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Вестник Стандарт
√ Надуват износа с европари
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2013-02-12&article=440921
Европейски помощи за насърчаване на българския износ ще започнат да се раздават от следващата година. В момента
тече обсъждане на вариантите за отпускане на този вид субсидии през следващия програмен период 2014-2020 г.,
съобщиха от управляващия орган на Оперативна програма "Конкурентоспособност". Но преди да се даде информация за
конкретни параметри на предстоящото подпомагане, трябва да се вземе решение на ниво Европейски съюз, обясниха
експертите. Брюксел трябва да одобри както самите оперативни програми, които ще се финансират, така и конкретния
обем от средства, които ще се заделят за тях. След като стане ясно каква сума ще получи страната ни, ще се оформят и
мерките за кандидатстване и подпомагане на родния износ.
Експортът може да бъде и един от най-мощните двигатели за икономиката ни, твърдят експертите на икономическото
министерство. Точно затова насърчаването на износа ще бъде една от основните насоки на мерките на приемника на
програмата "Конкурентоспособност" от следващия програмен период. И в настоящата програма има мерки, които са
насочени основно към насърчаване на износа и те са заложени в четвъртата ос на "Конкурентоспособност". Но тази
година прием на проекти по тях от частни компании няма да има.
√ Очакват 1,5% ръст на икономиката
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2013-02-12&article=440929
Отписаните кредити са основната причина за намаление на дела на лошите заеми до 16,62% към края на декември,
спрямо 17,25% към края на третото тримесечие. Това отбелязват в месечния си макроикономически анализ
специалистите от Райфайзенбанк България Калоян Ганев и Христина Видинова. "Няма промяна в икономическата
ситуация, която да предполага устойчиво намаление на показателя. Последното може да се случи едва след като
икономиката започне да регистрира по-съществен икономически растеж, съответно когато започне да се възстановява
заетостта. Прогнозата ни за нарастване на БВП с 1,5% през 2013 г. означава, че сме все още далеч от подобно развитие",
казва Калоян Ганев. Според него първото тримесечие на 2013 г. ще даде по-ясен отговор на въпроса достига ли
българският трудов пазар дъното, съответно има ли налични първи признаци на възстановяване.
Вестник Сега
√ Дянков размисли за минималната заплата
http://www.segabg.com/article.php?id=636297
Финансовото министерство не е съгласно с проекта за постановление, което регламентира ред за определяне на
минималната работна заплата, макар че то беше внесено за разглеждане от социалните партньори със съвместен
доклад на финансовия министър Симеон Дянков и на социалния Тотю Младенов. Новата позиция на финансистите стана
ясна при обсъждането на проекта в комисията по доходите и жизненото равнище към тристранката.
Часове преди заседанието БСК разпространи становище, в което настоява документът да бъде изтеглен, тъй като
приоритет на българската икономика в момента трябва да бъдат работните места и справяне с безработицата, а не
минималната заплата. "Необоснованото автоматично административно увеличение на МРЗ е популистка мярка, която
носи вреди, а не ползи за икономиката. Ако продължи практиката за увеличение на МРЗ без прилагане на оценка на
икономическото въздействие, ще продължат и ще се задълбочат стагнационните процеси в икономиката. Ефектите от
подобен подход ще са ново намаление на работните места, по-малко изплатени работни заплати и намаление на
диференциацията между квалифициран и неквалифициран труд. МРЗ не трябва да служи за заместител на социалното
подпомагане, като се обвързва с линията на бедност", пише в становището на камарата.
След заседанието на комисията по доходите проектът е върнат за преработка без краен срок. Любен Томев от КНСБ не е
оптимист, че той ще бъде приет до изборите през юли. Новият ред предвиждаше минималната заплата да расте
ежегодно с прогнозната инфлация, върху която е смятан проектобюджетът за съответната година, и да бъде в диапазона
между 35 и 55% от средната заплата. А при определяне на конкретната й стойност да се вземат предвид състоянието на
икономиката и безработицата.

