Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
Вестник Стандарт
√ Кабинетът вдигна темпото за излизане от кризата
ДО 30 АВГУСТ: Орешарски се разплаща с бизнеса
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2013-06-20&article=455169
Заплатите нагоре от октомври, a пенсиите -догодина
Кабинетът "Орешарски" ще се разплати с бизнеса до 30 август. Отпадането на най-големия бич за фирмите у нас е
личен ангажимент на премиера Пламен Орешарски, който той пое вчера с екшън план, представен в парламента.
Стабилизационната програма е в 15 стъпки и е разделена по приоритети - за хората, за бизнеса и за разширяване на
диалога с местната власт и обществените съвети.
Още в първите дни на мандата си правителството постави акцент върху бързото изплащане на просрочените дългове
към частния бизнес. Те са общо 263,6 млн. лева, сочат данните на Министерството на финансите от края на март. От
тях 107,07 млн. лв. са задълженията на централното управление, а 156,61 млн. са борчовете на общините към
предприемачите.
Невърнатото ДДС към май пък е още 295 млн. лв. Целта на бързото разплащане с фирмите е да им се даде глътка
свеж въздух, да се намали междуфирмената задлъжнялост и така да се задвижат парите и икономиката на страната.
Просрочените задължения на държавата към фирмите бе актуална тема и в началото на мандата на ГЕРБ. Тогава
обаче имаше различен подход за решаване на проблема. Тогава беше предложено на фирмите, които си чакат
парите от държавата, да ги получат веднага, като продадат вземането си на Българска банка за развитие, но срещу
7% отстъпка от размера на просрочието. Естествено тогава много фирми не бяха съгласни с това да се лишат от 7% от
парите си и отказаха да се възползват от предложението. Това рефлектира негативно върху междуфирмената
задлъжнялост, което в крайна сметка бе увенчано от масови фалити.
Втората важна стъпка в плана "Орешарски" е още до края на този месец да бъде гласувано увеличението на детските
за отглеждане на дете от 1 до 2 години от 240 лв. на 310 лв. Пак до 30 юни ще бъде увеличена и помощта за
първокласниците - от 150 лв. на 250 лв. До края на този месец социалният министър д-р Хасан Адемов ще направи и
промяна в наредбата за енергийните помощи, увери Орешарски. Така ще бъде разширен кръгът от лица, които да
имат право на помощи за отопление през идната зима. Още 60 000 души или общо 270 000 лица и семейства ще
бъдат подпомогнати за сметките за отопление. До 1 октомври 2013 година ще бъде увеличена и минималната
работна заплата. С колко ще се реши в съвета за тристранно сътрудничество, обясни финансовият министър Петър
Чобанов. Той увери, че се предприемат необходимите действия за възстановяване на работата на тристранката.
Работодателските организации я напуснаха в началото на май и заявиха, че ще се върнат единствено след отмяна на
законовите текстове, които задължават членовете на управителните съвети на социалните партньори да декларират
имотното си състояние. Финансовият министър припомни, че синдикатите вече са заявили искането си минималната
заплата да се вдигне на 340 лв. В същото време повечето от работодателските организации са против увеличение на
най-ниското месечно възнаграждение. "Ще търсим балансирано решение в тристранката, няма да решаваме
еднолично", декларира Чобанов. Според него трябва много внимателно да се обсъди и въвеждането на формула за
актуализиране на минималната заплата всяка година. "Подобна формула може да доведе понякога и до намаление
на минималната заплата. "Не зная дали социалните партньори са готови да вървим в тази посока", посочи той. От
думите на Чобанов излезе, че все още не е ясно дали ще се спази правилото индексацията на пенсиите по
швейцарското правило да става от 1 юли 2014 г. или ще бъде изтеглено от 1 януари 2014 г. В Бюджет 2014 ще бъде
заложено и връщането на "швейцарското правило" за индексации на пенсиите от 2014 година. "Към момента
данните сочат за ръст от 2,5%, но все още не е ясно до края на годината с колко може да нарасне средният
осигурителен доход. Трудно е да се каже и какъв ще е ръстът на инфлацията до края на годината, защото в
последните месеци се наблюдават дефлационни моменти", посочи финансовият министър.
По предложение на премиера Пламен Орешарски ще бъде създаден и Съвет към Министерския съвет, който ще
премахне тромавите административни режими, за да се облекчи бизнесът. Това ще стане до 1 септември. До 30
октомври ще има и нови текстове в закона за обществените поръчки. Повече прозрачност и допускане до участие на
по-голям брой участници са изискванията към законовите промени. За малките и средните предприятия ще се
открият нови кредитни линии от Българската банка за развитие до 1 млрд. лв. Срокът е 1 октомври тази година. До
края на август пък ще се усъвършенства единната сметка за плащане на данъци или осигуровки чрез промяна в
ДОПК. След широк обществен дебат Орешарски ще настоява и за приоритетите по оперативните програми за
програмния период 2014-2020 година. Става дума за около 15 млрд. лева, които ще бъдат заложени в приоритети по
Споразумение за партньорство и разгледани в Народното събрание. Като постоянна задача на министрите от
кабинета премиерът е възложил усвояването на евросредствата по текущите програми. Пак цел номер едно са
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мерките срещу контрабандата и монополите. Орешарски заяви пред депутатите, че към всички министерства ще се
създадат обществени съвети. Така активно ще се комуникира с гражданите по всички въпроси, които ги вълнуват.
"Предвиждаме да разширим и диалогът с местните власти и да възстановим работата на Съвета за
децентрализация", завърши с представянето си на кризисния план премиерът.
Биляна ВЕСЕЛИНОВА
Проблем са общините
Васил Велев, председател на АИКБ
Изцяло подкрепяме намерението за по-голям достъп на фирмите и равнопоставеност в обществените поръчки. За
намерението да се намалят административните прегради пред бизнеса - също. Пред няколко правителства
безуспешно се поставя въпросът фирмите и гражданите да не доказват обстоятелства, които вече са известни на
държавата. Перманентно искане е и държавата да се разплаща навреме с бизнеса. Смятаме, че е реалистично
държавата да спази срока 30 август за изчистване на забавени плащания по различни поръчки. Проблем обаче
остават общините, към които има неразплатени средства още от 2010 г. Общият им размер е близо 200 млн. лв. Там
ще бъде по-сложно изчистването на задълженията.

Вестник Труд
√ Изненада с минималната заплата
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2075304
Премиерът Пламен Орешарски изненадващо предложи минималната работна заплата да се увеличи от 1 октомври.
Мярката е част от спешния план на правителството за бързо подобряване на социалното положение на гражданите и
на бизнес средата. Размерът ще се обсъди заедно със синдикати и работодатели. Според депутати от БСП ръстът ще
е с 30 лв. - до 340 лв. Това означава, че работодателите ще плащат минимум още 43 млн. лв. годишно за заплати.
Освен това ще се увеличат безработицата и сивата икономика, предупредиха представители на бизнеса и
анализатори.
Минималната работна заплата ще се увеличи от 1 октомври, изненадващо обяви премиерът Пламен Орешарски
вчера в парламента при представянето на “стабилизационни и неотложни мерки” на правителството.
Предложението ще бъде внесено за обсъждане в тристранката, уточни той.
В момента най-ниското възнаграждение е 310 лв. В парламентарната група на левицата са на мнение, че е възможно
увеличението да е с 30 лв. - до 340 лв.
По данни на НСИ мининална заплата получават около 120 000 работници, повечето от които са в частния сектор.
Сметката показва, че ако възнагражденията им се увеличат с 30 лв., това ще повиши разходите на работодателите с
около 3,6 млн. лв. на месец, или над 43 млн. лв. за година. Тук не влизат и увеличените разходи за осигуровки. За
бюджета обаче натоварването ще е незначително.
Според Алиосман Имамов (ДПС), за да бъдат финансирани спешните мерки, вероятно ще се търси финансов ресурс
извън бюджета. Той допълни, че след анализ кабинетът трябва да реши дали ще актуализира бюджета за 2013 г. или
ще тегли заем.
Финансовият министър Петър Чобанов коментира пред “Труд”, че засега правителството се стреми да се вмести във
вече определения емисионен календар за годината. Това означава, че вероятността за извънренреден заем е
минимална.
През последните месеци КНСБ многократно настояваше най-ниското възнаграждение да стане 340 лв. лв. още от 1
юли. Пред “Труд” вчера лидерът на синдиката Пламен Димитров обяви, че ако има ръст от 1 октомври, той не трябва
да е под тази сума.
Работодателите обаче са на противоположни мнения по въпроса.
“КРИБ не възразява срещу увеличението на минималната заплата, защото това е инструмент за борба със сивата
икономика”, каза изп. директор на организацията Евгений Иванов. Но допълни, че организацията може и да блокира
решението, ако кабинетът продължи да прилага само мерки на гърба на бизнеса, като например намаляване на
цената на тока за гражданите за сметка на фирмите. КРИБ иска също отмяна и на закона, който задължава
ръководството на синдикатите и работодателските организации да декларират имуществото си. В противен случай
организацията няма да се върне в тристранния съвет, който трябва да гласува увеличението на минималната заплата.
Според шефа на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев няма икономически причини за повишаване.
Според него това ще доведе до ръст на безработицата и на сивата икономика.
Икономисти критикуват мярката
Увеличаването на минималната работна заплата е противоречива мярка.
Според Георги Стоев, управляващ съдружник в “Индъстри уоч”, увеличението ограничава шансовете да се създават
нови работни места, защото вдига прага за навлизане на пазара на труда на най-ниско квалифицираните.
“През последните 2 години минималната работна заплата е вдигана 3 пъти, това ще е и нейното четвърто
увеличение”, припомня Георги Ангелов от институт “Отворено общество”.
“За съжаление всеки път се обяснява как, като тя се вдигне изведнъж, хората ще забогатеят, ще започнат да харчат и
ще бъдат доволни от живота. Нищо подобно не се получава. Големият проблем е в безработицата и намаляващата
заетост и по никакъв начин минималната заплата не подпомага създаването на работни места”, обяснява Ангелов.
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Пенсиите растат с 2,5% догодина
Пенсиите ще се повишат с 2,5% догодина, ако се приложи швейцарското правило за тяхното индексиране, както
предвижда планът на кабинета, обявен в парламента вчера. Това заяви министърът на финансите Петър Чобанов
пред журналисти. За да се изчисли точният процент обаче, трябва да се вземат предвид инфлацията и ръстът на
осигурителния доход за цялата 2013 г., добави той. Чобанов беше категоричен, че през т.г. ново увеличение няма да
има.
Вчера кабинетът одобри пакет от социални мерки за общо 26,9 млн. лв. От 1 октомври обезщетението за втората
година от майчинството скача от 240 на 310 лв. За да стане факт, ръстът трябва да се одобри и от парламента.
Еднократната помощ за първокласниците в държавни и общински училища пък ще се увеличи от 150 на 250 лв.
Такова подпомагане получават само семействата с доход до 350 лв. на човек. За децата с увреждания и с един
родител няма такова изискване. Правителството увеличи и с около 60 000 броя на хората, които получават помощи за
отопление, като вдигна доходния праг с 15 лв.
Кабинетът прие и нов модел, по който администрацията да обслужва гражданите и бизнеса. Чиновниците няма да
искат информация или данни, които ведомствата вече имат. Освен това административните услуги ще могат да се
заявяват и получават не само на гише, но и по електронен път и по пощата.

Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Капитал
√ Спешните мерки на кабинета бяха приети и от парламента
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/06/19/2085726_speshnite_merki_na_kabineta_biaha_prieti_i_o
t/
Целта им е да е подобри усещането за сигурност и да се създаде по-добра среда за бизнес
От първото за седмицата заседание на парламента станаха ясни две неща. Едното е, че новата тройна коалиция не е
добра колкото ГЕРБ в създаването на паралелен шум, с който да се отвлече вниманието на обществото от наболели
въпроси. Премиерът Пламен Орешарски представи в парламента пакет "Стабилизационни и неотложни мерки" с цел
да се подобри усещането за сигурност и да се създаде по-добра среда за бизнес.
По същество обаче документът е същият като предложените мерки в седмицата преди да бъде сформирано
правителство. Единствената разлика е, че са поставени крайни срокове, а за част от мерките е изготвен и анализ
какъв ще е очакваният обхват и колко ще струват на бюджета.
Вторият извод от заседанието на парламента в сряда е, че каквото и да говорят от "Атака", с действията си показва, че
са реален коалиционен партньор на БСП и ДПС. Заседанието на парламента беше бойкотирано от депутатите на ГЕРБ
и при положение, че Делян Пеевски няма право да гласува като избран и заклел се председател на ДАНС, именно
представителите на "Атака" осигуриха кворум.
Така депутатите отмениха избора на Пеевски за шеф на агенцията за сигурност, прие спешният антикризисен пакет на
Орешарски и утвърди членовете на ресорните парламентарни комисии.
Да те разсея с икономиката
Правителството се ангажира със специални мерки за защита на потребителите от компаниите с монополно
отношение. Допълнително ще се търсят и начини за подобряване на работата на регулаторните органи. И двата
ангажимента трябва да се изпълнят до декември тази година и да се прилагат в пълна сила от началото на 2014 г. Не
стана ясно обаче по какъв начин ще се изпълнят тези намерения.
Мерките на кабинета включват и вече обещаните увеличения на еднократната помощ за първокласници, на
майчинските, разширяването на кръга от хора, които ще получават помощи за отопление. Правителството ще
предложи и дебат за увеличение на минималната работна заплата от 1 октомври, както и връщане на швейцарското
правило при осъвременяване на пенсиите от догодина.
"Правителството ще спази програмните си обещания и това ще става чрез оптимизиране на разходите", каза
Чобанов. Той обясни, че допълнителните социални мерки, които ще се изпълнят до края на годината, ще са за сметка
на съкращаване на други разходи. Така бюджетният дефицит няма да надхвърли заложения в началото на годината.
В заключителното си изказване обаче министър-председателят Орешарски заяви, че държавата е готова да допусне
по-висок дефицит за годината, с цел да разплати всички натрупани просрочия към частния сектор. Към края на април
централното правителство е забавило плащания в размер на 101 млн. лв. (70% от тях са на Военно-медицинска
академия), а още 170 млн. са просрочените дългове на общините. Не стана ясно обаче дали ангажиментът на
кабинета е да се платят само правителствените дългове. Срокът за изпълнение на мярката е 30 август тази година.
Икономическият министър Драгимор Стойнев пък очерта няколко мерки за поевтиняване на електроенергията. Той
се ангажира да предложи законови промени, с които таксата за пренос при износ на електроенергия да отпадне. По
думите му само за една година от въвеждането на таксата България е загубила 1.5 млрд. евро ползи от продажба на
алектроенергия зад граница, тъй като таксата е направила българския ток неконкурентноспособен. Другите
ангажименти на Стойнев са държавата да намали изкупуването на ток при преференциални цени от заводските
електроцентрали, както и постъпленията от продажба на парникови емисии да се насочват изцяло за покриване на
част от високата цена на зелената енергия в крайната цена на потребителите.
Дебат между свои
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При отсъстваща опозиция, обсъжданията по плана се водеха във формат на партиите, които подкрепят кабинета
"Орешарски". Според Любомир Дацов, който бе заместник-министър на финансите в тройната коалиция и на НДСВ
обаче представените действия далеч не са изчерпателни за едно програмно правителство.
"Липсват политическите намерения за реформиране на здравеопазването, пенсионната система и другите публични
сектори. Точно това щеше да направи програмата на правителството пълна. Вместо това се афишират само действия,
които са неотложни и лесно изпълними", каза той. Дацов уточни, че правителството не може да бъде сочено като
единствен виновник за постния си план, защото според него държавната администрация е с разрушен капацитет.
Така преди да предприеме каквито и да било мерки, правителството ще трябва първо да укрепи чиновническия
състав, а това ще отнеме време и средства.
Обратното начисляване на ДДС отново е на дневен ред
България ще въведе обратно начисляване на ДДС за отделни стокови групи, сделките с които се приемат за рискови.
Това стана ясно от изказването на финансовия министър Петър Чобанов пред Народното събрание. "Имаме известна
готовност да предложим един метод за предотвратяване на фактически кражби на ДДС, който е успешно приложим в
Румъния и може да бъде приложен и в България при съобразяване с националната специфика на
законодателството", каза финансовият министър, без да поясни какво точно има предвид.
Консултант по ДДС от водеща румънска кантора обясни, че мярката, която се прилага в северната ни съседка, е
именно обратното начисляване на ДДС, като механизмът обхваща всички производители на земеделска продукция.
Целта е по този начин да се пресекат измамите с ДДС, които ощетяват бюджета. При този режим фирмите само ще
издават фактури за продадените от тях продукти. Дължимия ДДС по сделката обаче ще се декларира и внася от
техните клиенти, а продаващите компании ще могат да си приспаднат данъчния кредит, едва след като купувачът
внесе обявения данък.
Тази мярка искаше да приложи по адрес на зърнопроизводителите и Симеон Дянков, докато бе финансов министър.
Тя трябваше да се гласува през февруари и март, но производителите заплашиха с национални протести. Това
наложи тогавашният премиер Бойко Борисов да обещае спешно изплащане на забавените субсидии и отмяна на
обратното начисляване в замяна на отказа им от протестни действия.
На борба срещу офшорките
Правителството обмисля и специални мерки за ограничаване на загубите, които държавата търпи от офшорните
регистрации. Тази задача беше възложена на финансовия министър, като още на следващото заседание на
финансовите министри в ЕС той ще обсъди възможните действия с кипърския си колега. Причината е, че там били
концентрирани голяма част от офшорните регистрации на български физически и юридически лица.
Новият председател на бюджетната комисия Йордан Цонев заяви, че държавата трябва да отстрани фирмите с
офшорна собственост от търговете за възлагане на обществени поръчки, с аргумента, че трансферите към такъв тип
компании са ощетили България с 16 млрд. лв. за последните години. "Няма да приемем абсолютно никакви
аргументи, че това ще пресече инвестиционния климат в страната. По-добре без инвестиции, отколкото със
заобикаляне на данъчните облагания и изтичане на национален капитал от страната", каза той.
Финансовият министър обаче не посочи какви мерки ще предприеме правителството, защото проучванията по
въпроса са в начален етап.
√ България е на опашката по БВП на човек в ЕС
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/06/19/2085667_bulgariia_e_na_opashkata_po_bvp_na_chovek
_v_es/
Данните на Евростат обаче показват, че тенденцията е на непрекъснат ръст
През миналата година българите са произвеждали и потребявали средно под половината от това, което останалите
европейци. Това показват данните на европейската статистическа служба. Брутният вътрешен продукт на човек от
населението по паритета на покупателната способност в България е бил 47% от средния за 27-те страни - членки на
ЕС, през 2012 г. Така страната ни се нарежда по този показател на опашката в цялата общност с 2 процентни пункта
зад Румъния. Северната ни съседка обаче изостава с един пункт по другия показател - действително индивидуално
потребление на човек от населението, показател, който според Евростат отразява по-добре благосъстоянието на
домакинствата. За България стойността му е 49%.
Все пак обаче БВП на глава от населението нараства непрекъснато и България е сред малкото европейски страни
наред с Полша, Румъния и Словакия, където показателят не е отбелязал спад през нито една година от поне 10
години насам.
Люксембург води класацията убедително. Там се произвеждат 271% над средното за Европейския съюз БВП на човек
и средният люксембургчанин потребява 141% от средното в ЕС. Високата стойност на произведения в Люксембург
БВП се дължи отчасти на големия дял служители в страната, които живеят в съседни държави, от общия брой заети,
обясняват от Евростат. Те допринасят за изчисляването на брутния продукт, произведен там, но не са част от нейното
население, затова показателят се изкривява. Въпреки това обаче Люксембург води и по действително индивидуално
потребление.
Веднага след Люксембург се нареждат Австрия, Ирландия и страните от Северна Европа. Англия и Франция пък са с
около 10% над средното за ЕС. Полша, Унгария и балтийските републики са с между 30 и 40% под средната стойност,
а България и Румъния изпадат с над 50 процентни пункта под средното. Под тях се нареждат Черна гора, Македония,
Сърбия, Албания и Босна и Херцеговина (виж графиката).
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√ Павел Тамборски: Силният капиталов пазар повишава прозрачността на икономиката
http://www.capital.bg/biznes/finansi/2013/06/19/2085945_pavel_tamborski_silniiat_kapitalov_pazar_povishava/
Заместник финансовият министър на Полша пред "Капитал Daily"
През последните няколко години полското правителство подкрепя значително развиването на силен капиталов пазар
в страната. Защо? Какви са основните ползи от това?
- Права сте. Работим последователно за укрепване на позицията на Варшава като финансов център за Централна и
Източна Европа (ЦИЕ) и основен бизнес хъб. Имаме най-големият капиталов пазар в ЦИЕ, с широка и
диверсифицирана база от инвеститори. Това ни помага да привличаме нови емитенти не само от местния пазар, но
също така и от целия регион. За тях Варшава е място, където бизнесът им може да се срещне с международен, а не
само с местен капитал. Така че, за да привличаме нови емитенти, е необходимо паралелно с това да привличаме и
нови инвеститори, тъй като идеята на капиталовия пазар е да среща инвеститорите с бизнесите, търсещи капитал за
растеж. Убеден съм, че това е нещо, което сме постигнали успешно в Полша.
Ако питате за ползите за националната икономика – има много положителни страни, които си струва да бъдат
споменати, сред които например алтернативните източници за набиране на капитал за компаниите и увеличената
прозрачност на бизнеса. За нас наличието на силна и прозрачна фондова борса е сърцевината и символът на силна
икономика и прозрачни бизнес отношения. В условията на капиталов пазар компаниите са принудени да спазват
стандартите за корпоративно управление. Така тези стандарти се приемат от все повече компании, дори и от такива,
които не са листнати на Варшавската фондова борса (ВФБ). Несъмнено силните капиталови пазари в Полша доведоха
до повишаване на необходимостта за прозрачност на цялата икономика. На практика имате нужда от силна и
надеждна фондова борса, за да могат компаниите да набират капитал. В противен случай те просто няма да са в
състояние да се развиват или ще мигрират към други борси в региона.
Някои от успехите на капиталовия пазар обаче се дължат на регулациите в пенсионната система по отношение на
ограниченията за инвестиции на местните пенсионни фондове. През 2011 г. Полша ограничи някои от източниците на
средства за местните частни пенсионни фондове, а в момента обмисля и втора, още по-сериозна реформа в
системата. Защо реформирате системата?
- Полските пенсионни фондове определено изиграха важна роля в развитието на капиталовия пазар и представляват
една от най-големите активни инвеститорски групи на него. Техният дял в капитализацията на борсата възлиза на
12%, а във free float-а – на почти 25%. Въпреки това след повече от десетилетие сме нормативно задължени да
анализираме начина, по който работи пенсионната система. Това най-вероятно означава и реформа на тази система,
но това не е задължителна национализация, както казахте. Настоящата система определено има предимства, които
полския капиталов пазар оценява високо. Участието на фондовете в листнатите на ВФБ компании оказва съществено
въздействие върху ликвидността на пазара, което повишава атрактивността, сигурността и ефективността му.
Но системата има също така и слабости, които ще станат още по-видими с растящите демографски и
макроикономически предизвикателства. Всички сме съгласни, че пенсионните фондове изпълняват функцията на
стабилизатори на местния капиталов пазар, но също така не трябва да забравяме, че тяхната основна цел е да
осигурят средства за живот на бъдещите пенсионери. Със сигурност мога да кажа едно – преди да вземем каквото и
да било решение, ще направим задълбочен анализ на въздействието му върху полския капиталов пазар и върху
икономиката като цяло. Решението ни ще бъде рационално и насочено към укрепване на икономиката.
Как очаквате тази реформа да се отрази на местния капиталов пазар по отношение на привличането както на дялово,
така и на дългово финансиране?
- Твърде рано е да дискутираме ефектите от решение, което още не е взето. Анализираме различни възможности и
едва след взимането на окончателно решение ще можем да обсъждаме ефектите му. Нека повторя – целта ни
определено не е да увредим капиталовия пазар, който е една от гордостите на Полша.
Ще помогне ли реформата на Полша да се справи с фискалните си проблеми по отношение на високите бюджетни
дефицити?
- Действително пенсионната система е причината за около една четвърт от годишния дефицит в публичните финанси
на Полша и за около една трета от публичния дълг. Ето защо е предизвикателство да изградим система, която няма
да вреди на бюджета и същевременно ще бъде посрещната добре от местния и от международните капиталови
пазари. Като държавна хазна нашата цел е да укрепим местния капиталов пазар. Определено се надявам, че е
възможно да постигнем добър компромис.
Полша е една от най-добре представящите се страни в ЕС по отношение на икономически ръст, но напоследък
изглежда като че ли двигателят угасва? Смятате ли и как да стимулирате икономиката (след като европейското
първенство по футбол вече е в миналото)? Кои според вас бяха и кои ще бъдат в бъдеще основните двигатели на
растежа за полската икономика?
- В момента започваме националната програма "Полски инвестиции", чието акумулирано въздействие върху
полската икономика би могло да достигне до 0.5% от БВП. Програмата беше анонсирана през октомври 2012 г. от
премиера Доналд Туск. Целта й е да стимулира инвестициите в инфраструктурата на Полша, като запълни
съществуващия недостиг на финансиране от полския пазар. Доскоро бяхме ограничили достъпа до финансиране за
подобни проекти, при които инвестиционният период е над 10 години. С тази програма искаме да привлечем частен
капитал за дългосрочни инвестиции.
Как ще работи програмата? Най-общо може да се опише като инвестиционен инструмент с фондообразна структура,
който е организиран по такъв начин, че да гарантира функционирането му на търговски принцип. Той ще бъде
насочен към осигуряване на съфинансиране в размер на около 10 млрд. евро до 2015 г. и ще предоставя както
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дългов, така и дялов капитал. Инвестициите ще са фокусирани главно върху енергийната инфраструктура
(производство и разпространение), инфраструктурата за пренос и съхранение на газ, транспортната инфраструктура
(магистрали и железопътни линии), общински проекти (управление на отпадъци) и индустриална и
телекомуникационна инфраструктура. Първите проекти може да започнат да бъдат реализирани към края на 2013 г.
За съфинансирането им ще използваме приходи от приватизация. Надяваме се, че програмата "Полски инвестиции"
ще изиграе ролята на катализатор за дългосрочни инвестиции и ще привлече както местни, така и чуждестранни
частни организации.
Енергийната зависимост от Русия е голям проблем за повечето страни в ЦИЕ. Как се справя Полша като една от
основните сили в региона с този проблем?
- Така е и смятаме този въпрос за едно от основните предизвикателства пред полската икономика. Програмата
"Полски инвестиции" е един от отговорите ни на това предизвикателство, тъй като енергийната инфраструктура ще
бъде една от ключовите й области. Общо взето, целта ни е да диверсифицираме източниците си на енергия.
През 2014 г. ще отворим за кораби първия си терминал за втечнен природен газ. Това ще позволи годишно
презареждане на 7.5 млрд. куб. метра газ, което се равнява на половината от потреблението на Полша. Това е и
първият подобен проект в Централна и Източна Европа, така че ще има огромно въздействие върху целия регион и
енергийната му сигурност. Този терминал е един от няколкото важни проекти, свързващи Полша с европейската
енергийна система. В края на 2011 г. и в началото на 2012 г. стартирахме и два нови проекта – за разширяване на
газовия конектор между Полша и Германия в Ласуф, с което увеличихме капацитета му от 1 до 1.5 млрд. куб. м
годишно, както и за изграждане на нов конектор в Чешин между Полша и Чехия с капацитет от 0.5 млрд. куб. м
годишно. Пуснахме в експлоатация и възможността за действителен обратен пренос на газопровода "Ямал" с
капацитет от 2.3 млрд. куб. м годишно. Това направи търговията с газ много по-лесна. Сега планираме нови газови
връзки между Полша и Словакия, Литва и Чехия, които трябва да бъдат завършени към 2020 г.
Интервюто взе Татяна Пунчева-Василева
√ Европейските взаимни фондове в търсене на безопасни инвестиции
http://www.capital.bg/biznes/finansi/2013/06/19/2085677_evropeiskite_vzaimni_fondove_v_tursene_na_bezopasni/
Инвестиционните схеми са привлекли 44 млрд. евро през март
Въпреки продължаващите проблеми в еврозоната парите, управлявани от европейските взаимни фондове, са се
увеличили с 44 млрд. евро през април. Това показват данните на Европейската асоциация на фонд мениджърите
(EFAMA). Толкова са нетните им продажби, изчислени като разликата между сумата, внесена от инвеститорите, и
парите, които са изтеглили през месеца.
Облигациите като нискорискови инвестиции
Прави впечатление обаче, че продажбите на фондовете за облигации почти са се удвоили през април спрямо март,
като ясно се откроява тенденцията за значително активизиране на интереса към продуктите с фиксирана доходност.
Данните показват още, че рисковите схеми не се радват на силно търсене, въпреки че всички видове са отбелязали
положителен поток през разглеждания месец, отбелязват от EFAMA.
Така според данните на организацията във фондовете, инвестиращи в облигации, през април са постъпили 30.30
млрд. евро в сравнение с 15.4 млрд. през март. Това са и най-големите постъпления в този тип фондове през тази
година, но също така надминава и предишния връх за последните 12 месеца, който беше 25 млрд. евро от октомври
2012 г.
В момента най-голям дял от активите все още са в рисковите фондове (34%), схемите в облигации (30%) и
балансираните (16%). Тези на паричния пазар държат 15% от общите вложения.
влечените средства във високорисковите фондове, инвестиращи в акции, намаляват прогресивно от началото на тази
година. Те отчитат нетни продажби на обща стойност едва 1 млрд. евро през април, докато през март бяха 9 млрд
евро. От друга страна, балансираните фондове и тези, влагащи капитала си в облигации, се радват на добри нетни
продажби.
При първите те се запазват на 13 млрд. евро за април (колкото през март), докато фондовете в облигации
продължават да привличат средства главно поради спекулациите с дълговите проблеми на Европа, които повишиха
доходността по държавните ценни книжа на затруднените страни членки.
Рекорди, които не помагат
Въпреки покачванията на акциите в САЩ и Западна Европа през април, когато индексите покоряваха нови рекорди,
се оказва, че инвеститорите влагат все повече средства в консервативните схеми и намаляват тези в акции. Това
всъщност се дължи на намалелите обеми, които се търгуват на борсите в САЩ и Европа, но също така и на
изтеглянето на капитали от бързо развиващите се пазари (най-вече Бразилия, Индия, Китай и Турция), които се
прехвърлят именно към фондовете, инвестиращи в облигации.
Нарастват парите и за управление и при другия тип колективни инвестиционни схеми, наричани non-UCITS (фондове,
в които инвестициите не подлежат на строг контрол). Привлечените средства достигат 2.69 трлн. евро, което е ръст от
1.8% за първите четири месеца на 2013 г. на годишна база. При UCITS фондовете ръстът за същия период е 1.2% до
6.78 трлн. евро.
По света най-много активи продължават да управляват фондовете в САЩ – 10.86 трлн. евро. Следва ги Европа с 8.94
трлн. евро, в бързо развиващите се страни от Азия и Тихоокеанския регион активите са 2.73 трлн. евро, а в Латинска
Америка 2.16 трлн. евро. Общо парите във взаимни фондове в целия свят са на стойност 24.82 трлн. евро.
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Вестник Труд
√ Бизнесът ще взима в аванс 65% от европарите
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1984867
По-големи авансови плащания ще получават фирмите, които изпълняват проекти по оперативната програма
“Конкурентоспособност”. Парите, които се дават в началото на изпълнението, ще станат 65% от общата сума,
отпускана от еврофондовете. В момента авансово се плащат само 20 на сто. Увеличението ще важи за новите
проекти.
За промяната на първоначалните плащания, която е в полза на фирмите, съобщи зам.-министърът на икономиката
Ирена Младенова в интервю за “Медиапул”. От икономическото ведомство потвърдиха информацията и допълниха,
че решението предстои да се гласува от служебното правителство. В интервю за “Труд” още преди месец Младенова
съобщи, че ще има такава промяна, но тогава още не беше ясно какъв ще е новият процент.
Целта на промяната е да се ускори усвояването на парите за бизнеса и да се намали максимално възможността да
бъдат загубени евросредства в края на годината.
По оценка на икономическото министерство рискови са между 70 млн. и 100 млн. лв. по програмата, която е с общ
бюджет 2,3 млрд. лв. Опасността част от средствата да бъдат отписани се дължи на бавното им усвояване.
По-големите авансови плащания означават европари реабно да се получават още преди да е направено каквото и да
било по проекта. В момента по-голямата част от сумата се плаща, когато той вече е приключил.
Според европравилата до края на годината България трябва да плати и да поиска от Брюксел да възстанови поне
245,72 млн. лв. по програмата за бизнеса, за да не загуби нито лев. Доста фирми обаче се отказват от европарите,
след като вече са били одобрени. Сред основните причини е липсата на достатъчно собствени средства за
започването на проекта, както и за дофинансирането му. Компаниите се отказват и заради бюрокрацията по
програмата.
Освен за бизнеса, ще бъдат увеличени и авансовите плащания по проектите на Българската агенция за инвестиции и
на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия. По същия механизъм - чрез
увеличаване на авансовите плащания, в края на 2012 г. бяха спасени 200 млн. лв. по Програмата за развитие на
селските райони.
√ Спешните мерки на Орешарски
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2075077
На 6-ия ден от протестите в големите градове БСП, ДПС и "Атака" вкупом одобриха спасителна програма на
правителството, предложена от премиера Орешарски, "за подобряване на социалното положение на българските
граждани, на бизнес средата и демократизиране на управлението." Представяме на читателите пълния текст на
документа под наслов "Държавност, Развитие, Справедливост".
За гражданите
1. Енергетика
- Недопускане на ново увеличение на цената на електроенергията (поискано 40% увеличение на цената на тока) и
промяна на методиката за ценообразуване.
Конкретни действия:
Нов модел за ценообразуването на тока - с до 5% намаление на цените на тока от 1 юли 2013 г., след законодателни
промени.
Срок 1 август 2013 г.
Моделът ще бъде представен на заседанието на ДКЕВР.
2. Пакет от мерки в социалната сфера
Ще бъдат реализирани през 2013 г.
- Увеличаване размера на обезщетението за отглеждане на дете от 1 до 2 години от 240 лв. на 310 лв. от 1 юли 2013 г.
Конкретни действия:
Промяна на Закона за бюджета на ДОО, внесен от народни представители
Срок - 30 юни 2013 г.
- Финансово подпомагане на домакинствата с ученици, които предстои да бъдат първокласници тази есен, чрез
увеличаване на еднократните целеви помощи.
Конкретни действия:
Увеличаване на еднократната помощ за първокласници, допълнителна подкрепа за семействата с малки деца от 1
юли 2013 г. Размерът на еднократната целева помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско
училище, ще бъде увеличен от 150 лв. на 250 лв.
Срок - 30 юни 2013 г.
- Разширяване на системата за енергийно подпомагане.
Конкретни действия:
Разширяване на кръга на лицата, които имат право на достъп до целеви помощи за отопление за новия отоплителен
сезон чрез:
- Промяна на Наредба №РД-07-5 за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление
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По този начин ще се постигне увеличение на индивидуалните проценти средно с 11,29% за всички целеви групи, като
се постигна номинално увеличение с 15 лв. на границата, която дава право на целевата помощ. Промяната ще
позволи още 60 хиляди души да получат помощите. В момента с това право се ползват около 210 хиляди лица и
семейства.
Срок - до 30 юни 2013 г.
Министърът на труда и социалната политика ще направи промяна в Наредбата.
3. Пазар на труда.
- Увеличаване на минималната работна заплата - след съгласуване с Тристранния съвет.
Срок - 1 октомври 2013 г.
- Овладяване на ръста на безработицата и подпомагане на реализацията на младежите.
Конкретни действия:
Подготвяне на пакет от "Младежки инициативи" - след обсъждане със социалните партньори.
Срок - 30 юни 2013 г.
Промени в Закона за насърчаване на заетостта.
Срок - 15 юли 2013 г.
4. Индексации на пенсии.
- Въвеждане на швейцарското правило за индексации на пенсиите от 2014 г.
Конкретни действия:
Изменения в Кодекса за социално осигуряване, свързани с въвеждане на швейцарското правило за индексации на
пенсиите.
Срок - 30 октомври 2013 г., в рамките на бюджетната процедура за 2014 г.
5. Защита на потребителите:
- Пакет от мерки за защита на потребителите от монополните структури на пазара.
- Функционално укрепване и повишаване на административния капацитет на регулаторните органи чрез
законодателни промени.
Срок - декември 2013 г.
За бизнеса
1. Подобряване на бизнес средата
- Законодателни промени в Народното събрание в посока намаляване на административната тежест с цел
подобряване на бизнес средата.
Конкретни действия:
Провеждане на срещи с работодателските , синдикалните и с неправителствени организации за създаването на
Съвет, който да направи преглед на административните режими с цел облекчаването или премахването им.
Създаване на Съвет към Министерския съвет, който да направи преглед на административните режими с цел
облекчаването или премахването им.
Извършване на инвентаризация на административните тежести.
Внасяне на пакет от законодателни промени в Народното събрание в посока облекчаване на административната
тежест за бизнеса и гражданите.
Срок - 1 септември 2013 г.
2. Обществени поръчки
- Промени на Закона за обществените поръчки
Конкретни действия:
Провеждане на срещи с работодателските, синдикалните и с неправителствени организации за създаването на Съвет
към Министерския съвет;
Създаване на Съвет към Министерския съвет, който да предложи промени в Закона за обществените поръчки с цел
да се направят процедурите по-прозрачни и да се създаде възможност повече кандидати да участват в тях.
Внасяне на промени в Закона за обществените поръчки в Народното събрание.
Срок - 30 октомври 2013 г.
3. Задължения на държавата
- Ускорено разплащане от страна на държавата по изпълнени договори.
Конкретни действия:
Разработване на график за разплащане на всички забавени плащания към бизнеса.
Срок - 30 август 2013 г.
4. Малки и средни предприятия
- облекчаване достъпа до евтин финансов ресурс за малкия и средния бизнес чрез Българска банка за развитие (ББР).
Конкретни действия:
Привличане на ресурс и откриване на нови кредитни линии за малки и средни предприятия от ББР - до 1 млрд. лв.
Срок - 1 октомври 2013 г.
5. Бюджет
- Даване права на данъкоплатеца да определя направленията на плащанията по единната сметка за плащане на
задълженията към бюджета.
Конкретни действия:
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Усъвършенстване на единната сметка за плащане на задължения към бюджета чрез предоставяне на избор на лицата
при плащане на данъци или осигуровки чрез промяна на ДОПК.
Срок - 30 август 2013 г.
6. Усвояване на европейските фондове
Разработване на Споразумението за партньорство.
Конкретни действия:
Изготвяне на цялостен пакет, обхващащ всичките раздели на Споразумението за партньорство;
Разработване на стратегическите и програмните документи за управление на средствата от фондовете по общата
стратегическа рамка на Европейския съюз за новия програмен период;
Провеждане на широк обществен дебат (в рамките на всички обществени съвети) относно приоритетите на
Споразумението за партньорство и оперативните програми.
Срок - 30 септември 2013 г.
Внасяне на проекта за Споразумение за партньорство за разглеждане в Народното събрание.
Срок - 30 септември 2013 г.
За първи път Споразумение за партньорство ще бъде обсъдено публично и внесено в Народното събрание.
Средствата за България за следващия програмен период (2014-2020 г.) са около 15 млрд. лв.
- Ускоряване на усвояването на европейските фондове за намаляване на риска от загуба на средства.
Конкретни действия:
Идентифициране на пречките при усвояването на евросредствата от бенефициентите и контрол върху рисковете,
които забавят изпълнението и усвояването;
Идентифициране на проблемите на бенефициентите, свързани с липсата на достатъчно съфинансиране за
изпълнението на проектите по европейските програми и прилагане на план за подпомагане на публичните
бенефициенти с необходимите средства.
Срок - постоянен
7. Мерки против контрабандата и противодействие на нелоялната конкуренция
- Решителни мерки против контрабандата и необявените вътрешнообщностни доставки като противодействие срещу
нелоялната конкуренция спрямо българските производители и загубата на фискални приходи (отговорни институции
МФ и ДАНС).
Срок - постоянен
За демокрацията на управлението
1. Нов изборен кодекс
Срок - 30 септември 2013 г.
- Намаляване на субсидиите на политическите партии.
- Въвеждане на машинно гласуване с цел ограничаване на фалшификациите в изборния кодекс.
- Облекчаване на изискванията за участие на независими кандидати в изборите.
- Осигуряване на равнопоставеност на участието в изборите и в медийното им отразяване.
- Безплатно участие на всички кандидати в обществените медии.
- Преференциална пропорционална система.
2. Обществени съвети
- Конституиране на обществените съвети към министерствата.
Срок - 30 юни 2013 г.
3. Диалог с местните власти
- Възстановяване на работата на Съвета на децентрализация.
Срок - 30 юни 2013 г.
- Подписване на Споразумение за сътрудничество между Министерския съвет и Националното сдружение на
общините в Република България.
Срок - 15 октомври 2013 г.
Стабилизационните мерки са част от цялостния проект програмни намерения на правителството на Република
България.
Вестник Дневник
√ Зинаида Златанова поема председателството на Тристранния съвет
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2013/06/19/2085705_zinaida_zlatanova_poema_predsedatelstvoto_na/?ref=rss
Вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида Златанова беше определена за председател на Националния
съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) на заседанието на Министерски съвет днес. В консултативния орган ще
членува и министъра на труда и социалната политика Хасан Адемов.
Тристранният съвет все още не е възстановен, след като работодателските организации го напуснаха, заради
набързо гласуваната промяна в закона за публичност на имуществото по предложение на Яне Янев в последните дни
на предишното Народно събрание.
След среща на работодателите с председателя на парламента Михаил Миков миналата седмица беше решено, че
законът ще се преразгледа, като първо се обсъди в парламентарните групи. Когато това стане работодателите ще се
върнат в съвета, а до тогава те са активна част от работните групи и не спъват решенията, увериха те.
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Вестник Стандарт
√ Оставаме най-бедни в ЕС
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2013-06-20&article=455117
България затвърди мястото си на най-бедната страна в ЕС за поредна година. Това показват първоначалните данни на
Евростат за 2012 г. Според тях брутният вътрешен продукт на човек в България, измерен с покупателната способност
на населението у нас, е 47% от средното ниво за ЕС. Макар да оставаме най-бедни по този показател бележим ръст от
1% спрямо 2011 г. Веднага след нас като най-бедна страна в Евросъюза се нарежда Румъния. Доста напред в
класацията са бъдещият 28-ми член на общността Хърватия и кандидатът Турция съответно с 61% и 56%. Найбогатата държава в общността за поредна година е Люксембург, където БВП е 271% над средното за ЕС. Кризата в
Гърция и Португалия свалиха показателя в тези страни до 75% от средното ниво за ЕС.
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