Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
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√ Набират се номинации за първото издание на конкурса за Награди „Икономика на светло“
Асоциация на индустриалния капитал в България обяви началото на номинациите за първото издание на конкурса за
Награди „Икономика на светло“. Целта на конкурса е да открои стимулиращи примери за успехи в борбата с
неформалната икономика и да награди водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на
сивата икономика.
По този начин АИКБ цели да повиши обществената нетърпимост към неформалната икономика, да поощри
предприемането на активни действия в тази посока и да популяризира градивната роля на бизнеса в обществото за
подобряване на социално-икономическата среда.
В продължение на усилията си за изсветляване на българската икономика през 2009 г. Асоциация на индустриалния
капитал в България стартира проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“, осъществяван в
партньорство с Конфедерацията на независимите синдикати в България и изпълняван в тясно сътрудничество със
социалните партньори, държавната администрация, гражданското общество, академичната общност, медиите и други
заинтересовани страни. Първото издание на Наградите „Икономика на светло” за 2013 г. ще се проведе именно в
рамката на изпълнение на проекта.
Номинираните в трите категории на конкурса за награди „Икономика на светло“ ще бъдат определени от обществена
анкета, която стартира днес.
Анкетата е публикувана на интернет страниците на Асоциация на индустриалния капитал в България и на проект
„Ограничаване и превенция на неформалната икономика“. Предложения могат да се изпращат директно и на
координатите на Асоциация на индустриалния капитал в България и Национален център „Икономика на светло“.
Номинациите ще бъдат публично обявени в началото на месец юни.
Призът „Икономика на светло“ ще бъде присъден в три категории:
За закон или административна практика, която води до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес
средата;
За личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством
активна позиция;
За медиите.
Призьорите в категориите ще бъдат избрани от създадено за целта експертно жури, в което участват 100 изявени
личности от областта на икономиката, научните среди, бизнеса, финансите, политиката, медиите. Резултатите ще бъдат
оповестени на специална церемония през месец юни.
Наградите „Икономика на светло“ са първото по рода си признание за постиженията в борбата с неформалната
икономика в България и ръководството на АИКБ е убедено, че конкурсът ще предизвика заслужен обществен и медиен
интерес. Събитието ще популяризира сред обществото както приноса на българските предприемачи, бизнесмени и
политици за подобряването и развитието на бизнес средата, така и добрите практики за ограничаване и превенция на
неформалната икономика в страната.
knnews.bg
√ Стартираха номинациите за първото издание на Националния конкурс за Награди „Икономика на светло“
Асоциация на индустриалния капитал в България обяви началото на номинациите за първото издание на конкурса за
Награди „Икономика на светло“.
Целта на конкурса е да открои стимулиращи примери за успехи в борбата с неформалната икономика и да награди
водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сивата икономика. По този начин АИКБ
цели да повиши обществената нетърпимост към неформалната икономика, да поощри предприемането на активни
действия в тази посока и да популяризира градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социалноикономическата среда.
В продължение на усилията си за изсветляване на българската икономика през 2009 г. Асоциация на индустриалния
капитал в България стартира проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“, осъществяван в
партньорство с Конфедерацията на независимите синдикати в България и изпълняван в тясно сътрудничество със
социалните партньори, държавната администрация, гражданското общество, академичната общност, медиите и други
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заинтересовани страни. Първото издание на Наградите „Икономика на светло” за 2013 г. ще се проведе именно в
рамката на изпълнение на проекта.
Номинираните в трите категории на конкурса за награди „Икономика на светло“ ще бъдат определени от обществена
анкета, която стартира днес. Анкетата е публикувана на интернет страниците на Асоциация на индустриалния капитал в
България (www.bica-bg.org) и на проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“
(www.ikonomikanasvetlo.bg). Предложения могат да се изпращат директно и на координатите на Асоциация на
индустриалния капитал в България и Национален център „Икономика на светло“. Номинациите ще бъдат публично
обявени в началото на месец юни.
Призът „Икономика на светло“ ще бъде присъден в три категории:
За закон или административна практика, която води до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес
средата;
За личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством
активна позиция;
За медиите.
Призьорите в категориите ще бъдат избрани от създадено за целта експертно жури, в което участват 100 изявени
личности от областта на икономиката, научните среди, бизнеса, финансите, политиката, медиите. Резултатите ще бъдат
оповестени на специална церемония през месец юни.
Наградите „Икономика на светло“ са първото по рода си признание за постиженията в борбата с неформалната
икономика в България и ръководството на АИКБ е убедено, че конкурсът ще предизвика заслужен обществен и медиен
интерес. Събитието ще популяризира сред обществото както приноса на българските предприемачи, бизнесмени и
политици за подобряването и развитието на бизнес средата, така и добрите практики за ограничаване и превенция на
неформалната икономика в страната.
sliven.net
√ Стартираха номинациите за първото издание на Националния конкурс за Награди „Икономика на светло“
Асоциация на индустриалния капитал в България обяви началото на номинациите за първото издание на конкурса за
Награди „Икономика на светло“.
Целта на конкурса е да открои стимулиращи примери за успехи в борбата с неформалната икономика и да награди
водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сивата икономика. По този начин АИКБ
цели да повиши обществената нетърпимост към неформалната икономика, да поощри предприемането на активни
действия в тази посока и да популяризира градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социалноикономическата среда.
В продължение на усилията си за изсветляване на българската икономика през 2009 г. Асоциация на индустриалния
капитал в България стартира проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“, осъществяван в
партньорство с Конфедерацията на независимите синдикати в България и изпълняван в тясно сътрудничество със
социалните партньори, държавната администрация, гражданското общество, академичната общност, медиите и други
заинтересовани страни. Първото издание на Наградите „Икономика на светло” за 2013 г. ще се проведе именно в
рамката на изпълнение на проекта.
Номинираните в трите категории на конкурса за награди „Икономика на светло“ ще бъдат определени от обществена
анкета, която стартира днес. Анкетата е публикувана на интернет страниците на Асоциация на индустриалния капитал в
България (www.bica-bg.org) и на проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“
(www.ikonomikanasvetlo.bg). Предложения могат да се изпращат директно и на координатите на Асоциация на
индустриалния капитал в България и Национален център „Икономика на светло“. Номинациите ще бъдат публично
обявени в началото на месец юни.
Призът „Икономика на светло“ ще бъде присъден в три категории:
- За закон или административна практика, която води до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес
средата;
- За личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством
активна позиция;
- За медиите.
Призьорите в категориите ще бъдат избрани от създадено за целта експертно жури, в което участват 100 изявени
личности от областта на икономиката, научните среди, бизнеса, финансите, политиката, медиите. Резултатите ще бъдат
оповестени на специална церемония през месец юни.
Наградите „Икономика на светло“ са първото по рода си признание за постиженията в борбата с неформалната
икономика в България и ръководството на АИКБ е убедено, че конкурсът ще предизвика заслужен обществен и медиен
интерес. Събитието ще популяризира сред обществото както приноса на българските предприемачи, бизнесмени и
политици за подобряването и развитието на бизнес средата, така и добрите практики за ограничаване и превенция на
неформалната икономика в страната.
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Важни обществено-икономически и политически теми

Вестник Труд
√ 39% скок на фалитите на фирми през 2013 г.
Рязко са се увеличили фирмите в несъстоятелност в България през миналата година, обявиха от компанията за кредитно
застраховане “Кофас”.
Дружествата, изпаднали във фалит, са били 834 на фона на 601 компании през 2012 г. Това е скок с 39% само за година.
За сравнение в Централна и Източна Европа фирмите, изпаднали в несъстоятелност, са се увеличили средно с 5% през
2013 г. спрямо предходната, сочат данните на “Кофас”.
Общият брой на извършващите реална дейност компании у нас през м.г. е бил около 400 000, което означава, че делът
на фалиралите юридически е 0,21%. Експертите уточняват, че в България делът на юридическите фалити е много нисък в
сравнение с реалния брой фирми, които бавят или спират плащания.
От началото на 2014 г. тенденцията е към спад, но само на юридическите фалити. Компаниите с финансови затруднения
се увеличават с 231%.
Най-негативно е състоянието в сектора търговия на едро и дребно, където в несъстоятелност са изпаднали 216 компании.
В селското стопанство официално са се разорили 92 фирми. Тежко е и положението в производството на хранителни
стоки и транспорта.
59 са фалиралите компании, занимаващи се със строителство и сделки с недвижими имоти, но броят им е намалял в
сравнение с предната година.
Сред по-големите фирми, обявили несъстоятелност през м.г., са плевенското дружество “Рубин”, занимаващо се с
производство на опаковки и домакинско стъкло. То е имало 453-ма служители, а пасивите му са 111 млн. евро. Във фалит
са изпаднали също “Лимекс Сити” и “БТ Пропъртис” ЕООД в сферата на недвижимите имоти с пасиви съответно 37 млн.
евро и 24 млн. евро.
У нас производството по несъстоятелност продължава средно 3 години, като този срок не се е скъсил през последното
десетилетие.
Вестник 24 часа
√ 850 лева средна заплата догодина

Средната месечна заплата в България ще се повиши до 434 евро през 2015 г., или приблизително 850 лв. Прогнозата е на
"УниКредит" и бе представена по време на годишната среща на ЕБВР във Варшава.
За 2014 г. очакванията са да е 420 евро (около 822 лв.). От анализа на "УниКредит" става ясно още, че през 2008 г. е била
279 евро (около 546 лв.), а през 2004-а - 150 евро (около 293 лв.).
Въпреки повишението с около 500 лв. за 9 г. страната ни остава с едни от най-ниските заплати в Централна и Източна
Европа. (Виж таблицата).
От "УниКредит" очакват през тази година БВП на глава от населението в България да стигне 5585 евро. Увеличението е
двойно за 10 г.

3

Вестник Капитал Daily
√ Икономиката расте, но по-бавно от Европа
Брутният вътрешен продукт се покачва с 1.1% годишно в началото на 2014 г., а рисковете отново са основно отвън
Леко раздвижване на потреблението, инвестиции, идващи основно от държавата, и очаквано слаб износ. Това показват
първите експресни данни на Националния статистически институт (НСИ) за представянето на икономиката през първите
три месеца на тази година. Брутният вътрешен продукт (БВП) надминава прага от 1% на годишна база за второ поредно
тримесечие, но България се възстановява с по-бавни темпове от средното в Европа (1.4% за 28-те държави).
Международните институции обаче вече ревизираха нагоре прогнозите си за страната и те са за ръст между 1.6% и 2.1% в
края на годината. Причината е всеобщият оптимизъм, залял Европа, който се предава и тук. Повечето местни
анализатори също очакват през тази година икономиката да се представи малко по-добре в сравнение с миналата. Но
посочват и познатите рискове - кризата в Украйна и все още колебливото възстановяване на ЕС, както и вътрешното
потребление. Добрата новина е, че то се раздвижи в началото на годината, след като през цялата 2013 г. беше на
отрицателна територия.
Нов двигател?
От финансовото министерство и от Европейската комисия очакват потреблението на домакинствата през тази година да
се увеличи с малко под 1.5% заради възвръщане на потребителското доверие и плавно възстановяване на пазара на
труда. Прогнозите им се потвърждават донякъде от първите данни за годината. Домакинствата са закупили стоки и
услуги с 2% повече като стойност спрямо година по-рано, като това е първият ръст от началото на 2013 г. насам.
Положителните данни са в унисон и с по-добрите сигнали на пазара на труда. Заетите са с 39 хил. души повече в
сравнение с първото тримесечие на предходната година. Освен това броят на обезкуражените продължава да спада.
Цялата минала година тенденцията беше все повече хора да се връщат на пазара на труда, защото вярват, че ще намерят
работа. Досега обаче това увеличаваше паралелно и безработицата. През януари - март тази година за пръв път от 2010 г.
спада и делът на безработните – до 13% от 13.8% през същия период година по-рано. "Заетостта е важна от гледна точка
на потребителското поведение. Ако хората смятат, че има по-малък риск да останат без работа, желанието за
потребление на домакинствата няма да е толкова депресирано", обяснява Георги Ангелов от "Отворено общество"
(вижте всички мнения по темата).
Все пак пазарът на труда реагира със закъснение на раздвижването в икономиката. По думите на проф. Митко Димитров
от Българската академия на науките, за да се почувства от хората, ръстът на БВП трябва да достигне поне 3-4%.
Лошата новина обаче е, че износът, който беше единственият сравнително сигурен двигател на растеж досега,
регистрира спад от началото на годината. За цялото първо тримесечие на годината той беше почти 7%, основно заради
търговските партньори извън Европа, като например Украйна и Турция. Кризата в Украйна вероятно ще повлияе и на
туризма, който традиционно движи икономиката през второто и най-вече третото тримесечие. Данните на
туроператорите показват, че ранните записвания вървят с добър темп в Западна Европа. Същевременно обаче
ситуацията около ключовия руски и украински пазар остава напрегната. Ранните записвания на двата пазара отчитат спад
от около 10%.
Има и още - данните от Германия показаха спад на инвеститорското доверие през март, а българските износители (найвече машиностроителни компании) са традиционен поддоставчик на германските.
Запълване на дупки
Данните за инвестициите също оставят смесени чувства. От една страна - националната статистика отчита силен ръст от
3.2% годишно второ поредно тримесечие. От друга - най-вероятно става дума основно за капиталовите разходи на
държавата. Към края на март те са били 784 млн. лв. (или с почти 260 млн. лв. над стойността за миналата) заради
повечето плащания по еврофондовете. Статистиката за преките чужди инвестиции пък отбеляза поредно свиване. Само
през март те са били отрицателни в размер на 1 млн. евро. За първите три месеца на годината стойността им е едва 89
млн. евро, или 168 млн. евро по-малко спрямо неревизираните данни за януари - март 2013 г.
Има две възможни причини капиталовите разходи да растат - наближаващите избори или публичната инвестиционна
схема, е мнението на Десислава Николова от ИПИ. "Шансът за ръст с бързи темпове е, ако успеем да изнасяме и да
привличаме инвестиции", допълва тя. Ограничение за инвестиционната активност е и все още предпазливият банков
сектор. Според Георги Ангелов банките в момента работят основно с фирми, които познават добре.
Номинален проблем
Въпреки положителния реален ръст номиналният БВП за първото тримесечие на годината е спаднал с около 3%, което се
дължи на продължаващите дефлационни процеси вече девет поредни месеца. Проблемът с дефлацията е, че тя
намалява приходите на фирмите и може по тази линия да доведе до фалити и спад на доходите и домакинствата. Тя
застрашава и събирането на приходите в бюджета, най-вече от косвени данъци като ДДС. Отчетът на финансовото
ведомство за изпълнението към март вече показа затруднения там.
"Понякога се надценява значението на реалния растеж на БВП и се забравя, че първоизточникът на данните е
номиналният размер на този показател. Затова и има разминаване между данните за реалния ръст на БВП и усещането
на домакинствата за това как се развива икономиката. Да не забравяме и ефекта на дефлацията. Ако имаше 1-2%
инфлация, най-вероятно реалният растеж щеше да е нула", коментира Красен Йотов от Industry Watch.
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√ Икономическото възстановяване в еврозоната забавя скорост
БВП на региона е нараснал двойно по-малко от очакваното
Икономическият растеж в еврозоната през първото тримесечие се оказа много по-слаб от очакваното, а през април
инфлацията в региона е останала опасно ниска, показват данните на Евростат. Според сезонно изгладената статистика
през първите три месеца на годината брутният вътрешен продукт на страните от валутния съюз се е покачил с 0.2%
спрямо предишното тримесечие. Това е двойно по-ниско от предварителните прогнози на анализаторите. В целия
Европейски съюз икономическият растеж за периода е достигнал 0.3%. В сравнение с първото тримесечие на миналата
година растежът в двете зони е съответно 0.9 и 1.4%.
Германия начело
Европейската статистическа служба също така е ревизирала надолу икономическия растеж за периода октомвриноември 2013 г. до 0.2% спрямо първоначално отчетените 0.3%. Представянето на отделните държави в региона отново
подчерта нарастващите различия в икономическото развитие. Най-голямата европейска икономика Германия отчете
силен растеж през първото тримесечие, докато втората по размер на БВП държава Франция е изпадналd в стагнация, а
третата – Италия, отчита спад.
Икономическият растеж от 0.8% в Германия надминава леко очакванията и е двойно по-висок спрямо последното
тримесечие на 2013 г. Добрите резултати се дължат основно на повишаващото се вътрешно потребление. Анализаторите
очакваха Франция да отчете растеж, макар и нисък, но статистиката показва, че единствено подобрените стойности на
публичните разходи и складовите наличности са предотвратили свиване. Сега страната се нуждае от растеж от 0.5% през
следващите три тримесечия, за да постигне заложената от правителството цел от 1% годишен ръст.
БВП на Италия неочаквано се е свил през тримесечието, което прекъсва икономическото възстановяване, започнало в
края на 2013 г. Тогава страната излезе от най-продължителната си рецесия след края на Втората световна война.
Холандската икономика също отчита спад, а Финландия отново изпада в рецесия. Другите държави в ЕС, чиито
икономики са се свили през тримесечието, са Естония, Кипър и Португалия. Данните обаче са добри за икономиката на
Испания, която е нараснала най-много от три години. Това позволи на правителството да повиши прогнозата си за
икономическия растеж през 2014 от 0.7 на 1.2%.
Ниска инфлация
Слабият икономически растеж ще увеличи натиска върху Европейската централна банка да разхлаби допълнително
паричната си политика. Към минималния икономически растеж, който се очаква да се забави още повече през второто
тримесечие, се добавя и опасността от дефлация. През април инфлацията се е ускорила до 0.7% спрямо 0.5% през март.
Нарастването на потребителските цени обаче остава в определената от ЕЦБ като "опасна" зона под 1%. Основни фактори
за ниската инфлация в еврозоната през миналия месец са били ниските цени на горивата, както и поевтиняването на
телекомуникационните услуги и зеленчуците. Поскъпване се отчита при ваканционните пътувания, тютюневите изделия
и електричеството.
√ И тази година започва със свиване за лизинговия пазар
За 19-о поредно тримесечие секторът приключва на загуба
Годината не започва силно за лизинговия пазар. Това показват данните за дейността на дружествата в сектора през
първото тримесечие на тази година, публикувани от БНБ. Към края на март 2014 г. броят на тези компании е 68. Първите
два месеца на годината по принцип не са най-силният като активност период за бизнеса.
От друга страна, очакванията и прогнозите на представителите на сектора в началото на 2014 г. бяха, че тя няма да е
много по-различна от изминалата година. Според тях за ръст в сектора необходима предпоставка е наличието на растеж
на икономиката, което да създаде стимули и да позволи на бизнеса да инвестира. Оценката им като цяло е, че
лизинговият сектор в момента отчита относително стабилизиране на бизнеса.
Лоши и добри спадове
Данните показват, че обемът на вземанията по лизингови договори в края на март тази година е 3.043 млрд. лв., като
продължава да се свива и на годишна база (спрямо същия период на миналата година), и на тримесечна база (спрямо
предходното тримесечие) съответно с 4.9% и 1.4% (42 млн. лв.). Тази тенденция е от 2009 г. насам с едно-единствено
изключение – през третото тримесечие на 2013 г. браншът отчете малък ръст (16.5 млн. лв.). Темпът, с които се свиват
вземанията обаче, е намаляващ.
Друга негативна характеристика на отчета за периода е, че за разлика от предходното тримесечие през първите три
месеца на тази година обемът на новия бизнес (новосключени договори за лизинг) е по-нисък (261.1 млн. лв.). Така
новите обеми, които компаниите в сектора реализират остават недостатъчни, за да компенсират погашенията по
съществуващи договори, и крайният резултат е нетно свиване на портфейла.
На този фон необслужваните лизингови договори продължават да намаляват, като на годишна база темпът е двуцифрен
(27.4%). За едно тримесечие се свиват с 9.5% до 552.8 млн. лв. Това може да означава, че компаниите в сектора отписват
несъбираеми вече вземания от свои клиенти, при това доста активно. В началото на тази година от сектора отчетоха, че
през 2013 г. се е подобрила събираемостта на просрочените лизингови договори и са намалели необслужваните
задължения, като голяма част от клиентите са успели да възстановят редовността на плащанията си по договорите.
Все пак по отношение на ръст на портфейлите прогнозите бяха по-скоро сдържани – такъв ще започне да се наблюдава,
когато започне да се възстановява и икономическият растеж в страната.
След като през цялата изминала година един от сегментите на пазара – лизинг на товарни и лекотоварни автомобили,
растеше, в началото на тази година отново отчита спад, показват данните за представянето на портфейла по сегменти
според вида на активите, отдавани на лизинг. Това е единствената част от пазара, която показа устойчиво нарастване в
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продължение на цяла година (общ обем в края на март 754.8 млн. лв.). Това е и сегментът с най-голям дял в общия
портфейл от вземания на дружествата (26%).
Скромен ръст при автомобилите
През първите три месеца на годината единственият сегмент от пазара, който отчита ръст, при това скромен, е лизингът на
леки автомобили – с 2.7 млн. лв. до 710.8 млн. лв. Другите два вида от отдаваните на лизинг активи – машини,
съоръжения и индустриално оборудване и недвижими имоти, също се свиват.
Лизингът на товарни автомобили и този на машини и съоръжения бяха едни от сегментите, които най-много пострадаха в
пика на кризата поради срива на секторите, с чието обслужване са свързани – транспорт, логистика, спедиция,
строителство.
Все още свиването на бизнеса като цяло продължава да оказва натиск и върху финансовите резултати на компаниите от
сектора. Според данните на централната банка за 19-о поредно тримесечие лизинговите дружества работят на загуба.
Размерът й за първите три месеца на годината е 527 мнл. лв.
√ Първи реакции за данните за икономиката
Икономистите и бизнеса пред "Капитал Daily"
Десислава Николова, главен икономист на Института за пазарна икономика
В най-добрия случай растежът може да е 1.5%
Положително е, че инвестициите продължават да растат, но въпросът е защо растат. Едно от обясненията, което се вижда
и от бюджета, е, че капиталовите разходи се увеличават. Това обаче не е най-доброто решение. По-добре би било да
растат частните инвестиции. Възможни причини за ръста на капиталовите разходи са наближаващите избори или
публичната инвестиционна схема. Индивидуалното потребление също за пръв път се раздвижва нагоре.
Силно притеснително е, че износът не се представя добре. В средносрочен план очаквах експортът да е водещ фактор за
растеж, тъй като на пазара на труда няма траен обрат. Тази година ще е по-добра от предходната и в най-добрият случай
растежът може да достигне 1.5%. Цялата тази несигурност, особено в Украйна, е в наш ущърб. Например
фармацевтичният сектор изнася около 60% от общия експорт за Русия и една трета от този за Украйна.
Шансът за ръст с бързи темпове е, ако успеем да изнасяме и да привличаме инвестиции. В случай че ръстът на
вътрешното потребление се запази и цените на зърнените пазари продължат да вървят леко нагоре, може да постигнем
и лека инфлация.
Красен Йотов, икономист в Industry Watch
Дори и да има по-висок растеж, той няма да се усети от хората
Има поводи за умерен оптимизъм за развитието на икономиката тази година. Няма доказателства, че данните, които
излизат през последните седмици, показват устойчива тенденция. Данните за БВП и външната търговия са повлияни от
еднократни фактори. Ако сравняваме БВП за първото тримесечие на тази година със същия период на миналата, трябва
да се вземе предвид, че тогава имаше протести и политическа нестабилност. Така че сега има някакъв базов ефект.
Понякога се надценява значението на реалния растеж на БВП и се забравя, че първоизточникът на данните е
номиналният размер на този показател. Затова и има разминаване между данните за реалния ръст на БВП и усещането
на домакинствата за това как се развива икономиката. Да не забравяме и ефекта на дефлацията. Ако имаше 1-2%
инфлация, най-вероятно реалният растеж щеше да е нула.
Основният риск остава европейската икономика, доколкото възстановяването там все още е колебливо. Другият е
Украйна. Иначе вътрешните рискове си остават същите както и досега. Има стабилизиране на политическата обстановка,
но не е ясно до каква степен това ще доведе до ръст на инвестиционната активност.
Георги Ангелов, Институт "Отворено общество"
Най-вероятно 2014 г. ще е малко по-добра от миналата
Тази година със сигурност върви по-добре от миналата и това е очаквано, след като европейската икономика се развива
по-бързо. Положителното в данните е, че заетостта расте на годишна база и коефициентът на заетост през първото
тримесечие е 0.9% по-висок. Не много, но може би това е най-добрият резултат от началото на кризата.
Заетостта е важна от гледна точка на потребителското поведение. Ако хората смятат, че има по-малък риск да останат без
работа, желанието за потребление на домакинствата няма да е толкова депресирано. Въпросът е доколко данните за
пазара на труда за първото тримесечие са устойчиви и доколко са повлияни от еднократни фактори като програми за
временна заетост. По-голямото желание на домакинствата за потребление ще направи фирмите, които работят за
вътрешния пазар, по-склонни да започват нови проекти. А ако икономиката се подобрява, ще дойдат и чужди
инвестиции. По същия начин може да се отпуши и кредитирането – едно е постоянно да растат лошите кредити, друго е
да започнат да намаляват и повече хора да са със стабилни доходи.
Но в момента основният двигател продължава да е Европа, въпреки че това не личи от данните за износа заради спада
към трети страни. Целият оптимизъм в ЕС се пренася тук по различни канали. Ускорява се и усвояването на
еврофондовете в последните 1-2 години на всеки програмен период.
Основният риск пред развитието на икономиката за мен е Украйна. Не в сегашната тлееща форма, а ако тръгне ескалация
на санкциите и контрасанкциите, ако спре газът или ЕС забрани издаването на визи за руснаци. Това ще е удар за
туризма. Това е катастрофичен риск, който е малко вероятен, но ако се случи, може да нетира всички положителни
фактори на растежа. Другият риск е свързан с Европа - кризата там не е изцяло преодоляна. А и споровете около
дефлацията и това какви мерки да предприеме ЕЦБ отново показаха, че Европа взима решения бавно и това води до
допълнителни рискове.
Като цяло най-вероятно 2014 няма да е много добра, просто ще е малко по-добра от миналата.
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Любомир Димитров, старши икономист в Българска банка за развитие
Обнадеждаващи са резултатите за пазара на труда
Очакваме растежът на физическия обем на БВП да се ускори спрямо предходните години и за 2014 г. неговата стойност
да е в диапазона 1.5-2%. Данните от експресната оценка на БВП за първото тримесечие показват, че индустрията основен сектор на българската икономика, постоянно ускорява растежа си през последните няколко тримесечия, а
услугите, където се създава над половината от новодобавената стойност в икономиката, са стабилизирали ръста на
добавената си стойност трайно в диапазона 1-1.5%. Очакваме през 2014 г. всички двигатели на растежа да включат на повисока предавка и да имат положителен принос в икономическата динамика. Обнадеждаващи са и резултатите от
наблюдението на работната сила. Измененията в броя на заетите и безработните все още са минимални и е рано да се
правят категорични заключения, но ако растежът на икономиката се запази, с много голяма вероятност може да се
очаква, че през 2014 г. ще наблюдаваме спад в броя на безработните и увеличаване на заетостта.
Един от основните рискове в икономиката е традиционен: липсата на доверие в институциите в държавата. Има и друг,
който е характерен за настоящия момент и чието влияние през следващите месеци трудно може да се оцени. В момент,
когато ЕС показва признаци за излизане от проточилата се криза, ескалира кризата в Украйна, която внася политическа
нестабилност в региона, а освен това създава рискове за търговските потоци към и от България.
Раздвижване на инвестициите и кредитирането може да се очаква, когато се повиши икономическата предвидимост в
относително по-дългосрочен план. През февруари и март кредитите за фирми се увеличиха с по около 300 млн. лв. на
месечна база. Трудно е да се каже дали това е временно явление, или наблюдаваме началото на толкова
дългоочакваното съживяване на кредитирането на предприятията. В момента определено се наблюдава известно
увеличаване на търсенето на заемен ресурс от страна на фирмите както за инвестиционни, така и за оборотни нужди, но
за да се реализира това търсене на практика, е необходимо и кандидатстващите проекти да са достатъчно убедителни.
Николай Петров, изпълнителен директор на "Билла България"
Покупателната сила остава на същото ниво
Не бих се ангажирал с твърдение, че потреблението расте като цяло. По-скоро покупателната сила остава на същото
ниво. При нас има ръст на клиентите, но те все още купуват избирателно. Като цяло не забелязвам оптимизъм, няма
разточителство, а прецизен подбор. Естествено статистиката може и да отчита и ценово покачване, каквото имаше при
някои стоки, като боб например, но в същото време други като олио и захар поевтиняха. За цялата година не мисля, че
ще има ръст в потреблението. При нас сме планирали 1-2%, но той се дължи на вътрешни усилия по привличане на
клиенти, а не на промяна в цялата среда.
Калин Сутев, управител на "Дестинейшън туристик сървисис"
Няма сигнали за сериозен отлив на руски туристи
На този етап очакваме сезон, който да не бъде по-слаб от предишния. Германският пазар ще бъде стабилен, може би ще
има и лек ръст на английския. Няма сигнали за сериозен отлив и на руски туристи.
Списание Мениджър
√ Капиталовият пазар в България – основен приоритет за правителството
„Кабинетът разглежда развитието на капиталовия пазар в България и свързаните с него структури и институции като
един от основните приоритети в своята стратегия и програма за управление”. Това заяви министър-председателят
Пламен Орешарски, който участва в отбелязването на 100-годишнината от създаването на Фондова борса в България.
Премиерът изтъкна, че в страната съществува благоприятна среда за развитие на борсата – добра законова база,
структурирана добре институционална рамка, привлекателен фискален режим.
„Това ми дава основание да разчитам и първите позитивните сигнали, които идват от края на миналата година и през
тази - като сигнали на икономическото възстановяване“, заяви министър-председателят
Според премиера вековен юбилей на която и да е фондова борса е забележително събитие.
„Борсата винаги е привличала вниманието не само на инвеститори и спекуланти, а и на широката публика с много от
характерните си особености. За специалистите борсата е индикатор на икономически тенденции, барометър на
икономическите цикли; мястото, където можем да похарчим част или всичките си спестявания, да ги загубим или да ги
умножим; мястото, където можем да оформим финансовата и капиталова структура на своя бизнес; мястото, на което се
търгува най-универсалната стока – парите и техните капиталови инструменти. За неспециалистите борсата е като мираж,
който не разбираме, но на който се възхищаваме. Може би точно, защото не го разбираме, вероятно и заради обвитите в
известна тайнственост и специфичен професионален жаргон операции, заради бързите възходи и сривове, за това, че
борсата е благоприятна среда за любимите на много от нас конспиративни тези, дори и ако щете, заради това, че тя е
източник на особено остроумни и закачливи анекдоти“, коментира Орешарски.
Министър-председателят изтъкна, че историята на фондовите борси е най-илюстративната част от стопанската история,
която от своя страна обяснява най-добре събитията от по-близки или по-далечни времена.
„Ако тествате това твърдение, ще се убедите, че дори историята на българската фондова борса по един перфектен начин
ще дешифрира успехите и неуспехите на българската икономика и дори на българската държава“, отбеляза премиерът.
Той напомни колебанията в самото й начало в лоши военни времена, силните флуктуации по време на Голямата
депресия, продължителното й отсъствие в периода на централизираното планово стопанство, стихийното й
функциониране в първите години на стопански реформи в края на миналия век и възхода в началото на този век.
„Аз съм един от онази група ентусиасти от средата на 90-те години на миналия век, които вярвахме, че си струва да се
работи за развитието на капиталовия пазар у нас, след период на силно компрометиране на капиталовите инструменти и
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израждането им в пирамидални такива. Днес се гордея с известен, макар и скромен принос за институционализиране на
Българската фондова борса, такава, каквато е и днес, и с участието си в първия директорски борд на новосформираната
институция през 1997 година“, каза още премиерът.
„За своите 100 години капиталовият пазар в България показа издръжливост и воля за развитие. Следва своята основна
мисия – да съдейства за създаването и развитието на търговията с финансови инструменти. Показател е и за
икономическото развитие“, заяви от своя страна министърът на финансите Петър Чобанов, който също пристваше на
събитието по случай 100-годишнината на БФБ.
Той акцентира върху постоянния диалог между бизнес асоциациите и публичните органи по въпросите, които са от
значение за капиталовия пазар.
„Министерството на финансите е мажоритарен акционер в борсата, но в стратегията на правителството влиза идеята, за
която работим, това скоро да се промени и то да бъде освободено от тази си роля“, отбеляза министър Чобанов.
√ Отчетоха увеличение на доходите на домакинствата
Общият доход средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2014 г. е 1 177 лв. и спрямо същия период на
2013 г. се повишава с 6,2%. Това показват данни на Националния статистически институт (НСИ).
Основен източник на доход на домакинствата продължава да бъде работната заплата, която формира 56,3% от общия
доход. Доходите от работна заплата през първото тримесечие на 2014 г. средно на лице от домакинство са 663 лв., което
е с 10% повече спрямо същото тримесечие на миналата година. Относителният дял на работната заплата в общия доход
нараства с 1,9 процентни пункта за разглеждания период от време.
Вторият по значение източник на доход за българските домакинства са пенсиите. Относителният им дял в общия доход e
26,4%. В номинално изражение през първото тримесечие на 2014 г. спрямо същото тримесечие на предходната година
доходите от пенсии нарастват с 6,2% и достигат 310 лв. средно на лице от домакинство.
През първото тримесечие на 2014 г. доходите от самостоятелна заетост средно на лице от домакинство се увеличават
спрямо същия период на 2013 г. и достигат 74 лева. Същевременно относителният им дял остава почти непроменен и
представлява 6,3% от структурата на общия доход.
Доходите от социално осигуряване и социални помощи през първото тримесечие на 2014 г. имат сравнително малко
значение за формирането на общия доход на домакинствата. Те намаляват за периода от 35 на 33 лв. средно на лице от
домакинство, а относителният им дял в общия доход намалява с 0,4 процентни пункта и представлява 2,8% от неговата
структура.
Разходи на домакинствата
Общият разход на лице от домакинство през първото тримесечие на 2014 г. е 1 030 лв. и остава почти непроменен
спрямо същото тримесечие на 2013 година. Най-голям дял при формиране на общия разход на домакинствата имат
разходите за храна и жилище (енергия, горива, вода и др.) – 50,6% от всички разходи.
Най-съществено перо от бюджета на българските домакинства са разходите за храна и безалкохолни напитки. Като
абсолютни стойности те се увеличават с 6,1% и през първото тримесечие на 2014 г. са 348 лв. средно на лице в
домакинство. Относителният им дял в общия разход се увеличава с 1,8 процентни пункта и представлява 33,8% от него
през първото тримесечие на 2014 г.
Разходите за дома (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане) намаляват от 193 лв. през първото
тримесечие на 2013 г. на 173 лв. средно на лице от домакинство през същото тримесечие на 2014 година. Делът им в
общия разход намалява през разглеждания период с 2 процентни пункта.
Разходите за здравеопазване се увеличават през първото тримесечие на 2014 г. спрямо същото тримесечие на 2013 г. от
57 на 60 лв., а относителният им дял нараства с 0,2 процентни пункта и представлява 5,8% от общия разход.
Като абсолютни стойности разходите за транспорт и съобщения се увеличават със 7,7% и достигат 121 лв. средно на лице,
а относителният им дял нараства с 0,8 процентни пункта и е 11,8% от общия разход на домакинствата през 2014 г.
Разходите за алкохолни напитки и цигари се увеличават с 6,8% и през първото тримесечие на 2014 г. възлизат на 44 лв.
средно на лице от домакинството. Техният относителен дял в общия разход е 4,3%, което е с 0,3 процентни пункта повече
в сравнение с първото тримесечие на 2013 г.
Увеличават се и разходите за облекло и обувки. През първото тримесечие на 2014 г. те са 33 лв. средно на лице. Делът им
в общия разход е 3,3%, което е с 0,5 процентни пункта повече в сравнение с първото тримесечие на 2013 г.
Вестник Преса
√ Дават 262 млн. евро за енергийна ефективност
Това предвижда четвъртият вариант на новата програма „Региони в растеж“, обяви регионалният министър
Десислава Терзиева
Финансирането на енергийната ефективност ще е 262 млн. евро през следващия програмен 2013-2020 г. Това предвижда
четвъртият вариант на новата програма „Региони в растеж“, обяви регионалният министър Десислава Терзиева.
За подобряване на градската среда на 67 общини ще бъдат заделени 270 млн. евро. За образователна и социална
инфраструктура ще отидат съответно 89 млн. евро и 163 млн. евро, а за интегриран градски транспорт – 143 млн. евро.
За опазване и популяризиране на природното и културното наследство са предвидени 127 млн. евро. Регионалната пътна
инфраструктура ще глътне 194 млн. евро.
Прогнозният бюджет на новата програма е 1,589 млрд. евро заедно с 15% национално съфинансиране. Средствата са
разпределени по 8 основни приоритетни оси.
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Основната идея е да се намалят социално-икономическите различия между регионите, подчерта министър Терзиева.
√ Петър Чобанов: Растежът продължава да се ускорява
Изпълнението на приходите от здравни осигуровки върви добре, според финансовия министър
Тримесечие след тримесечие растежът продължава да се ускорява. По неизгладени данни стигна 1,6% в края на
миналата година. Това каза в Шумен министърът на финансите Петър Чобанов.
Първото тримесечие на тази година спрямо последното на миналата имаме 1,2% и това е един много висок растеж.
Миналата година стойностите се движиха между 0,4 и 0,9 процента. Композицията на растежа дава основание да се
смята, че тази година той ще бъде по-голям, добави Чобанов.
Пред студенти от местния университет "Епископ Константин Преславски" той изнесе лекция на тема "Философия на
фискалната политика на правителството. Мерки и перспективи за развитие".
"Виждате, че всички индикатори, които са свързани с бизнес доверие и с потребителско доверие се покачват. Тоест
имаме едно по-добро очакване от хората, че икономиката ще се развива, което дава основание, от една страна на
бизнеса да прави инвестиции, от друга на потребителите да потребяват повече", каза Чобанов и изнесе данни на НСИ от
вчера, според които вътрешните инвестиции през първото тримесечие са се покачили с 3,5%, а индивидуалното
потребление на хората с 2%. "Това са чисти числа, за които предходните години можехме само да мечтаем и те се
случват на практика сега. Тази линия на икономиката ще бъде съпроводена и с работни места, тъй като инвестиране без
работни места няма как да си представим", добави той.
Според министъра намалелият през първото тримесечие износ се дължи на "конюнктурни особености", свързани с
плановия ремонт на "Лукойл Нефтохим", но първите данни от април показвали, че нещата се нормализират.
"Променената философия на фискалната политика и стимулирането на растежа трябва да дадат своите резултати, но за
това разбира се е необходимо време. Ние не разчитаме на някакви директни икономически скокове, въпреки че и те са
възможни. Считам, че растежът трябва да се ускорява постепенно", добави министър Чобанов.
За протестите и исканията на лекарите той заяви, че не обича да се меси в ресорите на колегите си и трябва всеки да
поема своята отговорност и да си върши своята работа. Все пак добави: "Май месец да се говори колко ще е дефицитът в
тази система е още рано, тъй като предприемането на мерки трябва да води и до намаляване на този дефицит. Видяхте,
че миналата година, когато трябваше да се намесим, ние реагирахме и не оставихме болниците без пари". Според него
тази година изпълнението на приходите от здравни осигуровки върви добре и годишният план ще бъде изпълнен.
√ Три индустриални зони с инвестиции за 153 млн. лв.
Очаква се в Божурище, Телиш и Бургас да бъдат разкрити 1650 нови работни места
153 млн. инвестиции и 1650 работни места се очаква да се открият в трите нови индустриални зони в Божурище (София),
Телиш (Плевен) и Бургас. Това съобщи министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев на
пресконференция днес, на която бяха представени резултати от дейността на Национална компания „Индустриални
зони". Данните са на база подписани договори с фирми, които ще извършват дейност на територията на зоните.
Национална компания индустриални зони (НКИЗ) ЕАД е създадена през 2009 г. от правителството на Станишев и
управлява осем зони - три съществуващи от преди свободни зони в Русе, Видин и Свиленград и новоизграждащите се в
Божурище, Телиш, Бургас, Варна-Запад и Карлово. Всички те са с обща площ около 6,6 млн. кв.м., от които 73 900 кв.м.
застроени и 225 500 кв. м открити складови площи.
"В съществуващите свободни зони - Русе, Видин и Свиленград само през последната година са сключени 26 договора с
фирми основно в областта на производството, строителството и търговията и са реализирани инвестиции за около 3 млн.
лева", заяви на свой ред Атанас Ненов, изпълнителен директор на НКИЗ. Новите работни места се дължат на
южнокорейската фирма "Азия Инвест", която прави биоземеделие в зоната Телиш/Плевен, допълни Ненов.
Първоначалната им инвестиция е в размер на 3 млн. лв, но се очаква те да нарастнат до 85 млн. лв. при 700 нови работни
места.
В Божурище, чиято първа копка беше през лятото на 2013 г, през м. септември т.г. ще заработи предприятието на
немската фирма "Бер Хелла Термоконтрол". Там инвестицията ще бъде за 42.5 млн. лева, при която се очаква да бъдат
създадени нови 350 работни места. "В напреднала фаза са и преговори с над 10 български и чуждестранни компании за
настаняването им в индустриалните зони", подчерта Ненов.
"Индустриалните зони са един от важните инструменти за привличане на чуждестранни инвестиции и увеличаване на
производството и заетостта. Те са възможност за производство на стоки с по-висока добавена стойност, което означава
че повече доход остава в България за българските фирми и граждани", посочи министър Стойнев.
Вестник Класа
√ Българите в чужбина пращат двойно повече от чуждестранните инвеститори
Близо два пъти и половина повече са парите изпратени у нас от българите, живеещи зад граница, сравнени с преките
чуждестранни инвестиции в страната. Това сочат данните на БНБ към края на първото тримесечие на тази година.
Чуждестранни инвестиции в страната за първите 3 месеца на 2014 г. отчитат спад на годишна база от цели 76,1% (-284
млн. евро) достигайки до скромната сума от 88,9 млн. евро. За сравнение, парите, които българите зад граница са
пратили на своите близки в България възлизат на 209,2 млн. евро за същия период.
Разликата между сумата на инвестициите и сумата на трансферите от българи в чужбина със сигурност е доста позначителна в полза на вторите, тъй като данните на БНБ отразяват само банкови паричните преводи, надхвърлящи прага
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от 2500 евро, предава Стандарт. Конкретно през месец март тази година, чуждестранни инвестиции у нас са с
отрицателен знак - минус 1 млн. евро. За сравнение, през същия месец на миналата 2013 г. чуждестранните вложения са
били за 149,6 млн. евро.
Паричните трансфери на българите зад граница през месец март достигат 78,4 млн. евро. Това е и най-високата сума,
която са пратили емигрантите в последните 10 месеца.
√ Въвеждането на нови регулации прави капиталовите пазари все по-сложни и неразбираеми за инвеститорите и
пречи на търговията
Постоянно увеличаващите се регулации правят капиталовите пазари все по-сложни и неразбираеми и принуждават
инвеститорите да станат по-непрозрачни. До този извод стигнаха представителите на пет капиталови пазара от региона
на Централна и Източна Европа, които участваха във втория ден на финансовия форум „Шумът на парите", организиран
от Profit.bg на 14 и 15 май в зала София на столичния Кемпински хотел Зографски.
Тенденциите на капиталовите пазари
„Има прекалено много регулации, което пречи на финансовия пазар като цяло", коментира Михаел Бюл, главен
изпълнителен директор на Виенската фондова борса. „Виждаме как се натоварват банките с налудничави такси.
Политиците обвиняват банките за кризата, но това е криза на държавността. В Европа има криза на държавния дълг,
защото всички държави харчиха твърде много в миналото", заяви той. Според Бюл това принуждава инвеститорите да
станат по-непрозрачни, в резултат на което около 75% от търговията в Европа е извънборсова.
Според Мирослав Маринов, изпълнителен директор и член на Управителния съвет на ПОК Доверие, повишаването на
финансовата култура сред всички потребители е правилното решение на проблемите на финансовите пазари, a не
въвеждането на нови регулации. „Увеличаването на шрифта на текст, който потребителите така и не разбират, не
променя по никакъв начин естеството на нещата", посочи той. По думите му нарастването на регулациите прави пазарите
все по-сложни и неразбираеми за всички участници, включително и за институционалните инвеститори.
Позициите на Бюл и Маринов бяха подкрепени от Иван Такев, изпълнителен директор на Българската фондова борса,
според когото управляващите бързат да въведат регулации и директиви преди още да са разбрани напълно механизмите
за манипулация на индексите. „Според мен, подходът трябва да бъде друг – да се опитаме ресурсите, които заделяме за
нови и нови регулации, да бъдат влагани в промяна на манталитета на хората, които работят в тази сфера, така че да не
мислят как да манипулират форекс и либор", допълни той.
По въпроса за развитието на БФБ в близък и средносрочен план, Такев застана твърдо зад хоризонталната интеграция с
по-голяма структура, която ще доведе до натрупване на критична маса на българския пазар. По думите му другите форми
на растеж – чрез органично развитие и придобиване – не са достатъчно реалистични и крият въпросителни.
Визията на застрахователите
„Въвеждането на международния сертификат „Зелена карта" ще се отрази върху премиите по застраховка „Гражданска
отговорност", прогнозира Дияна Стойнова, Главен търговски директор на ДЗИ Общо застраховане. Тя отбеляза, че рискът
при управление на превозни средства в чужбина е много по-голям, а средната сума на изплащаните щети в чужбина
нараства със сериозни темпове от няколко години и това няма как да не се вземе предвид от застрахователите.
Стойнова сподели, че въпреки двуцифрения ръст на животозастрахователния пазар през изминалата година България
все още е далеч от европейските показатели. „Българинът обръща много малко внимание на живота и здравето си.
Средните годишни разходи по застраховки живот у нас се запазват в много ниски граници от около 17-18 евро при суми
от порядъка на 1 700 евро в Европа", коментира тя. Според нея животозастрахователните компании и посредници
отделят недостатъчно голямо внимание, средства и усилия в продажбите на тези видове застраховки.
Стефан Софиянски, председател на Управителния съвет (УС) на Лев Корпорация, представи една по-скоро песимистична
картина на състоянието на застрахователния сектор в България, който по думите му не е достатъчно развит. „В условия на
криза би трябвало хората и икономическите структури да заделят повече средства за застраховане, тъй като и наймалките неприятни икономически и атмосферни условия могат да повлияят на работата на компаниите и да се отразят
негативно на икономическия живот", обясни той.
От думите му стана ясно, че у нас приходите от автомобилното застраховане са над 80 % от общия приход. „Аз лично
считам, че в пазар, който се крепи единствено на „Гражданска отговорност", има какво още да се желае", допълни
Софиянски.
През 2014 г. форумът „Шумът на парите" се осъществява със съдействието на Мтел, Сосиете Женерал Експресбанк, ДЗИ –
KBC Group, Лукс Имоти, ПОК Доверие, Провидент Файненшъл България, Консултантска къща Амрита, ActivTrades и LG.
Медийни партньори на събитието са сп. Мениджър, Дарик радио, новинарските сайтове fakti.bg, novini.bg и cross.bg,
както и специализираните imot.bg, Seenews и insurance.bg.
Форумът се осъществява с комуникационната подкрепа на агенция за връзки с обществеността AMI Communications
България.
За „Шумът на парите":
„Шумът на парите" е единствената специализирана финансова конференция в България. Първото издание на проявата е
през 2010 г. През годините в събитието участват ключови български и чуждестранни финансови експерти и икономисти.
„Шумът на парите" привлича интереса на водещите финансисти у нас, които ежегодно присъстват на проявата.
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√ Преките инвестиции със силен спад от над 70% за първото тримесечие
През март практически не е имало инвестиции
Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) за първото тримесечие на 2014 г. са общо едва 88,9 млн. евро, спрямо 372,9
млн. евро са първото тримесечие на 2013 г., сочат предварителните данни на БНБ за периода (при окончателното
изчисляване по всяка вероятност показателят ще е по-висок). Сривът от над 70% за тримесечието се дължи на
практически липсата на чужди инвестиции (по предварителните данни) през март, докато за същия месец на миналата
година те са били 149 млн. евро.
Разгледано по държави, най-големи ПЧИ за първото тримесечие са реализирани у нас от фирми от Британските
вирджински острови (29,6 млн. евро), а нетен отлив на инвестиции от близо 24 млн. евро е имало към Холандия.
Отраслите с най-голям обем ПЧИ за януари-март са търговия и ремонт (21,7 млн. евро), строителство (19,5 млн. евро) и
операции с недвижими имоти (19,3 млн. евро). От преработващата промишленост обаче има отлив на 34 млн. евро към
чужбина.
По предварителни данни, българските инвестиции в чужбина за януари-март са нарснали с 23 млн. евро, при 17 млн.
евро за същия период на миналата година.
Вестник Сега
√ За 3 месеца безработните са намалели с 6800 души
За второ поредно тримесечие безработицата остава 13 на сто. Това показват данните на националната статистика за
наблюдението на работната сила за първото тримесечие на тази година. Броят на хората без работа спрямо последното
тримесечие на 2013 г. е намалял с 6800 души. Така 433 хил. са официално регистрираните без препитание у нас.
Намаление има и на годишна база - с 23 400 души. В разбивката на безработните по възрастови групи се вижда, че
програмите срещу младежката безработица дават ефект, макар и да не се знае колко дългосрочен ще е той - младежите
до 29 г. без работа са намалели с 23 000 и сега са около 116 000.
Тревожно е обаче, че 255 000 българи нямат работа повече от 1 година и делът им в общата безработица се е увеличил
спрямо началото на 2013 г. с 3.8 процентни пункта. Така те са вече 59% от всички хора без препитание. Коефициентът на
заетост за хората между 15 г. и 64 г. е 59%. В сравнение с първото тримесечие на 2013 г. се увеличава с 1.3 процентни
пункта. Заетите българи на и над 15 години са се увеличили за година с малко над 39 000, което е по-малко от един
процент, и наброяват 2.894 млн. души. Сравнено с последните три месеца на 2013 г. обаче броят на заетите в страната
намалява с 37 500 души.
Сравнението на годишна база показва други положителни данни - групата на обезкуражените българи между 15 и 64 г.
се е смалила с 30 500 души за една година. Въпреки това хората, които искат да работят, но не си търсят активно
препитание, защото не вярват, че ще намерят, остават значителен брой - 203 хил. души. Освен това спрямо последното
тримесечие на миналата година към обезкуражените са се присъединили нови 15 хил. безработни.
ВТОРИ ШАНС
Почти месец, след като кабинетът отпусна парите за програма "Сигурност", първите осем безработни бяха назначени за
пазачи в Ямболско. Сред тях има и пет жени, като назначените са трайно безработни. До средата на юни в областта на
полицията ще помагат 180 пазачи. Общо за страната по тази програма ще бъде осигурена временна заетост за осем
месеца на 5000 безработни. За тях бяха отпуснати 17.7 млн. лв. Пазачите ще получават минималната заплата, работният
им ден е 8-часов, а през уикенда и на празници ще почиват. Те ще трябва да сигнализират полицията "при риск от
извършване на престъпления и настъпване на бедствия, аварии, катастрофи". Помагачите на полицията ще трябва да
съдействат за предотвратяване на кражби и злоупотреби. Сред задълженията им ще е да оказват помощ на по-възрастни
хора и на хора с увреждания.
Населените места, в които ще бъдат назначени хората, бяха избрани от МВР на базата на карта на престъпността - за
местата с най-много набези. 180 души ще бъдат назначени и в област Кюстендил. В девет села около Димитровград също
ще бъдат наети 18 пазачи. Засега няма информация за останалите населени места, включени в програмата.
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