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√ Хасково - град шампион по сива икономика
http://www.meganews.bg/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%
D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%A0%D
0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8/tabid/226/ArticleId/5970/.aspx
Хасково е сред шампионите по сива икономика. В тази класация фигурират също Бургас, Ямбол, Русе, Пазарджик, Петрич
и Перник. Данните са от изследване, направено от Асоциацията на индустриалния капитал в България.
Експертите са проучили три основни групи – население, работодатели и служители в 11 индустриални бранша. Туризмът,
строителството и здравеопазването са трите сектора с най-висок дял сива икономика - около 70 на сто.
Половината от работодателите смятат, че сенчестите практики в икономиката са резултат от цялостната политика на
държавата за регулиране на бизнес средата, 49% ги отдават на несъвършенствата в законодателството, а според 44% от
анкетираните те се дължат на неефективността на съдебната система.
Има мълчалив консенсус между работник и работодател за сив труд, защото и за двете страни е изгодно – работникът
печели чисти пари за момента, а фирмите спестяват от всякакви осигуровки.
През последните 2 години се наблюдава тенденция на стабилно задържане и дори увеличаване на сенчестия бизнес
заради кризата. Само експортно ориентираните фирми у нас могат да си позволят да стоят на светло, коментират от
асоциацията. Изследователите очакват свиване на сивия сектор, но с много бавни темпове.
Важни обществено-икономически и политически теми
klassa.bg
√ Бизнес климатът се влоши за трети път тази година
http://www.klassa.bg/news/Read/article/207797_%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81+%D0%BA%D0%BB%D0
%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8A%D1%82+%D1%81%D0%B5+%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B8++%D0%B7%D
0%B0+%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%8A%D1%82+%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B8+%D0%B3%
D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
Бизнес климатът у нас се е влошил през юни спрямо май най-вече заради неблагоприятни очаквания на мениджърите в
сферата на промишлеността и в търговията на дребно, показаха данните на Националния статистически институт (НСИ).
Така за трети път показателят отчита понижение. През януари той намаля с 0,7% заради спада на показателя в
търговията на дребно. През февруари се понижи с 2,4 пункта заради влошаване в строителството, търговията на дребно
и сектора на услугите. През март се покачи с 2,3%, през април - с 3,2 пункта, и през май – с 2,8.
Общият показател през юни е намалял с 1,2 пункта, като понижението се дължи на спад от 2% в промишлеността и с
цели 7,7% в търговията. Без промяна остава бизнес климатът в строителството, а най-големите оптимисти са в услугите –
там той расте с 5,7 пункта.
Спадът в индустрията се дължи на изместването на очакванията на предприемачите за бизнес
състоянието на предприятията през следващите шест месеца от „по-добро” към запазване на
„същото” състояние, посочват от НСИ. Анкетата регистрира известно подобрение на осигуреността на производството с
поръчки от чужбина, което обаче не е съпроводено с увеличени очаквания за дейността на фирмите в следващите
месеци. Основните фактори, ограничаващи развитието на отрасъла, са несигурната икономическа среда и
недостатъчното търсене от страната. Мениджърите очакват и известно повишение на продажните цени.
В строителството анкетата на националната статистика отчита леко подобрение на настоящата активност, което е
съпроводено и с по-благоприятни оценки за осигуреността с поръчки.
Сериозният спад на бизнес климата в търговията на дребно пък се обяснява с по-умерените очаквания за бизнес
състоянието на предприятията. Относно продажбите и поръчките
към доставчиците през следващите три месеца мениджърите са по-резервирани. И в този бранш несигурната
икономическа среда продължава да е основният фактор, затрудняващ дейността, и макар през юни негативното й
влияние намалява, равнището остава значително над обичайното за последните десет години. Отрицателното влияние
на фактора „конкуренция в бранша” се увеличава (с 8,7 пункта), измествайки недостатъчното търсене на трето място по
степен на въздействие. По отношение на продажните цени търговците не предвиждат увеличение през следващите три
месеца. В услугите по-оптимистичните нагласи на мениджърите не ги въздържа от прогнози за съкращаване на
персонал, отчитат още от НСИ.

√ 72% повече гръцки фирми се регистрирали у нас, румънските - с 50%
http://www.klassa.bg/news/Read/article/207786_72%25+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5+%D0%B3%D1%
80%D1%8A%D1%86%D0%BA%D0%B8+%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D0%
B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D1%83+%D0%BD%D0%B0%D1%81%2C+%
D1%80%D1%83%D0%BC%D1%8A%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5+-+%D1%81+50%25
Регистрираните изцяло гръцки фирми на територията на България са се увеличили със 72% през 2011 г. на годишна база,
отчитат от НАП. Общо 3781 дружества с капитал от южната ни съседка са подали декларации за облагане с корпоративни
данъци за миналата година. През 2010 г. техният брой е бил 2199. Така реално за 12 месеца компаниите с гръцки
капитал, които развиват дейност у нас, са се увеличили с 1582.
Близо половината от тях или 1535 са регистрирани в териториалната структура на Благоевград. В София се обслужват
1381 фирми, а в Пловдив – 200.
Кризата в гръцката страна, несигурността и налагането на строги мерки спомагат на България да привлича чужди
капитали. Според експертите от НАП засиленият интерес се дължи най-вече на по-ниската данъчно-осигурителна тежест
у нас и стабилността на икономика в последните няколко години.
Оказва се обаче, че освен гръцкият, и румънският бизнес проявява интерес да развива дейност тук. Така за миналата
година дружествата с изцяло румънски капитал са се увеличили с близо 50% . Според статистиката на НАП за облагане на
печалбата си от 2011 г. данъчни декларации са подали 401 фирми със 100% румънско участие, докато за 2010 г. това са
направили 272 дружества. Както може да се очаква, най-много регистрирани фирми от Румъния има в териториалните
структури в Русе – 169, следват София – 121, и Варна - 21.
Данъчните поясниха още, че на интернет страницата на НАП българските граждани, които притежават имоти в Гърция,
могат да намерят полезна информация за дължимите данъци там. Материалът е предоставен от Генералното консулство
на Република България в Солун, Гърция, и описва основните видове имуществени данъци, които чуждестранните
граждани са длъжни да плащат за притежаваните имоти в южната ни съседка. Българските данъчни са изпратили
информацията и до фирми-посредници при покупко-продажба на недвижими имоти, за да могат сънародниците ни да
бъдат информирани за всички бъдещи задължения, при евентуална покупка на имот в Гърция. Оказва се, че в южната ни
съседка трябва да се платят поне шест такси за покупко-продажба и още толкова данъци, ако искаш да имаш имот там.
capital.bg
√ Междуфирмената задлъжнялост се увеличава
http://www.capital.bg/biznes/2012/06/28/1855755_mejdufirmenata_zadlujnialost_se_uvelichava/
Заради забавени плащания от държавата или от европейските фондове се увеличава междуфирмената задлъжнялост в
България. Запазва се тенденцията на значително натрупване на дългове в строителството, но има ръст и в повишение на
задължения по потребителски кредити. Това показват наблюденията на Асоциацията на колекторските агенции в
България (АКАБГ) за тенденциите при събираемостта на просрочени задължения сред домакинства и фирми през май.
Фирмите
Като цяло драстични промени в междуфирмената задлъжнялост от началото на 2012 г. няма, но се запазва тенденцията
на значително натрупване на дългове в строителството. Тя се отразява не само на пряко засегнатите строителни фирми,
но и на опериращите косвено в бранша компании, посочват от асоциацията. Такива са работещите с метали, търговците
и производителите на строителни материали, логистичните компании и други.
"Рискове за задлъжняване се пораждат и като резултат от работата на фирмите по големи проекти, тъй като те често са
финансирани от държавата или от европейските фондове", коментира Ивайло Тосков от "Кофас България". "Забавянето
на тези плащания води и до затруднения за доставчиците и подизпълнителите да покрият всички текущи разходи", каза
още Тосков.
По думите му проблеми среща и хранително-вкусовият бранш в България. Причината е, че не малко големи
производители в страната са инвестирали сериозни средства, за да покрият стандартите, наложени от Европейския съюз.
Домакинствата
През пролетта се е наблюдавал ръст в натрупването на задължения по потребителски кредити, посочват от АКАБГ. Ако
преди около три месеца този тип дългове са били 20%, сега са нараснали до 25%. Причината за това е, че през по-лекия
пролетен период домакинствата се опитват да покрият по-съществени задължения (като натрупано парно например) и
това съответно води до "изоставяне" на плащания по потребителски кредити на заден план.
Именно настъпването на топлия сезон води до промяна в приоритизирането на задълженията на домакинствата. През
февруари дълговете за парно са били най-често срещаните и 60% от задлъжнелите лица са имали такива, докато към
момента неплатени сметки за парно имат около 53% от длъжниците, посочват от асоциацията. И при водоснабдяващите
дружества събираемостта също има лек ръст и задлъжнелите там са паднали от 55% на 52%.
За изминалия месец АКАБГ отчитат спад в събираемостта заради много празнични дни през май и в края на април, както
и разходите, свързани с абитуриентски балове. От асоциацията не очакват ръст в събираемостта и през юни. За юли
обаче прогнозите са по-оптимистични.
Според Райна Миткова-Тодорова, председател на сдружението, "юли традиционно е месецът, в който хората найстриктно плащат своите ипотеки, лизинги и други сметки. Причината се крие в сезонната заетост".

√ Икономическото доверие в еврозоната спадна до нивата от 2009 г.
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/2012/06/28/1855423_ikonomicheskoto_doverie_v_evrozonata_spadna_do_nivata
/
Икономическото доверие в еврозоната е спаднало през юни до най-ниските си нива от две години и половина насам,
което подсказва, че стопанската ситуацията в региона е продължила да се влошава през второто тримесечие.
Композитният индекс на потребителското и бизнес доверие е спаднал до 89.9 пункта от ревизираните надолу 90.5 през
май, съобщи Европейската комисия в четвъртък. Това е най-ниското ниво от октомври 2009 г.
"Кризата продължава да доминира над всичко. Опасявам се, че доверието ще продължи да спада през идните месеци.
Прогнозираме, че икономиката на валутния съюз ще продължи да се свива през второто и третото тримесечие",
коментира пред Bloomberg Герд Хасел, икономист в германската BHF Bank.
Последните данни показват, че доверието е спаднало в двете най-големи икономики – Германия и Франция, докато
индексът отчита подобрение в най-тежко ударените от кризата Испания, Гърция, Италия и Португалия. След обявяването
на изследването еврото продължи да спада, като за последните три месеца обезценяването му спрямо долара достига
6.7%.
Индексът на индустриалното доверие е спаднал до минус 12.7 пункта от минус 11.4 през май, показва докладът на ЕК.
Това е най-ниското ниво от февруари 2010 г. Индикаторът на настроенията в сектора на услугите от своя страна е
спаднал до минус 7.4 пункта от минус 5.2 месец по-рано. Настроенията в строителната индустрия отчитат леко
подобрение спрямо май. Индикаторът на бизнес климата също е спаднал през юни с 0.15 пункта до минус 0.94, което е
най-ниското ниво от декември 2009 г.
Растящ песимизъм
Индустриалните мениджъри в Европа стават все по-песимистични за бъдещите поръчки на трайно стоки – от телевизори
до автомобили, след като текущите нива на производство и износ – които доскоро бяха поддържани от търсенето в САЩ
и Китай, също започнаха да спадат. Очакванията на производителите за цените са се понижили до минус 1.3 пункта от
2.7 през май, което е първото отрицателно отчитане от февруари 2010 г.
Най-голям спад на доверието се наблюдава в банковия и финансов сектор, който е в центъра на разрастващата се криза,
особено след като Испания поиска външна помощ за спасяването на банките си. Като основен фактор за спада при
потребителското доверие е растящият страх от безработица.
Кризата застига Германия
Юни е петият пореден месец, в който се отчита спад на производството и услугите в еврозоната, като ефектите от
дълговата криза все повече засягат и Германия, която доскоро изглеждаше като остров на стабилността. За това
подсказва и спадът на инвеститорското и бизнес доверие в страната, което надвиши очакванията на анализаторите. В
четвъртък също така стана ясно, че безработицата в най-голямата икономика в региона също се е увеличила повече от
очакваното през юни – със 7 хил. души до общо 2.88 млн. Така безработицата достига 6.8% от ревизираните 6.7% през
май.
"Увеличават се знаците, че устойчивостта на германския пазар на труда бавно се пропуква. Това може би все още не е
причина за притеснение за самата германска икономика, но определено е знак за влошаване в цялата еврозона",
коментира Карстен Брески, икономист в ING.
***
Публикации за борбата със сивия бизнес
dnes.bg
√ България има успех във фиска, но е на дъното по сива икономика
http://www.dnes.bg/politika/2012/06/28/bylgariia-ima-uspeh-vyv-fiska-no-e-na-dynoto-po-siva-ikonomika.162509
България е постигнала успехи във фискалната си политика, но трябва да положи повече усилия в справяне с младежката
безработица и сивата икономика. Това заяви днес Висенте Хуртадо Роа, експерт в Генералния секретариат на
Европейската комисия.
Роа представи препоръките за България в рамките на европейския семестър 2012 на форум, организиран
Представителството на ЕК в България.
Роа обясни, че всяка година Европейският съвет одобрява годишно изследване за растежа за всяка страна членка на ЕС и
въз основа на конвергентните програми, изготвяни от страните, се правят препоръки за това как да бъдат постигнати
целите на Европа за устойчив растеж "Европа 2020". Препоръките се издават от ЕК до 30 май, всяка страна може да
внесе корекции и след дебат тези препоръки се приемат. Това трябва да се случи днес и утре в Брюксел, каза Роа. Той
добави, че корекциите, които е поискало българското правителство, са само в някои формулировки на препоръките, но
не по съществото им.
Препоръките на ЕК за България за 2012-1013 г. са в седем области: фискална политика; пенсионна политика; пазар на
труда и борба с бедността; образование; публична администрация; обществени поръчки и енергетика. Всички те са
свързани и е необходимо мерките да се вземат в синхрон, посочи Роа.
Експертът на ЕК отбеляза, че прекратяването на процедурата за свръхдефицит спрямо България е успех за
правителството, но според него трябва да се внимава да не би пониженият икономически растеж през тази година да
окаже негативно влияние върху бюджета.

Трябва да се подобри спазването на данъчните изисквания и да се увеличат мерките срещу данъчните измами, съветват
от Брюксел. Вашата страна е една от първенците по отношение на фиска, но е в дъното на класациите за сива
икономика, каза Висенте Роа и добави, че по официални данни у нас тя е 30-35 процента, а реално е дори много повече.
Страната въведе реформи в пенсионната политика, но би могло да се ограничи още повече ранното пенсиониране, както
и да се изравни възрастта за пенсиониране при мъжете и при жените, препоръча Роа.
Ускорете инициативата за намиране работа на младите хора, включително и чрез подобряване качеството на услугите на
Агенцията по заетостта, посочи още той. По официални данни младежката безработица у нас 30 процента. Според
препоръките на ЕК средствата за социално подпомагане трябва да се фокусират основно върху децата и хората в третата
възраст, които са най-застрашени от бедността, отчете експертът.
Резултатите на България в международните изследвания на образованието (PISA) са доста слаби, каза още Роа. Ето защо
ЕК препоръчва да се повиши мотивацията на учителите в средното училище и да се повиши качеството на образование в
университетите. Очаква се това да се случи с приемането на поправките в двата закона - за училищното и за висшето
образование. В противен случай все повече младежи ще предпочитат да се дипломират в университети в други
европейски страни и да остават там да работят и живеят, което е лошо за България, посочи експертът.
България трябва да положи сериозни усилия за подобряване работата на публичната администрация, е записано в
препоръките на ЕК. За това ще помогне по-бързото въвеждане на електронно правителство и електронни лични карти,
като по този начин ще се намалят и данъчните измами, отчитат европейските експерти.
Друга слабост на страната ни според доклада на ЕК е лошото изпълнение на обществените поръчки. Трябва да се
упражняват дадените правомощия на контролните органи за превенция на нарушенията и за санкции, ако такива бъдат
открити, категоричен е Роа.
Последната област, в която ЕК критикува България, е енергетиката, отбелязва БТА. Третият енергиен либерализационен
пакет тук още не е въведен, липсва конкуренция на пазара на електроенерегия и газ и затова и срещу страната ви са
заведени процедури, посочи Роа. Трябва да се диверсифицират и енергийните доставки за България, добави той.
manager.bg
√ България с най-висок дял на сивата икономика в ЕС
http://www.manager.bg/news/balgariya-s-nay-visok-dyal-na-sivata-ikonomika-v-es
За пореден път страната ни попадна в черните статистики на Европейския съюз. Доклад на Европейската комисия сочи,
че делът на сивата икономика у нас е най-висок от всичките страни-членки на ЕС, надхвърляйки 32%. Средното ниво в
Евросъюза е 19% или общо 2 трилиона евро годишно.
В страни като Австрия, Холандия и Люксембург сивият сектор е под 10 на сто. След България в негативния списък се
подреждат Румъния и балтийските страни.
Еврокомисията публикува данните за сивата икономика с обяснението, че те са показателни за мащабите на данъчните
измами и неплащането на данъци в отделните държави. Във време на криза, когато всички страни се нуждаят от
приходи, е особено важно да се направи повече за по-добрата събираемост на дължимите данъци, подчертава ЕК.
Комисарят по данъчната политика Алгирдас Шемета лансира серия национални и общностни предложения в тази
посока.
Страните-членки ще трябва да подобрят административния си капацитет за събиране на данъци, както и да въведат
улеснения за хората, които искат да спазват правилата - например чрез обслужване на едно гише и данъчен интернет
портал.
В рамките на Евросъюза пък ще бъде засилени сътрудничеството и обмяната на информация за данъкоплатците, съобщи
БНР. Предвиждат се и нововъведения като единен европейски идентификационен номер, механизъм за бързо
реагиране при измами с ДДС и общи минимални наказания за измами и укриване на данъци.
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√ Роа: Плашещо е, че в БГ сивата икономика стигна 30%
http://www.shum.bg/index.php?item=77039
Плашещо е, че в България приблизителната стойност нa сивата икономика стигна до 30%. Това заяви Висенте Хуртадо
Роа, експерт в отдел "Европа 2020" към генералния секретариат на ЕК, предаде репортер на БГНЕС.
Миналата година европейските препоръки за реформи в България бяха определени в седем категории, техният брой е
същият и за 2012-2013г, разясни Роа. Според него има добър напредък по въпроса за бюджетния дефицит, както и в
реформата за растежа на заплатите. Това не означава, че всичко, което трябва да се свърши, вече е направено, поясни
Роа. Нивото на заплатите остава ниско. Това, че такава конкретна препоръка не съществува за тази година, не означава,
че трябва да спрете работата в тази сфера, допълни той.
Лошото ниво на растеж през тази и следващата година може да окаже лош ефект върху бюджета, продължи
евроекспертът. В ситуация на криза трябва да се фокусираме върху разходи, които поощряват растежа. Трябва и
подобряване на нивото на спазването на данъчните изисквания. Плашещо е, че в България сивата икономика стига до
30%. Това е приблизителна стойност, много трудно е да се изчисли абсолютно точния процент, поясни Роа. "Трябва
наистина да се борите срещу данъчните измами". Евроекспертът отбеляза и нуждата от подобряване на състоянието на
бюджетните рамки, което ще помогне контрола на дефицит. Дефицитът в България е под контрол, но трябва да останете
стриктни в изпълнението на бюджетните политики, заяви Роа.

Още една от препоръките за България за периода 2012-2013 г., спомената от Роа, е свързана с пенсионната реформа. Тя
е поставена под въпрос от българското правителство, техният аргумент е, че са направени достатъчни усилия за
намаляване на пенсионираните, коментира евроекспертът. Според ЕК е нужно "хармонизирането" на възрастта на
пенсиониране при мъжете и жените. Роа спомена и за препоръката за въвеждане на по-строги критерии на инвалидните
пенсии. Пенсионерите са сред групите, застрашени от бедност, по-доброто решение за всички е да се опитаме да
запазим пенсионната възраст колкото се може по-ниска, допълни Роа.
Важното за нас е държавите - членки да са информирани, защото препоръките не са нещо, което се създава в Брюксел
от нищото, продължи евроекспертът. Имаме експерти в областите във всички области, които са във връзка с държавната
власт в България. В кризата установихме, че има нужда по-голяма координираност на страните членки. Без
координирани политики няма да стигнем далече, някои хора интерпретират това като по-голяма нужда от Европа, каза
още Роа. За да се постигнат целите на стратегия "Европа 2020" и да вървим напред са необходими реформи във всички
области. /БГНЕС
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√ Евроексперти: Нивото на сивата ви икономика е плашещо
http://news.expert.bg/n391699/
Плашещо е, че в България приблизителната стойност нa сивата икономика стигна до 30%.
Това заяви Висенте Хуртадо Роа, експерт в отдел "Европа 2020" към генералния секретариат на ЕК.
Днес представителството на Европейската комисия в България представя специфичните препоръки за България в
рамките на Европейския семестър, съобщи БГНЕС.
Миналата година европейските препоръки за реформи в България бяха определени в седем категории, техният брой е
същият и за 2012-2013 г., разясни Роа.
Според него има добър напредък по въпроса за бюджетния дефицит, както и в реформата за растежа на заплатите.
Това не означава, че всичко, което трябва да се свърши, вече е направено, поясни Роа.
Нивото на заплатите остава ниско. Това, че такава конкретна препоръка не съществува за тази година, не означава, че
трябва да спрете работата в тази сфера, допълни той.
Лошото ниво на растеж през тази и следващата година може да окаже лош ефект върху бюджета, продължи
евроекспертът.
В ситуация на криза трябва да се фокусираме върху разходи, които поощряват растежа. Трябва и подобряване на нивото
на спазването на данъчните изисквания.
Трябва наистина да се борите срещу данъчните измами, препоръча той.
Евроекспертът отбеляза и нуждата от подобряване на състоянието на бюджетните рамки, което ще помогне контрола на
дефицит. Дефицитът в България е под контрол, но трябва да останете стриктни в изпълнението на бюджетните политики,
заяви Роа.
Още една от препоръките за България за периода 2012-2013 г., спомената от Роа, е свързана с пенсионната реформа.
Тя е поставена под въпрос от българското правителство, техният аргумент е, че са направени достатъчни усилия за
намаляване на пенсионираните, коментира евроекспертът.
Според ЕК е нужно "хармонизирането" на възрастта на пенсиониране при мъжете и жените. Роа спомена и за
препоръката за въвеждане на по-строги критерии на инвалидните пенсии. Пенсионерите са сред групите, застрашени от
бедност, по-доброто решение за всички е да се опитаме да запазим пенсионната възраст колкото се може по-ниска,
допълни Роа.

