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√ Липсата на добавки показва, че наистина нямаме пари
http://economymagazine.bg/news/14265/1/1/Lipsata-na-dobavki-pokazva-che-naistina-nyamame-pari.html
Щом няма коледни добавки за пенсионерите означава, че няма никакви пари в бюджета. Това коментира във "Факторът
Кошлуков" по TV7 лидерът на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев. "Аз не познавам политик, който да даде пари, ако ги
има, особено преди избори. Щом няма коледни добавки ситуацията с финансите е много сериозна. "Окършили сме я
много", каза синдикалният лидер. Учудването му е защо няма пари. "Природно бедствие, чужда агресия и вътрешни
фактори са трите неща, които могат да съсипят една държава - неща, които не са се случили", добави Константин
Тренчев.
"Подкрепяме политиката на Симеон Дянков за макроикономическа стабилност и за поддържане на ниска задлъжнялост
при ниски данъци. Не харесваме обаче извличането на печалба от бизнеса с поръчково законодателство - транспорт,
млекопреработване, охранителен бизнес... Много често законодателството се прави, за да облагодетелства малко на
брой големи компании. Не се прави нищо за малкия и среден бизнес", добави председателят на Асоциацията на
индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев. Той е убеден, че липсата на електронно правителство е
основната причина корупционния индекс в България да не се понижава.
Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов обясни, че амбицията за следващата година е да бъдат
разкрити над 130 хил. работни места. "През тази година 70 хил. души са били заети по различните мерки на Оперативна
програма "Човешки ресурси", добави Младенов, който беше включен преди да започне дискусията между работодателя
и синдиката. Константин Тренчев каза, че изнесените числа са верни, но според него Тотю Младенов не казва много
други важни неща. "Това са временни мерки за заетостта", категоричен е Константин Тренчев.
"Категорично не подкрепям политиката на Симеон Дянков. "Ето тъпотията с лихвите", даде пример синдикалният лидер.
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√ К. Тренчев: Здраво сме я окършили, щом няма пари за пенсионерите
http://tv7.bg/news/politics/9569652.html
За 20 г. не знам политик, който да не даде пари, ако ги има и то особено преди избори. След като финансовият министър
Симеон Дянков не дава коледни надбавки за пенсионерите, значи драмата с парите е голяма. Окършили сме я много
здраво, коментира във "Факторът Кошлуков" лидерът на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев.
Той, както и Васил Велев, са категорични, че пари в държавната хазна идват от работеща икономика, а не от програми за
временна заетост.
Бизнесът подкрепя политиката на финансовия министър за макроикономическа стабилност при ниски данъци, но се
оплаква от поръчково законодателство, стана ясно от думите на Велев.
Липсата на електронно правителство е една от причините корупцията у нас да не пада, каза още той.
Тренчев пък беше категоричен, че пари няма заради грешни политически решения. Властта трябва да направи такива
правила, че да има условия за бизнеса, настоя синдикалният лидер.
Вестник Сега
√ Закон праща всички европроекти на едно гише
http://www.segabg.com/article.php?id=629311
Всички проекти по европейските фондове ще могат да се подават на едно гише за улеснение на бизнеса, общините и
организациите. Това предвижда новият Закон за управление на европейските средства, който ще бъде представен
официално утре. "Идеята е да се улесни подаването на документи. Те ще се приемат на едно място, а след това ще се
разпределят за оценка към съответния управляващ орган, с който ще се сключват договорите при одобрение", заяви
шефката на дирекция "Програмиране на регионалното развитие" в строителното министерство Деница Николова.
Идеята обаче бе приета хладно от бизнеса, който се опасява, че вместо да облекчи процеса, въвеждането на единно
гише би могло да го усложни и забави. "Дали ще се отиде на единното гише или в съответното министерство, няма да
има кой знае каква разлика. Въпросът е изпращането на документи да става от компютъра, дистанционно - това би било
най-полезно", заяви за в. "Сега" зам. -шефът на Българската стопанска камара Камен Колев. На подобно мнение е и
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев, според когото електронното решение е поефективното решение. "Освен време и разходи за път, то ще спести и тонове хартия и мастило", отбеляза Велев.
Бизнесът отдавна настоява за облекчаване на всички обществени поръчки, вкл. и по еврофондовете, чрез качването им в
интернет. В момента онлайн подаване на документи е възможно за едва 3 от общо 7-те оперативни програми -

"Техническа помощ", "Развитие на човешките ресурси" и "Административен капацитет", да не говорим, че България е
далече от електронните търгове и оценки.
УПРЕК
Сроковете за разглеждането на книжата и за изплащането на парите по вече одобрените проекти продължават да са
един от най-болезнените проблеми за фирмите. Според Българската стопанска камара те трябва да се съкратят
значително, а чиновниците да носят отговорност при неспазване на зададения срок. "Макар че в последно време има
известно подобрение, не знам някой да е понесъл санкция при забавена процедура", коментира Камен Колев. И обясни,
че ако държавата има проблем с капацитета, то трябва да повиши ефективността чрез изнасяне на някои дейности към
банките и неправителствените организации.
Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Капитал
√ Вносен риск, но и слаба бизнес среда
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/12/16/1970106_vnosen_risk_no_i_slaba_biznes_sreda/?ref=novo2
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Основните рискове пред българската икономика продължават да са външни, но в бизнес средата има слабости, които
едновременно пречат на растежа и увеличават уязвимостта при международни трусове.
Това накратко е заключението на Международния валутен фонд (МВФ) в последния обширен доклад за България.
Подобен анализ се публикува веднъж годишно, няколко месеца след приключване на есенните срещи на фонда с
български държавни и неправителствени институции.
И докато на външната среда не можем да влияем, то решението на проблеми като премахване на възможността да се
обявява несъстоятелност със задна дата и по-ускорено усвояване на еврофондовете зависят от българските държавници.
Според фонда по този начин ще се изградят два силни буфера: единият ще увеличи сигурността за частния сектор, а
другият ще компенсира ниското равнище на корпоративни инвестиции в страната.
Прогнозата на МВФ за следващата година е икономиката да расте анемично - с 1 до 1.5% от БВП. Най-големият
потенциален риск продължава да е нестабилността на еврозоната. Към него анализаторите добавят и скъпия петрол.
Средносрочната прогноза на МВФ (при развитие на основния сценарий) е в следващите четири години БВП да расте до
4.5% (виж графиките).
Ролята на държавата
В ситуация като тази на България - когато растежът на икономиката е под потенциалния, по-ефективно е правителството
да остави средства на частния сектор, като облекчи тежестта на преките данъци. Мерки, при които държавата използва
преразпределителната си роля и излива средства в отделни области, имат по-ограничен ефект, твърдят анализаторите
от фонда.
Докладът цитира иконометрично изследване на МВФ, според което, ако държавата повиши събираемостта на косвените
данъци – главно от ДДС (включително и като свие дела на сивата икономика), ще събере достатъчно приходи, с които да
си позволи допълнително облекчаване на преките данъци. Твърдението съвпада и с повечето коментари на българските
икономисти, според които обаче по-удачно е понижаването на осигурителната тежест. Това ще помогне на бизнеса и ще
го направи по-конкурентоспособен. През 2010 г. обаче опитът за понижаване на осигурителната тежест не сработи.
Все пак от МВФ посочват, че най-голям ефект от държавните разходи има, когато се насочват за инвестиции в
инфраструктура и за мерки на пазара на труда. Дори и в този случай обаче бюджетната дисциплина трябва да се запази
и правителството да внимава с дефицитите, които реализира. Като упрек от МВФ посочват, че през 2013 г. бюджетното
салдо ще е на същото равнище като през тази година (планиран дефицит от 1.1 млрд. лв.), което е забавяне на
фискалната консолидация. Това не създава непосредствени опасности, защото България има пространство за
маневриране. Проблемът е, че то не се използва за провеждане на реформи. Затова и в дългосрочен план на
икономиката ще продължават да тежат проблеми като застаряващо население и ниска квалификация на работната ръка.
Последното пречи за разкриването на предприятия, които да произвеждат продукция с висока добавена стойност.
Липсата на квалифицирани кадри е проблем, за който бизнесът говори отдавна. Традиционната годишна анкета на
Българската стопанска камара (БСК) сред нейните членове показва, че най-често работодателите страдат от липса на
строго профилирани специалисти (44%), ръководен персонал (28%) и изпълнителски състав (21%). Сравнително по-рядко
се усеща липсата на административен персонал (16%), а "гладът" за общи работници е едва 9%.
От фонда предупреждават още, че нормативното повишаване на осигурителните прагове може да повиши цената на
нископлатения труд, без това да е съпроводено с по-висока производителност.
Финансовият сектор
Другото поле, към което трябва да се насочи внимание според МВФ, са проблемните кредити в банковия сектор. Според
експертите системата остава стабилна и ликвидна, със значителни буфери, но има и поводи за внимание. "Банките
трябва да се окуражават да разрешават въпроса с некачествените активи, а провизирането да остане консервативно.
Бдителността на надзора и изпреварващите мерки, както и по-силни предпазни механизми са приоритети в сегашната
среда", се посочва в съобщението на МВФ. Като мярка с изключителна важност фондът препоръчва на държавата да
премахне възможностите за обявяване на несъстоятелност със задна дата.

Предупрежденията на фонда остават принципни. Успоредно с тях се изтъква, че растежът на депозитите помага за
поддържането на висока ликвидност в банковия сектор. А и няма доказателство, че банките са под натиск от
чуждестранните си централи заради свиването на експозициите им към Източна Европа.
"Отново се мисли как да се реализират печалби. Интересът към източноевропейските пазари също се завръща, лихвите
падат и капиталовите потоци се преобръщат", е мнението на Кристофор Павлов, главен икономист на "Уникредит
Булбанк". Той допълва, че от първите 9 месеца на годината по финансовата сметка има положително салдо в размер на
3% от БВП, и то само за деветмесечието, като през миналата година за същия период имаше дефицит в същия размер.
"Това означава, че ще имаме по-благоприятни условия за кредитиране, а това ще е полезно за корпоративния сектор,
защото има висока задлъжнялост и по-лесно ще се предоговарят стари кредити", твърди Павлов.
А и анкетата на БСК показва, че бизнесът все повече разчита на банковото кредитиране и все по-малко на
еврофондовете.
Опасно ли е бездействието
Подобно на докладите на Европейската комисия в този на МВФ също се обръща внимание на трупащите се дисбаланси в
българската икономика. Най-негативният от тях е застаряването на населението. То в комбинация с липсата на
ефективна пенсионна реформа ще притиска всяко следващо правителство да увеличава бюджетните разходи. Ако това
се случва чрез по-високи данъци (особено преки), ефектът ще е силно негативен. Все пак от фонда отчитат, че
предприетите през последните години реформи в публичната администрация и държавната пенсионна система са
допринесли за по-устойчиви публични финанси в дългосрочен план.
Въпреки това са нужни повече реформи, които да повишат производителността, перспективите за растеж и за създаване
на работни места. "Образованието и здравеопазването са секторите, за които трябва да се помисли много сериозно как
да се развият. Международните сравнения показват все по-голяма неграмотност и непригодност към търсенето на
бизнеса. Здравеопазването също влошава качеството си, независимо от доставките на нова апаратура в болниците",
твърди макроикономистът Петър Чобанов.
√ Растеж с висока скорост
http://www.capital.bg/biznes/2012/12/16/1970086_rastej_s_visoka_skorost/
Как се постига растеж, когато повечето бизнеси около теб едва оцеляват? Има ли нови модели, които да приложиш, или
нови ниши, които да се опиташ да развиеш така, че да продължиш да развиваш бизнеса си? А може ли големите
мултинационални компании да ти донесат и на теб работа?
На тези въпроси своите отговори ще се опитат да дадат няколко малки и не толкова малки компании, представители се
изключително и през трудната 2011 г. Те ще направят това на третото от серия събития на вестник "Капитал" по
представянето на годишната класация на най-динамичните малки и средни компании в България "Гепард". Събитието
ще се проведе в София в сряда, 19 декември, като участието в него е безплатно.
Клубът на знаещите
Какво е да си лидер в една специфична ниша на софтуерния бизнес, като предлагаш специално решение за
визуализация, ще разкаже Петър Митев, основател и изпълнителен директор на Chaos Group. Компанията вече 10
години успешно разработва софтуер за рендване V-ray, чрез който правят триизмерни изображения с цвят, текстура и
светлосенки и който се използва, както от филмовата индустрия, така и в архитектурата, при създаването на игри и др.
"Хаос сотфтуер" е в топ три на най-бързо растящите малки и средни фирми от IT сектора с годишен ръст на приходите от
59%.
Как расте процикличен бизнес дори в сравнително трудна среда ще разкаже Васил Атанасов, изпълнителен директор на
куриерската компания "Рапидо".
Историята как се става световен лидер в стените за катерене ще разкаже Ивайло Пенчев, един от създателите на
българската компания Walltopia. Българското дружество вече има приходи от 13.5 млн. лв. и печалба от 4.2 млн. лв. през
2011 г.
Изпълнителният директор на шведско-швейцарската компания за електрическо оборудване ABB в България Руслан
Папазян пък ще даде практични съвети как малки компании да станат доставчици на компоненти на големите компании.
Наскоро компанията започна изграждането на четвъртия си завод в страната и втори на зелено.
И ускорителят за растеж
Освен хъс и непрекъснато търсене на възможности за растеж неизбежна нужда за бизнеса е възможността за
финансиране начинанията по най-оптимален за начин. Как оперативна програма "Конкурентоспособност" може да даде
максимално възможен тласък за растеж ще разкаже по време на събитието Кирил Гератлиев, главен директор в
"Европейски фондове за конкурентоспособност" към икономическото министерство.
За плюсовете и минусите на безвъзмездното финансиране и други опции за ресурс своите виждания и опит ще споделят
Камен Колчев, председател на съвета на директорите на "Елана финансов холдинг", и Асен Ягодин, главен изпълнителен
директор на Българската банка за развитие. Вариантите за финансиране на IT проекти пък ще представи Невена
Младенова, консултант по публично финансиране към Microsoft Bulgaria.
Защо "Гепард"
"Гепард" е селекция от 1700 растящи бизнеса. Класацията анализира тенденциите при тези компании, като изследва
динамиката на развитието им през последните три години - от 2009 до 2011 г. Основният показател, по който са
класирани компаниите, е ръстът на приходите им през 2011 г. Фирмите допълнително се селектират според това колко
служители имат, както казва определението за малко и средно предприятие в страната. Освен това те следва да имат
приходи между 3.9 млн. лв. и 97.5 млн. лв., да са на печалба през 2011 г. и да имат поне тригодишна история.

През 2011 г. компаниите показват среден ръст на приходите от 33% и 6.6% средна норма на печалба. Освен това са
увеличили броя на служителите си с малко под 10%. Общите приходи на 1700-те фирми достига 21 млрд. лв., което е
близо една трета от брутния вътрешен продукт на България.
Класацията се доминира от компании в сектора на търговията, които имат постъпления от над 10 млрд. лв. След тях са
фирмите, работещи в сферата на производството, търговията на храни и напитки, транспорт, метали и
металообработване.
Вестник Труд
√ БСК: Икономиката надолу и догодина
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1678099
Липсата на инвестиции, нарастващата задлъжнялост на фирмите и закриването на работни места са основните
проблеми, спъвали развитието на българската икономика през 2012 г. Това е основният извод от анкета на Българската
стопанска камара (БСК) сред 521 мениджъри на компании от сферата на услугите, търговията, селското стопанство,
преработващата и добивната промишленост.
“Стагнацията ще продължи и през 2013 г. Тогава усилията на политическия елит ще бъдат насочени към изборите, а не
към правенето на реформи, които да доведат до излизане от кризата и до подпомагане на бизнеса”, коментира
изпълнителният председател на БСК Божидар Данев.
Данните на бизнес организацията показват, че почти половината (46%) от анкетираните мениджъри смятат, че
финансовото състояние на фирмата им се е влошило през тази година, а едва 16% отчитат подобрение спрямо 2011 г.
“Причините за по-слабите резултати са влошената икономическа обстановка в Европейския съюз, неизпълнението на
антикризисните мерки, корупцията по високите етажи на властта и в съдебната система, монополизацията и
непредвидимостта на бизнес средата”, посочи Данев.
Близо две трети от фирмите отчитат спад на продажбите през 2012 г. Кризата е намалила инвестициите, произведената
продукция и работните места във всяка втора компания. Песимистични са и очакванията за 2013 г. Половината от
предприемачите прогнозират, че кризата ще се задълбочи допълнително. Сред причините за мрачните нагласи са
високото ниво на престъпност, сивата икономика, корупцията и административният натиск.
Проучването показва, че през 2013 г. бизнесът все повече ще разчита на банковото кредитиране и все по-малко на
финансиране от еврофондовете. 65% от фирмите не планират да кандидатстват с европроекти, а само една четвърт имат
подобно намерение. Най-честата причина за отказ от кандидатстване е липсата на пари за авансово финансиране.
Добрата новина е, че 49% от фирмите ще се насочат към развитието на нови продукти и пазари, за да преодолеят
затрудненията. Едва 9% обаче смятат да инвестират в иновации, а само една трета смятат, че ще увеличат
производството си.
Изгледите за заетостта и ръста на доходите също не са розови. Срещу 12% от фирмите, които планират да наемат нови
работници, стоят 21%, които ще съкращават. Една четвърт ще увеличават заплатите. Ръст може да се очаква в
електротехниката и изчислителната техника.

