Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
sliven.net
√ Асоциация на индустриалния капитал в България е силно загрижена от изоставането в …
http://new.sliven.net/sys/news/index.php?id=111208
Асоциация на индустриалния капитал в България е силно загрижена от изоставането в подготовката за инвестиране на
средствата от Евро фондовете за 2014 – 2020 Г.
Днес, 31 май 2013 г., в гр. София, се проведе заседание на Националния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в
България.
Основният фокус на дискусията беше подготовката на проекти на Оперативните програми „Иновации и
конкурентоспособност“ и „Наука и образование за интелигентен растеж“ за програмен период 2014 - 2020 г. Освен по
тези два проекта, членовете на НС на АИКБ, представляващи 58 сектора от българския бизнес, обсъдиха и подготовката
на Националния договор за партньорство и всички оперативни програми към него – документите, които ще определят за
какво, как и от кой ще се разходват средствата от фондовете на ЕС пред следващите седем години.
Българският бизнес изрази своето сериозно притеснение от чувствителното изоставане в процеса на подготовка на тези
изключително важни документи, като констатира, че изоставането е сериозно при много от оперативните програми. Но
най-остра загриженост предизвиква проекта на Оперативна програми „Иновации и конкурентоспособност“, чиято
Концепция (единственият публично обсъждан до момента документ) е обект на остри критики от страна на всички
представители на реалния бизнес. Те се обединиха около становището, че въпросният документ трябва да се бракува и
да се напише наново, в партньорство и диалог с бизнеса. Основните недостатъци са свързани с липсата на
приемственост на новия проект с постигнатите успехи и научените уроци от настоящия програмен период. Прави
впечатление, че инвестиционните намерения са свързани основно с изграждане и оборудване на сграден фонд и
създаване на различни финансови инструменти, въпреки ясната оценка на бизнеса, че най-голям положителен ефект за
насърчаване на конкурентоспособността на реалната икономика дават грантовите схеми, насочени към максимално
широк кръг фирми. За да се преодолеят тези пропуски, ръководството на АИКБ ще поиска спешна среща с Министъра на
икономиката и енергетиката.
Националният съвет на АИКБ, по повод на наскоро отпразнувания Ден на славянската писменост и култура, награди г-н
Дейвид Варод – продуцент и режисьор, изпълнителен директор на „Ню Бояна Филм“, за неговия изключителен принос в
развитието на творческата и на кино индустрията в България с почетна грамота и оригинална работеща видеокамера,
произведена през 1967 г. Наградата бе връчена от Председателят на Управителния съвет на АИКБ – г-н Васил Велев.
investor.bg
√ Румен Радев: Идеите за усвояване на европарите трябва да се променят
http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/-rumen-radev-ideite-za-usvoiavane-na-evroparite-triabva-da-sepromeniat,152039/
Концепцията за разпределение на европейското финансиране за следващия програмен период (2014-2020) трябва да се
промени и разработи с консултанти, каза Румен Радев , заместник-председател на Асоциацията на индустриалния
капитал в България в ефира на Bulgaria On Air.
По думите му сега разработената визия е абсурдна, защото „това, което възнамеряват да подпомогнат, е сграден фонд,
тухли, мащабни консултантски услуги и финансови инструменти“.
Радев обясни, че разработилите плана имат „екзотични идеи“, като например консорциум от офиси за технологичен
трансфер и подкрепа за проекти, които се реализират с членове на българската диаспора. Тези схващания той определи
като "абсурд".
Организацията е категорична, че планът би трябвало да съдържа опростени и ясни процедури, които да подпомогнат
българския бизнес.
„Най-успешните проекти бяха в технологична модернизация - там трябва да се наблегне, а не върху консултантските
услуги“, категоричен е Радев. Той обясни, че преди седем години, когато са се пишели идеите за текущия период, се е
налагало единствено мнението на някои държавни работници и никой не е вземал под внимание мнението на бизнеса.
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dnes.bg
√ Румен Радев: Концепцията за европарите през периода 2014-2020 трябва да се промени
http://www.dnes.bg/politika/2013/05/31/rumen-radev-koncepciiata-za-evroparite-prez-perioda-2014-2020-triabva-da-sepromeni.189600
Концепцията за разпределение на европейското финансиране за следващия програмен период (2014-2020) трябва да се
промени и разработи с консултанти, каза Румен Радев, заместник-председател на Асоциацията на индустриалния
капитал в България в ефира на Bulgaria On Air.
По думите му сега разработената визия е абсурдна, защото „това, което възнамеряват да подпомогнат е сграден фонд,
тухли, мащабни консултантски услуги и финансови инструменти“.
Радев обясни, че разработилите плана имат „екзотични идеи“, като например консорциум от офиси за технологичен
трансфер и подкрепа за проекти, които се реализират с членове на българската диаспора. Тези схващания той определи
като абсурд.
През последните две години от асоциацията са призовавали колегите си от Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма да започнат съвместна работа по структуриране на целите и компонентите за периода между
2014-2020.
От ведомството обаче са отговорили, че първо трябва да разработят своя чернова, за да може да работят заедно. Радев
обясни, че в края на април са били готови и след два дни от МИЕТ са поискали преговори. Оценката на асоциацията за
приготвения план е била ниска.
„Тази концепция е разработвана вътрешно в министерството, а трябваше да има консултанти и да се погледне какво
работи в досегашните програми и то да се доразвие“, каза Радев.
Организацията е категорична, че той би трябвало да съдържа опростени и ясни процедури, които да подпомогнат
българския бизнес.
„Най успешните проекти бяха в технологична модернизация - там трябва да се наблегне, а не върху
консултантските услуги“, категоричен е Радев. Той обясни, че преди седем години, когато се пишеха идеите за текущия
период се е налагало единствено мнението на някои държавни работници и не са се интересували от мнението на
бизнеса.
Вестник 24 часа
√ Дейвид Варод получи кинокамера от 1967 г. за принос във филмовата индустрия у нас
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=2023661
Дейвид Варод - изпълнителният директор на "Ню Бояна филм", получи награда за принос в развитието на творческите
индустрии и филмовата индустрия в България.
Приза му връчи Васил Велев, председателят на управителния съвет от Асоциацията на индустриалния капитал у нас.
Наградата е 8-милиметрова кинокамера с пружина от 1967 г., както и сертификат за производството в руския град
Красногорск.
БТА
√ Дейвид Варод е получил голямата награда на Асоциацията на индустриалния капитал за приноса си в развитието на
филмовата индустрия в България
http://www.bta.bg//bg/c/VI/id/612125
София, 31 май /Пенка Момчилова, БТА/ Изпълнителният директор на "Ню Бояна филм" Дейвид Варод получи голямата
годишна награда на Асоциацията на...

Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Капитал daily
√ Безработицата в еврозоната достигна нови рекордни нива през април
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2013/06/02/2073200_bezraboticata_v_evrozonata_dostigna_novi_rekordni_
niva/
Безработицата в 17-те страни, използващи единната валута, се е повишила с 0.1 процентни пункта през април до
рекордните 12.2%, което е най-високата стойност от създаването на еврото, съобщава Reuters. Според данните на
статистическата служба Евростат към Европейската комисия общо 95 хил. души са загубили работните си места през
месеца, с което броят на хората без препитание във валутния съюз е достигнал 19.38 млн. Само преди година броят им е
бил 17.7 млн. души.
Седемдесет и три процента от безработните европейци живеят в страните от еврозоната. Докато безработицата
еврозоната се повишава за 24-ти пореден месец, равнището на хората без работа за целия Европейски съюз остава 11%.
Това обаче е с 0.7 процентни пункта над равнището отпреди една година, което съответства на нови 1.7 млн.
безработни, а общо през април те са били 26.6 млн.
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Най-ниската безработица е в Австрия (4.9%), Германия (5.4%) и Люксембург (5.6%). Най-високите стойности са отчетени в
Гърция (27.0% по данни за февруари), Испания (26.8%) и Португалия (17.8%).
Във Франция, втората най-голяма икономика в еврозоната, броят на безработните е нараснал до нов рекорд през април,
а настроенията относно подобряването на икономиката остават песимистични. "Ние не виждаме начин безработицата
да се стабилизира преди средата на следващата година", заяви за ВВС икономиста на Credit Agricole Фредерик Дукрозе.
"Ситуацията във Франция все още се влошава." За година ситуацията на пазара на труда се е влошила най-много в
Гърция, Кипър, Испания и Португалия, а най-голямо подобрение отчитат Латвия, Естония и Ирландия.
Социална криза
Младежката безработица продължава да бъде основен проблем. През април 3.6 млн. души на възраст под 25 години
остават без работа в еврозоната, което означава, че почти всеки четвърти, който влиза в тази група, е безработен. Общо
за ЕС тя се е увеличила до 23.5%, а в еврозоната – до 24.4%. Тези данни само подчертават проблема със "загубеното
поколение", който политиците не могат да решат, като безработицата сред младите хора е 40%, или по-висока в няколко
страни - Гърция, Испания, Португалия, а от този месец и в Италия.
Така, след като данните на италианското правителство показаха, че вече 40.5% от младите хора в Италия са безработни,
италианският президент Джорджо Наполитано поиска специални мерки за справяне с проблема.
"Трябва да се справим с тази социална криза, която се изразява най-вече в разпространението на безработицата сред
младите хора, и да я поставим в центъра на своите политическите действия", каза той.
Не розово бъдеще
Еврозоната се намира в най-дългата рецесия от създаването й през 1999 г., а инфлацията от 1.4% е далеч от целта от 2%,
която си е определила Европейската централна банка (ЕЦБ), и по никакъв начин не спомага за икономическото
възстановяване на региона. Потребителските разходи остават ниски, като данните, оповестени в петък, показаха, че
продажбите на дребно в Германия са паднали с 0.4% през април в сравнение с предходния месец, което допълнително
ще забави икономиката.
Само два дни преди това Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) прогнозира, че
икономиката на еврозоната ще се свие с 0.6% тази година, а според Карстен Берзевски, икономист в ING, на еврозоната
й е необходим икономически растеж от около 1.5%, за да се създават работни места. В същия доклад ОИСР намекна и че
ЕЦБ може да разшири количественото облекчаване (QE) като мярка за насърчаване на растежа, но какво ще се случи, ще
се разбере тази седмица на срещата на ЕЦБ в четвъртък.
В България намаляваща безработица
Данните на Евростат за България сочат безработица от 12.3%, с 0.1 процентни пункта по-ниска, отколкото през март, а
броят на хората без препитание е 412 хиляди. По данни на Агенцията по заетостта показателят е бил 11.6%, което
съответства на 380.5 хил. регистрирани безработни, а в четвъртък министърът на труда Хасан Адемов съобщи, че
предварителните данни за май са още по-добри - 11.2%.
Вестник Стандарт
√ Дупка от 1 млрд. зрее в бюджета
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2013-06-01&article=452949
Очаква се бюджетът за годината да приключи с 1 млрд. лв. по-малко приходи от планираното, тъй като разчетите са
правени при завишена прогноза за ръста на икономиката. Това каза финансовият министър Петър Чобанов пред бТВ.
"Това е изключително сериозен проблем. Прогнозите на приходните агенции са за неизпълнение на данъчните приходи
с около 1 млрд. лв., което означава, че при планирането на бюджета има известни пропуски. Пропуски могат да се
търсят и в работата на приходните администрации. Но част от причините са развитието на икономиката, тъй като в
бюджета беше заложен един далеч по-оптимистичен растеж, който ако бъде продължена политиката до момента, няма
как да се сбъдне. Ако бъде променена, ще видим какви ще са резултатите", коментира Чобанов. В бюджета за 2013 г. е
заложен ръст на БВП от 1,9%, но служебният министър на финансите Калин Христов намали прогнозата до 1%. Чобанов
заяви, че проблемите са в способността на НАП и Митниците да съберат повече пари ще бъде анализирана и смяната на
шефовете им също ще бъде обект на преоценка. Кабинетът "Борисов" е оставили заем от 800 млн. лв., който трябва да
се върне през август. Заемът беше изтеглен за разплащане с фермерите. Освен това условно на страната предстои
плащане на 600 млн. лв. за увеличение на квотата ни към МВФ. Чобанов поясни обаче, че се надява да не се стигне до
това плащане. Но заради изтегления вече заем от 800 млн. лв. България е близо до лимита за пускане на дълг през 2013
г., а е едва средата на годината. Затова според Чобанов ще е нужна изключителна гъвкавост от тук насетне.
"Не е достатъчно да има само финансова стабилност, трябва да се мисли и за развитие. Идеята на политиките, които ще
водим, е те да са насочени към растеж", каза министърът. "Няма как да очакваме доходите да се повишат с магическа
пръчка. Трябва да бъдат взети мерки за раздвижване на икономиката, създаване на нови работни места, съживяване на
малкия и средния бизнес. Поели сме обещания, което ще изпълним, и търсим парите да ги изпълним. Не само за
минималната работна заплата, но и за майчински и помощите за първокласници. Вероятно обаче това ще стане от
следващ бюджетен период, защото доходите зависят от икономиката", коментира Чобанов.
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Вестник Сега
√ 80 000 българи остават без работа в края на годината
http://www.segabg.com/article.php?id=651321
Десетки хиляди българи ще останат без работа точно преди най-тежките за заетостта зимни месеци, а за осигуряване на
нова субсидирана заетост не са оставени никакви буфери в бюджета. За това предупреди вчера социалният министър
Хасан Адемов пред БНР.
Причината за заложената бомба със закъснител на пазара на труда е, че най-много договори за временна заетост са
сключвани през втората половина на 2012 г. и в началото на тази, а продължителността им е между 6 и 12 месеца. "Само
че оттук нататък пари за тези хора няма и няма как да бъдат наети", казва социалният министър Хасан Адемов.
Става въпрос за около 50 000 души, наети по различни схеми на Оперативната програма "Развитие на човешките
ресурси", както и по мерки, финансирани от държавния бюджет, които ще останат без работа през октомври, ноември и
декември, съобщи пред "Сега" Адемов. Още най-малко 30 000 се очаква да останат без работа заради края на сезонната
заетост. Това означава, че безработицата ще гони 14% при 11.2% към края на април.
"Към края на април са договорени 99% от бюджета по Националния план за действие по заетостта. Оставени са само
около 11 млн. лв. за назначаване на работници за аварийни работи. Няма лошо, че са назначавани хора с осигуреното
финансиране, но не са оставени никакви буфери за края на годината. А тази година не е като другите, не е отчетено, че
приключва оперативната програма", обясни проблема Адемов.
Тази година за Националния план за действие по заетостта бяха предвидени 73 млн. лв., колкото са от 2010 г. насам.
Междувременно обаче нарасна минималната работна заплата, минималните осигурителни прагове, както и
възнагражденията на наетите в администрацията, което ограничи броя на наетите. Служебният кабинет осигури още
около 30 млн. лв. за заетост чрез преструктуриране на разходите в бюджета.
"Основната роля на Националния план за действие по заетостта е да има балансиращи и стабилизиращи функции, а
оперативната програма да бъде допълваща. И сега какво се оказва? Оказва се, че две трети от парите са договорени
точно преди изборите, без да се замислим сериозно по въпроса какво ще се случи в края на годината, когато са тежките
дни на пазара на труда", обяви министър Адемов пред БНР. По негови разчети, за да може да се осигури заетост за
хората, чиито временни договори изтичат в края на годината, ще са необходими около 60 млн. лв. допълнително.
"Докато възможностите са за не повече от 30 млн.лв., при това - с големи усилия", каза социалният министър.
Той обяви, че държавата има забавени плащания за около 5 месеца на работодателите по т.нар. стажантска програма,
по която се назначават младежи до 29 г. без стаж по специалността си. На работодателите се плащат всички разходи за
наетите за 6 месеца, а по нея бяха наети около 10 000 младежи. Служебният кабинет отчете 6.5 млн. лв. забавени
плащания, но според Адемов става дума за 12 млн. лв., неизплатени на работодателите.
ОТЧЕТ
На фона на тежката зима, която очаква пазарът на труда у нас, в края на миналата седмица Комитетът за наблюдение на
оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" прие доклада й за 2012 г., според който това е била найдобрата година за усвояването на средства. Целият ресурс на програмата вече е програмиран и насочен към схеми,
които са в процес на изпълнение. До края на м.г. са договорени над 30% от над 2 млрд. лв. бюджет. Плащанията
надхвърлят 965 млн. лв. (40% от бюджета на програмата), а възстановените от ЕК средства - 27% от бюджета й. Според
годишния доклад годината е била много успешна за схемите в подкрепа на пазара на труда, образованието и
социалното включване. Над 76 500 безработни са били включени в заетост, от които около 50 хиляди души само през
2012 г. 62 хиляди безработни от общо над 96 500 души са приключили успешно обучение. От заетите курсове са
завършили близо 58 000 души.
economynews.bg
√ България 57-ма по конкурентоспособност
http://www.economynews.bg/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-57-%D0%BC%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D
0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-news45631.html
България е на 57 място по конкурентоспособност в света през 2013 с индекс 47.800. Страната ни отбелязва спад с 3 места
спрямо 2012, когато е била 54, отбелязват от Международния институт за развитие на мениджмънта.
България е изпреварена от Гърция и Румъния, които са съответно 54 и 55. Трябва да се отбележи, че преди година
нашата страна е имала по-добри показатели в сравнение със затъналата в дългове наша южна съседка. Спрямо
останалите държави от региона сме по-добре само от Хърватия, която е 58.
САЩ оглавиха класацията за конкурентоспособност, публикувана от Международния институт за развитие на
мениджмънта.
Експертите на престижното бизнес училище в Лозана обясняват успеха на САЩ, който успя да си върне първото място в
рейтинга, с възстановяването на финансовия сектор, изобилието на технологични иновации и успеха на самите
компании.
На второ място в класацията, която ежегодно се публикува вече 25 години, се нарежда Швейцария, а трети е Хонконг. В
първата десетка влизат също така Швеция, Сингапур, Норвегия, Канада, ОАЕ, Германия и Катар, отбеляза ИТАР-ТАСС
"Докато в еврозоната продължават проблемите, САЩ убедително се върнаха на върха по конкурентоспособност. Добри
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новини идват и от Япония", заяви директорът на Международния център по конкурентоспособност IMD професор
Стефан Гарели, коментирайки резултатите от изследването. "Икономическият растеж продължава да остава
предварително условия за конкурентоспособност", добави той.
В тазгодишната класация Русия се изкачи с цели шест места до 42. Икономистът от IMD Анн-Франс Боржо обясни това с
"по-стабилната ситуация в Русия в сравнение с останалите страни". "Русия успя да се изкачи нагоре в настоящия рейтинг
благодарение на подобряването на показателите на националната икономика, международната търговия, чуждите
инвестиции, намаляването на безработицата", уточни тя.
В същото време сред страните БРИКС се отбелязват разнородни тенденции. Китай подобри позицията си с две места и
днес е 21, докато Индия /40/, Бразилия /51/ и ЮАР /53/ са влошили положението си. Професор Гарели призна, че
страните, влизащи в този блок, имат много различни стратегии за повишаването на своята конкурентоспособност и
различни показатели. "Но перспективите на държавите от БРИКС остават големи", добави професорът.
На последното 60-то място се намира Венецуела.
Класацията се съставя въз основа на 333 критерия, разделени в четири групи – икономически показатели, ефективност
на правителството, ефективност на бизнеса и състояние на инфраструктурата. В класацията участват 60 държави. При
изчисляването на индекса за всяка от тях се взимат две трети статистически данни и една трета от анкетите, направени
сред бизнеса.
През септември 2012 своя ежегоден рейтинг за конкурентоспособност публикува и Световният икономически форум.
Първите три позиции в него заеха Швейцария, Сингапур и Финландия.
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