Главна инспекция по труда” се цели подобряване на работата на Агенцията и
повишаване на ефективността на контролните й функции при запазване на числеността й, уточняват от пресцентъра на
кабинета.
√ Инвестициите в бизнес имоти за пръв път от 2007 г. ще надвишат 1 трлн. долара
Скоростта, с която се подобрява доверието в пазара на бизнес имоти, изненадва много анализатори
Обемът на инвестициите в бизнес имоти в глобален мащаб ще нарасне с 10-15% през 2014 г. до над 1 трлн. долара –
ниво, невиждано от 2007 г. насам, прогнозират от консултантската компания Cushman&Wakefield.
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През 2013 г. обемът на инвестициите е нараснал с малко над 8 на сто до приблизително 980 млрд. долара. Компанията
скоро ще е готова с окончателната оценка.
„Нарастващият оптимизъм и засилващата се активност, които наблюдаваме в много региони, се коренят във вярата, че
глобалната икономика ще премине през спокойни води през тази година, както и че се работи по справянето с
финансовите дисбаланси. Това доведе до увеличаване на апетита за риск на инвеститорите и на засилване на интереса
към вложенията в чужбина, особено на второстепенни пазари, както и на стесняване на разликата между доходността от
инвестициите в първокласни и второкласни активи“, коментира Дейвид Хъчинс, който оглавява звеното за пазарни
проучвания на компанията в Европа, Близкия Изток и Африка.
Скоростта, с която се подобрява доверието в пазара на бизнес имоти, изненадва много анализатори и повдига някои
въпроси. Много експерти смятат, че в някои региони се зараждат нови балони, и прогнозират, че те ще се спукат, когато
Федералният резерв и другите централни банки започнат по-осезаемо да оттеглят паричните стимули за икономиките.
Хъчинс посочва, че затягането на паричната политика на централните банки ще се почувства най-вече от развиващите се
пазари заради оттеглянето на ликвидност. Това обаче би напомнило на инвеститорите, че трябва да останат фокусирани
върху фундаментите на пазара на имоти.
Най-значителни ръстове на обемите на инвестициите през 2013 г. се наблюдаваха в Америка, но през тази година
очакванията са да се ускорят инвестициите в Европа и Азия, посочва се в доклада. Основен двигател на ръстовете се
очаква да са трансграничните и опортюнистичните инвеститори.
Експертите прогнозират, че обемът на инвестициите в бизнес имоти в Европа ще нарасне с 13 – 15% през тази година. За
Северна и Южна Америка прогнозата е за ръст от порядъка на 18-20%, а за Азиатско-тихоокеанския регион – 5-7%, като се
уточнява, че пазарите там ще са силно поляризирани.
Телевизия България Он Еър
√ Л. Стефанов: Разпределянето на евросредствата ще е във фокуса на ЕС през 2014
Към момента България има правилна позиция по отношение на въвеждането на еврото, смята експертът по
политически науки.
Засиленият фокус през 2014 във целия Европейски съюз ще е върху разпределянето на средствата от еврофондовете,
коментира ефира на Bulgaria On Air Любомир Стефанов, доктор по политически науки и преподавател в Нов български
университет. Той допълни, че във време на отминаваща криза външната помощ или т.нар. свежи пари са добре дошли за
всяка една икономика. По думите му развитието на въпроса ще стане ясно след резултатите от евроизборите през май
тази година.
Стефанов коментира и позицията на България по отношение на въвеждането на единната европейска валута.
„Нашият интерес към еврозоната е много ясен от въвеждането на валутния борд. По отношение да въвеждането на
единната европейска валута позицията ни към момента е много добра, тъй като това е по-скоро политически, отколкото
икономически въпрос“, коментира Стефанов. Той се обоснова като допълни, че кризата в ЕС е поставила под съмнение
не стабилността и единността на еврото, а свързаните с управлението му механизми и най-вече на разпределянето на
средствата от еврофондовете.
Коалиционният съюз между социалдемократи и християндемократи в Германия ще даде глътка въздух на ЕС със
сигналите за стабилност, които изпраща, коментира още експертът. Той подчерта, че двете страни в коалицията са
подписали над 170 страници документ за управление, което е сигнал за предвидимост.
„Инвеститорите знаят какво да очакват, знаят кои са министрите, тъй като това са хора, които вече са били в
управлението. Германия няма да се откаже от Гърция, но ще стане още по-взискателна. Фактът, че южната ни съседка
залага минимален ръст след седем години на рецесия е показателен, че приложените мерки дават резултат. В този
смисъл и Германия ще настоява, те да продължат“, допълни Стефанов.
Вестник Труд
√ Министърът на образованието: Децата ни не са неграмотни, започваме реформите в система
Децата ни не са неграмотни. Те просто не са подготвени за тестовете по формата "Пиза". Точно поради тази причина
започваме реформите в образователната система и въвеждането на Дуалната система. Това каза министърът на
образованието Анелия Клисарова в предаването "Лице в лице" по bTV.
Искаме да променим Кодекса на труда и децата да могат да полагат труд, в зависимост от тяхната възраст и свързано с
тяхното обучение, и да получават възнаграждение. Така е в Германия, така е във Франция, така е в Австрия. Това са
страните с най-малко отпаднали ученици от системата, обясни тя.
Разговаряли сме и със синдикатите. Те са запознати с предложенията ни за Дуална система. Децата по тази система ще
завършат обучението си с две дипломи. Идеята е примерно два дена да се работи и три дена да се учи, или обратното.
Трябва да променим мисленето на родителите на децата и после на самите ученици. Невъзможно е Дуалната система
през 2014 година. Нормалният срок е 2015 или 2016 година, разкри Клисарова.
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Списание Мениджър
√ Млади българи ще могат да стартират собствен бизнес с европари
Безработните младежи на възраст до 24 г. ще могат да кандидатстват за финансиране, с което да стартират
собствен бизнес. Това е една от мерките по т.нар. младежка гаранция, за която страната ни се очаква да получи
100 млн. лева от Европейския социален фонд.
"Схемите за финансиране на проектите и максималният размер на отпуснатите средства са разработени от социалното
министерство", обясни шефката на ресорната комисия в парламента Корнелия Нинова (БСП).
В момента действа подобна програма, по която безработни могат да получат до 20 000 лв. за започване на бизнес.
Новата схема обаче ще бъде насочена главно към младите хора. Очаква се от младежката гаранция да могат да се
възползват българи до 24 г., които четири месеца след завършването на образованието си не могат да си намерят
работа.
"Реално схемата ще заработи, след като Европейската комисия одобри новата оперативна програма "Развитие на
човешките ресурси", откъдето ще дойдат средствата. Това ще се случи през втората половина на годината", каза зам.
социалната министърка Росица Янкова пред "Труд". Засега нямало яснота по колко пари ще могат да получат младежите
за стартиране на собствено микропредприятие.
Друга мярка по плана за т.нар. гаранция ще бъде раздаване на ваучери за обучение и квалификация.
БСП ще внесе промени в Кодекса на труда, с които да се гарантира финансиране на стажуването и чиракуването.
Държавата ще поема осигуровките на тези младежи. "Целта е да се свърже образованието с икономиката, а младите
хора да работят по специалността, която са завършили", коментира още Нинова.
Според данни на европейската статистическа служба „Евростат“ България е сред първите страни по младежка
безработица в ЕС. През второто тримесечие на т.г. без работа у нас са 28,7% от хората на възраст до 25 г.
money.bg
√ Ласло Андор: България се справя по-добре в усвояването на евросредства от Румъния
България наваксва по-бързо изоставането по отношение усвояването на европейски фондове от Румъния,
коментира комисарят по въпросите на заетостта Ласло Андор по време на пресконференция в Брюксел, предаде
БГНЕС.
„Не бива да поставяме България и Румъния на една плоскост - понякога има смисъл, но не винаги това е така", заяви
Андор и изрази надежда, че северната съседка ще успее да настигне България по отношение на усвояването на
европейски средства. Той допълни, че Румъния е страната, изправена пред най-големите предизвикателства и риск от
загуба на средства. „В този случай тя е двойка не толкова с България, а със Словакия", казва още Андор.
Това стана по време на представянето на промени в правилата за структурните, инвестиционните и Кохезионния фонд на
ЕС. Те предвиждат повече прозрачност при избора на партньори, представляващи регионалните, местните и другите
публични власти, както и да бъде подобрен капацитетът на партньорите с оглед по-активното им участие.
Комисарят по заетостта коментира още и опасенията в някои страни от ЕС от масова миграция на българи и румънци
след отварянето на трудовите пазари. „Когато хората видят, че няма такъв ефект, напрежението ще стихне", категоричен
беше той. Ласло Андор все пак посочи, че в страните от ЕС има ръст на миграцията, но от страни по периферията на
еврозоната, което е породено от кризата. За него това е сериозен проблем, защото вместо да намалява тази вълна, се
увеличава.
Вестник 24 часа
√ Българите спестиха 3 млрд. лв. от отложени покупки
КРАСЕН ЙОТОВ, "Индъстри уоч"
2013 г. беше наситена с политически и икономически събития във вътрешен и международен план. Властта в България се
смени, а европейската икономика най-сетне излезе от рецесията. Всичко това обаче не доведе автоматично до видима
промяна на финансовото състояние на българите. Домакинствата продължиха да спестяват значителен процент от
текущия си доход като застраховка срещу безработица
или намаляване на заплатата. Това е основната причина финансовите активи на домакинствата (пари в брой, депозити,
инвестиции в акции, пенсионни, застрахователни и взаимни фондове) да надхвърлят 53 млрд. лева през 2013 г.,
набъбвайки с близо 5 млрд. лева за годината. Натрупването на спестявания обаче леко се забавя. Финансовото богатство
расте с 10% годишно през изминалите 12 месеца в сравнение с 2012 г., когато се увеличаваше с 12%.
Домакинствата предпочитат сигурността на държавно гарантираните банкови депозити, които нарастват с 9% годишно,
макар че лихвите по влоговете се понижават до 3,6% през 2013 г. Все пак на фона на почти нулевите лихви в Западна
Европа и САЩ депозитите в български банки изглеждат атрактивна опция. През последните 12 месеца
българските вложители са получили солиден доход в размер на близо 1,4 млрд. лв. под формата на лихви по влоговете.
Данъкът върху дохода от лихвите по срочните депозити не охлади ентусиазма на домакинствата да спестяват в банки.
Депозантите просто се пренасочиха към безсрочните и спестовните влогове, които не подлежат на облагане.
Балансът между потребление и спестявания в българската икономика зависи до голяма степен от пазара на труда, който
все още е в сравнително лошо състояние. От друга страна, през второто полугодие на годината заетостта се стабилизира,
макар че няма основание в скоро време да очакваме бърз ръст на новоразкритите работните места през новата година.
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Изборът дали да спестяваме, или да харчим, се определя и от нашите доходи. По време на кризата България беше една
от страните в ЕС с най-бързо увеличение на заплатите. В някои сектори като информационните технологии търсенето на
кадри значително надвишава предлагането, което води до бурно нарастване на цената на труда
Голяма част от увеличението в други отрасли обаче се дължи на изсветляването на доходите заради ежегодното
повишение на минималните осигурителни прагове. Ето защо скокът на заплатите със 7% не означава задължително, че
домакинствата реално са разполагали с по-високи доходи през 2013 г.
Разходите за живот също влияят върху възможността на населението да спестява. Второто полугодие на 2013 г. беше
белязано от общото понижение на ценовото равнище в страната, което е нетипично явление за България. От август насам
потребителската кошница поевтинява, което частично се обяснява със свалянето на цените на електрическата енергия.
Цените на храните, безалкохолните напитки, дрехите и обувките също замръзнаха според официалната статистика.
Задържането на цените на стоките от първа необходимост не само даде глътка въздух на най-уязвимите домакинства, но
и позволи на българите като цяло да спестят част от ежедневните си разходи за живот. В допълнение към това
домакинствата продължиха да се въздържат от големи харчове и по този начин през изминалата година спестиха над 3
млрд. лева заради лишения и отложени покупки.
Жилищното богатство в страната се стопи до 138 млрд. лева през 2013 г., намалявайки с 2,5 млрд. лева спрямо 2012 г.
След Ирландия България беше страната в ЕС с най-съществено понижение на цените на жилищата от 2008 г. насам.
През последните 5 години имотите в България се обезцениха с близо 40%. Напоследък стойността на апартаментите се
стабилизира, но засега няма изгледи за нов подем на пазара на имоти. В условията на затегнато ипотечно кредитиране
все повече купувачи разчитат на собствени спестявания, за да финансират придобиването на имот.
2013 г. мина под знака на ограничения достъп до заеми. От една страна, банките по-трудно намират надеждни
кредитополучатели. От друга страна, домакинствата също не искат да се обвързват с кредити, чието обслужване ще
натежи осезаемо на семейния бюджет. Затова общият дълг на домакинствата към финансови институции намаля с 1%,
достигайки малко над 20 млрд. лева през 2013 г. През последните 12 месеца обаче имаше известно съживяване на
потребителското кредитиране, основно заради дружествата за бързи кредити, които са отпуснали със 150 млн. лева
повече потребителски заеми през 2013 г.
По-съществен ръст на кредитирането може да очакваме едва когато нашата икономика тръгне устойчиво нагоре. А това
не може да се случи без по-сериозно увеличаване на потреблението и инвестициите. Именно малкото инвестиции са
причина възстановяването в България да бъде толкова плахо до момента. През 2014 г. надеждите за ускоряване на
икономическия растеж у нас са насочени основно на Запад - към еврозоната. Евентуално раздвижване на европейската
икономика ще увеличи поръчките за родните производители и ще засили притока на чужди капитали в страната, а това
трябва да даде нов тласък на инертната българска икономика. В противен случай 2014 г. отново ще бъде белязана от
крехък растеж и принудително натрупване на спестявания.
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