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Презентацията 



Някои начални мисли 

   “Да предвиждаш 

бъдещето е лесно; 

трудното е да се 

окажеш прав!” 

 

     

               Анонимен източник 



Геополитически рискове 

в света I: 2012-2016 
 2012-2013 - сцена на огромни политически промени в САЩ, Русия, 

Китай, Франция и Германия, страни, които представляват над 60% 

от глобалния БВП и които доминират Съвета за Сигурност на ООН. 

 

 В Америка – това няма да бъдат нормални избори. Това ще бъде 

невиждана електорална кампания. Съдбовни избори и за света. 

 

 Геополитическото напрежение в Средния Изток се е повишило до 

максимум. Изправени сме пред един разединен арабски свят и 

твърде фрагментирани ислямски общества 

 

 Възможността за военен отговор на Израел на ядрените амбиции 

на Иран се увеличава. Превенцията на една трагедия в този регион 

по дипломатически начин изглежда все повече нереалистична.  

   



 Целият Арабски свят навлезе в период на врящи промени и това ще 

намали способността на САЩ да влияе на събитията там. 

 

 Три силни регионални държави – ще играят ролята на политически 

лидери на региона: Турция,Саудитска Арабия и Иран 

 

 Свръх опасни последствия от ядреното въоръжаване на Иран: 

Египет, Мароко, Саудитска Арабия и Турция – ще последват 

постигането на стратегически военен паритет с Иран. Гърция – с 

Турция. Алжир – с Мароко. И т.н. И малките страни и емиратства от 

Залива.  

 

 Нарастващ риск от развала на отношенията на САЩ с Китай и Русия. 

 

 Възвръщане на доминиращата роля на Русия над Украйна и Молдова  

Геополитически рискове 

 в света II: 2012-2016 



Геополитически Рискове на  

световните енергийни пазари 

 Огромен риск от по-нататъшно “изригване” на цените  

 

 Последните 3 големи глобални рецесии бяха поради 

геополитически шок в Средния Изток, който доведе до 

взривяване на цените на петрола (1973; 1979; 1990). 

 

 Напрежението при най-големите износители на петрол 

е на историческо високо равнище 

 

 Налице е и обща тревога за стратегическите резерви 

 

 При военен конфликт, цените на петрола ще скочат   



Изчерпващи се индустриални 

 резерви от суров петрол в Европа 



Политически рискове 

 в Европа: 2012-2016 

 В следващите 2-3 години, важни национални избори в Еврозоната 

на фона на кризата – ще предопределят посоката на Европа. 

 

 Победа на Франсоа Оланд във Франция със сигурност ще доведе 

до преразглеждане на Фискалния Пакт в Еврозоната. 

 

 Испания, Ирландия и Холандия също се обявиха за това. 

 

 Идващия Референдум в Ирландия за новия Фискален Пакт 

  

 Еврозоната е на границата на разцепването  - период след 

изборите в Гърция и най-късно след изборите в Германия. 

 

 Изборите в Гърция - нов период на политическа нестабилност, 

заплашващ Гърция от непланиран колапс и изход от Еврозоната    



Политически рискове 

 в Европа II: 2012-2016 

 Най-вероятно Гърция ще излезе от Еврозоната и аз предвиждам 

към 2015 г. икономиката й да е тръгнала нагоре. 

 

 Италия отново в центъра на кризата. Монти няма да преобърне 

за такъв период икономическата и фискална ситуация. 

 

 Експлозивно засилване на социалните протести. 

 

 Изборите в Германия, планирани за септ. 2013 г. ще маркират в 

голяма степен отговорът на Германия/Еврозоната спрямо кризата 

 

 Развитието на вътрешно-политическата ситуация в Германия и 

икономическото й състояние вероятно ще доведе до 

формирането на “Голяма Коалиция” между ХДС и СДП и 

възприемане от Германия на една мека политика спрямо Европа. 



Глобални икономически 

 рискове: 2012-2016 

 Бавно възстановяване на американската икономика. 

 Фискалното затягане ще ескалира през 2012 и 2013 г., 

заради слабия растеж и изтичането на действието на 

данъчните преференции 

 Продължаваща рецесия в сферата на недвижимите 

имоти и жилищата 

 Разрастване на кризата в Южна и Източна Азия 

 Забавяне на растежа на китайската икономика 

 Силните изгряващи BRIC икономики ще засилят 

своето влияние заедно с новата група на MIST 

икономиките 

 Ситуацията в Европа ще бъде най-голямата заплаха 



   ‘Ако ние не действаме решително и заедно, то, 

световната икономика е изправена пред риска да 

потъне в една водеща към дъното спирала от 

несигурност, финансова нестабилност и 

потенциален колапс на глобално търсене... 

     

    Изправени сме пред риска на това, което някои 

коментатори вече нарекоха – едно загубено 

десетилетие.” 

                          

                          Christine Lagarde, IMF Managing Director 

                                                                 9 November 2011 

Мнението на МВФ 



Кризата продължава 

  “Прекалено твърде рано е да 

се декларира победа над 

икономическата и финансова 

криза..” 

27 март 2012 г. 

    Бен Бернанки, Президент на Federal 

Reserve Bank, USA   

 

    “Понякога хората не искат да 

чуят истината, защото не 

желаят илюзиите им да бъдат 

разрушени...” 

       Фридрих Ницше       



Възстановяване? 

 Какво възстановяване? 
Графика на динамиката 

 на текущото “възстановяване” на икономиката на САЩ в 

контекста на всички предишни 



Глобалният Икономически 

 Хоризонт: 2012-2014 

Глобален 

Ръст на 

Икономиката  

3.2%  

Китай –  

Инвестиционно 

Забавяне  

На 

Растежа 

САЩ – 

Анемичен 

 Растеж 

Европа и  

Еврозоната 

2012 – Рецесия 

2013 - Стагнация 



Динамиката на развитие 

 на световните региони 



Продължаващо забавяне на 

 темпа на растеж на световната 

икономика  



Размерът на Дълга, който следва  да бъде 

 “редуциран”, за да се върне  светът  

към устойчиво равнище на задлъжнялост 



Икономическите и социални  

рискове в Европа и в Еврозоната 

 В 2012-2013 г. икономическите и финансови рискове в Европа 

са по-големи отколкото бяха през септември 2008 г. 

 

 При изключително затегнатата фискална политика, развитието на 

икономиките на страните е изправено пред силни челни ветрове, 

които още повече ще забавят темпът на икономически растеж. 

  

 Рецесията в Европа ще се задълбочи през 2013 г. Безработица 

над 11.5%. 17,350,000 души са безработни днес. 

 

 Експозицията на европейските банки към ЦИЕ и увеличаването на 

обема на лошите заеми в дъщерните банки – ще ускори процеса 

на излизане на банки от региона и ще затегне кредитните условия. 

  

 Кризата ще продължи да тества политическата “здравина” на ЕС, 

както и капацитетът на политическо лидерство в Съюза 



Динамика на икономическия растеж 

 в основните засегнати от кризата 

страни от Еврозоната 



Коефициентите на безработица 

започват да се разграничават 
Коефициент на безработица, като % от работната сила 



Драмата е временно 

отложена 

Механизми за 

спасяване от 

дълговата криза – 

или за купуване 

на политическо 

време 

Bail-

out 

LTROs 

“Пожарна  

защита” 

ЕК 

ЕЦБ 

МВФ 

Трите ключови механизма на 

 Тройката–разширявай и претендирай 

EFSF ESM 



800 bn таван на спасителните 

 програми 

МИННОТО 

ПОЛЕ 

НА 

КРИЗАТА 

ДЪРЖАВНИ 

ДЪЛГОВЕ 

РИСКОВЕ 

ПРЕД 

БАНКИТЕ 

ЛИПСА 

НА 

РАСТЕЖ 

Перверзният Триъгълник  

на Решаването на Кризата 



Бюджетните притеснения 

 на Европа:  
Страните с най-голям бюджетен дефицит 



До какво доведе Формулата за Гърция 

 “дай си фискалния суверенитет 

 и стегни коланите”  

 Гърция днес има ПОВЕЧЕ дълг, отколкото в април 

2010 преди първия спасителен план: как да се подобри 

ситуацията, при “освобождаването от 100 мил. Евро 

дълг и вземането на нов за 130 мил. Евро? 

 

 Гръцката икономика продължава да се срутва: 

безработицата – над 21%; при младите е над 50%; 

БВП спадна в 4-то трим. на 2011 с над 7%. 

 

 Колапс на икономиката – с над 20% за последните 5 г. 

 

 Вероятно Гърция ще поиска 3-ти спасителен план. 

 



Динамика на изменението на обема 

 на гръцките корпоративни 

 и домакински депозити 

 в гръцките банки 



“Разчупването” на Еврозоната 

е на дневен ред 

 Макроикономическите и структурни дисбаланси продължават да 

нарастват - за Испания, Италия, Португалия, Ирландия и др. 

 

 Гърция се нуждае от 3-то преструктуриране. Португалия, Италия и 

Ирландия имат нужда също. Испания е в критична ситуация. 

 

 Кризата в периферията вече заплашва да обхване ядрото на ЕС в 

огромни банкова криза, фискални задължения и стагнация. 

 

 Единственото разумно (идеално!) решение е Португалия, 

Ирландия, Италия, Гърция и Испания да излязат от Еврозоната.  

 

 Един “приятелски развод” – облечен в необходимите юридически 

и финансови рамки и придружен от преходен монетарен 

механизъм – би било спасителното решение за цяла Европа.    

 



Криза на платежоспособността 

 на фирми и домакинства 

Цените 

на енергийните 

Пазари 

Ще повишат 

 инфлацията 

 

“Цената” 

на излизане  

на  

Кредитните 

Пазари 

се  

оскъпява 

Същностно  

Намаляване на  

Европейския 

Апетит за внос 

Засилване  

На  

Кредитното 

“засушаване” 

Какво означават всички тези рискове за 

България? 



Вместо Заключение:  

За Парадигмата на Оскар Уайлд 

“ В един рисков и несигурен свят е 
крайно опасно да знаеш цената на 
всичко и стойността на нищо...” 

                                       Оскар Уайлд 
 

 



Някои управленски препоръки към 

развитието на икономиката на 

въздушното пространство в България  



Разходите за отбрана на САЩ 

 за периода 1929 г. – 2010 г. 

 – като % от БВП на САЩ 



Дял на разходите за отбрана на 

основните сили в света (2010)  



ЗАСЕГА НЕ СЕ ПРЕДВИЖДА.  

АКО ОБАЧЕ СЕ СЛУЧИ, СЪЖАЛЯВАМ, ЧЕ ДНЕС НЕ 

СЪМ БИЛ ТОЧЕН... 

Апокалипсис според 

предвижданията на Маите, в края 

на 2012 г.?  



F-35 Глобална мрежа на 

производствено коопериране    


