Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
blitz.bg
√ Синдикатите искат ревизия на бюджета
http://www.blitz.bg/news/article/200512
Трябва бързо да се състави правителство, което да поеме определена отговорност. Това заяви председателят
на Българската стопанска камара Божидар Данев пред БНР. Той изброи кои са важните неща, с които трябва да
се захване новото правителство.„Първо, продължаване преговорите в ЕС за новата програма 2014 – 2020 година,
бюджета, разпределението на фондовете. Тъй като България разчита много на европейските средства, е важно да
имаме легитимно правителство, което с опит и умения да проведе тези разговори и България да получи сериозна
подкрепа от ЕС. Вторият съществен момент, е тежкото състояние на приходната част на бюджета, закритите работни
места, голямата безработица, в това число и огромната младежка безработица“, каза Данев.
„Икономиката се нуждае от спасителни мерки. Изпълнението на бюджета е на ръба. Създаването на добър образ на
българската икономика, който да привлече както чуждестранни, така и български инвеститори. Да могат да се раздвижат
заспалите средства в българската банкова система. Това са съществени проблеми, които зависят от доверието на
бизнеса към бъдещото правителство и мерките, които ще вземе“, смята той.
Президентът на КНСБ Пламен Димитров заяви от своя страна, че синдикатите очакват стабилизация в страната.
„Основният приоритет на новото правителство трябва да бъде борбата с бедността и изключването. Няма как де не се
започне с безработицата и доходите. Те са безспорен приоритет. Всички знаем, че е тежко. Бюджетът трябва да се
ревизира и може би да се актуализира, защото това, което ще се намери там, може би няма да стига“, каза Димитров.
„Трябва да се намери консенсус за разширяване и увеличаване на данъчните приходи. Допълнителни данъчни приходи
особено от акцизните стоки – горива, цигари, алкохол. Трябва да се остави доход в населението и това може да стане
най – бързо с въвеждане на необлагаем минимум още от средата на годината. Това означава 400 – 450 млн. лева да
останат в българите. Трябва да се мисли и за увеличаване на минималната работна заплата с около 30 лева, т.е. да стане
340 лева от първи юли. Другата стъпка е подпомагане на социално онеправданите и застрашените от изключване. Нужна
е целева програма за младежката безработица“, препоръча Пламен Димитров.
Според председателя на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев, без излишно протакане трябва да се
състави правителство.
„Трябва да се започне с регулиране на монополите и възстановяването на пазара на конкурентната среда, с разграждане
на изкуствено създадените монополи и олигополи. Трябва дискусия за приоритетите "България 2020". Ние също
смятаме, че има резерв за увеличаване на приходите, но по пътя на увеличаване на събираемостта. При увеличаване на
събираемостта можем да мислим за подпомагане на най – ниско доходните слоеве от населението, но не чрез
въвеждане на необлагаем минимум, а по линията на социалното подпомагане. Увеличаването на минималната заплата
е грешна стъпка, която ще доведе до намаляване на заетостта и увеличаване на безработицата“, заключи Васил Велев.
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√ Икономиката дърпа с 1,2%
http://www.standartnews.com/biznes-biznes/ikonomikata_darpa_s_12-189207.html
Икономиката на страната ще отбележи ръст от 1,2% през тази година и 2,2% през следващата. Това сочи икономическата
прогноза на базираната в Барселона анализаторска компания FocusEconomy.
През 2015 и 2016 г. анализите вещаят ускоряване на ръста на икономиката съответно до 3,1% и 3,4%. Наред с това
испанската агенция прогнозира увеличение на потреблението с 2,4% през тази година и с 2,8% през следващата. През
2015 г. и 2016 г. потреблението ще расте с 3,2% и 3,5%. Наред с това се очаква ускоряване и на индустриалното
производство. Безработицата в България обаче ще остане на сравнително високи нива през следващите две години, като
съществено подобрение се очаква едва през 2016 г. Според анализаторите, безработицата през настоящата година ще
се свие от 13% до 11,6%. През 2014 и 2015 г. ще последва нов спад на хораба без работа, съответно до 10,8% и 9,9%. Едва
през 2016 г. безработицата ще достигне 8,6%. Бюджетният дефицит през тази година ще бъде 1,5% от БВП, а догодина
ще се свие до 1,2%, смятат от FocusEconomy. Дупката в хазната ще намалява през следващите години и през 2017 г. ще
достигне 0,2% от БВП.
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Държавнитя дълг на страната ще нарастне от 18% през тази година до 19% от БВП през следващата, смятат
анализаторите. След това обаче дългът постепенно ще намалява и през 2017 г. ще бъде едва 14,6% от БВП. Като оснвони
предимства на България се посочват членството в ЕС и паричния приток от еврофондовете.
√ Единната сметка спести 22 млн. лв.
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2013-05-21&article=451837
Eдинната сметка на НАП е спестила на бизнеса 22 млн. лв. за банкови такси за плащане на задължения само през
първото тримесечие, каза по БНР директорът на дирекция "Комуникации" в приходната агенция Росен Бъчваров. По
негови думи за първите три месеца са били погасени по логиката на единната сметка 160 млн. лв. стари задължения. За
неплатени задължения от преди 2008 г., за които давността е изтекла, трябва да бъдат подадени писмени заявления до
офис на НАП, за да бъдат отписани, като крайният срок за това е 31 декември. Ако това не се направи, от началото на
2014 г. постъпилите пари в НАП ще отидат за погасяване на тези най-стари задължения. Бъчваров припомни, че
единната сметка е създадена по искане на бизнеса и тя показва повече ползи, отколкото негативи. С едно платежно вече
се плащат всички данъци и осигуровки. Той призна, че има и проблеми, но повечето от тях са частен случай.
Вестник Преса
√ България е четвърта по най-нисък БВП
http://pressadaily.bg/publication/15376-%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%8A%D0%BA-%D0%91%D0%92%D0%9F-/
България е на четвърто място в Централна и Източна Европа по най-нисък брутен вътрешен продукт на глава от
населението, показва доклад на „Уникредит Груп“. Така в края на 2014 г. един нашенец ще произвежда близо 6100
евро годишно. На дъното на класацията е Украйна. Там БВП на човек от населението ще достигне едва 2897 евро в края
на следващата година. От 2010 до 2014 г. сумата нараства с едва 656 евро. Малко произвеждат и хората в Босна и
Херцеговина, където на един човек догодина ще се падат по 3668 евро, с 372 евро повече отпреди пет години. Челната
тройка по нисък БВП се оформя от Сърбия. Там показателят е бил 3735 през 2010 г. и ще нарасне с 699 евро до 4434 евро
в края на следващата година.
Интересен факт е, че производителността на труда в България се увеличава драстично спрямо останалите в
негативната класация. За пет години нашенците са създали стоки и услуги за 1293 евро повече, или средно по 258 евро
годишно. Повишението обаче е изядено от инфлацията, която от началото на 2010 до края на 2012 г. е 11,2%. В същия
период е поскъпнал и токът - средно с около 8%.
Анализът на „Уникредит“ показва, че най-голям ръст отбелязва Словения. Всеки словенец ще създаде продукция за
17 422 евро през 2014 г. Увеличението спрямо 2010 г. обаче е минимално - 41 евро. То се дължи на сериозния срив през
2012 г. и очаквания за едва 3 евро увеличение през тази година. Икономистите отчитат, че в една от богатите държави в
ЦИЕ - Русия, БВП на глава не е особено висок. Това се дължи на огромното население на страната - 143 млн. души.
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