Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
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√ Гъвкав подход в неустойчива среда
Световната икономика е на прага на нови сътресения, твърдят експерти от "The Wall Street Journal". Финансови
аналитици от "London School off Economiсs" също смятат, че извънредните мерки за преодоляване на кризта са
изчерпани и че световнта икономика се управлява все по-трудно.
При такава външна среда и в условията на несекващи протести и студентски вълнения с искане за оставка на
правителството, общонационална стачка и предсрочни избори, финансовият министър Петър Чобанов внесе в парламента
законопроекта за бюджет-2014 г. Според първите анализи проектът не съдържа изненади и следва позната от последните
години рамка, сачо че с по-малко рестрикции. Разликата също е и в по-широката социална ангажираност - по-голям дял от
средствата, които правителството преразпределя ще отива за пенсии и други социални разходи. Важна характеристика на
бюджета за следващата година е стимулиране на икономически растеж от 1.8 процента, цифра, която бе прогнозирана и от
Международния валутен фонд. Според експерти той е постижим и поради ниската база за 2013 година. По данни на
Евростат за второто тримесечие на тази година икономическият растиж на годишна база е едва 0.2 процента.
Правителството смята, че с този проектобюджет ще могат, макар и с малко,да се вдигнат доходите на най-бедните и да се
ускори потреблението.
Сред главните характеристики на проектобюджета е планираната нова програма „Растеж и развитие на регионите“, която с
500 млн. лева ще финансира проекти на конкурсен принцип. Втори акцент е приоритетното място на образованието, за
което средствта ще бъдат увеличени със 100 милиона лева. Повече с около 40 милиона лева ще са и парите за
здравеопазване. Планира се също съкращаване на държавната администрация с 10 процента. Заслужава внимание и
фактът, че минималната работна заплата ще бъде повишена с 30 лева и от 1 януари ще бъде 340 лева – толкова са и парите
месечно за отглеждане на дете до 2 години. Правителството е одобрило също и прилагането на „швейцарското правило“,
според което пенсиите ще бъдат индексирани на 1 юли с около 3 на сто. Покачването на възрастта и стажа за пенсиониране
ще бъдат замразени.
Всички сметки обаче могат да претърпят промени, тъй като бюджетът за следващата година все още не е придобил
окончателен вид. Парламентарните дебати, споровете и кавгите предстоят. Но и преди да са започнали е безспорно, че
фискалният резерв е на критичен минимум и че няма сигурен буфер. При възможно негативно развитие на икономиката и
приходната част ще се наложат допълнителни външни заеми. Планира се бюджетът да се пълни и с теглене на нови
кредити и емитиране на нов дълг общо за 4.4 милиарда лева, като 1.15 милиарда ще са за инфраструктура.
Успокоителен, в някаква степен, е фактът, че на пазара на труда има, макар и символични, позитивни сигнали. Това се
отнася и за износа. Но при инвестициите има сериозен спад в сравнение с миналата година. Коментирайки философията на
бюджета Божидар Данев – изпълнителен председател на БСК, заяви, че Камарата принципно го подкрепя. “В него има
позитиви, както и съответни рискове за икономиката. Сред тях са административното увеличаване на минималната работна
заплата и намаляването на инвестиционните разходи” – изтъква той. Позитивно решение според икономистът е опитът за
въвеждане на програмен бюджет, така че да има програмирано финансиране на определени целеви задачи. Друго добро
решение е намалението на разходите в частта "администрация". Според Данев в бюджета се откриват твърде много
компромиси, свързани с политическите ангажименти на управляващите от предизборния период. Асоциацията на
индустриалния капитал на свой ред също гледа песимистично на очаквания от правителството икономически растеж.
Според нейни представители тенденцията на развитие е подчертано негативна. Причината – липса на реформи.
Всеки бюджет винаги е спорен. Особено ако се подготвя в условия на политическа нестабилност, висока безработица,
буксуваща икономика, недостиг на финансови средства и в навечерието на тежка зима. Предстоящите дебати в Народното
събрание сигурно ще разкрият още много други характеристики на проекта за бюджет-2014. Във всеки случай при
благоприятно развитие на европейската икономика и по-спокойна политическа обстановка, има възможности за
стимулиране на икономическата среда. В това е и надеждата.
economynews.bg
√ АИКБ:Ръст на БВП от 1.5%
Ръстът на БВП през 2014-а година ще е между 1,3 и 1,5%, прогнозира Асоциацията на индустриалния капитал в България.
Според правителствената прогноза ръстът ще е 1,8 %. Заложеният ръст на данъчно-осигурителните приходи в размер от
1. 477 млрд.лв. според асоциацията е постижим.
Бизнес организацията подкрепя намалението на министерските бюджети, но не и "замразяването на пенсионната
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реформа". В позицията на работодателската организация се отбелязва още, че в проекта за Държавен бюджет не е
решен въпросът за ефективна регулация на монополите на пазара.
regal.bg
√ 1/5 от българите никога не са получавали касова бележка за плодове и зеленчуци
Една пета от българите никога не са получавали касова бележка при покупката на плодове и зеленчуци. Това показва
анализ на Асоциацията на индустриалния капитал за 2012 г., оповестен неотдавна. През миналата година процентът на
хората, които декларират, че не им е издавана касова бележка на пазара или в зеленчуковите магазини, е 18 на сто.
Добрата новина, според анализа е, че процентът им намалява. При предходно изследване през 2010 г. той е бил около
33 на сто.
В опит да затегнат контрола и да повишат събираемостта на налозите данъчните тръгнаха "на лов" за нарушения в цялата
страна от началото на ноември. Ще се проверяват най-вече магазините на дребно, като в идните няколко седмици над
1000 обекта ще бъдат посетени от инспекторите. Целта е търговците, чиито обороти се различават значително от тези на
колегите им в съседство, да бъдат проверени дали издават касови бележки и на какво се дължат разликите. Ревизиите в
София започнаха още в петък, като само за няколко часа са били проверени над 40 обекта, отчетоха от НАП. Около 30 на
сто от тях са били хванати, че не издават фискални бонове. Глобата в тези случаи е до 500 лв., а ако нарушението се
превърне в системно, може да се стигне и до затваряне на търговския обект.

Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Сега
√ НАП харчи 1000 лв., за да събере 1000 лв. от хора без доходи
Над 301 000 души са подали за 6 месеца декларации, че започват да се осигуряват сами за здраве
Разходите за принудително събиране на здравни вноски от хора, които нямат средства да плащат, са приблизително
равни на приходите за НАП. Т.е. ползата за бюджета от тези мерки на практика е нулева. Това става ясно от анализ от
приходната агенция.
За първото полугодие НАП е събрала около 50 млн. лв. осигуровки от хора, които на практика нямат никакви доходи, но
законът ги принуждава да внасят за здраве. Хората, които не са осигурени по никакъв друг начин - от държавата, от
работодател или като самоосигуряващи се, са длъжни да плащат 16.80 лв. на месец (8% от половината от 420 лв.). Над
301 000 души са подали за 6 месеца повече от 407 500 декларации, с които обявяват, че започват да се осигуряват сами
за здраве. Това означава, че част от тях са работили по няколко месеца и после пак са оставали без доходи и подават
повече от една декларация.
1.8 млн. българи продължават да се водят здравно неосигурени, като поне 800 000 от тях са емигранти, които не
използват родната здравна система. Предполага се, че повечето от останалите около 1 млн. души просто нямат средства
да плащат. А за да бъдат накарани, трябва да се използват методите за принудително събиране. Анализът на НАП
показва, че разходът за събирането на 1000 лв. здравни вноски от тях струва приблизително колкото прихода. При
обсъждането на здравната стратегия вече се чуха гласове, че трябва да се мисли как да се защитят правата на хората без
доходи, тъй като няма логика държавата да осигурява безработни с право на обезщетение или пенсионери, които все пак
имат някакъв доход, а да се очаква българи без никакви средства да внасят сами.
Според анализ на НАП, за който "Сега" писа, сред неосигурените има около 250 000 души, които вероятно имат доходи,
но не желаят да плащат основно заради липса на доверие в здравната система. Предполага се, че това са строители,
учители и др., които предлагат услуги по домовете. Броят им обаче се базира само на данните за икономически
неактивните българи, които може да работят, но не търсят работа, като се предполага, че има от какво да живеят. Към
момента НАП няма механизми, с които да установи дали тези лица имат някакви доходи. Данъчните настояват за достъп
до банковите сметки (който едва ли ще получат заради банковата тайна) или поне до централния кредитен регистър, тъй
като се предполага, че ако някой обслужва редовно кредит, значи има някакви доходи.
Преди ден от НАП отчетоха, че за деветте месеца на годината са платени 370 млн. лв. просрочени здравни вноски, докато
за цялата 2012 г. те са били общо 322 млн. лв. И това не е ефект само от единната сметка, тъй като при нея по-често се
покриват данъци с пари от осигуровки, отколкото обратното, понеже до 2013 г. те бяха с по-висока лихва и затова се
плащаха по-редовно.
ОЩЕ ИДЕИ
За да се увеличи събираемостта на здравни вноски от КНСБ възродиха старата си идея те да се плащат и върху доходи
извън труд - от наеми, ренти, финансови операции и т.н., ако хората не са осигурени на друго основание. Така хора, които
сега се осигуряват срещу 16.80 лв. или изобщо не внасят в системата, ще трябва да плащат върху по-високи доходи.
Синдикатите продължават да настояват и за криминализиране на укриването на осигуровките, след като се договориха
за това с бизнес организациите, тъй като това е в полза на коректните работодатели. Според тях това ще дисциплинира
задължените лица, затова и само през първата година се очаква приход от около 200 млн. лв. от мярката, който в
следващите години ще намалява. Този законопроект обаче не мина през парламента, тъй като беше предложен от ГЕРБ,
на които не им стигна времето да го приемат. Зам. финансовият министър Людмила Петкова пък обясни, че догодина
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двете декларации - за осигурителния доход на осигурените и за общия осигурителен доход, върху който работодателите
дължат вноски, ще се подават едновременно, като така ще могат да се засичат данните. Това трябваше да е факт още
през т.г.
economynews.bg
√ НАП проверява неиздаване на касови бележки
НАП започна проверки за издаване на касови бележки в обекти за продажба на дребно в цялата страна, съобщи НАП. На
база на анализите от данните, подавани от касовите апарати в Агенцията, вече са избрани 1000 обекта, които ще бъдат
посетени през следващите няколко седмици от данъчните служители. Целта е търговците, чиито обороти се различават
значително от тези на аналогични обекти в съседство, да бъдат проверени дали издават касови бележки и на какво се
дължат разликите. Едновременно с проверките на касовите апарати, инспекторите по приходите ще следят и дали се
спазва осигурителното законодателство, дали продавачите имат сключени трудови договори, подадени ли са всички
осигурителни декларации в НАП. Днес в София само за няколко часа са били проверени 42 обекта. Неиздаване на касови
бележки е било констатирано в 30 на сто от случаите. От НАП предупреждават, че глобата за физическо лице, което не
издаде касова бележка, е до 500 лв., а за фирма, може да се стигне и до запечатване на търговския обект.
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