Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
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√ НСТС ще заседава за първи път след прекъсване на работа преди 4 месеца
Първото заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) след прекъсването на работата му в
началото на годината, ще се проведе под председателството на вицепремиера и министър на правосъдието Зинаида
Златанова. Това съобщиха от правителствената информационна служба. Социалните партньори ще обсъдят проекта на
закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г., актуализация на
Стратегията по заетостта (2013-2020) и Наредба за условията, по които страните следва да постигнат съгласие при
командироване на работници или служители в рамките на предоставяне на услуги в друга държава-членка.
Според председателя на КТ „Подкрепа” д-р Константин Тренчев ако актуализацията на бюджета не мине, „ще я караме
без Дянков – по дянковски”. От „Подкрепа” имат съображения относно това как да се използват парите.
Вицепрезидентът на КНСБ Чавдар Христов заяви, че Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ)
очаква от правителството да изпълни обещанието, което БСП пое в предизборната си кампания, да се увеличи
минималната работна заплата от 1 октомври тази година.
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), заяви, че позицията на АИКБ е,
че бюджетът следва да бъде актуализиран.
√ Васил Велев: Възстановяването на диалога в Тристранката е много важен за страна ни
Възстановяването на диалога в Националния съвет за тристранно сътрудничество е много важен за страна ни. Това заяви
в сутрешния блок „ Добро утро, България” на Радио „Фокус” председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в
България Васил Велев. Той припомни, че диалога беше прекъснат последната една година, особено през месец март,
когато работодателите напуснаха Тристранката заради Закона „Янев”.
Васил Велев посочи, че след като спорния текст беше премахнат спокойно може да се очаква добър диалог на днешното
заседание.
Той изтъкна, че позицията на Асоциацията на индустриалния капитал за актуализацията на бюджета не се е променила.
По думите му, актуализацията няма алтернатива. Дори заложените в момента актуализирани приходи също са твърде
амбициозни на фона на състоянието на икономиката, допълни Васил Велев.
Вестник Стандарт
√ Орешарски събира тристранката
Правителството на Пламен Орешарски ще търси днес подкрепа от социалните партньори за отхвърляне на
президентското вето върху актуализацията на бюджета. Първа точка в дневния ред на тристранката е именно обсъждане
на ревизирания бюджет. "Ако актуализацията не мине, ще я караме без Дянков по дянковски", коментира президентът
на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев. Синдикатите са силно против ограничените разходи за социални политики,
завещани от финансовия министър на ГЕРБ. "Ще поставим и въпроса за увеличение на минималната заплата до 340 лв.
от 1 октомври", заявиха от другия профсъюз - КНСБ. Работодателските организации също вече заявиха, че подкрепят
актуализацията на бюджета, защото заложените в него параметри са неизпълними. "Бюджетът е оставен без резерви, а
това лишава правителството от всякаква гъвкавост", коментира Васил Велев, председател на АИКБ.
Бизнесът особено много разчита на декларираното ударно възстановяване на ДДС и забавените плащания по
обществени поръчки.
√ НСТС заседава по актуализацията на бюджета
Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) ще заседава за първи път днес, след като прекъсна работата
си преди 4 месеца. Проекта на закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република
България за 2013 г., актуализация на Стратегията по заетостта (2013-2020) и Наредба за условията, по които страните
следва да постигнат съгласие при командироване на работници или служители в рамките на предоставяне на услуги в
друга държава-членка, са първите теми, които ще бъдат обсъдени на днешното заседание. То ще се проведе под
председателството на вицепремиера Зинаида Златанова, съобщават от правителствената информационна служба.
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Ако актуализацията на бюджета не мине, „ще я караме без Дянков – по дянковски", твърди председателят на КТ
„Подкрепа" д-р Константин Тренчев.
Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) очаква от правителството да изпълни обещанието, което
БСП пое в предизборната си кампания, смята вицепрезидентът на КНСБ Чавдар Христов, а именно да се увеличи
минималната работна заплата от 1 октомври 2013 година.
Бюджетът следва да бъде актуализиран, пък е позицията на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ),
съобщи председателят й Васил Велев.
По-късно днес Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание ще обсъди повторно актуализацията на
Бюджет 2013. Заседанието е насрочено за 14.30 часа. Най-вероятно законът за бюджета, който бе върнат, ще бъде
гласуван на извънредното заседание на парламента, което ще бъде на 16 август.
БНР
√ Актуализацията на бюджета събира тристранката за първи път от началото на годината
Актуализацията на бюджета ще обсъди днес Националният тристранен съвет. Това е първото заседание на Съвета след
прекъсването на диалога между държава, бизнес и синдикати в началото на годината. Тогава беше приета законова
промяна, разгневила бизнес организациите, която сегашните управляващи отмениха. Синдикатите ще поставят въпроса
за увеличението на минималната заплата от първи октомври, с което бизнесът не е съгласен.
Нито бизнесът, нито синдикатите, оспорват необходимостта от поправки в приходи и разходи, но има различни оценки.
КНСБ, освен че иска повече прозрачност за какво ще се харчат парите, иска и трикратно по-голям социален пакет за
бедните. Според президента на синдикалната организация Пламен Димитров става въпрос за 1 милион и 200-300
хиляди души, които могат да се подпомогнат с 160-те милиона лева, предвидени за разплащане с бизнеса.
За бизнеса възможността да се изпълни приходната част, дори след поправката, остава под въпрос. Васил Велев от
Асоциацията на индустриалния капитал коментира, че и тези приходи, които се планират с актуализацията, няма да
бъдат изпълнени. Бизнесът настоява да се ускоряват реформите и затова подкрепят и приветстват намеренията на
вътрешния министър да съкрати с 15% администрацията в МВР.
Държавата реагира остро на частичното президентско вето. Според финансовия министър Петър Чобанов по-голямата
част от аргументите за налагане на вето на бюджета са политически. Той обясни, че актуализацията не се прави от
прищявка, а за да може правителството спокойно да извършва разплащания и да подпомогне икономиката.
Междувременно стана ясно, че ако няма актуализация, трудно ще се платят преди Нова година част от субсидиите към
земеделците, коментира земеделският министърДимитър Греков. По думите му тези средства са необходими в
началото на селскостопанската година, което е през септември. Че разплащанията са под въпрос, посочиха и други
министри. Цветлин Йовчев заяви, че могат да не бъдат разплатени парите за ваучери за храна на полицаите, което е
поето като ангажимент към тях. Под въпрос са и социални плащания за хора с увреждания и приемни родители.
cross.bg
√ Тристранката се събира
Днес под председателството на вицепремиера и министър на правосъдието Зинаида Златанова ще се проведе първото
заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС).
Социалните партньори ще обсъдят проекта на закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на
Република България за 2013 г., актуализация на Стратегията по заетостта (2013-2020) и Наредба за условията, по които
страните следва да постигнат съгласие при командироване на работници или служители в рамките на предоставяне на
услуги в друга държава-членка.
Според председателя на КТ „Подкрепа" д-р Константин Тренчев ако актуализацията на бюджета не мине, „ще я караме
без Дянков - по дянковски". От „Подкрепа" имат съображения относно това как да се използват парите.
Вицепрезидентът на КНСБ Чавдар Христов заяви, че Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ)
очаква от правителството да изпълни обещанието, което БСП пое в предизборната си кампания, да се увеличи
минималната работна заплата от 1 октомври тази година.
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), заяви, че позицията на АИКБ е,
че бюджетът следва да бъде актуализиран.
bulgarski.pogled.info
√ Тристранката обсъжда днес актуализацията на бюджета
Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъжда днес актуализацията на бюджета. Председателят
на УС на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев каза по БНР, предаването "Нещо повече", че
комисията към съвета е имала заседание и всички партньори са подкрепили актуализацията:
"Този 1 милиард отива във фискалния резерв. Той от там не се харчи. Разходното перо на бюджета, което се увеличава, е
за непредвидени разходи. Цялото увеличение от 285 милиона лева отива в това единствено перо, като в мотивите е
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указано за какво ще се разходват тези средства. 85 милиона от тях са от продажба на квоти за емисии на парникови
газове. От останалите 200 милиона лева 40 милиона са за социални разходи и 160 милиона за разплащания с бизнеса.
Васил Велев обясни, че бюджетът на Симеон Дянков е конструиран без резерви:
"Основният проблем на бюджета е, че той е изначално сбъркан – приходите са надценени и ще има по-голям дефицит
от заложения. Актуализацията затова е нужна, защото президентът иска да види мерки в подкрепа на заетостта и за
повишаване на конкурентноспособността. Ние също го искаме и ще гледаме много внимателно бюджета за 2014 г.
Дори веднага да се пристъпи към съкращаване на раздутата администрация, като се платят отпуски, предизвестия и т.н.,
средствата, които са предвидени до края на годината, пак няма да стигнат. Но това не означава, че не трябва да се
правят реформи, затова приветстваме решението на вътрешния министър да съкрати 15 на сто от администрацията",
обясни Васил Велев.
grama.bg
√ Тристранката се събира
Днес под председателството на вицепремиера и министър на правосъдието Зинаида Златанова ще се проведе първото
заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). Социалните партньори ще обсъдят проекта на
закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г., актуализация на
Стратегията по заетостта (2013-2020) и Наредба за условията, по които страните следва да постигнат съгласие при
командироване на работници или служители в рамките на предоставяне на услуги в друга държава-членка.Според
председателя на КТ „Подкрепа“ д-р Константин Тренчев ако актуализацията на бюджета не мине, „ще я караме без
Дянков – по дянковски“. От „Подкрепа“ имат съображения относно това как да се използват парите.Вицепрезидентът на
КНСБ Чавдар Христов заяви, че Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) очаква от правителството
да изпълни обещанието, което БСП пое в предизборната си кампания, да се увеличи минималната работна заплата от 1
октомври тази година.Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), заяви, че
позицията на АИКБ е, че бюджетът следва да бъде актуализиран.
Вестник Класа
√ Васил Велев, председател на АИКБ: Бюджетът е изначално сбъркан
Националният съвет за тристранно сътрудничество ще се събере в четвъртък, за да обсъди актуализацията на бюджета.
Комисията към съвета проведе заседание и всички партньори подкрепиха актуализацията. Този 1 милиард отива във
фискалния резерв. Той от там не се харчи. Разходното перо на бюджета, което се увеличава, е за непредвидени разходи.
Цялото увеличение от 285 милиона лева отива в това единствено перо, като в мотивите е указано за какво ще се
разходват тези средства. 85 милиона от тях са от продажба на квоти за емисии на парникови газове. От останалите 200
милиона лева 40 милиона са за социални разходи и 160 милиона за разплащания с бизнеса.Бюджетът е оставен без
резерви, а това не е добре за страната и лишава правителството от всякаква гъвкавост. Основният проблем на бюджета
е, че той е изначално сбъркан - приходите са надценени и ще има по-голям дефицит от заложения. Актуализацията
затова е нужна, защото президентът иска да види мерки в подкрепа на заетостта и за повишаване на
конкурентноспособността. Ние също го искаме и ще гледаме много внимателно бюджета за 2014-а година.И приходите,
които се планират с актуализацията, няма да бъдат изпълнени. Невъзможно е и за кратък срок да се извършат
необходими от години реформи. Дори веднага да се пристъпи към съкращаване на раздутата администрация, като се
платят отпуски, предизвестия и т.н., средствата, които са предвидени до края на годината, пак няма да стигнат. Но това
не означава, че не трябва да се правят реформи, затова приветстваме решението на вътрешния министър да съкрати 15
на сто от администрацията. Трудно е да се каже отсега дали ще се стигне до отрицателен БВП. Износът за първото
полугодие има ръст от над 7% на годишна база, спрямо първата половина на миналата година, вносът е намалял с 1%.
Тази динамика също предопределя по-малки приходи в бюджета и е още една причина за неговата ревизия.
inews.bg
√ Велев: Дългът отива във фискалния резерв, той няма да се харчи
Дългът за 1 млрд. лв. отива във фискалния резерв и няма да се харчи. Това заяви Васил Велев, председател на УС на
Асоциация на индустриалния капитал пред БНР.
Той обясни, че разходното перо на бюджета, което се увеличава, е за непредвидени разходи. Цялото увеличение от 285
млн. лв. отива в това единствено перо, като в мотивите е указано за какво ще се разходват тези средства. Велев разясни,
че 85 млн. от тях са от продажба на квоти за емисии на парникови газове. От останалите 200 млн. лв. - 40 млн. са за
социални разходи и 160 млн. за разплащания с бизнеса.
Той заяви, че Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) ще се събере в четвъртък, за да обсъди
актуализацията на бюджета. По думите му комисията към съвета е имала заседание и всички партньори са подкрепили
актуализацията.
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Според Велев основният проблем на бюджета е, че той е изначално сбъркан – приходите са надценени и ще има поголям дефицит от заложения.
Той обясни, че бюджетът е оставен без резерви, а това не е добре за страната и лишава правителството от всякаква
гъвкавост.
"Актуализацията затова е нужна, защото президентът иска да види мерки в подкрепа на заетостта и за повишаване на
конкурентноспособността. Ние също го искаме и ще гледаме много внимателно бюджета за 2014-а година", посочи
Велев.
Според него и приходите, които се планират с актуализацията, няма да бъдат изпълнени. По думите му е невъзможно за
кратък срок да се извършат необходими от години реформи.
"Дори веднага да се пристъпи към съкращаване на раздутата администрация, като се платят отпуски, предизвестия и
т.н., средствата, които са предвидени до края на годината, пак няма да стигнат. Но това не означава, че не трябва да се
правят реформи, затова приветстваме решението на вътрешния министър да съкрати 15% от администрацията", заяви
Велев.
politikanews.com
√ Васил Велев: Основният проблем на бюджета е, че той е изначално сбъркан
Основният проблем на бюджета е, че той е изначално сбъркан – приходите са надценени и ще има по-голям
дефицит от заложения.
Актуализацията затова е нужна, защото президентът иска да види мерки в подкрепа на заетостта и за повишаване на
конкурентоспособността. Ние също го искаме и ще гледаме много внимателно бюджета за 2014-а година. Това каза в
интервю за БНР председателят на УС на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев.
Васил Велев обясни, че бюджетът е оставен без резерви, а това не е добре за страната и лишава правителството от
всякаква гъвкавост.
По думите му този 1 милиард отива във фискалния резерв и няма да бъде харчен. Увеличаването на разходното перо на
бюджета е за непредвидени разходи, обясни Велев. „Цялото увеличение от 285 милиона лева отива в това единствено
перо, като в мотивите е указано за какво ще се разходват тези средства. 85 милиона от тях са от продажба на квоти за
емисии на парникови газове. От останалите 200 милиона лева 40 милиона са за социални разходи и 160 милиона за
разплащания с бизнеса.”
Според Васил Велев и приходите, които се планират с актуализацията, няма да бъдат изпълнени. Невъзможно е и за
кратък срок да се извършат необходими от години реформи. „Дори веднага да се пристъпи към съкращаване на
раздутата администрация, като се платят отпуски, предизвестия и т.н., средствата, които са предвидени до края на
годината, пак няма да стигнат. Но това не означава, че не трябва да се правят реформи”. Той приветства решението на
вътрешния министър да съкрати 15 на сто от администрацията.
Износът за първото полугодие има ръст от над 7% на годишна база, спрямо първата половина на миналата година,
вносът е намалял с 1%. Тази динамика също предопределя по-малки приходи в бюджета и е още една причина за
ревизия на бюджета, каза още Велев и допълни, че е трудно да се правят прогнози за отрицателен ръст на БВП.
reporterbg.com
√ Асоциация на индустриалния капитал: Бюджетът е изначално сбъркан
Основният проблем на бюджета е, че той е изначално сбъркан – приходите са надценени и ще има по-голям дефицит от
заложения, заяви Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал.
„Актуализацията затова е нужна, защото президентът иска да види мерки в подкрепа на заетостта и за повишаване на
конкурентноспособността. Ние също го искаме и ще гледаме много внимателно бюджета за 2014-а година”, обясни
Велев пред националното радио.
„Този 1 милиард отива във фискалния резерв. Той от там не се харчи. Разходното перо на бюджета, което се увеличава, е
за непредвидени разходи. Цялото увеличение от 285 милиона лева отива в това единствено перо, като в мотивите е
указано за какво ще се разходват тези средства”, допълни той.
Той посочи, че 85 милиона лв. от тези средства ще бъдат набавени с продажба на квоти за емисии на парникови газове.
От останалите 200 милиона лева 40 милиона са за социални разходи и 160 милиона за разплащания с бизнеса.
Велев обясни, че бюджетът е оставен без резерви, а това не е добре за страната и лишава правителството от всякаква
гъвкавост.
Според него и приходите, които се планират с актуализацията, няма да бъдат изпълнени.
Дори веднага да се пристъпи към съкращаване на раздутата администрация, като се платят отпуски, предизвестия и т.н.,
средствата, които са предвидени до края на годината, пак няма да стигнат.
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Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Капитал daily
√ Икономика под нулата
Отново близо до нулата, но този път със знак минус. Това показват експресните данни на Националния статистически
институт (НСИ) за икономиката на България през второто тримесечие на годината. Брутният вътрешен продукт (БВП) се
свива на тримесечна база за пръв път от 2009 г. насам. Спрямо предходното тримесечие спадът е с 0.1%, а на годишна
база ръстът се забави до едва 0.2%. За сравнение, през предходните няколко тримесечия икономиката беше нагоре с
около половин процент.
Данните са донякъде очаквани - бизнес статистиката на НСИ за юни показа сериозен годишен спад в почти всички
сектори - добивна и преработваща промишленост, строителство. Търговията на дребно пък беше замръзнала около
нулата. Същевременно се прояви и ефектът от рецесията в еврозоната (обикновено това става с лаг от няколко месеца),
като през май и юни износът отбеляза два поредни месеца спад.
Сега статистиката за Европа е обнадеждаваща. През второто тримесечие на годината страните от еврозоната официално
излизат от рецесията и отбелязват ръст, макар и минимален. Това се случва за пръв път от края на 2011 г. Ако
тенденцията се запази, износът отново ще стане основен двигател за българската икономика. Но недостатъчен.
Прогнозите на анализаторите са през втората половина на годината икономиката да расте анемично – с не повече от
половин процент. Причината – политическата несигурност, която кара фирмите да отлагат инвестициите си, а хората –
покупките на стоки за дълготрайна употреба.
Износ на забавен каданс
През последните години основен движещ фактор за икономиката беше износът, но експортно ориентираните отрасли
пострадаха от рецесията във Франция и слабото потребление в останалите европейски държави. За тях са
предназначени две трети от износа на България. Така през май и юни експортът дори отбеляза спад - както към ЕС, така
и към трети страни.
Сега надеждата е добрите данни за европейската икономика от второто тримесечие да се мултиплицират и през
следващите, защото основните търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция и Франция, като
те формират над две трети от износа за ЕС. Данните на Евростат показват, че Франция излиза от рецесията, а Германия
расте с 0.7% спрямо предходното тримесечие. Ако съживяването в Европа продължи, това ще дръпне нагоре (макар и с
малко) и българската икономика.
Ниско доверие
Другият двигател на икономиката - вътрешното потребление, също е на забавен ход. Данните за БВП показват ръст от 1%
на тримесечна база и едва 0.3% на годишна. При това основният двигател са не покупките на домакинствата, а разходите
на държавата. По думите на Десислава Николова, главен икономист на Института за пазарна икономика (ИПИ),
политическата криза и смяната на правителства очевидно са оказали влияние в посока повече разходи на държавата.
В същото време домакинствата и фирмите продължават да не се чувстват сигурни да потребяват и да инвестират.
Показателни са коментарите на мениджърите от сектор търговия на дребно. По думите на Мартин Кондов,
изпълнителен директор на ЦБА АД, в сектора определено се усеща спад.
На практика и двата основни канала, на които се разчита да движат възстановяването на българската икономика –
износът и вътрешното търсене, се представят, меко казано, скромно.
Отложени инвестиции
Влошеното външно търсене оказва влияние и върху индустрията, като промишлеността отбелязва спад четири поредни
месеца.
Една от причините за лошото представяне на добивната промишленост е значително по-ниският добив на въглища тази
година заради намаленото потребление на електроенергия. Добивът и производството на метални руди и метали също
е с двуцифрен спад през юни. Продължаващата криза, свитото потребление и силно намаленото строителство в Европа
значително ограничават пазарите на българските производители на стомана и стоманени продукти.
В земеделието картината също не е напълно розова. Първото полугодие на годината не е активен период за селското
стопанство. Прогнозите на сектора за втората половина на годината обаче са за спад на приходите заради сериозното
понижение на цените на зърното по световните пазари, което генерира голяма част от приходите в сектор селско
стопанство.
Липсата на положителни сигнали влияе и върху инвестиционните решения на бизнеса. Като прибавим към това и
продължаващата политическа несигурност, спадът в инвестициите от 2% на тримесечна база е по-скоро логичен.
"Политическият риск е един от най-големите, които предприемачите калкулират, когато планират възвращаемост в
период от 5 - 10 години. Така че инвеститорите не се чувстват сигурни и не смеят да вложат пари", коментира Иво
Тодоров, председател на Асоциацията на българските износители. По думите му инвестиционният тренд се обръща
много по-трудно, отколкото този при потреблението, тъй като инвеститорите са по-консервативни и изчакват да видят
устойчива тенденция за развитие.
Така надеждата за събуждане на инвестиционната активност и бързо разкриване на нови работни места остава по-скоро
за догодина.
Събуждане на пазара на труда
Ниските инвестиции от своя страна водят и до по-слаб ръст на заетостта. По думите на Лъчезар Богданов от Industry
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Watch дори при слаб ръст на инвестициите може да се очакват съкращения на работни места, а решението е да се
инвестира повече в перспективни сектори.
Лъч надежда са данните за пазара на труда, които показват раздвижване второ поредно тримесечие. Заетите са се
увеличили с 26.5 хил. души за периода април - юни спрямо година по-рано. На фона на 250 хил. загубени работни места
през 2010 г. обаче има още много за наваксване, докато се достигне нивото от 2008 г.
Въпреки негативните данни за второто тримесечие анализаторите очакват по-добра втора половина на годината. А
положителните сигнали са както от пазара на труда, така и от еврозоната.
Като цяло обаче ръстът на БВП отново е в рамките на статистическата грешка и цифрите могат да бъдат коригирани при
последващи ревизии. Успокоението засега е, че е рано да се говори за рецесия - според класическата дефиниция са
нужни повече от две поредни тримесечия свиване.
На фокус – младежката безработица
По всичко личи, че пазарът на труда вече е започнал да се оттласква от дъното. Това показват данните на НСИ за второто
тримесечие. Освен ръст на заетите в статистиката може да се прочете и че все повече хора, които досега са били
пасивни, започват да си търсят работа. Обезкуражените (т.е. тези, които са се отказали да търсят заетост) са намалели с
почти 21 хил. души до 218 хил. Така логично коефициентът на безработица продължава да расте (до 12.9% през второто
тримесечие), макар и работните места да се увеличават.
Остава обаче проблемът с младежката заетост. Хората на възраст 15 до 29 години, които нямат работа, са се увеличили с
12.5 хил. и през второто тримесечие на годината вече са почти 464 хил.

√ По-малко тежест за бизнеса
Първият от няколко пакета с мерки за намаляване на административната тежест, които правителството планира до края
на годината, беше приет от кабинета миналата седмица. Той съдържа общо 24 промени, които трябва да се случат до
края на октомври. Вицепремиерът по икономическото развитие Даниела Бобева определи пакета като уникален, защото
предложенията по него са основно от неправителствени и браншови организации, а не от правителството.
В таблицата по-долу представяме по-съществените и интересни мерки, както и проблемите, които те трябва да
разрешат. Някои от тях предвиждат да се съкратят сроковете, в които администрацията трябва да предостави дадена
услуга на бизнеса. С други се намаляват таксите, така че да се спази съществуващото и в момента законово изискване за
разходоориентиран размер на таксите. Останалите промени, неописани в графиката, са по-скоро указателни, а голяма
част от тях са свързани с изискването в момента фирмите да предоставят удостоверения за данни, с които
администрацията на практика разполага и може да изиска по служебен път от други ведомства. Те засягат широк кръг от
лица - от фирмите, превозващи животни, през търговците на препарати за растителна защита и операторите във
фуражния сектор до водачите на кораби и ветеринарните лекари.
Подобен опит за облекчаване на бизнеса беше направен и от предишното правителство преди година, когато бяха
одобрени цели 271 мерки. Някои от тях - като например въвеждането на SMS известяване при подадено искане за
фирмени промени в Търговския регистър, бяха успешно въведени и работят. Сегашният проект обаче показва, че голяма
част от проблемите са останали. По думите на Даниела Бобева в момента се подготвят още 70 мерки, а нагласите са до
края на годината да бъдат одобрени още нови пакети.
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√ Забавеният ДДС към юли е 320 млн. лв.
След като месеци наред политиците се упражняваха по темата колко коректна е държавата към бизнеса, когато става
въпрос за ДДС, Министерството на финансите най-накрая предостави подробна справка.
Тя е за периода от началото на 2010 г. до юли 2013 г., т.е. обхваща основно управлението на ГЕРБ и показва, че
правителството на Бойко Борисов е продължило практиката на тройната коалиция да задържа надвнесения от бизнеса
ДДС, който след това се отчита като постъпления в бюджета. И докато в случая на кабинета "Борисов" това се правеше с
цел да се отчете по-малък дефицит на касова основа в края на годината, при управлението на БСП-ДПС-НДСВ държавата
реализираше излишъци, които след това преразпределяше. В повечето случаи - безотчетно.
Данните разкриват и още една тенденция – че от началото на 2012 г. невъзстановеният в срок косвен данък се е движел
в диапазона 200-360 млн. лв., т.е. много близо до нивото, което се счита за нормално (200-250 млн. лв.). Така че оттук
нататък е въпрос на добра воля от страна на новото правителство да прекъсне порочната практика, както и всеки месец
да публикува данни не само за възстановения ДДС, но и за просрочията.
За сметка на фирмите
Данните (виж графиката) показват, че от 2010 г. насам в края на всяка година размерът на възстановения ДДС е
значително по-малък в сравнение с предходните месеци на същата година. Така държавата се е "финансирала" за
сметка на бизнеса и си е помагала с данните за изпълнението на бюджета на касова основа, като е отчитала по-голямо
изпълнение на приходите по ДДС. Тенденцията е най-силно изразена през 2010 и 2011 г. Така в началото на всяка
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година се увеличава и нивото на забавения ДДС за възстановяване, като през януари 2010 г. надхвърля 700 млн. лв.

От Министерството на финансите са анализирали процеса по възстановяване на ДДС. Той показва липса на прозрачност,
на единен и обективен принцип на възстановяване, както и на информираност на данъчно задължените лица за
причините за невъзстановяване на данъка в срок.
От ведомството обаче отказаха да предоставят същите данни за по-дълъг период от време. По данни на "Капитал" (виж
графиката) в края на 2008 г., когато финансов министър е Пламен Орешарски, приходната администрация бави над
половин милиард лева под формата на невърнат данъчен кредит.

"Практиката да се бави възстановяването на надвнесен ДДС я има при почти всяко правителство, като в масовия случай
потърпевши са малките и средните фирми. А и ако бизнесът не си поиска държавата да му начисли съответните лихви за
забава, обикновено не ги получава", казва данъчен адвокат.
Малко теория
ДДС се плаща от крайния потребител. Докато стоката или услугата стигне до него обаче, фирмите авансират бюджета.
Продавачът калкулира и плаща ДДС върху стойността на продадените стоки и услуги, а купувачът го приспада от
дължимия от него данък, когато на свой ред продава своите стоки и услуги. В някои периоди обаче фирмите имат по8

малко ДДС за плащане, отколкото вече са внесли в бюджета.
За да върне надвнесения от фирмите ДДС, данъчната администрация прави насрещна проверка или ревизия. Ако няма
съмнения, че фирмата е неизрядна, или пък наскоро тя е била проверявана по-обстойно, обикновено данъчните връщат
ДДС след 30 дни, ако фирмата е износител, а ако работи само в България - за 90, тъй като има двумесечна процедура по
прихващане.
√ Еврозоната излиза от рецесията
Икономиката на еврозоната излезе от рецесията през второто тримесечие на 2013 г. Според експресните данни на
Евростат, за периода април - юни БВП на страните от паричния съюз се е повишил с 0.3% спрямо предходното
тримесечие. Толкова е и общият ръст на икономиките на всички държави от ЕС. На годишна база все още се отчита
свиване, както в рамките на еврозоната, така и за ЕС като цяло – съответно с 0.7% и с 0.2%.
Дългоочакваното завръщане към растеж съживи оптимизма за възстановяването на икономиките в паричния съюз. В
основата му стои съживяването на двете най-големи икономики в ЕС – Германия и Франция, което макар и очаквано,
надмина прогнозите на анализаторите. След като в началото на годината икономиката на Франция отчете свиване от
0.2%, а тази на Германия отбеляза нулев растеж, през второто тримесечие техните БВП се повишават съответно с 0.7% и с
0.5%, като изпреварват и отчетените от САЩ 0.4%.
Запалване на двигателите
Отбелязаният от икономиката на Германия растеж е най-големият от повече от година и се дължи в огромна степен на
вътрешното частно и колективно потребление, пише Reuters. Фактор е и подемът в производството, за който обаче
анализатори предупреждават, че едва ли ще се запази със същите темпове. Според тях отбелязаният през пролетта на
2013 г. скок в производствената активност по-скоро може да се окачестви като период на корекция след свиването на
външните поръчки през миналата есен, отколкото като трайна тенденция. "Не очакваме индустриалното производство
да се увеличи през втората половина на годината с темпове, подобни на наблюдаваните през последните месеци",
коментира Ралф Солвеен, икономист от Commerzbank, цитиран от Financial Times.
Изненадващо висок на фона на очакванията на анализаторите растеж отбелязва и френската икономика. Отчетеният
резултат от 0.5% е най-високият от началото на 2011 г. насам и той се движи от потреблението и индустриалното
производство, които компенсират отчетения пореден спад на инвестициите, пише Reuters. По думите на икономиста от
Unicredit Research Тулиа Буко, цитирана от Financial Times, френското възстановяване е "много по-стабилно, отколкото
бихме могли да предположим". Отчетените резултати са глътка въздух и за управлението на президента Франсоа Оланд,
чието обществено одобрение пострада през последните месеци в резултат на рекордно високата безработица в
страната, отбелязва изданието.
Рано за оптимизъм
Въпреки положителните резултати очакванията за следващите месеци остават умерени. "Според прогнозите ни през
следващата година възстановяването (в Европа) би трябвало да стъпи на по-здрава основа, стига да съумеем да
продължим да избягваме нови политически кризи и пагубни сътресения на пазара", коментира след публикуването на
данните европейският комисар по икономическите и паричните въпроси Оли Рен, цитиран от Reuters. По думите му
обаче няма място за самодоволство, доколкото постигнатите резултати все още са слаби, а знаците за възстановяване –
крехки. "Зад средните стойности стоят значими разлики в отделните страни членки, като редица от тях все още имат
неприемливо високи равнища на безработица, а прилагането на жизненоважни, но трудни реформи в рамките на ЕС е
все още в началната си фаза... Така че ни предстои дълъг път", посочва Оли Рен. В началото на месеца президентът на
Европейската централна банка Марио Драги също прогнозира умерени темпове на възстановяване с оглед на все още
слабите трудови пазари, припомня Reuters.
Резервирани в оценките си въпреки наблюдаваното в почти всички страни от еврозоната подобрение на икономиките
остават и анализаторите. "Завръщането към скромни темпове на растеж в еврозоната като цяло няма да разреши
дълбоко заседналите икономически и фискални проблеми на страните от периферията на блока", се посочва в цитиран
от Reuters анализ на Capital Economics. Така например спасената с външен заем Португалия успява да отбележи скок на
БВП с 1.1% спрямо предишното тримесечие, но доста по-големите икономики на Испания и Италия остават в зоната на
рецесията. Това разделение на различни скорости в рамките на блок, обвързан от една валута, е проблем, защото става
трудно да се провежда парична политика, подходяща за страни в различни фази на бизнес цикъла.
Разнопосочни остават и резултатите на страните извън еврозоната. В унисон с предварителните очаквания икономиката
на Чехия излиза от рецесията през второто тримесечие, като отчита ръст от 0.7%. Полша също подобрява резултатите си
спрямо началото на 2013 г. и отбелязва ръст от 0.4% при 0.2% за първото тримесечие. Икономиките на Литва, Латвия и
Унгария обаче се забавят, макар и да остават в зоната на растежа, а Швеция отчита свиване на БВП с 0.1%.
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