Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
Телевизия Bulgaria on Air
√ Румен Радев: Концепцията за европарите през периода 2014-2020
http://bgonair.bg/bg/denqt_on_air/denqt_on_air_/_rumen_radev_koncepciqta_za_evroparite_prez_perioda_2014_2020/
"Екзотичните идеи за финансиране са: консорциум от офиси за технологичен трансфер и подкрепа за проекти,
които се реализират с членове на българската диаспора".
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.

Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Стандарт
√ Безработицата се бори с инвестиции
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2013-06-04&article=453224
Божидар Данев председател на БСК:
От четири години БСК предупреждава, че безработицата ще се увеличава заради лоша бизнес среда и липсата на
инвестиции. Не може да имаме качествени и устойчиви работни места без инвестиции. От 2007 до 2012 г. те са се
сринали с 80%. А преките чуждестранни инвестиции - 6 пъти и половина. В замяна на това растат инвестициите на
български граждани в чужбина. Което е точен индикатор за влошена бизнес среда у нас.
Ясно е, че след като мине сезонната заетост, безработицата расте и трябва да се взимат спешни мерки. Това се случва
всяка година.
Но докато не се обърне тенденцията за ръст на инвестициите, не очаквайте да се реши проблемът с безработицата.
Субсидираната заетост дава само временни подобрения, а не трайни и устойчиви работни места.
Затова социалният министър трябва да промени своята роля. Той не трябва да иска пари за социални помощи и
програми, а да говори за подобрение на бизнес климата в страната и за привличане на инвестиции. Наред с министрите
на икономиката и на финансите.
Като говорим за сезонната заетост, през последните три години се наблюдава влошаване и при нея.
Тази година тя е по-ниска от очакванията
Абсолютно непродуктивни са изказванията, че забраната за пушене в заведенията пречи на туристическия сектор. На тях
им пречи това, че хората губят покупателна способност. Пречи това, че развихме една политика, благодарение на която
82% от хранителните стоки са внос чуждо производство, вместо да се произвеждат в България и да се разкриват работни
места тук. Пречи това, че се изнася голяма част от добавената стойност на българските производства. Всички големи
корпорации направиха търговските офиси навън и така трансферират добавена стойност.
Докато тези проблеми не бъдат овладени, у нас ще се работи само на себестойност
А това означава да се намаляват възнагражденията на работниците, за да се намали делът на труда в тази себестойност.
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Предложихме на социалния министър всички програми за временна заетост да минават задължително през бизнеса.
Защото минавайки през общините, хората, кито се наемат по тях, ги учим на неспазване на технологичната дисциплина и
няма контрол върху тяхната работа. Т.е. ако искаме да наемем хора за почистване на дадена община, това да стане не
чрез общината като работодател, а от бизнеса, който почиства. Така ще се гарантират дисциплина и добавена стойност
на техния труд.
Защото общината изобщо не я интересува какъв е ефектът от този субсидиран труд. Така само се разрушават трудови
навици на безработните.
Вестник Класа
√ Държавният дълг достигна 16.9% от БВП
http://www.klassa.bg/news/Read/article/232235_%D0%94%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%
8F%D1%82+%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B3+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0+16.9%
25+%D0%BE%D1%82+%D0%91%D0%92%D0%9F
Държавният дълг на България към края на април 2013 г. възлиза на 6.89 млрд. евро, сочат данните на Министерството на
финансите. От посочената сума вътрешният дълг е 3.144 млрд. евро, а външният - 3.746 млрд. евро. В номинално
изражение дългът бележи увеличение приблизително с 5,4 млн. евро в сравнение с нивото, регистрирано в края на
март. Това се дължи преди всичко на повишаването на размера на вътрешния дълг в резултат от новото вътрешно
финансиране с държавни ценни книжа (ДЦК) през месеца, поясняват от финансовото ведомство.
В края на отчетния период делът на държавния дълг спрямо прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП) е 16,9%. В
състава на този индикатор делът на външния държавен дълг е 9,2% от БВП, а на вътрешния държавен дълг е 7,7% от
БВП.
Ще припомним, че в края на 2012 г. държавният дълг възлизаше на 7 млрд. евро, което представляваше 17.6% от БВП.
Според регламентите на ЕС, максимално допустимият размер на дълга е до 60% от БВП на съответната държава.
В структурата на държавния дълг към края на април вътрешните задължения заемат дял от 45,6%, а външните - от 54,4 %.
Според валутната си структура, дългът се разпределя на: 51,9% в евро, 33,6% - в левове и 13% - в щатски долари.
Извършените плащания по държавния дълг през април възлизат на 62,5 млн. лв.
За периода януари-април тази година най-съществен е делът на плащанията по дълга, деноминирани в евро - 86,1%, а
тези в лева са 10,4%.
Държавно-гарантираният дълг през месец април е общо почти 466 млн. евро. В номинално изражение показателят
бележи намаление приблизително с 16 млн. евро в сравнение с нивото си от края на март. Главната причина е
извършеното през април погасяване по външни държавно-гарантирани заеми. Към края на април вътрешните държавни
гаранции са в размер на почти 15 млн. евро.
√ М. Драги: Икономиката на еврозоната върви към бавно подобрение
http://www.klassa.bg/news/Read/article/232229_%D0%9C.+%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%3A+%D0%98%D0%B
A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B5%D0%B2%D1%8
0%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B8+%D0%BA%D1%8A
%D0%BC+%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD
%D0%B8%D0%B5
Икономиката на еврозоната се насочва към възстановяване по-късно тази година благодарение на “разхлабената”
парична политика на Европейската централна банка (ЕЦБ) и търсенето от чужбина, заяви президентът на ЕЦБ Марио
Драги, цитиран от "Ройтерс". По думите му икономическата ситуация в еврозоната остава “предизвикателна”, но има
няколко сигнала за възможна стабилизация. Според него основният сценарий продължава да бъде за много постепенно
възстановяване, което ще започне към края на тази година. След последната среща за политиката на ЕЦБ преди месец,
банката коментира, че икономическата активност трябва да се стабилизира и възстановява постепенно.
Заплахата от програмата на ЕЦБ за изкупуване на държавни облигации е изиграла ключова роля за успокояването на
финансовите пазари, смята Драги. А от това на практика са спечелили всички пазарни участници, включително
корпорациите, банките и домакинствата. Уязвимостта обаче остава, предупреди президентът на ЕЦБ, като призова
правителствата да се придържат към плановете за реформи.
"За да се вдъхне доверие, политиците трябва да следват програмите си за фискални реформи. Малко може да бъде
спечелено от разхлабване на фискалните корекции днес, ако това създаде очаквания на пазарите, че допълнително
затягане ще бъде необходимо утре", Марио отбеляза Драги. Той посочи, че в средносрочен план трябва да се гарантира,
че корекциите ще се основават на растяща производителност.
Според него е много важно да се припомня, че винаги и особено в сегашната ситуация, необходимостта правителствата
да правят реформи идва не толкова от пазарите на облигации, а от драматичната ситуация на пазара на труда.
Вестник Сега
√ БСП и ДПС ще преразгледат данъка върху лихвите по депозитите
http://www.segabg.com/article.php?id=651461
БСП и ДПС готвят частична отмяна на данъка върху лихвите по депозити, като от него ще бъдат освободени малките
спестявания, научи "Сега". Вероятно необлагаемият минимум ще бъде за влоговете до 1000 лв. Идеята бе посрещната
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скептично от банкери, които не очакват особен ефект от промяната.
Депутатът от ДПС Алиосман Имамов прогнозира, че повече яснота за промяната ще има при приемането на бюджета за
следващата година. "По-вероятно е идеята да бъде осъществена", прогнозира депутатът.
Георги Кадиев от "Коалиция за България" предположи, че прагът за отпадане на данъка ще бъде за влог до 1000 лв. Той
цитира данни на БНБ, според които 70% от депозитите са под тази стойност. Според него извън необлагаемия минимум
трябва да се приеме, че налогът ще важи за всички видове депозити. При окончателното въвеждане на 10-процентния
данък върху лихвите по депозитите предишните управляващи от ГЕРБ направиха лека отстъпка, като решиха, че той няма
да важи за безсрочните влогове, каквито обикновено са детските. Те дадоха заден, след като отнесоха много критики, че
посягат на спестяванията на децата. В момента не се облагат и разплащателните сметки. В резултат банките започнаха да
предлагат изгодни условия по разплащателни сметки и безсрочни влогове, за да се заобиколи плащането на данъка. С
него не се облагат и лихвите по депозитите на партиите.
Кадиев смята да предложи да се въведе условието за не повече от 1-2 депозита по 1000 лв. на човек, за да не успеят
тези, които държат големи суми, да ги разбият в множество сметки. Според него ще е необходим и контролен
механизъм, защото банките ще трябва помежду си да обменят информация за сметките на дадено лице. Технически
данъкът се превежда на НАП от банките. Но подобни поправка със сигурност ще бъде оспорена пред Конституционния
съд, тъй като отнема конституционното право на всеки да управлява сам личните си средства и нарушава банковата
тайна.
И в момента част от текстовете, с които се регламентира, че данък се дължи и върху лихви, начислени през 2013 г., за
депозити от 2012 г., са атакувани от омбудсмана Константин Пенчев в КС, който вече образува дело. Според него е
недопустимо държавата да се намесва във вече съществуващо правоотношение и да го преурежда в своя полза. Още
при дебатите юристи предупредиха, че основна част от правото е да не се отнемат права със задна дата.
Авторите на идеята от ГЕРБ не отхвърлиха изцяло възможността да подкрепят отпадането на данъка върху лихвите за
част от депозитите. Димитър Главчев (ГЕРБ) обясни, че първо трябва да се видят какви са резултатите и събираемостта на
налога за първите месеци на годината.
Георги Ангелов, старши икономист в институт "Отворено общество", коментира пред "Сега", че въвеждането на
необлагаем минимум би създало твърде голяма тежест, тъй като ще трябва да се събират данни на вложителите, за да
се избегне раздробяването на депозитите. "Това би създало още един слой бюрокрация. Ако данъкът ще се маха - да се
маха изцяло", заяви Ангелов. Според него от идеята няма да има кой знае каква реална полза, но има популистки
привкус. Той също отбеляза, че ще има проблем със запазването на банковата тайна, ако се обменя информация за
собствениците на депозитите.
Кредитният експерт Тихомир Тошев обясни, че ако отпадне данъкът за малките спестявания, ще има леко облекчение за
вложителите. "Едва 4 лв. ще спестят хората, които държат депозити под 1000 лв., но все пак е някаква социална мярка",
обясни той. Той не вижда опасност вложителите да раздробят депозитите си, за да се спасят от данъка, защото
откриването на нови депозити също изисква средства. Освен това следенето на много различни депозити по банките
изисква допълнително администриране.
Левон Хампарцумян, главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк, коментира, че материалният ефект от
отпадането на данъка би бил несъществен - също като от въвеждането му. Той поясни, че въпреки големия шум, който
предизвика налогът, депозитите у нас не са намалели.
ФАЛСТАРТ
Данъкът върху лихвите по депозитите влезе в сила от началото на т.г. и по данни на БНБ досега са събрани едва 22 млн.
при планирани приходи за цялата година от 160 млн. лв. На тези пари се разчиташе да се осигурят допълнителни
средства за увеличението на пенсиите от 1 април. Съмнения във фискалния ефект от мярката обаче имаше още при
дебатите около въвеждането й. Тогава една от най-върлите защитнички на новия данък - Менда Стоянова от ГЕРБ,
обяви, че дори приходите да са под планираните, става въпрос за справедливост. Тя напомни, че фирмите плащат такъв
данък върху депозитите си, понеже ги отчитат като печалби. "Ние държим на мнението си, че с този налог се въвежда
данъчна справедливост", потвърди отново Димитър Главчев.
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