Телевизия България он еър
√ Участие на Ивелин Желязков в предаването „InvestBook"
Тема: Предложеното увеличение на пенсиите, борбата със сивата икономика, споразумението с няколко търговски
вериги за цените на десет основни стоки и други.
Линк от предаването очаквайте утре.
Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Класа
√ 40% достига сивият сектор в търговията с пшеница в България
http://www.klassa.bg/news/Read/article/209999_40%25+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B0+%D1%
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До 40% достига сивият сектор в търговията с пшеница в България, съобщи за „Класа“ директорът на Националната
служба по зърното (НСЗ) Злати Златев. Според анализи на ведомството към земеделското министерство балансът на
хлебното зърно показва, че по веригата от земеделците, през мелничарите, хлебарите и търговците голяма част от
суровината се търгува без документи и така се „спестява“ плащането на ДДС към държавата. В предаване за БНР Златев
каза още, че това са малки производители, с по 1000 - 2000 дка земя, които реализират продукцията си без документи.
По думите му на пазара дори съществували два вида оферти за цени - с фактури и без такива. За да се въведе контрол
при тези случаи, шефът на НСЗ предложи обвързване на земеделските субсидии с количеството на произведената
продукция, а не както е сега – само с обработваемата земя.
Специалните служби и контролните органи трябва да знаят колко е точно делът на сивия сектор в зърнопроизводството,
коментира за „Класа“ Ангел Вукодинов, председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите. Според
информация на браншовата организация всички сериозни производители не са в сивия сектор. „Там са предимно
търговци или предприятия, които преработват брашно и хляб съответно или са износители“, подчерта Вукодинов. По
думите му българските зърнопроизводители са в светлата част на икономиката по няколко причини. Първо - че са
контролирани от Държавен фонд „Земеделие“ покрай изплащаните субсидии за обработваемите площи и покрай
проектите, с които кандидатстват по Програмата за развитие на селските райони. Второ – заради взаимоотношенията си
с банките-кредитори, пред които трябва да имат „чисто досие“.
Всеки зърнопроизводител е длъжен да води дневник на растителната защита, както и за всички действия, които
извършва. Всяко партида зърно се декларира и на 30 число на месеца се подава декларация в Националната служба по
зърното. „Не знам как стои въпросът с по-малките производители, които не са регистрирани като юридически лица и не
водят съответните документи. Има и стопани, които използват зърното за собствени нужди“, обясни председателят на
браншовата организация. Контролът е в ръцете на министерството и няма проблем да се открие къде по веригата
изтичат стотици хиляди тонове пшеница всяка година, категорични са от асоциацията на зърнопроизводителите.
Търговията без документи не е масова практика, но браншът има и недобросъвестни представители, призна в интервю
за БНР Костадин Маринов от Асоциацията на търговците на зърно. Според него най-добрият начин за пресичане на
злоупотребите е обратното начисляване на ДДС, при което налогът се плаща от купувача.
Ние следим процесите по напускането на зърно извън страната, каза още Злати Златев за Радио „Фокус” в сряда. Той
уточни, че производителите и търговците не се проверяват с умисъл и че в момента България има възможност да изнесе
още над 1 995 000 тона зърно.
√ Жан-Клод Юнкер: Европа може да се справи с излизането на Гърция от еврозоната
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Европа „може да се справи“ с излизането на Гърция от еврозоната, смята висш политик от ЕС на фона на данни, сочещи,
че най-големите икономики на валутната зона бележат огромен спад. Премиерът на Люксембург Жан-Клод Юнкер,
който ръководи групата на финансовите министри в еврозоната, обсъди възможността Гърция да излезе от валутната
зона, като така тя ще се превърне в първата напуснала я страна. „От гледна точка на сегашния момент Европа би се

справила с подобно събитие, но това не означава, че то е желателно, тъй като ще породи сериозни рискове, особено за
обикновените хора в Гърция“, заяви той. На въпроса дали би изключил излизане на Гърция от еврозоната, той отговори:
„Да, поне до края на есента. А дори и след това.“ Изказванията му пред германска телевизия ще породят очаквания, че
Брюксел вече е подготвен Гърция да напусне еврозоната. Две споразумения за спасителна помощ не успяха да съживят
болната гръцка икономика, а програмата за икономии на страната, от която зависят траншовете от международна
помощ, не върви добре. Във вторник вечерта рейтинговата агенция Standard & Poor's понижи перспективите пред
Гърция на негативни поради опасения, че страната няма да успее да изпълни целите си за дефицита.
Отделни данни, публикувани от най-големите икономики в еврозоната, потвърдиха трудностите, пред които е изправен
регионът. Италианската икономика се сви с 0,7% през второто тримесечие на 2012 г. и отбеляза година на рецесия, сочат
официални данни. Темпът на свиване на икономиката леко се забави спрямо спада от 0,8% през първото тримесечие и
това даде знак, че воденото от Марио Монти технократско правителство на страната ще се сблъска с още проблеми.
Италия прие пакет за икономии на стойност €10,5 млрд. през декември в опит да понижи държавния си дълг, равняващ
се на над 120% от нейния БВП. Но мерките, изразяващи се предимно в данъчни увеличения, понижиха потребителското
доверие и задълбочиха рецесията и следователно затрудниха задачата на правителството да съкрати държавния дълг.
Въпреки това във вторник Монти спечели гласуването на законопроект за съкращаване на разходите с още €4,5 млрд.
тази година. Законопроектът предвижда и планираното за октомври увеличение на данъка върху продажбите да се
отложи до 2013 г. Монти неколкократно предупреди европейските си партньори, че ако не покажат гъвкавост спрямо
италианските финанси, страната ще попадне в ръцете на евроскептично правителство без ангажимент към икономиите.
В Испания, четвъртата по големина икономика в еврозоната, броят на действащите компании се понижи за четвърта
поредна година и достигна рекордно ниско ниво от 3,2 млн. от пет години насам. Това представлява понижение от 1,6%
спрямо предходната година, като строителството и свързаните с него индустрии бяха ударени най-тежко, след като
дълговата криза на еврозоната последва пръсването на имотния балон в страната. Германия, най-голямата страна в
еврозоната, се отърва сравнително невредима от кризата в региона, но бизнес доверието спада. Данните за
икономиката показаха, че промишлените поръчки са се понижили с 1,7% през юни спрямо предишния месец.
Понижението се дължи на 4,9-процентния спад на поръчките от страните, ползващи еврото. Анализатори от Capital
Economics смятат, че най-малко една страна ще напусне еврозоната през следващата година.
Вестник Капитал
√ ИПИ: Южна България се възстановява частично, но заплахата от застой остава
http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2012/08/08/1883920_ipi_jujna_bulgariia_se_vuzstanoviava_chastichno_no/
Някои области от Южна България се възстановяват от кризата, но рисковете от застой, безработица и липса на кадри
продължават да заплашват тази част на страната. Това е показало наблюдение на Института за пазарна икономика в
осем областни града в Южна България. В края на юли екип на института се е срещнал с представители на бизнеса и
неправителствени организации в няколко региона и като цяло разговорите са показали преодоляване на негативните
ефекти за половината области. В останалите обаче икономиката е в застой или се влошава.
Лошо се развиват строителството и търговията на дребно – във всички области строителните фирми са засегнати от
кризата и разчитат основно на обществени поръчки.
Смесени впечатления от индустрията
При търговията затруднението е и за малките, и за големи магазини – на места първите са затворили, а големите вериги
закриват магазини или намаляват търговските си площи. Добре се развива преработващата промишленост, според ИПИ,
като положителни примери са хранително-вкусовата промишленост и винарството. Много от тези компании работят
основно за вътрешния пазар, така че е трудно да се определи еднозначно какво е състоянието на износа – на места има
възстановяване на нивата отпреди кризата, на други се влошава.
Смесени са впечатленията и за приватизацията, която на места е протекла успешно и бившите държавни компании се
развиват добре. На други обаче производствата са фалирали, като някъде те са наследени от нови частни фирми на
бивши техни кадри. Има обаче и доста места, на които по думите на експертите "хората не са били толкова
предприемчиви и чакат да дойде инвеститор, който да им създаде работни места".
Проблемът с безработицата
Проучването на ИПИ е открило, че на много места наблюдението за безработица сериозно се разминава с официалните
данни, а голям проблем остават хората, които са трайно без работа и обезкуражените. В същото време помощ от бюрата
по труда няма – записването се прави само, за да се получи обезщетение, а свободните работи места, към които хората
са насочвани, са малко и за нискоквалифициран труд.
Въпреки тези проблеми промишлените компании се оплакват от глад на млади специалисти. Това се обяснява с липса на
интерес от страна на младите хора и според икономистите ще стане още по-голям проблем за чужди инвеститори, които
тепърва смятат да отварят производства в страната. Експертите посочват няколко основни причини за разминаването
между бизнеса и безработните – работата изглежда тежка, мръсна и нископлатена, а нивото на обучение в средните
училища е ниско. В някои случаи от техникумите излизат специалисти, за които работа няма, тъй като основно
предприятие от района е закрито.
На места фирмите са започнали да организират транспорт за служители от други области, организират курсове и и се
опитват да работят с образователната система.
Много негативно е отношението и на местната власт, смятат от ИПИ. "Ако бизнесът в отделните области се развива, това
изглежда става не с подкрепа на местната администрация, а въпреки нея. Усещането за корупция, нагласени обществени

поръчки и наличието на фирми, близки до управляващите продължава да преобладава на повечето места".
Местните управляващи изглеждат ориентирани повече към политиката, отколкото към усилията си да подобряват
състоянието на региона си и да помагат за увеличаване на заетостта и доходите. Според икономистите това е резултат и
от натиска на централната власт върху общини, които не са от управляващата партия, като им се ограничават
бюджетните плащания.

