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√ Инвестициите в имоти ще надхвърлят 1 трлн. долара през 2014 г.
Активизирането на пазара ще е най-осезаемо в Америка и в Европа, прогнозират от Cushman
Ръст на инвестициите в недвижими имоти с 10-15% в световен мащаб през 2014 г. прогнозират от консултантската
компания Cushman & Wakefield. Според проучване на дружеството през настоящата година глобалният обем на
инвестициите ще надхвърли 1 трлн. долара за първи път от 2007 г. насам, като растежът ще се ускори в сравнение с
изминалата година – през 2013 г. настването беше с 8.4% до 977.7 млрд. долара.
Добри перспективи за България
"Още в първите дни на 2014 г. виждаме сигнали, че инвеститорите се активизират", коментира изпълнителният директор
на българската консултантска компания Forton International Михаела Лашова. Дружеството е стратегически партньор на
Cushman & Wakefield в България и Македония. По думите й наблюдаваното увеличаване на активността е необичайно за
началото на годината, но съвпада с прогнозите на компанията за ръст в броя на сделките в сравнение с 2013 г.
Като положителен фактор за увеличаването на интереса както на местните, така и на чуждестранните инвеститори от
Forton очертават наблюдваното през изминалата година подобрение в повечето сегменти на пазара – от офис площи до
инвестиции в производства. "Имаме стабилизация и потенциален ръст на наемите в клас А офис сградите, водещи
търговски центрове с топ международни марки и по-високо доверие на инвеститорите в глобален мащаб", пояснява
Лашова. "Това са основанията да гледаме по-оптимистично към следващите няколко тримесечия", допълва тя.
Америка и Европа движат ръста
Според Cushman & Wakefield най-осезаемо ще е възстановяването на инвестиционната активност в Северна и Южна
Америка – прогнозираният ръст в обема на вложенията в региона е с 19% спрямо отчетеното през 2013 г. Активността в
Европа също ще се увеличи значително, като очакванията на компанията са за нарастване от порядъка на 14%. Така през
2014 г. инвестициите в недвижими имоти на континента ще са в размер на 231.5 млрд. долара при отчетени 203.1 млрд.
долара за 2013 г.
Освен като обем инвестиционната активност на европейския пазар ще се разширява и в географски план, смятат от
Cushman & Wakefield. Анализаторите на компанията очакват интересът към страните от Южна и Източна Европа да расте,
движен от по-рисковите инвеститори, които ще търсят висококачествени активи. "С отпускането на бюджетните
ограничения и бавния, но все пак по-висок икономически растеж добрите новини ще продължат да се разпространяват
на наемните и инвестиционните пазари", прогнозира директорът "Инвестиции" за Европа в Cushman & Wakefield Ян
Вилем Бастийн.
√ Местните застрахователи заемат все по-голям дял
Чуждите групи губят 11 процентни пункта от дела си заради предпазливост или излизане от пазара
Бавно, но трайно застрахователите с български собственици завземат повече от пазара. И ако през 2007 г. дружествата с
чужди акционери държаха 63% от пазара, то през годините на кризата делът им се стопи с почти 11 процентни пункта.
Тази тенденция на завземане на пазара от местни групи (вече с дял от 48%) ясно се открои и при банките, като секторът
все още е доминиран от европейски институции. В общото застраховане обаче е въпрос на време чуждите да изгубят
лидерството.
Защо се разместват
Българската сила идва по две линии - първо, агресивен органичен ръст на местните инвеститори и в по-малка степен през
придобиване на конкуренти. В застраховането всъщност имаше две напускания на страната от сравнително малки чужди
инвеститори - "Интерамерикан" и QBE, като и в двете сделки купувач на бизнеса беше местната "Евроинс иншуърънс
груп". А за целия период от седем години в страната не е влязъл нито един нов чужд играч.
Обяснението за пренареждането е, че компаниите с чужда собственост предпочитат сигурна печалба пред бърз ръст на
пазарния дял. Настъплението на местните идва през най-продавания продукт в общото застраховане - задължителната
"Гражданска отговорност", която по последни данни на Комисията за финансов надзор заема 40% от целия пазар. При
този продукт дял се завзема с ниски цени (често със съмнение дали са достатъчни за покриване на рисковете), а и
практиката на плащане на щети може да варира.
Освен това, ако от изчислението се изчисти "Виктория", то спадът при чуждите става още по-чувствителен. Причината за
уговорката е, че макар мажоритарен собственик да е чужда компания, със значителен контрол над дружеството е
българският акционер. Основният собственик италианската Fata Assicurazioni Danni (част от групата Generali, която в
България контролира и едноименния застраховател), а миноритарен акционер е "Мел финанс", свързано с банкера
Цветан Василев. В последните години пазарният дял на "Виктория" значително расте с помощта и на спечелени
държавни поръчки.
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Две от малките чужди компании - Ей Ай Джи и "Граве България", от няколко години не се отчитат отделно пред КФН за
българските си дружества, защото станаха част от по-големите европейски поделения и предоставят услуги по единния
паспорт на ЕС. След влизането на България в съюза финансовите компании, които имат лиценз в една държава членка,
могат да предоставят услуги във всяка друга само след уведомяване. Така резултатите на тези български клонове вече
няма как да се видят отделно.
Резервирана политика
Орлин Пенев, прокурист на "Алианц България", част от германската Allianz, коментира, че това има много лесно
обяснение – компаниите с чужда собственост странят от автомобилните застраховки, чийто дял в кризата се увеличава за
сметка на имущество, живот и др. "Причината за намаления пазарен дял на чуждите компании с представителства тук е
изместването в структурата на портфейлите – тези акционери искат стабилни печалби, а не високи пазарни дялове",
коментира Пенев. Според него резервите, които се заделят за автомобилни застраховки, не са достатъчни при много
компании, а високата печалба на някои български дружества не отговаря на действителността.
Често застрахователи отчитат високи печалби в резултат не от основна дейност, а от странични, като управление на
собствени средства, преоценки и допълнителни приходи. За деветмесечието на годината например "Армеец", част от
групата на "Химимпорт", има близо 9 млн. лв. положителни разлики от преоценка на инвестиции и още 7 млн. лв.
отрицателни, всичко това извън основната дейност.
Председателят на управителния съвет на "Евроинс иншурънс груп" Кирил Бошов посочи сходни причини за намаляването
на дела на чуждите застрахователи за сметка на българските, с уговорката, че това не важи за всички с местна
собственост. ЕИГ, в която влиза "Евроинс", е част от "Еврохолд България" и собствеността й е българска. "Промяната в
пазарните дялове се дължи на две причини – има излизане на чужди компании от пазара, дори и по линия на
придобиванията. Иначе резултатите на българския застрахователен пазар все още не са добри, в тази връзка чуждите
компании са предпазливи в развитието си", обясни Бошов.
Той коментира, че не иска да прави генерално заключение за намаляване дела на чуждите инвеститори, а това е въпрос
на решение кой какъв риск би искал да поеме. Автомобилното застраховане продължава да е трудно, добави Бошов,
като даде за пример и резултатите на самата "Евроинс", която е на загуба за деветмесечието. Бошов припомни, че те
самите са направили разместване в портфейла си и са намалили дела на "Гражданска отговорност". При компании като
"Алианц", ДЗИ, "Булстрад", донякъде и "Армеец" този вид полица заема доста по-малка част от портфейла за сметка на
"Каско" и имуществени.
√ Машиностроенето продължава да движи българския износ
И през ноември експортът към ЕС се засилва за сметка на по-малко търговия с трети страни
По-силно търсене от Европа и добро представяне на машиностроителния сектор - това са двата основни фактора, заради
които българският износ е продължил да се увеличава и през ноември. Експортът към Европейския съюз (ЕС) е нараснал
с 9.7% за сметка на търговията със страни извън общността. Към трети страни през ноевмри са заминали с 9.3% по-малко
стоки, отколкото година по-рано. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ) за външната
търговия, публикувани в четвъртък.
Българите пък потребяват все повече стоки, които идват от трети страни. През ноември вносът оттам е нараснал с над
10%. От ЕС пък са внесени с 3% по-малко стоки и услуги през същия месец. Изглежда, с излизането на основните ни
европейски търговски партньори от рецесията българските износители се завръщат към традиционните си дестинации Германия, Франция, Италия, Румъния. Експортът към четвъртия по големина търговски партньор на България - Гърция,
която очаква ръст през тази година, също се е увеличил с почти 5%. По време на кризата в Европа износът към трети
страни растеше с двуцифрени темпове, защото износителите се пренасочиха към по-далечни пазари, докато търсенето от
ЕС беше слабо.
Общата стойност на българския износ за първите единадесет месеца на годината е 40.3 млрд. лв., или с малко над 7%
повече на годишна база. Само за ноември българските износители са продали малко под 2% повече спрямо година порано. По-бавният темп на нарастване се дължи именно на същественото забавяне, което идва от по-далечните пазари.
Кое бави експорта към трети страни
Ноември е четвъртият поред месец, в който се забелязва ясна тенденция на спад на търговията към страни извън ЕС.
Една от причините са малко по-далечните дестинации, които обаче не са сред основните ни партньори. Износът към
Индия например е намалял с 13% за периода януари-ноември. Към Канада са били изнесени с една трета по-малко стоки
за същия период, а към Южна Корея - с 15% по-малко. На заден ход обаче дават и някои от по-големите ни търговски
партньори. САЩ например са внесли 15% по-малко български стоки, а износът към Сърбия е спаднал с 18%. Така за целия
период към трети страни са били насочени стоки на стойност под 16 млрд. лв., което е само с 3.6% повече, отколкото
предходната година.
Според повечето анализатори тенденцията е нормална, като се има предвид, че европейските икономики вече дават
признаци на съживяване, а развиващите се страни от Далечния изток не могат да предложат стабилни пазари.
Турция продължава да е основният ни търговски партньор извън ЕС (виж графиката), но износът за южната ни съседка
продължава да забавя ход - до 1.5% към ноември. За сравнение, през първата половина на годината експортът за
страната растеше с между 20 и 30%. Все пак към ноември за Турция са отпътували стоки за 3.6 млрд. лв. Китай следва
Турция и заема второ място. Износът за източната страна през ноември се е възстановил, като за 11-те месеца е нараснал
с над 5% след значителни двуцифрени спадове в началото на годината. Сред най-големите ни търговски дестинации найголям ръст отбелязва Украйна, която отново е внесла с почти 80% повече стоки от България. Някои по-далечни търговски
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партньори също се представят добре. За Египет и Обединените арабски емирства са заминали с около 40% повече
български стоки спрямо година по-рано.
Завръщането на Европа
За Европа продължава да е предназначен около две трети от българския експорт. Еврозоната вече второ поредно
тримесечие (второ и трето) има положителен ръст, макар и доста малко над нулата. Въпреки че все още не може да се
говори за убедително излизане от рецесията, българската икономика следва плътно тези в Европа и дори малките
ръстове на Запад се усещат тук. За първите десет месеца на годината доставките за най-големия ни търговски партньор Германия, са се увеличили с една трета. Италия и Франция също са отбелязали двуцифрени ръстове (виж графиката).
Именно износът към Европа, и то на стоки с по-висока добавена стойност, се очаква да бъде основният двигател на
българската икономика през тази година.
Какво изнася България
Добрите новини отново идват от машиностроителния сектор. За периода България е изнесла машини и оборудване на
обща стойност 6.5 млрд. лв., което е ръст от почти 17% на годишна база. Ръстът към трети страни към ноември пък е с над
21%. През 2014 г. обаче посоката на сектора все още не е еднозначно нагоре. Според експерти от бранша пазарът ще
става все по-труден, а конкуренцията от Китай ще засили допълнително натиска.
Извън ЕС продължават да се експортират основно продукти без висока добавена стойност. Минералните горива водят
класацията, като извън общността са продадени суровини на обща стойност 4.7 млрд. лв.
Българите пък потребяват все повече стоки, които идват от трети страни. През ноември вносът оттам е нараснал с над
10%. От ЕС са внесени с 3% по-малко стоки и услуги през същия месец.
√ Задвижване на икономиката с реиндустриализация
По думите на икономическия министър Драгомир Стойнев чужд инвеститор е готов да вложи 100 млн. евро някъде в
района на София
Реиндустриализация, национализация, оздравяване и нови инвестиции и стимули – около тези теми се завъртя
представянето на плана за развитие на българската икономика през тази година. В продължение на повече от час
икономическият министър Драгомир Стойнев разказа какви ще бъдат приоритетите за работа на него и екипа му, а сред
основните акценти бяха възраждането на отдавна затворения торов завод "Химко" - Враца, национализация на
машиностроителното "Ремотекс" - Раднево, както и поредица стимули за привличане на инвеститори.
Розово, розово, чак червено
По думите на Стойнев, който цитира голяма част от статистиката на НСИ и БНБ, положението в българската икономика
постепенно се подобрява, увеличават се разплащанията с бизнеса, върнатия ДДС, а от разговорите му с финансовия
министър Петър Чобанов е разбрал, че към края на декември "бизнесът е внесъл рекореден размер данъци", доста над
очакваното. Точни числа за приходите от данъци Стойнев не съобщи. В резултат на подобрената икономическа среда
министърът очаква да се отворят и още нови работни места – поне 1300 през тази година с реализирането на
инвестиционните проекти, започнати през 2013 г.
Стойнев ананосира и нова чуждестранна инвестиция за 100 млн. евро, която ще бъде направена някъде в района на
София, а се очаквало и "раздвижване" във Варна, предизвикано от същия инвеститор. Министърът обаче не пожела да
каже нито името му, нито сектора, в който ще се влагат парите. По думите му само в автомобилната промишленост се
очакват 1.2 млрд. лв. инвестиции и нови 8500 работни места. Срок за тези проекти Стойнев също не посочи. Той
подчерта, че тази година тенденциите, по които ще работят, са "пречувапене на негативните тенденции в икономиката,
стабилизиране на енергетиката, подкрепа за родното производство и почтеност в отношенията между държавата и
бизнеса".
Според него заложеният ръст от 1.8% на брутния вътрешен продукти спокойно може да надмине 2% през тази година.
Очакването си си Стойнев обоснова с благоприятно развитие на външното търсене, повишение на вътрешното
потребление, инвестиции и ръст на доходите. За подкрепа на иновациите държавата е отделила 20 млн. лв. за
Националния иновационен фонд, преразгледани са и концесиите и вече никой концесионер няма да работи без одобрен
план за годината, добави министърът.
В ролята на икономически супермен
Сред успехите от миналата година, които продължават и през тази, е спасяването на "ВМЗ" - Сопот, подчерта още
Стойнев. "В момента има конкретни поръчки", обясни той, а по думите му след седмица ще започнат да се назначават и
още работници. Министърът избегна въпроса колко служители ще се търсят за машиностроителния завод, който
периодично изпада в състояние на неплащане на дългове и заплати. Последният случай беше в началото на мандата на
това правителство и тогава държавата за пореден път преведе пари, с които бяха погасени заплати и част от дълговете.
Как точно са били похарчени парите така и не беше съобщено, а самото предприятие продължава да нарушава закона,
като не публикува финансов отчет.
"Не казвам, че всичко е цветущо и всички задължения са изчистени", все пак се застрахова Стойнев. Според него
последните им действия във "ВМЗ", т.е. наливането на пари и отказът да се приватизира, са доказателство колко успешни
могат да бъдат държавните компании.
Като продължение на темата министърът разказа и новините около машиностроителното "Ремотекс", което все още е
частно дружество. В последните седмици то стана известно с протестите на служителите си, които месеци наред не
получаваха заплати. След намесата на Стойнев започнаха преговори държавата да придобие закъсалото предприятие от
едноличния му собственик "Полет 21". Сега министърът заяви, че е възможно те да се провалят, ако собствениците
продължават да искат висока цена, при натрупани 25 млн. лв. дългове. Колко точно е исканата цена не беше съобщено,
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но министърът се закани, че ако до седмица собствениците "не се вразумят", той ще отиде и ще каже на работниците, че
държавата не може да придобие предприятието. Нуждата то да стане отново държавно, след като вече е било
приватизирано министърът оправда със стратегическото му значение. Основният клиент на "Ремотекс" са "Мини
Марица-Изток".
Още един стратегически държавен проект се движи активно напред, ако се вярва на плана на икономическото
министерство – този за съживяването на отдавна затворения завод "Химко". В момента се правят анализи и оценки колко
ще струва това и макар че ще излезе доста скъпо, както призна Стойнев, проектът според него си заслужава, защото на
международните пазари има търсене на торове. Плановете са новото "Химко" да бъде част от "Българския енергиен
холдинг".
√ Нови 15 млн. евро за иновативни малки и средни фирми
ПИБ подписа гаранционно споразумение с Европейския инвестиционен фонд
Иновативни малки и средни предприятия в България, чийто достъп до банково финансиране е по-затруднен, ще могат да
кандидатстват за кредитиране по съвместна инциатива на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейската
комисия (ЕК), насочена към такъв тип фирми.
Първа инвестиционна банка и Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ, част от групата на ЕИБ) подписаха гаранционно
споразумение, което дава възможност на банката да финансира със собствен ресурс от 15 млн. евро до края на 2015 г.
иновативни компанни. Това са малки и средни предприятия, които извършват научни изследвания, развойна дейност
или иновации и търсят финансиране за инвестиции и оборотни средства.
Заемите ще се отпускат с 1 до 2% по-ниска лихва от стандартната, при която банката финансира малки и средни фирми в
страната, посочи Димитър Костов, изпълнителен директор на ПИБ. По думите му от това финансиране ще могат да се
възползват бързоразвиващи се иновативни предприятия, които имат ограничена материална база и активи и обичайно
труден достъп до кредитиране.
Да споделим риска
Подписаното споразумение между ЕИФ и ПИБ е по инициативата "Инструмент за споделяне на риска" (Risk Sharing
Instrument, RSI) на ЕК и ЕИБ. То важи и за финансиране на предприятия с малка и средна капитализация в рамките на
инициативата. Схемата осигурява гаранционно покритие за съответната банка, в случая ПИБ, в размер на 50%. Това
означава, че гаранцията покрива при неизпълнение до 50% от дължимата сума по всеки кредит. Средствата за
гаранциите се осигуряват от ЕК, а ЕИФ управлява гаранционния портфейл.
Тази инциатива не се финансира по структурни фондове на национално ниво, а е паневропейска. В случая с RSI няма
режим на държавна помощ, поради което и не е задължително предоставянето на специални облекчения и
преференциални условия при кредитирането на фирмите, какъвто е случаят с двете схеми по инциативата JEREMIE гаранционната и нисколихвената.
По двете програми на JEREMIE - според схемата, се предоставят кредити с до 50% по-малки обезпечения, наполовина пониски лихви, като и при двете има изискване за освобождаване от такси и комисиони за крайния кредитополучател. При
RSI наличието на гаранция за банките, сключили споразумение, е по-скоро стимул те да кредитират иновативни фирми с
по-високи нива на риск, а не да предоставят кредити при облекчени условия. От своя страна компаниите трябва да
доказват иновативност, за да получат кредит по тази инциатива.
Подписаното между ПИБ и ЕИФ споразумение е първото за България по тази схема. Според информация на интернет
страницата на ЕИФ страните, които до момента са се включили в инциативата, са 12. Тя е валидна за страните, членки на
Европейския съюз, както и Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария, Израел, Турция, Македония, Сърбия, Албания,
Черна гора, Босна и Херцеговина, Фарьорските острови и Молдова. RSI е част от Седмата рамкова програма за научни
изследвания и технологично развитие (FP7) на ЕС.
Прилики и разлики
Принципът на избор на кредитни институции и лизингови компании, които да се включат при тяхно желание в
инциативата, е различен от този при JEREMIE например, където се обявява процедура за кандидатстване и се прилага
състезателен принцип с най-изгодни условия. При RSI процедурата е отворена, като банки, проявяващи интерес,
кандидатстват, след което ЕИФ провежда на място финансово проучване на съответната банка и тогава се стига до
сключване на гаранционното споразумение.
ПИБ участва и в схемата за предоставяне на нисколихвени кредити на малки и средни предприятия по JEREMIE на ЕИБ и
ЕК. Банката е усвоила напълно портфейла по програмата - 25.5 млн. евро ресурс, осигурен от ПИБ, и 25.5 млн. евро,
осигурени от инциативата. Така до момента отпуснатите кредити са в размер на 51 млн. евро. Броят им е над 300, като
средният размер на един кредит е около 150 - 160 хил. евро, посочи Васил Христов, изпълнителен директор на ПИБ.
Т.нар. нисколихвена схема по JEREMIE започна в началото на 2013 г., като целта й е да се улесни достъпът до финансов
ресурс на фирми с качествени проекти, които заради кризата имат известни затруднения при получаване на заеми.
Банките по тази схема са Прокредитбанк, Societe Generale Експресбанк, ПИБ, Алианц банк, Уникредит Булбанк,
Райфайзенбанк, Банка ДСК. От октомври 2012 г. реално действа и гаранционната схема по JEREMIE, която е за проекти с
по-висок риск и покрива по-голям дял от потенциалните загуби по заема, който обаче не е с толкова ниски лихви.
Банките, които отпускат по нея кредити, са Уникредит Булбанк, Райфайзенбанк, ОББ, СИБанк и Прокредитбанк. Към края
на октомври 2013 г. по данни на представителството на ЕИФ в София отпуснатите по JEREMIE кредити са били за над 375
млн. евро. Общо по двата продукта - гаранционната схема (на 86% усвоена към тази дата) и програмата за нисколихвени
кредити (с действие до края на 2015 г.), трябва да бъдат отпуснати 701 млн. евро.
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√ Драгомир Стойнев: Държавата ще засили ролята си в енергетиката
Икономическият министър отхвърли идеята за разделяне на енергийния холдинг
Ролята на Българския енергиен холдинг (БЕХ), който е изцяло държавен, ще бъде все по-определяща за стабилизирането
на енергетиката. Самият БЕХ, в който влизат всички големи държавни енергийни предприятия, няма да бъде разделян на
няколко компании, въпреки препоръките в тази посока. Това стана ясно от изказването на министъра на икономиката и
енергетиката Драгомир Стойнев на първата му пресконференция за годината.
БЕХ, чиито активи се оценяват на над 14 млрд. лв., трупа дълг след дълг и прехвърля проблеми от добре работещите към
закъсалите фирми под шапката си като Националната електрическа компания (НЕК), за да избегне фалити в сектора.
Холдингът е и съакционер от българска страна по няколко международни проекта като газопровода "Южен поток" и
газовата връзка с Гърция, а отскоро отговаря и за преговорите с американската Westinghouse за изграждане на седми
блок в АЕЦ "Козлодуй".
"Докато аз съм министър..."
За възможното разделяне на БЕХ на три компании – електроенергийна, хидроенергийна и газова, съобщи в броя си от
четвъртък в. "Преса", като се позова на проект на правителствен план за промени в енергетиката до 2016 г. Стойнев беше
категоричен, че за ликвидиране на холдинга не може да става дума и че е говорил с премиера Пламен Орешарски, който
е на същото мнение. "Докато аз съм министър на икономиката и енергетиката, БЕХ няма да се закрива. Нещо повече –
смятам да засиля ролята му за стабилизиране на енергетиката ...", бяха думите на Стойнев. От изказването му стана ясно
още, че БЕХ трябва да увеличи контролните функции върху подчинените му дружества.
Евентуално разделяне на държавния холдинг в три компании би било много трудно, тъй като той представлява
окрупнената собственост на държавата в енергийния отрасъл, с която се обезпечават редица дългове – 620 млн. евро
заем от "Газпром" за "Южен поток", 500 млн. евро облигационна емисия, 195 млн. евро за покриване на стария мостов
заем за АЕЦ "Белене". Само за периода от юни до септември миналата година, заемите от холдинга към дъщерните му
фирми, са се увеличили с над 430 млн. лв., като голяма част от сумата са дългове на "Топлофикация – София", който БЕХ е
поел от "Булгаргаз".
Според черновата на плана за енергетиката ще отговаря отделно министерство. Стойнев отрече и тази информация, а
малко след срещата му с журналистите от пресцентъра на Министерския съвет обявиха, че "не се предвижда създаване
на Министерство на енергетиката или промени в структурата на енергетиката и в частност на Българския енергиен
холдинг".
Преговорите за "Ремотекс" продължават
Държавата продължава да преговаря със собствениците на задлъжналято ремонтно предприятие "Ремотекс – Раднево"
за изкупуване на 100% от капитала на дружеството от "Мини Марица изток" (част от БЕХ). Енергийният министър обаче
посочи, че сегашните собственици искат "необносновано висока цена" – около десет пъти по-висока отколкото
държавата е съгласна да плати. Дружеството, чиито основни поръчки идват от държавните мини, е натрупало над 25 млн.
лв. задължения, от които голяма част са към банки кредиторки и за заплати на около 600 служители. Министърът обясни,
че работниците искат дружеството отново да стане държавно.
Драгомир Стойнев оправда опита за придобиване на "Ремотекс" със стратегическото значение на фирмата и социалната
ангажираност на държавата към работещите там. Той призна, че от раздържавяването на дружеството досега то е било
източвано. Но не даде смислен отговор дали всяка приватизирана и зле управлявана компания ще трябва да бъде
одържавявана, без последствия за частните собственици.
Газовите връзки
Пускането на газовата връзка с Румъния се отлага за пореден път. След като преди месеци министерството обяви, че
интерконекторът ще заработи от 1 януари, на пресконференцията Стойнев призна, че в момента все още текат проби на
съроъжението и то може евентуално да заработи от следващия месец. Малко по-късно от "Булгартрансгаз" съобщиха на
сайта си, че румънската връзка най-вероятно ще бъде пусната в края на март. Причината за забавянето е, че сондажът на
прехода под Дунав е стигнал до слой от варовици, които са възпрепятствали нормалната работа. Забавяне имаше и при
участъка върху сушата, но там то се дължи на намерени ценни археологически находки.
Министърът припомни, че в момента тече процедура за избор на проектант на връзката със Сърбия. Предварителната
стойност на поръчката е 2.67 млн. лв. До края на януари Стойнев ще се срещне с турския си колега, за да преговарят по
структурирането на проекта за газовия интерконектор с Турция.
Вестник Монитор
√ Нови 15 млн. лв. за кадастъра
С ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА
До 15 млн. лв. ще могат да бъдат отпуснати на Министерството на инвестиционното проектиране за изготвянето на
устройствени планове и кадастрални карти. Това предвижда проект на постановление на МС за изпълнението на
бюджета през 2014 г., публикуван на сайта на Министерството на финансите.
Предвидени са и допълнителни средства за още няколко министерства, без да се променя общият размер на разходите в
бюджета, които са близо 31,2 млрд. лв. Например за Министерството на здравеопазването те са до 7 млн. лв. и са за
фондовете за лечение на деца и за асистирана репродукция. Допълнителните разходи по бюджета на Министерството на
културата пък са до 2 млн. лв. В постановлението са предвидени и допълнителни харчове за Министерството на
външните работи. Така ведомството ще получи до 5 млн. лв. от управлението на имоти в чужбина. Близо 17,4 млн. лв.
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пък са предназначени за вноски на външното министерство в различни международни нетърговски организации и по
линия на международни спогодби.
На сайта на финансовото министерство е публикуван и проект за актуализация на средносрочната бюджетна прогноза от
2014 г. до 2016 г. Така в приходната и разходната част на бюджета са предвидени 150 млн. лв., които трябва да дойдат от
новата 20-процентна такса за слънчевите и вятърните централи.
Вестник Сега
√ Страната ни упорства 67 града да получат европейски пари
67 града да получат целеви пари за интегрирано градско развитие от новата ОП "Региони в растеж" за настоящия
програмен период 2014-2020 г., настоява България. Това става ясно от публикувания последен вариант на
споразумението с ЕК за еврофондовете. През лятото се разбра, че ЕК иска инвестициите за градско развитие да се
съсредоточат в 6-7 града, за да се постигне по-голям ефект. Това обаче е неприемливо за страната ни според
регионалния министър тогава Десислава Терзиева.
Така пари ще трябва да получат и по-малки 28 града като Мездра, Провадия, Червен бряг, Козлодуй, Берковица,
Тутракан, Елхово, Белоградчик, Златоград, Никопол, Генерал Тошево, Крумовград, Ивайловград, Малко Търново и др.
Сред мотивите на страната ни да иска включването на тези градчета са, че те имат значение за развитието на
периферните, планинските и граничните райони. "Тези градове са центрове, предлагащи работни места и основни услуги
със значение за повече от една община и добрите комуникационно-транспортни връзки с тях са от съществено
значение", пише в мотивите. Инвестициите в тях ще спрат обезлюдяването на териториите.
Така 67-те града ще трябва да си разделят общо 275 млн. евро, или 20 на сто от бюджета на ОПРР. Това е записано в
последния проект на оперативната програма от края на миналата година. В публикуваното за обсъждане вчера
споразумение нямаше нито един бюджет на оперативните програми.
Все още не е ясно как общата сума за интегрирано градско развитие ще се раздели между градовете. Според новите
правила те няма да се състезават помежду си за финансовия ресурс чрез проекти, както бе досега, а за всеки ще има
конкретна определена сума. Според изтекло погрешка през лятото разпределение от управляващия орган на
оперативната програма се предвиждаше София да вземе 20 на сто от парите за всички градове, а следващите осем Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен, Велико Търново, Благоевград - да си разделят 15%. Регионалният
министър все още не желае да съобщи как ще се разпределят парите и дали тази формула ще се запази.
Вестник Стандарт
√ Пазарът на компютри се срина с 10% за година
Стамфорд. Производителите на персонални компютри преживяха най-лошата си година досега през 2013 г. Пазарът се е
свил с 10%, съобщиха компаниите за пазарни проучвания Gartner и IDC. С това обемът му се е върнал до размерите от
2009 г.
По данни на Gartner през миналата година са продадени 316 милиона настолни компютри и лаптопи, а според IDC те са
били 314,5 милиона. В САЩ нивото на продажбите дори е било рекордно ниско. В развиващите се пазари обаче
таблетите и смартфоните също изпреварват PC-тата.
По данни и на двете агенции на първо място по продажби през 2013 г. е китайският производител Lenovo, а малко след
него е HP. Gartner оценява пазарния дял на първия концерн на 16,9%, а този на Hewlett-Packard – на 16,2 на сто. Според
IDC те са съответно 17,1 и 16,9%.
Продажбите на американската компания обаче са се свили с 0,1%, докато при китайската това са 2%.
Продажбите на персонални компютри се свиват вече втора година, тъй като потребителите се насочиха към смартфони и
таблети. Първите вече отдавна изпревариха компютрите, докато таблетите се очаква да ги изпреварят през 2015 г.
Вестник 24 часа
√ Драгомир Стойнев: Подготвят се проекти за 1.2 млрд. лв в автомобилостроенето
Готвят се проекти на стойност 1.2 млрд. лв., които ще създадат минимум 8500 работни места в автомобилната
промишленост.
Това заяви на пресконференция днес министърът на икономиката Драгомир Стойнев. Той обаче не пожела да
конкретизира името или страната, от която ще дойдат инвестициите.
Според разпространената информация се предвижда изграждането на поточна линия във Видинско с капацитет 200 000
коли на година, като около завода ще има и поне десет производства на доставчици на части и оборудване.
√ Стойнев: Бизнесът внесе рекордно ДДС, рядко ще чуваме за кризата
Рекорден размер ДДС и данъци е внесъл бизнесът през декември в бюджета. Така българската индустрия демонстрира,
че е почтена, но и правителството на Орешарски показа, че е почтено към предприемачите.
Това заяви на първата си пресконференция за годината министърът на икономиката Драгомир Стойнев. Безпрецедентно
е връщането на дължимото ДДС в пълен размер и срок - до края на декември фирмите получиха обратно над 541,8 млн.
лв. ДДС, подкрепи тезата си Стойнев.
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От края на май до декември 2013 г. в българския бизнес влязоха реални близо 2,5 млрд. лв. от държавата. Със 131 млн.
лв. от актуализацията на бюджета са изплатени всички просрочени задължения по договори, каза още Стойнев на
брифинг, на който присъстваха още зам.-министрите Анна Янева, Иван Айолов и Бранимир Ботев.
За първи път за последните 2 г. отчитаме реален растеж на БВП- за третото тримесечие на 2013 г. на годишна база ръстът
е 1,5%, отчете се министърът и прогнозира икономически растеж над 2%. През 2014 г. ще чуваме все по-малко думата
криза, смята той.
investor.bg
√ През ноември промишленото производство расте с 2,8% за година
Увеличение спрямо предходния месец има при преработващата промишленост, а намаление – в добивната
промишленост
По предварителни данни през ноември 2013 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно
изгладените данни, нараства с 0,2% в сравнение с октомври 2013 година, съобщи Националният статистически институт
(НСИ).
Календарно изгладеният индекс на промишленото производство през ноември 2013 г. регистрира ръст от 2,8% спрямо
същия месец на 2012 година.
През ноември 2013 г. увеличение спрямо предходния месец е регистрирано в преработващата промишленост - с 0,4%, а
намаление е отчетено в добивната промишленост - с 1,8%, и в производството и разпределението на електрическа и
топлоенергия и газ - с 0,8%.
По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при производството на дървен материал и изделия
от него, без мебели - с 10,8%, при производството на облекло - със 7,6%, на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с
5,2%, на химични продукти - с 4,1%, на електрически съоръжения - с 4%.
Спад е регистриран при производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 13,3%, при ремонта и
инсталирането на машини и оборудване - с 12,2%, при производството на компютърна и комуникационна техника,
електронни и оптични продукти - с 6,3%, при производството на превозни средства, без автомобили - с 5,7%.
На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в
добивната промишленост - с 28,4%, и в преработващата промишленост - с 4,7%, докато в производството и
разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е регистриран спад от 11,4%.
По-значително увеличение спрямо предходната година в преработващата промишленост се наблюдава при
производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - със 17,9%, при производството на хартия, картон и изделия
от хартия и картон - с 16,8%, на превозни средства, без автомобили - с 14,6%, на машини и оборудване, с общо и
специално предназначение - с 13,3%, при производството на лекарствени вещества и продукти - с 12,9%, при
производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 12,2%.
Намаление е отчетено при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 29,8%, при печатната дейност и
възпроизвеждането на записани носители - с 10,5%, при обработката на кожи; производството на изделия от обработени
кожи без косъм - с 3,4%.
√ Стойнев: Не трябва да спираме развитието на големи туристически проекти
Приходите от туризъм през миналата година ще надхвърлят 3 млрд. евро, убеден е министърът
Туризмът затвърждава позициите си на основен сектор в българската икономика, отчете министърът на икономиката и
енергетиката Драгомир Стойнев по време на пресконференция. През следващата година амбициите на правителството
са страната да се превърне в туристическа дестинация от по-висок клас.
С по-качествения и конкурентен туристически продукт ще бъдат привличани и по-платежоспособни туристи. Той обаче не
посочи конкретни мерки, които да помогнат за тази цел на правителството.
Според Стойнев страната трябва да прояви по-голяма гъвкавост и не трябва да спира развитието на големи туристически
проекти. Той посочи три големи проекта на обща стойност от 650 млн. евро, при чието развитие не бива да бъдем
обвинявани, че „не си обичаме планините“.
Министърът посочи, че едва ли в Австрия и Италия обичат по-малко природата си, но са реализирали своя потенциал в
тази насока. „Не е нормално една столица на страна от ЕС да има такова богатство като Витоша и да не се възползва от
него“, заяви категорично той.
Припомняме, че преди няколко месеца вицепремиерът Даниела Бобева съобщи, че френски инвеститори обмислят
сериозна инвестиция в проекта „Дестинация Рила“. Идеята да бъдат построени комплекси с база от 20 хил. лега на обща
стойност 550 млн. евро. Опасенията на еколозите обаче са, че проектът попада върху територия с вековна гора на
границата с Национален парк „Рила“.
Туризмът в цифри
През 2013 година секторът е произвел 13,6% от брутният вътрешен продукт (БВП), отчете още министърът.
За периода от януари до октомври приходите са в размер на 2,8 млрд. евро или с 5% повече спрямо същия период на
миналата година. Чуждестранните туристи също растат и през изминалата година броят им ще надхвърли 7 млн. или
увеличение от 5,6%, отчете още министърът.
Неговата прогноза за цялата 2013 година е, че приходите от туризъм ще надхвърлят 3 млрд. евро, което ще бъде ръст от
4,5 на сто сто спрямо 2012 година.
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За 2014 година правителството си поставя още амбициозни цели – посетителите да се увеличат с 4%, приходите от
туризъм да бъдат с 2% по-високи, а заетостта на легловата база да се увеличи с 3%.
√ Бобева: 2013 година беше рекордна за обществените поръчки
С промените на Закона за обществените поръчки се обсъжда възможност за жребий за експертите, които
изготвят проектите и оценяват офертите
Ускореното усвояване на европейските средства през тази година е довело до рекорди по отношение на обществените
поръчки. Това отчете вицепремиерът Даниела Бобева по време на дискусия, посветена на промените в Закона за
обществените поръчки.
През миналата година са обявени почти 12 хил. процедури, подписани са над 22,7 хил. договора на обща стойност над
7,4 млрд. лева. Бобева обаче не е оптимист, че тези постижения ще бъдат повторени през 2014 година, тъй като изтече
програмния период 2007 - 2013 година.
Въпреки позитивните данни обаче, никой не е доволен от начина, по който се извършват поръчките - нито
изпълнителите, нито възложителите, нито обществото като цяло. Критики има и от страна на Брюксел, отбеляза още
Бобева.
Тя припомни, че в една от последните комуникации с Европейската комисия са били критикувани честите законодателни
промени в областта, несъответствието на закона с европейските норми и недостатъчния административен капацитет.
Липсват още електронните поръчки, контрол на изпълнението и забавената обработка на жалбите, отбелязва още
Брюксел.
По тази причина и правителството се зае да променя закона, а целта е по-прозрачни поръчки, отбеляза вицепремиерът.
Тя припомни, че предложението за промени вече са внесени и се обсъждат в Народното събрание. Очакванията са, че до
февруари промените ще бъдат приети.
След това ще започне и работата по изготвяне на наредба за прилагането на нормите.
Едни от целите на промените са намаляването на административната тежест за бизнеса, достъп на малките и средните,
както и новосъздадените предприятия и подобряване на капацитета на администрацията.
Сред по-авангардните предложения е експертите, които изготвят условията за обществените поръчки, а и за оценката на
проектите, е да се избират с жребий. Те ще се извършват в рамките на региона, в който се извършва поръчката, но пък на
този етап още няма достатъчен брой експерти, регистрирани в списъците, призна обаче Бобева.
Ще се постараем поне големите проекти да бъдат изпълнени с експерти, определени по жребий, допълни тя.
Що се отнася до достъпа на малките и средните предприятия те ще доведат до по-добра конкуренция, което е гаранция
за правилното изпълнение на процедурата. В промените са вписани още и мерки за повишаване на административния
капацитет, контрол на поръчките и платформата за електронните търгове.
Вестник Труд
√ Ударно теглим заеми
Общо 1,2 млрд. лв. ще е сумата на краткосрочните заеми, които финансовото министерство ще емитира и ще върне в
рамките на годината на инвеститорите в България. Това става ясно от отговор на финансовото министерство на въпрос на
“Труд”.
Предвиждат се три емисии от по 400 млн. лв., като последната от тях ще е на 3 февруари. Целта е да се поемат
плащанията от ЕС към земеделците, които са в размер на 1,1 млрд. лв., а също и да се закрепи фискалният резерв в
първите месеци на годината, когато приходите са малко, а разходите са големи. Януарските емисии са съответно 6- и 9месечна, а февруарските книжа са със срочност 3 месеца. През септември пък министерството ще пусне нова емисия
едногодишни книжа, с която да покрие емитираните през септември 2013 г. 300 млн. лв.
√ "Хвърковати чети" помагат за усвояването на европарите
Академия по управление на проекти и “екипи на колела” ще помогнат за по-доброто усвояване на евросредствата през
новия програмен период (2014 - 2020 г.). Това става ясно от поредния вариант на споразумението за партньорство между
България и ЕК. Документът очертава приоритетите за изразходване на европарите за 7-те години.
В документа е записано, че със средства от бъдещата програма “Добро управление” ще се финансира създаването на
Академия за управление на проекти. В нея ще се обучават държавни служители, които отговарят за европрограмите и
чиновници от държавните и общински институции, които изпълняват проекти. Курсовете ще са по-общи, а за
спецификите по всяка програма ще продължат обученията, организирани от управляващите органи.
“Екипи на колела” ще има по Програмата за развитие на селските райони. Те ще обикалят страната, за да информират
земеделците и общините за възможностите по програмата. Ще има и “мобилни екипи от експерти, които да достигат до
най-отдалечени и изолирани селски райони, за да предоставят необходимата информация и обучение”, пише в
споразумението. Ще се промени и заплащането за чиновниците, работещи с европари. Вместо допълнителна твърда
сума към заплатата те ще вземат бонуси в зависимост от свършената работа.
В споразумението се предвижда още държавните стимули за инвеститорите, като изграждане на инфраструктура до
фабриката, обучение на служители и връщане на част от платените за тях осигуровки, да се покриват с пари от
еврофондовете. Сега за това се разчита само на националния бюджет, а ресурсът от години е недостатъчен.
В този програмен период ще бъде отделено специално внимание на най-бедния район у нас и в ЕС - Северозападния.
Проектите от този регион ще получават предимство при кандидатстването. Акцентите ще са развитие на земеделието,
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туризма, транспортно-логистичния бизнес, академичния сектор, иновациите и високите технологии, както и
инвестициите в социалната сфера, образованието, здравеопазването, човешките ресурси. Първоначално беше
предвидено специална подкрепа да има за Смолянско. Това е отпаднало след забележка от ЕК.
Промени има и при разпределението на парите за големите градове по програма “Региони в растеж”. Брюксел на
няколко пъти отбеляза, че България е включила прекалено много градове в програмата - 67, и това ще намали ефекта от
европарите. Сега правителството предлага броят на градовете да не се променя, но 80% от парите по “Региони в растеж”
да отидат за 39-те най-големи. Останалите 28 ще получат едва 20% от ресурса.
Разпределението на фондовете още не е ясно
В новия проект на споразумението за партньорство между България и ЕК не е посочено как средствата от еврофондовете
ще бъдат разпределени между 7-те оперативни програми. Именно това беше една от забележките на Брюксел по
предишния вариант на споразумението.
Преди няколко седмици Брюксел предупреди, че 647 млн. евро от европарите, които България трябва да използва в
периода 2014-2020 година, се губят в сметките на кабинета. Несъответствието не включва парите по програмите за
селските райони и за рибарство, за които България досега не е представила официално разпределение.
“За България са допустими 7,472 млрд. евро от Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд и
Европейския социален фонд, но в таблицата по оперативни програми са представени общо 6,825 млрд. евро, което е със
647 млн. по-малко”, написа тогава ЕК.
В четвъртък от кабинета на вицепремиера Зинаида Златанова обясниха, че в новия вариант липсва разпределение на
парите, тъй като по него все още се работело.
√ Министерска прогноза: Дойде време за разцвет в икономиката
Безработицата ще намалява, икономиката ще расте с повече от 2%, чуждите инвеститори ще се увеличават. Бизнесът пък
все повече ще плаща данъци, те няма да се увеличават, а държавата ще бъде лоялен възложител на обществени
поръчки. Само автомобилостроенето ще донесе над 1,2 млрд. лв. Такава картина за 2014 г. в България обрисува
икономическият министър Драгомир Стойнев.
"Очаквам пречупване на негативните тенденции, стремежът на правителството е да покаже почтеност към бизнеса и
очакваме такава и от компаниите", обясни Стойнев. Той коментира досегашните данни на статистиката и прогнозите на
Европейския съюз като "скромни" и каза, че има по-високи очаквания.
Стойнев припомни, че до края на декември фирмите са получили обратно над 541,8 млн. лева ДДС. Отделно държавата е
успяла да налее в бизнеса още 2,5 млрд. лева, като е платила и закъснелите обществени поръчки за 131 млн. лева.
Въпреки че безработицата в страната нарасна през ноември до 12,9% на годишна база, Стойнев очаква тенденцията да се
обърне през 2014 г.
По думите му ключови проекти за създаване на нови работни места ще бъдат газопроводът "Южен поток", където
забавяне може да има "само по организационни причини". Министърът разчита и на нови чужди инвеститори. Според
данните, изнесени от икономическото министерство от юни до октомври, привлечените преки чужди инвестиции у нас
възлизат на 970 млн. лева.
Отделно Стойнев очаква нови 1,2 млрд. лева вложения само в автомобилната индустрия, където да бъдат създадени
нови 8500 работни места. Министърът се похвали също така, че много скоро закъсалото предприятие ВМЗ отново ще
започне да наема работници, защото има поръчки.
Рекордно много данъци е успяла да събере администрацията през декември, обяви Стойнев, но не уточни цифрата. Той
допълни, че държавата е върнала на бизнеса "безпрецедентни количества ДДС".
Министърът още веднъж потвърди приоритета за подпомагане на малкия и средния бизнес, като изтъкна, че
намаленията на цената на тока през август м.г. и януари т.г. са се отразили положително на малките фирми. Според
министъра има опция да бъдат разширени възможностите за фирмите да участват в европейски проекти. През 2014 г. в
Националния иновационен фонд ще бъдат отделени 20 млн. лева.
Държавата ще се опита отново да съживи "Национална компания Индустриални зони". Дружеството, което беше
създадено през 2009 г., но нищо не правеше, ще разработва проекти за реиндустриализация.
БЕХ спасява "Химко" Враца, "Ремотекс" е под въпрос
Българският енергиен холдинг (БЕХ) може да финансира възраждането на "Химко"-Враца", като го купи, съобщи
икономическият министър Драгомир Стойнев. Той не даде подробности, но обясни, че най-вероятно предприятието
няма да остане за дълго в енергийната група.
Стойнев уточни, че държавата е готова да покрие дълговете и на закъсалото машиностроително предприятие "Ремотекс",
което снабдява "Мини Марица-изток" с резервни части.
"Готови сме да изплатим дълговете от 25 млн. лева на "Ремотекс", но частният собственик иска необосновано висока
цена за предприятието и когато другата седмица отида там, ще обясня на работниците защо не може да помогнем", каза
министърът.
Министърът също така обяви, че скоро ще има информация за нарушения в НЕК след преминала проверка на
инспектората към Министерския съвет.
Той отрече появилите се в някои медии информации, че Българският енергиен холдинг ще бъде закрит, а от
министерството на икономиката ще се отдели самостоятелно министерство на енергетиката. По-късно същото обяви и
пресцентърът на Министерския съвет.
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Предложенията са направени в доклад на група експерти, начело с бившия вицепремиер Кирил Цочев. Те са разработили
план за стабилизиране на енергетиката по поръчка на кабинета. По думите на Стойнев обаче докладът няма да бъде взет
под внимание.
"Това няма да се случи, точка", отсече министърът. Зам.-председателят на икономическата комисия към парламента Явор
Куюмджиев (БСП) обаче намекна, че въпросът с отделно министерство на енергетиката все още е открит и напомни, че
това е част от програмата на правителството.
money.bg
√ Европейските акции се понижават, липсва апетит за риск у инвеститорите
Европейските акции отбелязват известно понижение в началото на днешната търговия при липсата на риск-апетит от
страна на инвеститорите след вчерашните по-слаби данни от САЩ (влошаване на ISM индекса за активността в сектора на
услугите през декември) и днешното поредно негативно поведение на азиатските борси.
Оповестените по-добри данни за продажбите на дребно в Германия и за потребителското доверие във Франция засега
не успяват да доведат до ръст на акциите в Европа, тъй като вниманието на финансовите пазари е насочено към
днешните данни за германския пазар на труда и за инфлацията в еврозоната, коментира finance.bnr.bg.
Общият европейски индекс Stoxx Europe 600 и германският индекс DAX се понижават с 0,02%, френският индекс CAC40 с
0,18%, а британският индекс FTSE100 се понижава с 0,13%. Негативният старт на европейските борси обаче изглежда
ограничен на фона на солиден ръст с 1,27% на акциите на германската компания BASF SE и ръст с 2,41% на акциите на
Delta Lloyds NV (след повишение на оценките на техните акции от страна на водещи брокерски компании). На другия
полюс обаче са акциите на Severn Trent PLC, които бележат спад с 1,88%, акциите на френската компания CGG SA се
понижават с 1,56%, а на френската компания Air Liquide SA с 0,87%.
Негативен тон за европейските борси дава снощното поредно понижение на акциите на Уолстрийт и днешния спад на
азиатските фондови пазари до близо 4-месечни дъна. Американският индекс DJIA затвори със спад от 0,27%, широкият
индекс S&P500 се понижи с 0,25%, а технологичният индекс Nasdaq с 0,44%.
По-рано днес част от азиатските акции продължи низходящото движение от началото на годината (на фона на слабите
икономически проучвания от Китай), отбелязвайки спад към 4-месечни дъна. Японският индекс Nikkei падна с 0,59%,
следвайки солидното понижение с 2,4% в понеделник - първия ден на търговия в Токио за новата 2014-а година.
Австралийският индекс ASX 200 падна с 0,15%, докато борсите в Шанхай и в Хонконг приключиха слабо на позитивна
територия. Китайският индекс Shanghai Composite затвори с повишение от 0,08%, докато индексът Hang Seng се повиши с
0,13%.
√ Икономическото възстановяване в еврозоната е все още уязвимо
Икономическото възстановяване в еврозоната е все още уязвимо, посочи в интервю за CNBC шефът на Еврогрупата
(министрите на финансите на страните от Еврозоната - бел.ред.) Йерум Дейселблум, цитирано от finance.bnr.bg.
Според него ниската инфлация в региона е резултат на макроикономическото развитие в еврозоната и понастоящем не
гледа на нея като на проблем в бъдеще.
„Относително ниската инфлация в еврозоната в момента е част от фазата в която се намираме и се дължи на част от
нашите макроикономически данни. Реформите в пазара на труда и другите структурни реформи оказват влияние върху
инфлацията" казва още Дейселблум и допълни, че не е особено разтревожен от нейното развитие в бъдеще.
Във връзка с поемането на ротационното управление на Европейския съюз от Гърция, той изрази своята относително
добра оценка за намиращата се в тежка икономическа и финансова криза държава.
„В Гърция са в ход необходимите фискални мерки, но структурните реформи все още се нуждаят от внимание и ние ще ги
обсъдим с гръцките власти преди да вземем решение през втората половина на годината. Гръцката спасителна програма
ще се оценява съвместно, като последният преглед по нейното изпълнение се финализира в момента. Ние ще вземе
решение относно евентуални последващи програми през втората половина на годината", посочи шефът на Еврогрупата.
√ Минималната заплата през 2016г. - 420 лв., максималната пенсия - 980 лв.
Увеличение на два пъти с по 40 лв. през 2015 и 2016 г. планира правителството за минималната работна заплата.
Следващата година най-ниското месечно заплащане в страната трябва да стане 380 лв. вместо сегашните 340 лв. За 2016
г. е поставена цел 420 лв, пише вестник „24 часа", цитиран от агенция КРОСС.
Правителството е заложило и увеличение на пенсиите през следващите две години. Най-много с по 70 лв. ще се вдига
максималната и през 2015 г. трябва да стигне 910 лв., а през 2016 г. - 980 лв.
Това стана ясно, след като Министерството на финансите публикува за обсъждане средносрочната бюджетна прогноза
до 2016 г., обясняват от изданието. Тя би трябвало да бъде приета от Министерския съвет до края на януари.
Увеличението ще е за сметка на вдигането на максималния осигурителен доход от 2400 лв. през 2014 г. на 2600 лв.
догодина и 2800 лв. от началото на 2016 г. Това практически означава вдигане на осигурителните вноски, които плащат
хората с високи доходи, въпреки че ставката не би трябвало да се увеличава до края на 2016 г.
Без промяна са социалните разходи. Така например обезщетението за втората година майчинство ще е 340 лв. до 2016 г.,
както е сега. Замразени остават и детските надбавки на нива от 35 лв. за първо дете и 50 лв. за второ. Въпреки
планираното нарастване на доходите непроменена на 65 лв. ще остане и линията на бедността.
Около 20 млрд. лв. или 22,1% от БВП се предвижда да достигнат дълговете на България през 2016 г. Нивото в края на
2013 г. трябва да е 18,5% от БВП, или 14,6 млрд. лв., а през тази година да нарасне с 4 млрд. лв. Заеми ще се вземат както
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заради големите плащания по облигации през 2015 и 2017 г., така и за финансиране на дефицитите в бюджета. От 1,8% за
2014 г. дефицитът трябва да падне до 1,1% през 2016 г.
Правителството залага оптимистични прогнози за ръст на икономиката през 2015 и 2016 г. Според разчетите БВП ще
нарасне с 2,9% през следващата и 3,4% през по-следващата година, за да достигне сумата от 90,5 млрд. лв. Заложената
инфлация е 2,2% през 2016 г. и 2,1% през 2015 г.
При разчетите си правителството се основава на очакванията за ръст на световната икономика от 4,2%.
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