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√ Д-р Милена Ангелова: Икономическият и социален съвет е за постигането на реално действащ единен пазар
http://www.focus-news.net/?id=n1761265
Икономическият и социален съвет (ИСС) е за постигането на реално действащ единен пазар. Това каза в интервю за
Агенция “Фокус” д-р Милена Ангелова, член на Икономическия и социален съвет, главен секретар на Асоциация на
индустриалния капитал в България, член на бюрото на Европейския икономически и социален комитет.
По думите й - Актът за единния пазар е основната политическа инициатива на настоящата Европейска комисия, насочена
към развитието и обогатяването на концепцията за единния пазар в светлината на гарантиране на четирите основни
свободи - на движение на хора, стоки, услуги и капитали, залегнали в основата на договора за Европейския съюз.
„За 20-те години, през които Единният европейски пазар се развива, е постигнато много. Сега европейските потребители
имат по-голям избор при по-ниски цени - например намалени са със 70 % цените на разговорите по мобилен телефон;
гарантирано е правото на гражданите да пътуват свободно, да се установяват и работят, където желаят. Единният пазар
дава на младите хора възможност да изберат къде да учат и за 20 години над 2,5 млн. студенти са се възползвали от тази
възможност. Той осигурява на 23-те млн. предприятия в ЕС достъп до над 500 милиона потребители. В същото време,
поради задържащите се високи равнища на безработица, особено сред младите хора, както и бедността, в която живее
част от европейското население, икономическата криза се превръща и в социална. В ситуацията на рецесия в Европа са
необходими спешни действия и според нас Единният пазар е ключов инструмент и възможност ЕС да постигне целите си
за изграждане на високо конкурентна социална пазарна икономика, заложени в Стратегия „Европа 2020”, каза Милена
Ангелова.
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√ Данък Кипър стресна Европа
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2013-03-19&article=445034
Страх за спестяванията обхвана Европа, след като Кипър обяви намерението си да приеме решението на финансовите
министри от еврозоната за данък върху депозитите. Експертите се разделиха в двете крайности - от "изолиран случай",
който няма да повлияе на банковия сектор, до заплаха за гаранциите върху влоговете до 100 000 евро. Това бе основна
защитна мярка от началото на кризата.
"Благодарни" кипърци "приветстваха" кортежа на президента Никос Анастасиадес по пътя му към парламента, където
днес трябва да се гласува спорният данък върху депозитите ФОТО РОЙТЕРС
Данък "Кипър" уплаши държавите на Стария континент. Сигурността на банковите спестявания на европейците е
поставена под въпрос. Така финансови и икономически анализатори коментираха решението, което днес парламентът в
Никозия трябва да вземе. В 18 ч депутатите от малката островна държава решават дали да ударят депозитите над 100
000 евро с 9,9% данък, а под този праг - с 6,7 на сто. Това е петъчното условие на финансовите министри от еврозоната,
за да получи Кипър 10 милиарда евро помощ.
Данък върху депозитите в Кипър може да разклати прилагания в Европа принцип за гарантиране на влоговете,
алармираха експерти от Гърция, Великобритания и рейтинговата агенция "Мудис".
Табуто за гаранцията на банковите вложения ще бъде разбито, това засяга принципите не само на кипърската
икономика, но и на европейската като цяло, писа гръцкият в. "Вима".
Планираният данък върху депозитите в кипърските банки ще има тежки последици не само за клиентите на местните
финансови институции, предупреди и международната рейтингова агенция "Мудис".
Договорката между Кипър и кредиторите нарушава тотално прилаганите досега принципи при отпускане на спасителни
кредити, коментира Би Би Си. Досега такова кредитиране се подчиняваше на две основни правила - спестяванията на
обикновените хора трябва да бъдат защитени. В ЕС нормата е 100 000 евро. Второто е, че загубите трябва да се понасят
от кредиторите на банките. Сега обаче и двата принципа бяха нарушени, коментира Би Би Си. Възможности за промяна
на шокиращия данък обсъждаха цял ден вчера властите в Кипър. Целта бе да се намери решение, което да защити
хората с малки депозити. Според кореспондент на Би Би Си президентът Никос Анастасиадис ще предложи депозитите
под 100 000 евро да се облагат с 3%, вместо с 6,75%, а по-големите да са със ставка между 12,5% и 13%. Обсъжда се и
възможност ставките да са три - за влогове до 100 000 евро, до 500 000 евро и над тази сума. Според друг източник от
Кипър има и идея всички сметки под 20 000 евро да са необлагаеми.

Гласуването на новите мерки за втори път бе отложено вчера. Анастасиадис прекара деня в совалки между партиите в
парламента, за да получи подкрепа за спасителния план. Балансът на силите в парламента е слаб, ситуацията може да се
промени във всеки един момент, коментираха международни наблюдатели. Според информациите в кипърските
вестници за законопроекта ще гласуват между 27 и 30 от общо 56-имата депутати. Нужното мнозинство е от 29 гласа.
Най-голяма се очаква да е подкрепата от партията на президента - Демократичен сбор (ДИСИ). От другата партия в
управляващата коалиция - Демократическата партия (ДИКО), заявяват, че ще гласуват с "да"при определени условия.
"Не" се очаква да кажат поне 27 от 28-те представители на опозицията.
Мрачните новини от Кипър удариха световните финансови пазари при старта им вчера. Борсата в Токио, която отвори
първа, загуби 2,7%. Пазарът в Лондон загуби 1%, а борсите в Испания и Португалия бяха с 2% надолу. Еврото падна с 1%
спрямо долара и британската лира. Най-тежко пострадаха акциите на банките в Италия, Франция и Испания, които
загубиха между 4% и 5% от стойността си. Германската "Дойче банк" падна с 3%. В Испания на кръгъл час успокояваха
хората, че кипърски сценарий няма да има.
Цените на петрола слязоха с около 1% заради високия долар. Контрактите върху злато с доставка през месец април пък
спечелиха 10,80 долара, достигайки до 1603 долара за тройунция.
√ Удар по икономиката ни
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2013-03-19&article=445038
Симеон Дянков
бивш финансов министър в кабинета "Борисов"
Решението на Кипър при всички случаи ще има негативен ефект върху българската икономика по три причини.
Първо - това е поредната икономика, макар и малка, която се нуждае от спасителен пакет. Скоро и Словакия ще има
нужда от същото. Второ - около 50 000 българи живеят в Кипър и може да се очаква завръщането им у нас. В
дългосрочен план това е добре, защото става въпрос за подготвени кадри, особено в областта на туризма и услугите. В
краткосрочен план обаче това ще повиши безработицата у нас. И би могло да се получи същият ефект като през 20102011 г., когато големи групи българи се завърнаха от Гърция и Испания. Трето - европейските лидери завършиха 2012 г.
и влязоха в 2013 г. с надеждата за по-добра и по-спокойна година. И ситуацията в Кипър е трети удар върху очакванията
за подобряване на икономическата ситуация след случващото се в Испания и Португалия, където спадът в икономиката
се увеличи от 0,7 на 2,5%.
√ Ирена Младенова поема малките фирми
http://www.standartnews.com/biznes-biznes/irena_mladenova_poema_malkite_firmi__-181599.html
Ирена Младенова е името на зам.-министъра на икономиката, енергетиката и туризма, който ще се занимава
изключително с развитието на малките и средни предприятия, научи „Стандарт”. Това е постът, за който икономическият
министър в служебното правителство Асен Василев обяви още при назначаването си, че ще разчита да раздвижи
бизнеса и да подобри възможностите му за развитие.
Младенова вече е работила в МИЕТ като иконмически съветник на бившия шеф на ведомството Трайчо Трайков. В
момента тя е част от икономическия екип на президента Росен Плевнелиев. Преди да започне да помага на Трайков, тя е
била директор на Института за икономическа политика. Защитила е бакалаварска и магистърска степен "Мениджмънт" в
СУ "СВ. Климент Охридски". Има магистратура и в областта на банките и финансите.
Името на още една дама се спряга за друг зам.-министерски пост в МИЕТ. Виолета Лорер е тайното оръжие на Асен
Василев, което ще трябва да притъпи протестите на туристическия бранш срещу отстраняването на ресорния им зам.министър Иво Маринов. Тя обаче е изцяло непозната за сектора. Завършила е Икономически университет-Варна,
показва справка в професионалната биография на дамата в мрежата Linkedin. Последният пост, който е заемала е
ръководител в белгийска компания "Юмикор"- производител на катализатори за коли и най-голямата компания в света
за обработка на цветни метали. Досегашният зам.-министър Иво Маринов обясни, че все още няма информация
оставката му да е подписана.
Новият зам.-министър за туризма трябва да стане ясен днес или утре, когато се очаква Асен Василев да обяви екипа си.
Той ще има изключително отговори задачи през следващите три месеца. На първо място трябва да бъдат оргазинирани
борсите в Москва и Киев, които са изключително важни за бранша и за успеха на летния сезон. Трябва да подготви и част
от наредбите към новия закон за туризма, които трябва да бъдат приети в срок от 3 до 6 месеца. Изключително важно е
да се подготви посрещането на китайски туроператори през май за съвместен конгрес в Пловдив. Зам.-министърът
трябва и да защити кандидатурата ни за провеждане на годишната среща на Американските туроператори у нас през
2015 г.
Вестник Труд
√ Половината безработни взимат до 200 лв.
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1850388
Малко над 64 000 души получават обезщетение за безработица до 200 лв. на месец. Това са 53% от осигурените, които
имат право на такава помощ, показва статистиката на Националния осигурителен институт за ноември 2012 г.
Сметката показва, че преди да бъдат съкратени, тези хора са се осигурявали върху не повече от 340 лв. на месец, което е
малко над минималната заплата. Обезщетението е равно на 60% от средния осигурителен доход за последните 24
месеца преди съкращението.

Миналата седмица КНСБ предложи безработните с обезщетение до 200 лв. от 1 април да получават по 18 лв.
допълнително всеки месец до края на годината. Синдикатите изчислиха, че така ще се компенсира инфлацията за
периода от юни 2009 г. до декември 2012 г., когато доходите са били “замразени”. Мярката ще струва около 10 млн. лв.
на бюджета.
Предложението на синдикатите ще бъде обсъдено с правителството и работодателите в петък, когато ще е първото
заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество при служебния кабинет.
Ако предложението се приеме, от него ще се облагодетелстват половината от близо 120 000 безработни, които
получават обезщетение от бюрата по труда. Всички те обаче са едва една трета от всички регистрирани в бюрата по
труда. Останалите хора без препитание нямат право на обезщетение. Обикновено това са дълготрайно безработни,
както и хора, които не отговарят на законовите изисквания да са се осигурявали за безработица най-малко 9 от
последните 15 месеца, преди да останат без работа.
Статистиката показва, че едва 4 774 души вземат от НОИ между 700 и 1200 лв., колкото е максималното обезщетение.
Най-много пари получават мъжете от София - средно по 407 лв. на месец. Най-ниски са обезщетенията на жените в
Разград и Видин, които масово вземат едва по 190 лв. месечно.

