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√ „Холдинг Варна“ се оплака от лош бизнес климат в региона
http://www.moreto.net/novini.php?n=206079
Бизнес климатът във Варна и областта не се подобрява, а напротив, показва признаци на влошаване. Това констатира на
среща на социалните партньори при областния управител изпълнителният директор на „Холдинг Варна“ Милчо
Близнаков. В качеството си на представител на Асоциацията на индустриалния капитал в България той изрази
безпокойство от увеличаването на безработицата, която по негови думи е стигнала до нива от 16% за областта, при
положение че преди около пет години е била максимум 4 – 5%. „Около 20 хил. работни места са загубени от 2008-а
насам“, каза още Близнаков, като неговото мнение е, че държавата трябва да положи по-сериозни усилия за
подобряване на бизнес климата в областта.
В отговор на думите му варненският областен управител Коста Базитов заяви, че не бива да се забравя, че именно в 2008
година е започнала световната икономическа криза, като ефектът от нея далеч не се усеща само в България.
Преди това на срещата шефът на Регионалната служба по заетостта Пламен Начков коментира, че през това лято заради
традиционното наемане на хора в туризма безработицата може да се задържи в рамките на 5%. Според него
положителен фактор на този етап е, че химическите заводи в Девня не са преминали към масови съкращения. В
циментовия завод пък се очаква началото на строителство на нови мощности, но въпрос на решение на изпълнителя на
проекта е колко души ще наеме.
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√ Премиерът Марин Райков: Служебното правителство няма да извива ръцете на българския бизнес
http://vestnikstroitel.bg/news/56583_premiert-marin-rajkov-sluzhebnoto-pravitelstvo-nyama-da-izviva-rcete-na-blgarskiyabiznes/
Служебното правителство няма да извива ръцете на българския бизнес. Това заяви премиерът Марин Райков в началото
на първото заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) след встъпването в длъжност на
служебния кабинет.
Председател на НСТС бе вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Деяна Костадинова. Присъства и
министърът на финансите Калин Христов. За първи път в историята на съвета срещата беше излъчена онлайн на интернет
страницата на Министерския съвет. Следващото заседание ще бъде в началото на април.
„Бих искал да отговоря на притесненията от страна на бизнеса заради думата, която употребих наскоро – солидарност.
Приоритет за това правителство ще бъде създаването на благоприятна бизнес среда. „Ние няма да извиваме ръцете на
българския бизнес. Никой не обмисля увеличаване на данъците, нямаме намерение да упражняваме натиск за
увеличаване на заплатите в частния сектор. Казах само една дума – солидарност. Втората, която бих използвал, е диалог.
Трябва да се обсъди по какъв начин бизнесът, благотворителните структури и държавата биха облекчили поне малко
състоянието на съгражданите ни, които са в тежко социално положение. Това беше изтълкувано от част от бизнеса, че
държавата е склонна да упражнява натиск върху него”, направи уточнение министър-председателят.
„Нямаме съществени концептуални разлики и вярвам, че можем да постигнем консенсус. Има различия само в
начините, които предлагаме, но съм убедена, че ще постигнем съгласие на експертно ниво”, каза вицепремиерът и
министър на труда и социалната политика Деяна Костадинова.
Според министъра на финансите Калин Христов не трябва да се създава напрежение по въпроси, които не представляват
риск, а са по-скоро сблъсък на политически идеи, визирайки спекулациите на тема „размер на фискалния резерв”.
„Нашето намерение е да изпълним Бюджет 2013 и да водим политика в рамката на този бюджет”, допълни той и
поясни, че бюджетът има разходна част, която се счита за сигурна. По отношение на приходната част според него има
елемент на несигурност и тя е зависима от развитието на икономиката и общото състояние на еврозоната.
Министърът на финансите подчерта, че в някои от предложенията, отправени към НСТС, се изисква промяна в Закона за
бюджета, а служебният кабинет няма такива правомощия. „В предложенията има посочени само ползи, но няма
посочени разходи. Всяко едно от тях е добре да се дискутира и всеки да има честността да опише съществуващите ползи
и потенциалните разходи, за да имаме колегиална дискусия. Иначе рискуваме да имаме абстрактни или силно
поляризирани дискусии”, коментира още Христов.
Синдикатите: Енергетиката е в състояние на полуразпад
„Енергетиката е в състояние на полуразпад, а до 4 седмици тя ще стигне пълен разпад.” Това заяви президентът на КТ
„Подкрепа” д-р Константин Тренчев. Той призова да се създаде кризисен щаб, в който да участват енергийният
министър, ДКЕВР, НЕК и ЕСО, БЕХ, трите ЕРП-та и социалните партньори. „Разпадне ли се енергетиката, нито НСТС, нито
някой ще може да помогне”, заяви д-р Тренчев.

Той попита сегашния финансов министър Калин Христов счита ли, че могат да се намерят резерви и да се повишат
отчайващо ниските доходи на българските граждани. Според президента на КТ „Подкрепа” такива резерви има.
„Призива на премиера индустриалците да проявят солидарност го разбрах по коренно различен начин. Аз си мислех, че
той има предвид създаване на специален благотворителен фонд. Правили са го в други държави в изключително
критични ситуации. Ако премиерът има предвид нещо подобно, ние сме готови да му посочим държави, където това е
правено и то е дало необходимия резултат. Например Мароко и Южна Корея”, коментира Тренчев.
„В работните групи и подкомисии всички наши предложения ще бъдат разгледани в детайли и тогава можем да излезем
с конкретни числа. Към този момент финансовото министерство няма готовност по въпроса за увеличението на
доходите, за минималната работна заплата, за майките”, каза още президентът на КТ „Подкрепа”.
От своя страна КНСБ предлага пълна ревизия по министерства на разходните политики с оглед преструктуриране на
приоритетите. Според президента на КНСБ Пламен Димитров по разчети на експерти има около 350 млн. лв. резерви.
Мерките на КНСБ са ориентирани към няколко категории бедстващи граждани в България: безработните, пенсионерите
с ниски доходи, работещите бедни, получаващи до 350 лв., и майките, които гледат децата си срещу обезщетение.
Бизнесът: Да се гарантира и контролира спазването на законите
По-важно от всякога е именно в този нелек момент да се гарантира и контролира спазването на законите. Това заяви
Огнян Донев, председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). Според Донев
трябва да се подобри влошената бизнес среда в страната и да се ускори разплащането с фирмите.
„Едно избързване с индексация на основни доходи ще увеличи безработицата”, каза заместник-председателят на
Българската стопанска камара (БСК) Димитър Бранков. И той посочи, че очаква разплащане с бизнеса. „Това за нас е
приоритет, защото неразплащането означава повече безработица”, заяви Бранков. От БСК искат осигуряване на
публичност и отчетност по отношение на антикризисните мерки, на заменките, както и либерализация на енергийния
пазар.
Председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов заяви, че бизнесът не е индиферентен
към това, което се случва в страната. Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България
(АИКБ), каза, че осигуряване на заетост и повишаване на доходи може да има само с ръст на икономиката. От АИКБ са
предложили 12 мерки за по-добри условия за правене на бизнес в страната, така че да се генерират нови работни места.
Една от мерките, които АИКБ предлага, е да се направят по-прозрачни доставчиците на обществени услуги, да има
задължение те да разкриват информация, каквато листват на борсата частните компании. Друго предложение е
договаряне на минимална работна заплата по отделни икономически дейности.
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√ Данък общ подход
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Ако перифразираме една мисъл на американския комик Уил Роджърс, единствената разлика между данъците и смъртта
е, че смъртта не става все по-лоша всеки път, когато парламентът се събере.
Поне в тази област обаче политиката на България през последните години е сравнително последователна и няколко
парламента работят с разбирането, че основните ставки трябва да са ниски. Това се основава на широкия консенсус, че
данъчната ни система (ниски преки данъци и широка облагаема основа) е оптимална за икономика като нашата.
По време на избори обаче дори и най-здравомислещите политици се изкушават да бръкнат в шкафа с популизма. А и
сега ситуацията е още по-предразполагаща – икономиката продължава да стагнира, недоволството на хората от улицата
ескалира, нереформираните публични сектори предлагат все по-некачествени услуги и изискват все повече ресурс.
Всички тези проблеми вече се разчитат от политическите централи като призив да се харчи повече. И някои от тях
побързаха да лансират идеи за промени в данъчната система с цел "по-справедливо облагане на доходите", които пък
някак си да доведат до по-високи доходи и нови работни места.
Въпросът е доколко това, което обещават политиците сега, е изпълнимо и работещо. "За да има ръст в заетостта, трябва
икономически растеж. А за него трябва кризата в еврозоната да утихне, нещо, което изглежда по-малко вероятно днес,
отколкото преди месец. Най-вероятният сценарий за 2013, а може би и 2014 г., е стагнация без значение кой ще
управлява след 12 май. Но едва ли някой политически лидер ще има куража да обясни това в днешната предизборнореволюционна суматоха. Точно обратното, ефирът бързо се изпълни с магически идеи със съмнителна стойност",
обобщава ситуацията български икономист, работещ в международна финансова институция.
Плоският дебат
Най-оспорваната този предизборен сезон идея е на БСП (засега припозната единствено от "Атака") за отмяна на плоския
подоходен данък (виж каретата с идеите на партиите). Още повече че той беше въведен именно по време на
управлението на тройната коалиция.
"Има няколко доказали се като работещи неща като валутния борд и плоския данък. В момента данъкът е един от
основните елементи на предизборния дебат, но той се води без цифри и факти. Данъците върху доходите по трудови
договори от 2008 г. насам растат стабилно въпреки кризата", казва Десислава Николова от Института за пазарна
икономика. Тя допълва, че ако този ръст на постъпленията се съпостави със загубата на над 426 хил. работни места от
началото на кризата, е очевидно, че този данък спомага за изсветляване на икономиката.

Георги Ангелов от "Отворено общество" допълва, че основният недостатък в предизборните идеи на БСП е, че те
обещават твърде много неща, които изискват голям допълнителен ресурс, без да е ясно откъде точно ще дойде той.
"Ако има необлагаем минимум от 310 лв., а доходите над тази сума са облагаеми, ще се създаде огромен стимул никой
да не декларира заплати над този необлагаем праг. За доход от 311 лв. дължимият данък ще е 31 лв., т.е. данъчната
тежест е 30 пъти по-висока", аргументира се Ангелов.
Против премахването на плоския подоходен данък всъщност са всички либерални икономисти, а и финансовите
експерти на повечето партии. Причината е, че ниското облагане стимулира трудолюбивите и предприемчиви хора. А
вдигането им би било и още един катализатор на безработица, което допълнително ще забави икономиката. Именно
липсата на икономически растеж пък се припознава като проблем номер едно във всички изказвания на партийните
лидери.
"България е малка страна с малък вътрешен пазар и за да се генерира растеж на икономиката, са нужни чужди капитали.
Заблуда е, че икономическият растеж може да бъде движен единствено от местни капитали или пък чрез стимулиране
на вътрешното потребление през повече публични разходи. При малък пазар и ниско потребление единственият начин
да се привличат инвестиции е чрез ниски данъци. Те са едно от трите предимства на България заедно със стабилните
валута и банкова система и ниските разходи за работна ръка. Така че, вдигнат ли се данъците, и малкото капитали, които
оглеждат региона, ще се откажат от България", е мнението на Орлин Хаджийски, старши мениджър "Данъчни услуги" в
PricewaterhouseCoopers.
По същата логика икономисти и данъчни адвокати оспорват и идеите (на БСП, отчасти и на ДПС) за по-високи осигуровки
или пък за увеличение на максималния осигурителен праг, който в момента е 2200 лв. Има и още един аргумент –
повишението им по-скоро би довело до загуба на работни места и посивяване на икономиката (справка – увеличението
на осигуровките в мандата на ГЕРБ не донесе очакваните постъпления). А и по-високите данъци правят политиците
мързеливи откъм реформи - данъкоплатците плащат, и то на все по-висока цена, постоянно влошаващите се публични
услуги.
Анализаторите поставят в графата предизборна екзотика и идеята на ГЕРБ за лихвена амнистия. "Обикновено такива
мерки носят по-малко приходи от очакваните. А и ако веднъж направиш подобен компромис, натискът да го повториш
ще е огромен", твърди Георги Ангелов. Той допълва, че възможностите за увеличение на приходите са чрез засилване на
институционалния капацитет на двете приходни агенции.
И все пак - откъде
Борбата с контрабандата и сивата икономика, а не увеличението на данъците, се посочва като основен източник на
средства за повечето разходи, които обещават партиите. Друг е въпросът, че нито една от тях не уточнява конкретни
мерки как може да се случи това.
Друг резерв някои икономисти виждат в премахване на част от сега съществуващите облекчения, като например
преференциалната 9% ставка по ДДС за туризма. Анализ на ИПИ показва, че държавата е изгубила около 300 млн. лв.
само през 2011 г. от множеството данъчни преференции, заложени в българското законодателство.
Резерв има и в преструктуриране на разходите – например част от тези, които сега се харчат за сигурност, могат да се
свият за сметка на други по-важни сектори. Част от партиите дори предлагат премахване на някои данъци, като
например този върху доходите от лихви по депозитите ("България на гражданите" и БСП).
"В контекста на проблемите в Гърция и Кипър, ако България прилага малко по-гъвкава данъчна политика, част от бизнеса
и капиталите от тези две държави могат да мигрират към нашата страна. За целта е нужно да се отменят данък дивидент
и данъкът върху капиталовата печалба. Приходите от тях и без това са много ниски. Ако бъдат премахнати тези данъци
България може да се окаже привлекателна като хъб за инвестиции в други държави от региона", е мнението на
Хаджийски. То се споделя и от експертите от ИПИ.
Кой как чете Кейнс
Партийните идеи за това накъде да се насочат повече държавни пари също са разнообразни – от повече социални
плащания, през финансиране на сектори като образование и здравеопазване до стимулиране на икономиката.
"В предизборните идеи на БСП и на други партии се прокрадва идеята за кейнсианско напомпване на вътрешното
потребление чрез фискална или кредитна политика. Това няма да проработи в толкова малка и отворена икономика
като нашата", казва икономистът, работещ в международна финансова институция. "На технически език фискалните
мултипликатори в България са около нулата. А на по-разбираем език стимулирането на вътрешното потребление чрез
бюджета ще има същия ефект като това човек да сложи тенджера на главата си, да хване дръжките й и да се опита да
направи няколко набирания на тях", допълва той.
Дори и либералните икономисти обаче са на мнение, че може да се реализира вид "кейнсианско излизане от кризата",
но чрез еврофондовете. Друг е въпросът, че дори и те да се усвояват с високи темпове, това няма да генерира нивата на
развитие отпреди кризата.
"Първо трябва да се измисли икономическият модел за растеж и едва след това данъчната политика на държавата", е
мнението на банков анализатор. Според него единственият шанс за по-осезаемо раздвижване на икономиката оттук
нататък е България да се превърне в експортна държава. Допълва, че всички фискални и данъчни своеволия
(стъпаловидно вдигане на подоходния данък, диференциран ДДС, по-големи бюджетни дефицити и нисък фискален
резерв) директно вредят на валутния борд. Затова трябва да се внимава и с желанието за по-експанзионистична
фискална политика. "Такава може да се планира само ако си сигурен, че демографията на страната ще е такава, че да
има кой да връща тези пари. А нашата се влошава все повече", допълва банкерът.
И все пак, дори и на най-ярките застъпници на фискалната дисциплина им е ясно, че тепърва ще трябва да се увеличават
парите на някои нереформирани публични сектори като образование, здравеопазване, пенсионна система. Според

Ангелов обаче допълнителното финансиране трябва да се случва само след като е постигнато съгласие какви структурни
промени ще се направят в съответния сектор. И то така, че "парите, които се наливат в него, да не изтичат".
Защото в крайна сметка е добре политиците да си спомнят, че променянето на данъчната система не е самоцел.
Данъците са просто инструмент, който можеш да ползваш, за да постигнеш някаква цел. Преди да си осъзнал къде и как
искаш да стигнеш, няма смисъл да хвърляш пари на вятъра.
√ Асен Василев: Имаме огромния шанс да пренапишем правилата в енергетиката
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/03/29/2032320_asen_vasilev_imame_ogromniia_shans_da_prenap
ishem/
Министърът на икономиката пред "Капитал"
Как ще изглежда енергийният одит, който е може би най-сериозната заявка на това правителство?
- Две дирекции на Европейската комисия - "Енергия" и "Конкуренция", ще изпратят свои екипи в София и ще работят с
нашите експерти. Те не обичат думата одит, така че в България ще бъде извършен преглед на състоянието на
енергийната система, плюс това дали част от големите договори съответстват на европейското законодателство. Ще
бъдат прегледани и икономическите отношения между играчите в системата, за да бъде направена бърза преценка къде
са най-проблемните области. Също така в контекста на третия либерализационен пакет, можем да ползваме
европейския опит, така че освобождаването на пазара да се случи по един социално отговорен и ефективен начин.
Каква дълбочина ще има този преглед? Ще влезе ли той във финансовите взаимоотношения на държавните
дружества с финансиращите ги институции?
- Екипът ще работи с хора от министерството и ДКЕВР и ще влезе в необходимата дълбочина, за да се направи експертно
становище. Ще се прегледа има ли изкривявания, които водят до по-високи цени, било до загуби на някои участници в
пазара, било до неефективност. Също така, като част от прегледа, Комисията за защита на конкуренцията започна вече
преглед на енергийния сектор, за което сме й много благодарни. АДФИ ще влезе и ще разгледа част от обществените
поръчки, т.е. мобилизираме всички институции, да помогнат там където са най-компетентни.
Управлението на финансовите активи на държавните дружества (не само в енергетиката) е друг въпрос. Там трябва да се
помисли как държавни дружества могат да вземат или не заеми. Например, има случаи да се взимат заеми с идеята, че
държавата някой ден ще ги покрие, въпреки че самото дружество не би могло да изплаща тези заеми. Тази тема е
сравнително по-лесна за решение. Идеята на работната група, която бе създадена тази седмица, е сравнително бързо да
се почерпи основно от опита на Министерството на финансите – как това нещо да се случи по начин, по който няма да
наруши стабилността на икономиката и ще въведе едни ясни и стройни правила. Правилата не трябва да са с
пожелателен характер, защото това само отваря кутията на Пандора и започват да се правят най-разнообразни
интерпретации – ама то това е пожелателно, ама не е задължително. Ако някой има нужда от някакви изключения от
тези правила, трябва да обоснове защо, за да няма подозрения във влияния, злоупотреби или каквито и да било други
съмнения за управлението на дружествата.
При представянето на мерките си за намаляване на дисбалансите в енергетиката, казахте, че тя е много болна.
Откъде ще започнете лечението?
- Първата стъпка е да се изнесе информацията, за да се видят какви са проблемите, т.е. не само експертите, но
обществото да я знаят. Без това да стане, няма как да вземем информирано решение. Всяко решение ще бъде лепенка,
която рано или късно ще гръмне.
Какво според вас не се знае?
- Примерно, много ваши колеги от пресата реагираха с почуда, че има свръхкапацитет.
Но това е ясно от десет години.
- Ние проведохме референдум за АЕЦ "Белене", без това да стане ясно на гражданите. Точно по същия начин трябва да
се видят цените, по които се изкупува енергията на всички играчи по веригата, какви са задълженията на държавата да
изкупува и да плаща когато не ползва. Трябва да се влезе в конкретиката, а не просто да си говорим да не изкупуваме
зелена енергия или да затворим тези или онези два договора. Едва тогава може да се генерират експертни решения и,
от друга страна, да преценим социално кои от тези решения са приемливи.
В момента имаме огромния шанс да пренапишем правилата в енергийния сектор, като част от прилагането на третия
либерализационен пакет. Трябва да се създаде устойчиво работеща система, при която няма структурно губещи. Губещи
винаги ще има - поради некомпетентност, лоши разчети и т.н. Но не трябва да има губещи поради конструкцията на
самата система. Така че искаме помощта на ЕК, тъй като там има много богат опит как да бъде либерализиран пазарът, а
не ние да откриваме колелото.
Една от спешните мерки, които предложихте, е изключването на фотоволтаични и вятърни централи, ако нямат уреди
за отчитане на произвежданата енергия в реално време. Вината за липсата на уредите обаче по-скоро не е у тях, а в
липсата на спецификации, които тепърва са започнали да се изработват.
- Тази апаратура е изискване за включване. Очевидно някой е нарушил закона
Ако мрежовото дружество е имало такова изкискване, няма как те масово да са включвани без такива уреди. Вие
отново прехвърляте вина там, където тя не лежи.
- Не съм съгласен. Единственият начин да разберем кои правила са лоши и кои добри, е като започнем да спазваме
правилата. Това, че някой не е спазвал правилата за определен период от време, не е основание за това той да
продължи да не ги спазва.
Е как да се спазят, като едната страна не е предоставила необходимите условия за това?

- Това е без значение, въпросът е, че правилата са нарушени. Това нарушение трябва да престане. Оттам нататък кой
прав, кой крив има си съд. Ако проблемът беше само нарушение на правилата, можеше и да се изчака. Но в първата
седмица, когато дойдох, през уикенда имахме 3300 мегавата потребление, от които над 800 мегатва бяха ВЕИ мощности.
За които Електроенергийният системен оператор (ЕСО) нямаше информация в реално време и не можеше да ги включва
и изключва, т.е. не можеше да ги контролира. Тези ВЕИ мощности във всеки един момент можеха да скочат или да
паднат, без да сме наясно какво се случва с тях. Можете да си представите какво би се случило със системата.
В случая проблемът е в ЕСО, който няма система за управление в реално време на ВЕИ, присъединени към мрежата
на ниско и средно напрежение.
- Доколкото знам, имат. Аз съм дал указания за спиране на тези мощности, които не изпълняват закона. Правилният
подход е много бързо да се оправи системата. Временното спиране не е, за да се накажат ВЕИ-тата. Това не е
дълготрайна мярка. Те могат за една-две седмици да си инсталират тази апаратура и за това съм разпоредил още
миналата седмица да се изготвят липсващите технически изисквания.
Мислите ли, че до края на мандата ви може да се стартира изграждането на нова схема за изплащане на
преференциалните тарифи на ВЕИ. Сега има огромна дупка, която се запълва чрез вкарване на загуби в
електроразпределителните дружества. EVN вече заплашиха България с арбитраж. Повишаването на зелената добавка
очевидно също е неприемливо.
- Не трябва да се търсят бързи решения. Каквото и решение да се предприеме, то трябва да минава през либерализация
на пазара. Не трябва да има и мерки, които биха паднали в който и да било съд или да са в нарушение на европейското
законодателство. Една от тези стъпки е изграждането на балансиращ пазар, което трябва да стане максимално бързо.
Надяваме се това да стане скоро.
Предложихте на ДКЕВР промяна на квотите за регулиран пазар на отделните централи - по-евтината енергия да отива
за него. Няма ли така да се наруши балансът между него и свободния пазар? От ЕК вече имаше процедура за
нарушение към България. Ако увеличите евтината енергия, за регулирания пазар ще нарушите този баланс.
- НЕК, който всъщност продава за регулирания пазар, има дългосрочни договори за изкупуване на енергия, част от които
са за значително по-висока цена от цената на свободния пазар, плюс цялата зелена енергия…
Тя би трябвало да се се покрива от зелената добавка на теория.
- На теория е така, но на практика знаем, че не се покрива. И точно затова сме помолили ДКЕВР за едно много ясно
разяснение, без да се нарушава законодателство, по какъв начин, особено при паднало потребление, да се
преразпредели производството на електроенергия. Не може всички централи да работят и всичкият ток да се изкупува.
Тази хипотеза, между другото, не е предвидена дори в нашето законодателство – че ние ще имаме по-малко
потребление, отколкото производство.
Въпросът е как това нещо да бъде правено с много ясни инструкции към ЕСО, които да казват специално за регулирания
пазар, където НЕК изкупува енергията, по какъв начин това да става, без да се нарушава конкуренцията. Т.е. да няма
подозрение, че се правят преференции за едни или за други. Или че някой взема решения, за които няма много
прозрачност. Т.е. идеята е да има много ясни правила, които са ясни за абсолютно всички, публично оповестени.
Казахте, че е имало много задължения към малките и средните предприятия от страна на държавата. На какво се
дължи това според вас, първо, и как вие като министър бихте могли да ускорите процеса на разплащане?
- Има няколко неща. Едното е задължението от републиканския бюджет към малките и средните предприятия. Вече сме
говорили с господин Калин Христов и те се изчистват в много бързи срокове в момента. Другото са забавяния на
плащания или забавяния на договаряния по оперативните програми, които са насочени към средни предприятия, там
сме предприели също няколко мерки. В момента плащанията горе-долу отнемат около 60 дни да се случат. Заместникминистърът Ирена Младенова, която отговаря за еврофондовете, е говорила с колегите в дирекциите и смята, че този
срок може да бъде намален до 30 дни с вътрешни подобрения в процеса. Което би облекчило значително тези, които
имат да си получават парите и разплащанията. Също така за бърза оценка на нови апликации – т.е. по-бързо да може да
се отговаря на фирмите дали те са спечелили или не, съответно по-бързо да тръгнат парите. Така че това са едни много
конкретни първи стъпки, които предприемаме, за да тръгнем в посока по-бързо разплащане и облекчаване.
А за какви суми става въпрос реално?
- За конкурентоспособност голямата част от програмата е договорена. Остават едни 100 млн., които трябва да се
договорят. Тръгва нова мярка за иновация, която ще бъде значително по-облекчена от старите процедури, т.е. няма да
се изискват патенти и други утежняващи условия.
Проблемът е, че JEREMIE се води договорен, даже платен - защото парите са прехвърлени на банките, но всъщност
въобще не са стигнали до бизнеса.
- По JEREMIE 1, която беше гаранционният фонд, в общи линии върви, даваме заеми в рамките на 40 млн. месечно, т.е.
тази мярка върви много добре. JEREMIE 2 е отворена в края на миналата година и не е популяризирана достатъчно. В
момента започваме кампания за популяризацията й, защото това е изключително важно. Там имаме едни 380 млн. евро,
които могат в най-бързи срокове да бъдат усвоени от бизнеса чрез нормалната банкова система. Бизнесът може да
получи заем на половин лихва. Като тези заеми, държа да отбележа, не са само за инвестиции, те са и за оборотен
капитал. Т.е. всички бизнеси, които имат поръчки, но в момента нямат оборотен капитал, могат да вземат назаем на
половин лихва и тези заеми са специално насочени към малки и средни предприятия, за да може ресурсът да стигне до
фирмите, които имат най-голяма нужда. И там, мисля, че тази програма също много бързо ще може да помогне на
бизнеса. Тя е стартирала и имаме, мисля, 6-7 банки, в които вече тези заеми на половин лихва могат да се вземат и е
въпрос на това бизнесът да отиде да ги вземе от банките.
Говорим за дълговите схеми, ами капиталовите механизми?

- Само JEREMIE е 380 млн. евро. Ако нашият бизнес успее в рамките на тази година да получи 380 млн., мисля, че
икономиката ще дръпне значително напред. Отделно има допълнителни схеми, фонд "Козлодуй". От него ще се санират
обществени сгради и ще има доста плащания към строителните фирми. Т.е. има редица мерки, които са взети, просто
трябва да ги популяризираме.
Някакво облекчение предвижда ли се например по схемата за енергийна ефективност, тя работи реално от миналата
есен, но има толкова малко проекти, които са одобрени, цялата бюрокрация е толкова сложна, че…
- Да, там работим с ЕБВР, с външните оценители, за да се намира начин да се облекчи процедурата.
Ако излезем от JEREMIE, понеже е малка част програма "Kонкурентоспособност", какво се случва по останалите оси от общо разполагаемите и договорени пари едва между 5% и 30% са разплатени?
- Зам.-министрите влязоха преди около седмица, така че за тази седмица са огледали нещата и започваме спешно
промяна, където има нужда на процеси, така че да се ускорят всичките разплащания.
Както знаем, след две седмици ДКЕВР трябва да вземе решение дали да предложи отнемане на лиценза на ЧЕЗ. Вие
като министър на икономиката как виждате това действие? Ако на базата на такива нарушения, които ДКЕВР изтъква,
се стигне до отнемане на лиценза, как би повлияло това на страната и бъдещите чуждестранни инвестиции?
- Смятам, че ДКЕВР са напълно компетентни да се произнесат по въпроса. Каквото и решение да вземе ДКЕВР, то трябва
да бъде изключително добре обосновано. Т.е. трябва да се види какви нарушения има, тези нарушения колко тежки са и
на тази база да се направи съответната преценка. Основното нещо, що се отнася до чужди инвеститори и до външната
среда, е да има ясен, точен, честен и прозрачен процес – т.е. да сме сигурни, че няма политически натиск в едната или в
другата посока.
Специално при ЧЕЗ и ДКЕВР има очевиден политически натиск…
- Имаше!
Вестник Капитал daily
√ Потреблението ще движи възстановяването през 2013 г.
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/03/31/2032826_potreblenieto_shte_dviji_vuzstanoviavaneto_prez_
2013_g/
Индивидуалното потребление ще запази ролята си като основен двигател за възстановяването на икономиката и през
2013 г. Това прогнозират анализаторите от Уникредит Булбанк в последния си тримесечен доклад за състоянието на
икономиката на страната. Очакванията им са през настоящата година ръст на БВП да бъде 1.7%, а прогнозите за 2014 г.
са за растеж от 2.8%. "През първото и второто тримесечие на годината ръстът ще бъде ограничен, а през третото и
четвъртото икономиката ще ускори темповете си на възстановяване", коментира главният икономист на Уникредит
Булбанк Кристофор Павлов.
Според анализаторския екип на банката ролята на износа и на инвестициите в основен капитал (т.нар. бруто
капиталообразуване) ще бъде малко по-слаба от прогнозираното преди три месеца. Фактори за това са все още слабото
търсене в еврозоната, както и свързаната с предсрочните парламентарни избори повишена несигурност в страната,
която задържа компаниите в режим на изчакване. Тези негативни фактори обаче ще бъдат компенсирани от насочена в
по-голяма степен към подпомагане на растежа фискална политика. "Очакванията ни са следващото правителство да
инвестира повече средства за подобряване на конкурентоспособността и за преодоляването на бедността", посочват от
финансовата институция.
Растеж на фокус
Независимо какъв ще е съставът на следващото правителство от него ще се очаква да постави възстановяването на
растежа в центъра на усилията си и да го превърне в свой приоритет. Новите управляващи ще трябва да съчетаят
политиките за запазване на макроикономическата стабилност с действия, насочени към ускоряването на структурните
реформи, посочват от финансовата институция. Паралелно с това ще са необходими и усилия за недопускане на
забавяне в процеса на усвояването на средства от ЕС, комбинирани с внимателно оформени фискални стимули. "Повече
от всичко тези стимули трябва да се фокусират върху онези инвестиции, които имат най-високия потенциал да подобрят
капацитета на икономиката да произвежда повече стоки и услуги в дългосрочен план, като същевременно подпомогнат
търсенето в краткосрочен план", поясняват анализаторите.
От банката обаче отбелязват, че за да се върне икономиката към ръст, ще е нужно повече от поддържането на
макроикономическа стабилност, като посочват три основни фактора за това. От една страна, възстановяването на
соченото за основен двигател на растежа вътрешно търсене все още остава крехко и се случва бавно заради натрупаните
в периода преди кризата дисбаланси. Същевременно провеждането на структурни реформи може да генерира ръст, но
ефектът от тях не е незабавен и е нужно да минат поне няколко години, за да може този ефект да се прояви по
отношение на икономическата активност и броя на работните места. "И на последно място и може би най-разочароващо
е, че пътят за изход от кризата, който износът би трябвало да предложи, не съществува, тъй като повечето от държавите,
към които износът на България е насочен традиционно, са в рецесия", изтъкват анализаторите от Уникредит Булбанк. Ето
защо според тях страната ще има нужда от повече инвестиции, които да подкрепят ускоряването на икономическия
растеж.
Според икономистите въпреки увеличената през последните седмици политическа турболентност България запазва
дългосрочния си капацитет за привличане на инвестиции. "Разбира се, можем да очакваме незначително по-слаби
входящи капиталови потоци (включително и що се отнася до ПЧИ) през тази година, след като предвид на създалата се
ситуация бизнесът ще остане в режим на изчакване няколко месеца повече", уточняват от финансовата институция.

Задържане на безработицата
Според икономическия екип на банката към края на 2013 г. коефициентът на безработица в страната ще отчете малко
понижение до 11.9%. Фактор за това ще са фискалните стимули, насочени към подпомагането на растежа, относителното
повишаване на износа, както и ускоряването в темпа на усвояване на средства от ЕС. От финансовата институция обаче
изтъкват, че прогнозираното подобрение в стойността ще се стане факт към края на годината, докато очакванията за
първото полугодие остават по-скоро консервативни. Аргумент в тази посока са и все още като цяло негативните нагласи
на мениджърите на компании по отношение на заетостта. "С оглед на непроменящия се коефициент на безработица в
началото на 2013 година се съмняваме, че пазарът на труда ще успее да подпомогне възстановяването на разходите на
домакинствата по какъвто и да било начин през първата половина на годината", посочват от Уникредит Булбанк.
√ Увеличението на пенсиите е средно с 23 лв.
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/03/31/2032847_uvelichenieto_na_pensiite_e_sredno_s_23_lv/
От днес за първи път от 2009 г. насам ще бъдат вдигнати доходите на всички пенсионери. Средно на един пенсионер ще
се падат по малко над 23 лв. повече месечно спрямо получаваните досега пенсии. Досега средната стойност е била
малко над 270 лв. Това съобщи в петък управителят на Националния осигурителен институт (НОИ) Бисер Петков.
След осъвременяването около 1300 пенсионери по-малко ще бъдат ограничавани от размера на максималната пенсия,
която се повишава със 70 лв. до 770 лв. Досега малко под 53.8 хил. души не получаваха реалния размер на пенсията си
заради ограничението.
Кой колко ще получава
Осъвременяват се пенсиите за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност поради общо заболяване и тези за за
инвалидност поради трудова злополука и професионална болест, съобщиха от НОИ. Отпуснатите преди края на 2009 г.
пенсии за трудова дейност се увеличават с 9.8%. Според експертите от НОИ това са около 2 млн. души. Ръстът на тези с
начална дата през 2010 г. е с 8.8%. Отпуснатите през 2011 г. пенсии се увеличават с 5.7%, а тези през миналата година - с
2.2%. Осъвременяването се извършва върху действителния размер на пенсията към 31 март 2013 г. без изплащаните към
нея добавки, съобщи Бисер Петков.
Така с пенсии до 200 лв. ще останат около 674 хил. души, или 30.5% от всички, като преди 1 април техният брой беше
малко над 826 хил. души (37.4%). Месечният разход за пенсии ще нарасне с 50.2 млн. лв., съобщи още Петков.
За да гарантира минимума на хората, чиято реална пенсия е по-ниска, държавата всеки месец дотира с около 16 млн. лв.
НОИ, но пък спестява около 9 млн. лв. от хората, чиито пенсии са ограничени от тавана, съобщи вестник "Сега".
Новоотпуснатите през тази година пенсии няма да бъдат увеличавани. Те са около 24.3 хил. за първите три месеца на
годината. По данни на НОИ това е със 17.5% по-малко спрямо същия период на миналата година. Непрекъснатият спад
на новите пенсионери се дължи основно на увеличаването на изискванията за стаж и възраст за пенсиониране от
началото на 2012 г. с по 4 месеца до 63-годишна възраст и 37 години стаж за жените и съответно 65 и 40 за мъжете през
2020 г.
Социалната пенсия за старост също се увеличава с почти 10 лв. до 110 лв. Заедно с нея се повишават и другите,
несвързани с трудова дейност пенсии, които се изчисляват като процент от социалната. Това са пенсиите за военна и за
гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персоналната пенсия.
От осигурителния институт съобщиха още, че пенсиите ще бъдат изплатени между 8 и 20 април, а от днес всеки може да
получи безплатно справка за осъвременения размер на дохода си в териториалните поделения на НОИ. Те обаче няма
да бъдат изпращани по пощата. В тримесечен срок от датата на връчване на документа пенсионерите могат да
обжалват, ако не са съгласни с новия размер.
Без великденски надбавки
В пакета от допълнителни средства за заетост и помощи няма да има възможност за великденски надбавки за
пенсионерите. Това съобщи вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Деяна Костадинова в интервю
пред "Нова телевизия".
По думите й сумата би била много голяма и надхвърля стойността на целия пакет. Тя допълни, че след планираното
увеличение от 1 април част от пенсионерите ще надхвърлят дохода за енергийни помощи. "Няма да залагаме
дългосрочни мерки с отваряне на границите за енергийно подпомагане. Пенсионерите, които след увеличението на
пенсиите ще надхвърлят границата, обаче отново ще получат енергийни помощи. Има вариант това да бъде направено
чрез промяна в наредбата за енергийно подпомагане", увери министър Костадинова.
Вестник Стандарт
√ 24 000 без по-големи пенсии
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2013-03-30&article=446332
24 000 възрастни ще останат без увеличение на пенсиите. Това е така, защото те са се пенсионирали през тази година и
индексация за тях не се предвижда. Всички останали пенсионери - около 2,2 милиона, ще получат увеличение на парите
си от 1 април. Размерът ще зависи от това кога се е пенсионирал човек. Най-голямо - 9,8%, ще е увеличението за хората,
които са излезли в заслужен отдих до края на 2009 г. Тези, които са приключили с работата през 2010 г., ще получат
увеличение с 8,8%, а през 2011 г. - с 5,7%. Повишението при пенсионерите от 2012 г. е 2,2%.
Осъвременяването се извършва върху сегашния размер на пенсията без добавките към нея, припомнят от НОИ. От 1
април минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст се вдига с 5 лева и става 150 лева, а максималната от 700 - на
770 лв. Социалната пенсия за старост се повишава от 100 лв. на 110 лв.

Междувременно обаче стана ясно, че пенсионерите остават без добавки за Великден. Причината е, че няма пари, каза
социалният министър Деяна Костадинова пред Нова тв. Тя припомни, че още 41 млн. лв. ще се дадат за социални
дейности.
Вестник 24 часа
√ Износът няма да ни извади от кризата
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1878875
Възстановяването на икономиката ще се движи основно от индивидуалното потребление. Ще са нужни и повече
инвестиции. В по-малка степен ефект ще оказва износът.
Това са част от изводите в последния тримесечен анализ на и УниКредит Булбанк.
Очаква се износът и брутото капиталообразуване да са по-слаби от прогнозите преди 3 месеца, защото търсенето в
еврозоната не може да се възстанови бързо. Освен това заради предсрочните избори у нас фирмите са в изчаквателна
позиция.
Според Кристофор Павлов, главен икономист на УниКредит Булбанк, ръстът на икономиката ще е ограничен през
първата половина на годината, после ще се ускори. Прогнозите са, че тази година БВП ще отчете 1,7% ръст, а за 2014 г. 2,8.
Анализаторите са категорични, че следващото правителство трябва да комбинира макроикономическата стабилност с
ускоряване на структурните реформи. Не трябва да се допуска и забавяне в усвояването на евросредства, като се
оформят внимателно фискални стимули.
Те трябва да се фокусират върху инвестициите, които ще подобрят най-вече капацитета на икономиката в дългосрочен
план, а в краткосрочен - ще повишат търсенето. Размерът на стимулите трябва да е добре преценен, смятат
анализаторите.
Те очакват безработицата да се понижи до 11,9% в края на годината. Въпреки забавянето на капиталовите потоци
дългосрочно страната ни има капацитет да привлича инвестиции. Това обаче е сценарий при успокояване на
политическата ситуация.
Вестник Класа
√ Държавата дължи на бизнеса 109 млн. лв.
http://www.klassa.bg/news/Read/article/227846_%D0%94%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%
B0+%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%
B0+109+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.+%D0%BB%D0%B2.++
Служебното правителство ще започне да изплаща натрупаните на държавата дългове към
бизнеса, съобщи президентът Росен Плевнелиев.Според Министерството на финансите дълговете на държавата към
бизнеса са в размер на 109 млн. лева. От тях 25-30 млн. лева са към малки и средни предприятия, съобщи Плевнелиев.
Държавният глава обеща, че дребният бизнес първи ще си получи дължимите средства.През следващата седмица
министерствата трябва да посочат кои точно са бенефициентите. Финансовото министерство пък ще изплаща сумите по
съставения списък.В последните дни служебното правителство се занимава с преструктуриране на разходите в бюджета.
Вчера кабинетът съобщи, че за подпомагане на уязвимите обществени групи се пренасочват близо 41 млн. лева, които са
„остъргани“, както се изрази премиерът Марин Райков, от разходите за издръжка на администрацията.

