Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
Вестник Класа
√ Подготвя се схема за нисколихвено кредитиране на бизнеса
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Министерството на икономиката да изготви в кратки срокове схемата за нисколихвено кредитиране на фирмите,
разработващи проекти по Оперативна програма „Конкурентоспособност“, призова министърът по управление на
средствата от ЕС Томислав Дончев. Най-късно до март схемата трябва да бъде представена с конкретни срокове за
нейното стартиране и условията, които ще се прилагат спрямо фирмите
Решението е взето на работна среща между министър Дончев и представители на Българската асоциация на
консултантите по европейски програми. В нея участваха и Жулиета Хубенова, зам.-министър на икономиката,
енергетиката и туризма, представители на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ),
Българската стопанска камара (БСК), Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската търговскопромишлена палата (БТПП) и др.
Принципният спор за грантово финансиране и финансовия инженеринг ще стои отворен и през следващия програмен
период. „Програмата "Конкурентоспособност“ ще бъде най-големият финансов инструмент и през тази година трябва да
очертаем как ще изглежда той от началото на 2014 г.“, заяви министър Дончев. По думите му формулата за
разпределение на целия обем за периода 2014 - 2020 г. предполага 30% от ресурса да бъде отделен в кохезионен фонд,
25% - в Европейски социален фонд, а останалият ресурс - в Европейски фонд за регионално развитие.
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√ ПРАВИТЕЛСТВОТО ЩЕ ПОДГОТВИ ДЕТАЙЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА СХЕМАТА ЗА НИСКОЛИХВЕНО КРЕДИТИРАНЕ В
ПОМОЩ НА БИЗНЕСА
http://www.eufunds.bg/bg/pubs/1621
Министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев призова Министерството на икономиката, енергетиката
и туризма да изготви в кратки срокове представяне на схемата за нисколихвено кредитиране по отношение на фирмите,
разработващи проекти по ОП „Конкурентоспособност". Представянето ще бъде готово до началото на м. март и ще
очертае очакванията от схемата, конкретните срокове за нейното стартиране и условията, които ще се прилагат спрямо
фирмите.
Решението беше взето на работна среща, инициирана от министър Дончев по покана на Българска асоциация на
консултантите по европейски програми. В нея взеха участие Жулиета Хубенова, Заместник-министър на икономиката
енергетиката и туризма, както и представители на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България,
Българска стопанска камара, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българската търговско-промишлена
палата и др.
„Принципният спор относно традиционните схеми за грантово финансиране и финансовия инженеринг ще стои
отворен включително и по отношение на следващия програмен период. ОП Конкурентоспосбност ще бъде найголемият финансов инструмент и е въпрос на усилия основно през тази година да очертаем как ще изглежда той
от началото на 2014г.,"заяви министър Дончев. Той допълни още, че дискусията трябва да продължи в контекста на
следващия програмен период и цитира позицията на ЕК, според която финансовият инженеринг трябва да се комбинира
със схемите за безвъзмездно финансиране, така че условията по отношение на ползвателя - и за грантовите схеми, и за
финансовия инженеринг - да се доближават.
По думите му формулата за разпределение на целия обем за периода 2014 - 2020 г. предполага 30% от ресурса да бъде
отделен в кохезионен фонд, 25% - в Европейски социален фонд, а останалият ресурс - в Европейски фонд за регионално
развитие. Предвижда се половината от ресурса на Европейски фонд за регионално развитие да бъде насочен към
инициативи, свързани с бизнеса - финансиране на иновационна икономика, намаляване на емисиите парникови газове,
малки и средни предприятия и тн.
В рамките на срещата участниците се договориха да бъде организирана още една дискусия в същия формат, която да
разгледа конкретни проблеми и казуси, свързани с изпълнението на проекти от страна на бизнеса.

Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Класа
√ България е втора в ЕС по най-нисък държавен дълг
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България се нареди сред отличниците в ЕС по най-нисък държавен дълг. Според официалните данни на Европейската
статистическа служба Евростат за третото тримесечие задълженията на страната ни са 15 на сто от БВП, или 11,37 млрд.
лв., което ни поставя на второ място сред страните членки. Преди нас е единствено Естония, която има 6,3% дълг, или
едва 953 млн. евро. Припомняме, че в бюджета за изминалата година се предвиждаше максималният размер на
държавния ни дълг да не надвишава 14,3 млрд. лв., или 18,6% от БВП. За тази година прогнозите на правителството са
публичните задължения да не надхвърлят 19 на сто от БВП. Дори и при поддържането на по-висок дълг страната ни
отново ще остане сред най-слабо задлъжнелите в ЕС. Експертите от Евростат отчитат, че тройката на отличниците се
запълва с Люксембург, чийто дълг в момента е 18,5%. Освен това България се нареди и сред седемте страни в съюза,
отчели спад на публичните дългове, докато при другите 20 има увеличение. По спад сме на трето място, като дълговете
ни са се понижили с 0,9 на сто. Само Швеция и Люксембург са намалили държавния си дълг с над процент.
На другия полюс са „горящите“ в дългова криза икономики в ЕС. Гърция, Португалия и Ирландия отчитат най-голям скок
на държавния дълг в края на третото тримесечие на 2011 г. спрямо същия период година по-рано, категорични са
данните на Евростат. От началото на 2011 г. до края на септември най-задлъжнялата страна в ЕС е Гърция, която има
дълг от 347 млрд. евро, или 159,1% от БВП. Въпреки мащабните мерки за икономии явно икономиката на страната не
съумява да се справи с дълговата криза. Италия пък е втора сред 27-те със задължения на стойност 119,6 на сто, които се
равняват на 1,884 трлн. евро. Публичният дълг на Португалия пък възлиза на 106,5% от БВП, а на Ирландия – 104,9%. И
трите държави са спрягани от анализаторите за следващите жертви на дълговата криза, чийто фалит не е толкова
нереалистичен. Първата десетка се допълва от Белгия, Франция, Великобритания, Унгария, Германия и Австрия.
В края на третото тримесечие на миналата година средният размер на държавния дълг на еврозоната е бил 87,4% от
БВП, почти без изменение спрямо предходните три месеца. Спрямо аналогичния период на 2010 г. той се е повишил с
над 4 на сто до 8,191 трилиона евро. Публичните задължения на целия ЕС обаче са нараснали до 82,2% от БВП от 81,7%
от БВП през второто тримесечие. Годишното увеличение пък е с 3,7 пункта. В Европейския пакт да финансова стабилност
е заложено, че освен дефицит под 3% държавите членки трябва да поддържат ниво на дълга до 60%. След
окончателното подписване на този пакт, което трябва да се случи през март, всяка държава, надвишила тази стойност,
ще бъде санкционирана.
√ Достигаме предкризисното състояние на икономиката в края на 2012 г.
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Ако българската икономика продължи да се развива с ръст от 2% -2,5%, към края на 2012 г. ще достигнем
предкризисното равнище от четвъртото тримесечие на 2008 г. В случай че европейската икономика се стабилизира побързо, може да се очаква възстановяване още през третото тримесечие. В момента растежът е с 4,4% под максималното
ниво, съобщи Георги Прохаски, ръководител на Центъра за икономическо развитие (ЦИР), при представянето на
редовния тримесечен доклад на института. „Погледнато статистически, България излезе от кризата още през третото
тримесечие на 2010 г., но реално хората ще започнат да усещат подобрението едва в края на тази година“, коментира
Прохаски. По думите му икономиката ни бавно и трудно излиза от кризата, но няма голям риск да изпадне в рецесия
през тази година.
Преките чужди инвестиции за цялата 2011 г. вероятно няма да надхвърлят 1 млрд. евро при очаквани от правителството
1,5-2 млрд. евро, пише в доклада на ЦИР. За цялата 2011 г. се очертава спад, макар и по-слаб в сравнение с този от 2010
г. Според Прохаски не се очаква сериозно раздвижване на чуждите инвестиции и през 2012 г. и дори ще продължи
изтеглянето на чуждите компании от България. Крайното потребление и доходите на българските домакинства са със 7%
под нивото от 2008 г. За четвъртото тримесечие на 2011 г. вероятно ще има ръст на годишна база. Годишната инфлация
за 2011 г. е 2,8%, а за 2012 година в ЦИР очакват тя да е 2,5%-3%.
Според експертите безработицата през зимните месеци ще надхвърли 11,4%, а след това може да има известно
стабилизиране заради сезонната заетост. А трайно намаляване на безработните може да се очаква едва през 2013 г.
През 2011 година безработицата е била средно 10,2%, а през 2012 г. се очаква средните нива да са 10,5 на сто. „Лош
показател, който потвърждава факта, че все още икономиката не е достигнала предкризисните си нива, е състоянието на
заетостта и безработицата. Тук особено важен е показателят на заетостта, който продължава да има спад на годишна
база за трето тримесечие от 3,2%. Тези спадове стават все по-малки, т.е. има известно подобряване, но докато не се
прекрати този спад, естествено, общо подобрение в тази сфера не би могло да се очаква“, обясни шефът на Центъра за
икономическо развитие.
Прохаски определи бюджета за 2012 г. като реалистичен, защото в него са заложени достатъчно буфери, които могат да

поемат някои негативни последици от недобрата икономическа среда в Европа като цяло. „Няма опасност от
неизпълнение на бюджета, дори напротив - очаквам той да бъде преизпълнен“, прогнозира той. По неговите думи дори
е възможно правителството да постигне балансиран бюджет в края на 2012 г., тъй като приходите за годината са
калкулирани при по-нисък икономически ръст от заложения в бюджета 2,9% от БВП. „Реално правителството може да
стигне до балансиран бюджет, ако не реши в края на годината да изхарчи допълнително средства“, коментира той.
Прохаски заяви още, че ще бъде трудно постигнато заложеното от правителството двойно увеличение на евросредства
през 2012 г., но приветства възможностите за стимули и обучение на администрацията.
Двигател на икономиката и през тази година ще бъде износът, прогнозират експертите от ЦИР. В момента износът на
стоки е със 17,5% над предкризисния максимум, докато износът на услуги е с 8,5% под нивата от 2008 г. За четвъртото
тримесечие на 2011 г., както и за първата половина на 2012 г. се очаква сравнително нисък растеж на експорта на
годишна база. Като негативна тенденция обаче се посочва, че 60% от българския износ се дължи на суровини с ниска
добавена стойност. Тесните търговски връзки с еврозоната, които бяха в основата на бързо растящия износ през
последните две години, сега ще оказват обратен ефект. Несъмнено темпът на нарастване на износа ще отслабне
значително поради спад в търсенето на българска експортна продукция в проблемните страни от еврозоната,
коментират икономистите. Затова съветват българските фирми да преориентират търговията си към страните от Близкия
изток, Турция и Русия. В тази ситуация дори запазването на позициите от 2011 г. би било успех, се казва в доклада на
ЦИР.
√ Над 400 000 българи живеят в едно населено място, а работят в друго
http://www.klassa.bg/news/Read/article/194619_%D0%9D%D0%B0%D0%B4+400+000+%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D
0%B0%D1%80%D0%B8+%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%8F%D1%82+%D0%B2+%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE+%
D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE+%D0%BC%D1%8F%D1%81%D1%82%D0%BE%2C+%D0%B
0+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8F%D1%82+%D0%B2+%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE
За да отидат на работа, всеки ден над 400 000 души в България пътуват от населеното място, където живеят, до съседен
град или село. Това съобщи вчера президентът на КНСБ Пламен Димитров, позовавайки се на данни от мащабно
проучване на синдиката върху пазара на труда. Всекидневната трудова миграция засяга всички 264 общини у нас и почти
всички населени места, а времето, което пътуващите работници изразходват за придвижване между дома и
местоработата си, надхвърля 500 000 часа дневно. Най-голям брой трудови мигранти изследването на КНСБ установило
в сектора „Преработваща промишленост“. В него те са около 113 000 души, или 28,3% от всички всекидневно пътуващи
работници в страната. 12,3% от мигрантите са заети в сектор "Търговия и сервизни дейности", 10,5% в строителството, а
7% в държавното управление. С най-голям относителен дял на мигрантите спрямо заетите в съответния отрасъл са
секторите „Добивна промишленост“, „Производство и разпределение на електроенергия“, „Преработваща
промишленост“ и „Транспорт“. От професионалните групи най-подвижна е тази на машинните оператори и
монтажниците, сочат резултатите от изследването. Най-използваните транспортни средства за придвижване до работа
на пътуващите работници са автобусите и леките коли. 45% от хората стигат до работното си място с автобуси, а 38%
ползват леки коли. На влакове разчитат едва около 5,5%. Повече от една трета от всички пътувания до работното място
са от 15 до 30 минути. 23,9% от тях са в рамките на 30-45 минути, 13% от 45 до 60 минути. Интервалът от 30 до 45 минути
се смята за оптимален, тъй като при пътувания над 45 минути хората са оплакват от умора, която снижава
производителността им. Трудовите мигранти, които пътуват над оптималния времеви интервал, са около 100 000, сочат
данните на проучването. В границите на общините всекидневно от дома до местоработата си и обратно пътуват 146 606
души. От тях две трети пътуват към градовете на общината, а останалата част към селата. Делът на мигрантите, които
изкарват прехраната си в съседни общини, е 37,3%. Около една четвърт пък са принудени да се трудят в съседни
области. Според КНСБ анализът на трудовата миграция в страната показвал, че съществуват възможности за нейното
развитие и оптимизация като гъвкаво средство за стабилизация на пазара на труда на локално равнище. Основните
препоръки на синдиката в тази посока са свързани с прилагане на политики за съкращаване на времето и подобряване
на условията за пътуване, съвместяване на работното време и обновяване на инфраструктурата.
Вестник Стандарт
√ Турне за европари
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2012-02-07&article=398870
Служители на бюрата по труда тръгват по офисите на фирмите в цялата страна. Те ще разясняват на работодателите как с
пари от европейската програма "Развитие на човешките ресурси" може да обучат служителите си или да получат
субсидии за разкриване на нови работни места.
Инициативата обяви новоизбраният шеф на Агенцията по заетостта Камелия Лозанова и продължи: "Тази година
професионалният ни девиз е - Много близо до бизнеса".
Над 1800 служители на агенцията са обучени как да обслужват всеки, който иска да кандидатства за еврофинансиране.
Направени са и графици за посещение на предприятия по места. През тази година бизнесът и общините имат достъп до
общо 420 милиона лева от различни схеми по европейската програма и от националния план по заетостта. През
миналата година с пари от Брюксел са разкрити 21 хиляди работни места, а със средства от държавния бюджет са
субсидирани още 48 хиляди. Тази година ще удвоим усилията си да увеличим този брой, но разчитаме и на по-голяма
инициативност от бизнеса, заяви Лозанова. Над 26% от заетите работни места през 2011 г. са осъществени от бюрата по
труда. Това е с два процентни пункта повече от 2010 г. Така Агенцията по заетостта става най-големият посредник за
работа в България.

Над 216 хиляди безработни са започнали работа през миналата година чрез посредничеството на бюрата по труда.
Половината от тях са наети в реалната икономика.
Вестник Сега
√ Какво е общото между Сребърния фонд и плащанията по дълга?
http://www.segabg.com/article.php?id=587977
От няколко дни все по-усилено се заговори за натрупания ресурс в Сребърния фонд и възможното му използване за
предстоящите плащания по външния държавен дълг през януари 2013 г. Тази възможност беше спомената в прав текст
дори от министъра на финансите в интервю за вестник "Капитал" преди дни.
Към края на декември 2011-а средствата в т. нар. Сребърен фонд (официално Държавен фонд за гарантиране
устойчивост на държавната пенсионна система), който е част от фискалния резерв, са 1776.7 млн. лева. Тази сума
включва 10 млн. лева лихви по депозити, получени от фонда за 2011 г. Към момента средствата на Сребърния фонд се
държат изцяло в БНБ под формата на (нисколихвен) левов депозит, което обяснява и символичната номинална
доходност от по-малко от 0,6% за цялата 2011 г. В реално измерение, т.е. ако се отчете инфлацията за 2011 г., фондът е
загубил пари, т.е. има отрицателна доходност.
Балансовото число на Сребърния фонд се доближава до плащанията по еврооблигациите на правителството, емитирани
през 2002 г., които трябва да се направят на 15 януари 2013 г. Главницата по тези облигации е точно 818.465 млн. евро,
или 1.6 млрд. лева. Ако към тях се добави и последният лихвен купон, който се дължи по тези облигации, а именно
61.385 млн. евро (въпреки че разходите по лихвеното плащане ще бъдат заложени в бюджет 2013 г.), сумата, която
трябва да плати МФ на 15 януари 2013 г., набъбва до 1.72 млрд. лева. Общо взето, почти толкова, колкото в момента има
в Сребърния фонд.
Планът на МФ, поне според думите на министър Симеон Дянков, е да финансира основната част от тези бъдещи
плащания на вътрешния пазар посредством емисия на ДЦК. Ако пазарът не може да поеме толкова голяма емисия,
тогава на помощ ще се притече и Сребърният фонд. За целта в момента се подготвят промени в закона за фонда
(официално Закон за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система), с които да се позволи на фонда да
инвестира до 60% от средствата си в ДЦК. С тези промени de jure ще се "освободи" допълнителен ресурс за купуване на
ДЦК за около 1 млрд. лева.
Проблемите в тази подготвяна схема
за изземване на ресурса на Сребърния фонд са няколко и са много сериозни:
1./ Една такава операция, пък макар и законово издържана (след съответните промени в закона за Сребърния фонд),
противоречи на изначалния замисъл за създаването на Сребърния фонд, а именно доходността от неговите активи да се
използва за бъдещо увеличение на държавните пенсии. Този замисъл до момента беше опорочаван неколкократно *1+,
но най-новите планове на МФ, ако се реализират, съвсем ще обезсмислят съществуването на фонда.Всъщност на хартия
средствата във фонда ще се управляват активно, но на практика по-голямата част от парите му ще са инвестирани в
дългосрочни ДЦК на българското правителство.
2./ Съществува явен конфликт на интереси между Министерството на финансите като управител на фонда и
Министерството на финансите като емитент на държавен дълг. Логично е да се очаква, че МФ ще защити на първо място
интересите на бюджета, като продаде на фонда възможно най-дългосрочни облигации с възможно най-ниската
доходност.
3/ Въпреки че фондът при една такава операция ще получи облигации, т.е. парите му няма да бъдат иззети без
обвързващо обещание за връщането им, това не променя особено същността на операцията. По-конкретно, при нея
водещият план е да се вземат парите на фонда, за да се погаси дълг. А не, както ни уверяват, да се позволи на фонда да
управлява парите си по-активно. Ако това беше намерението, защо 5 години никой не се сети да приеме такива промени
в закона за сребърния фонд, а се сетихме точно сега?
Когато се говори за предстоящите плащания по дълга през януари догодина, е много важно да се има предвид и това,
че ресурсът за тези плащания
ще се набира през 2012 г., когато правителството ще трябва да финансира и 1.092 млрд. лева дефицит за 2012 г. Т.е. тази
година правителството ще трябва да набере съвкупно финансиране поне за около 2.6 млрд. лева. За сравнение
миналата година на вътрешния пазар на ДЦК са пласирани малко над 1 млрд. лева (1.06 млрд. лева до края на ноември,
до когато има данни).Предвид това не е ясно дали вътрешният пазар ще успее да поеме допълнителни емисии за още 1
млрд. лева и отгоре.
Възможностите за пласиране на дълг на външния пазар засега остават, но надеждите, че цената, която може да се
постигне, ще е изгодна за МФ (спрямо тази за вътрешното финансиране), не са големи. Другата традиционна
възможност за финансиране на бюджетния дефицит - приватизацията, тази година изобщо не присъства в бюджета.
Това е най-малкото странно предвид значителния брой държавни активи, които могат да се приватизират/отдадат на
концесия.
Въпреки че в бюджет 2012 няма изрично перо за финансиране на дефицита с приватизационни приходи, Симеон Дянков
вече на няколко пъти споменава идеята за пускане на миноритарен пакет акции (10-15%) от Българския енергиен
холдинг (БЕХ) на чужди борси, което според него може да донесе неколкостотин милиона приходи евро още през 2012 г.
Ние обаче сме по-скоро песимисти, че това може да стане скоро предвид силните лобита срещу приватизацията на БЕХ.
В крайна сметка сценарият, при който МФ използва някаква част от парите на Сребърния фонд, за да финансира
дълговите си плащания, е съвсем реален. Това е сценарий, наподобяващ случките с резерва на здравната каса и личните
партиди в професионалните пенсионни фондове. Наличието на някакъв ресурс не може автоматично да оправдае

неговото използване за всяка, било то и най-належащата, нужда на държавата. Изплащането на дълг с парите от
Сребърния фонд би означавало подмяна на идеята за неговото съществуване и превръщането му в нещо като втори НОИ
- няма пари, но има обещание, че ще има пари, като потрябват.
--*1+ От една страна, замисълът беше опорочен със създаването на Държавната консолидационна компания (ДКК) през
2010 г. с цел компаниите и дяловете, които са предвидени за приватизация, да се апортират към нея. По този начин,
след като се приватизират, приходите от приватизацията се връщат в държавния бюджет под формата на дивидент от
ДКК. Преди да се измисли тази схема, приходите от приватизация се насочваха към Сребърния фонд.
Вторият фундаментален проблем със съществуването на фонда до момента е свързан с неговата доходност. При
положение че замисълът бе бъдещите пенсии да се увеличават с доходността от активите му, необходимите условия
това да се случва е, първо, да има значителни активи (поне над 10 млрд. лева), и второ, те да се управляват активно. До
момента обаче те се държат само като депозит в БНБ, което носи символична номинална доходност.

