Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Вестник Стандарт
√ Бизнесът: Намалете таксите и регулациите
София. На 11 февруари в НДК по инициатива на премиера Пламен Орешарски ще се проведе национален форум
"Правителство - бизнес". За участие в него са поканени всички бизнес организации и всички медии. Предприемачите ще
могат лично да отправят своите питания, препоръки и предложения към Орешарски и екипа му. От кабинета гарантират,
че всеки въпрос ще поулчи отговор - в залата, по време на дебатите или писмено. 12 министри имат готовност да
участват в 4 големи дискусии. Пламен Орешарски, заместниците му Даниела Бобева и Цветлин Йовчев, както и
финансовият министър Петър Чобанов, ще дават разяснения за растежа и стабилността на икономиката, за привличането
на чужди инвестиции. Министрите Драгомир Стойнев, Хасан Адемов, Ангел Найденов, Анелия Клисарова и шефът на
банката за развитие Димо Спасов ще отговарят на въпроси по икономическата и социална политика, увеличението на
работните места. За да говорят за бъдещето на регионите ни и развитието на инфраструктурата, пред бизнеса ще
застанат Десислава Терзиева, Данаил Папазов, Иван Данов и Искра Михайлова. Земеделският бранш ще подложи на
кръстосан разпит Димитър Греков и шефа на фонд "Земеделие" Мирослав Николов.
Тъй като "Стандарт" се е доказал като вестник на бизнеса, в дните преди форума се ангажираме да публикуваме
въпросите и предложенията на предприемачите към кабинета. На страниците ни ще намерят място както представители
на големите компании, така и на малките и средни фирми. Готови сме да дадем думата и на всички бизнессдружения и
организации от различните браншове.
Е-правителството не бива да се подценява
Естествените монополи да дават публични отчети, предлага Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния
капитал
В няколко насоки вече сме поставяли предложенията на бизнеса за подобряване на средата. На първо място искаме да
видим решителен напредък във въвеждането на електронно правителство. Притесненията ни са, че важността на тази
тема се подценява от правителството. Преди време премиерът Пламен Орешарски заяви, че на този етап се говори само
за подобряване и увеличаване на електронните услуги. Само че отделни, сами по себе си тези услуги не вършат работа,
те трябва да комуникират помежду си. Въпросът не е само определена административна услуга да се предоставя онлайн,
а да се ползва и от всички системи.
- За пореден път поставяме въпроса да има оценка на въздействието на всеки нормативен акт. Защото липсата на
подобна оценка е причина да съществува поръчково законодателство. Има много примери за това как едва след година
например обществото разбира, че дадена законова промяна не е трябвало да бъде приемана, защото лъсва истинската
причина тя да се появи. Например ограниченията в търговията със скрап или при дърводобива. Под знаменателя да се
ограничат кражбите на метали бяха въведени ограничения в търговията със скрап, които на практика доведоха до
затрудняване навлизането на нови участници на пазара, намалиха конкуренцията и вдигнаха цените. Т.е. създадоха се
условия за поява на олигополи, много фирми преминаха в сивия сектор, а други фалираха, но кражбите на метали не
намаляха.
- Друго наше старо искане е да се преразгледа размерът на таксите, които държавната администрация събира за
определени услуги. Техният размер да покрива само разходите по тази услуга. В момента например за вписвания в
Търговския регистър Агенцията по вписванията излиза на печалба от 50 млн. лв. годишно. Тези такси трябва да се
намалят, а много от тях да бъдат премахнати. Именно при функциониращо електронно правителство много от тези
квазиданъци, с които се товари бизнесът, ще изчезнат.
- Очакваме да продължат усилията на правителството да намалява регулаторните режими. Очакваме също час по-скоро
да бъде приет законопроектът за промени в Закона за обществените поръчки. Той беше приет от кабинета на Пламен
Орешарски, но все още не е минал на първо четене в Народното събрание. В момента Законът за обществените поръчки
е основен източник на корупция. С промените в него се разчита и да се увеличи достъпът на малките и средните фирми
до обществени поръчки.
- Настояваме и за приемане на комплекс от мерки, които да доведат до по-добро регулиране на монополите. Едно от
предложенията ни е компаниите, които са естествени монополи, например в енергетиката, да бъдат задължени да
публикуват финансовите си отчети, както и да разкриват информация за свързани сделки - така, както са задължени
компаниите, които се търгуват на фондовата борса. Това ще направи монополите по-прозрачни.
- Очакваме до средата на годината да се проведе реформата за определяне по нов начин на таксата за битови отпадъци
за фирмите. Защото сега в закона е записано, че от догодина тя вече няма да се определя по стойността на активите на
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предприятието, но трябва да се изясни как точно ще стане това и да се проконтролира. За да не се окаже, че няма
готовност и да се отложи реформата за по-следващата година.
- За развитието на капиталовия пазар ще настояваме приватизационните сделки да минат през Българската фондова
борса. В борсовата търговия трябва да се преразгледат регулациите, защото в момента тя е свръхрегулирана.
Работодателските организации настояват да се възстанови работата на Съвета за икономически растеж. Трето
правителство забравя за този механизъм, при който може да се провежда двустранен диалог между бизнеса и
правителството по важни икономически теми.
Погрешна е политиката с цените на тока
Божидар Данев, изпълнителен председател на Българската стопанска камара
БСК дава положителна оценка на дейността на правителството на Пламен Орешарски с определени изключения. Едно от
тях е ценовата политика в енергетиката. Затова искаме да знаем каква ще бъде занапред енергийната политика на
правителството и ще продължи ли да се субсидира битовото потребление на електроенергия за сметка на фирмите и на
намаляването на конкурентоспособността на българската икономика? Не приемаме с цени да се провежда социална
политика. С подобни решения даваме погрешни сигнали, защото когато цената на електроенергията за битово
потребление е ниска, никой няма икономически стимул да развива и използва енергоспестяващи технологии. С подобна
политика се свиват и средствата за възпроизводство на енергийната система. Освен това се създава нелоялна и
неконкурентоспособна среда за останалите енергийни източници - газ, ВЕИ, биогорива. Затова искам да попитам
господин Орешарски - той като икономист как вижда това - ще продължи ли с тази безумна ценова политика в
енергетиката? Предупреждаваме, че енергетиката е в основата на българската икономика и клати икономическата
пирамида.
- Друг въпрос, който бихме искали да зададем на премиера, е свързан с обявената реиндустриализация - една, според
нас, коректна политика. Само че първите стъпки в тази посока виждаме, че стават с държавни пари. Трябва ли с парите на
всички данъкоплатци да се будят предприятия, които не са показали икономическа ефективност?
- По отношение на повишаване на заетостта смятаме, че много по-ефективно ще е, ако всички помощи, които се дават за
насърчаване на разкриването на работни места, трябва да минават през бизнеса, а не през общини и държавни
структури. Само така хората могат да изучат професия и да придобиват трудови навици. В момента тези средства се
усвояват неефективно и не водят реално до повишаване на квалификацията.
Но приветстваме голяма част от нещата, които бяха направени - ускореното възстановяване на ДДС и на плащанията на
държавата към бизнеса, опитите да се намали административната тежест. Вече няма този натиск върху бизнеса, който се
усещаше в предишното управление. Разбира се, очакваме да се повиши ефективността на администрацията и особено
работата по събираемостта на данъците и битката с нелоялната конкуренция и контрабандатата.
Е-правителството е без алтернатива
Цветан Симеонов,
председател на БТПП
Това, за което бизнесът най-много настояваше, бе обявено, че ще се случи през 2020 година - електронното
правителство. Липсата му е проблем номер 1 за всички инвеститори и той трябва да бъде решен. За съжаление излиза,
че отлагаме въвеждането на електронно правителство за пореден път въпреки десетките милиони лева, изхарчени за
програми, проекти и увеличаване на административния капацитет. До момента резултатът в тази насока клони към нула.
Управляващите трябва да разберат, че електронното правителство няма алтернатива и съществуването му ще реши
редица ключови проблеми, които съществуват в момента в бизнес средата.
Реклама за 30 млн. в туризма ще докара 1 млрд. приходи
Благой Рагин, Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация
- Ще инициира ли премиерът Пламен Орешарски среща между бизнеса, общините, изпълнителната власт и еколозите за
решаване на спорните въпроси, в резултат на които всяка година пропускаме 1 млрд. евро от нереализирани обороти? С
част от тези бъдещи приходи може да бъде създаден специален фонд и да се изпълняват екоинициативи, както е в САЩ.
- Съгласен ли е кабинетът да отдели 3 млн. евро за общините, които да подпомогнат навлизането на нискотарифните
авиолинии у нас, с цел да се разшири летният сезон от април до октомври, както и да се повиши оборотът от културен,
исторически и спа туризъм? Очакваният резултат са 300 млн. евро повече приходи, а моделът работи успешно в Турция,
Гърция, Македония, Унгария и Чехия.
- Готово ли е правителството да задели 1% от оборота на туризма или около 30 млн. евро за външна реклама на страната
ни като дестинация, срещу 1 млрд. евро допълнително реализирани приходи? Моделът успешно се реализира в
Македония и Хърватска. По този начин ще бъдат разкрити нови места, ще се повишат оборотите в туризма и на
производителите храни, а в бюджета ще има повече пари за пенсии и заплати.
Кога ще узнаем новите правила за парите от ЕС?
Ангел Вукодинов, зам.-председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите
Правителството изпълни всички свои ангажименти, които пое към зърнопроизводителите, и сме благодарни за това.
Остават обаче опасенията ни, че новите наредби и мерки по Програмата за развитие на селските райони и директните
плащания на площ все още се бавят. Голяма част от нещата трябва да се решават на държавно ниво, а нямаме никаква
информация относно намеренията на държавата. Кога можем да очакваме да бъдат готови новите правила, наредби и
мерки за субсидиране на земеделието с европейски средства?
Нужен е закон за комасация на земята
Кирил Комитов, секретар на Съюза на земеделските кооперации
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По-големите площи земеделска земя се обработват по-лесно и дават по-високи добиви. Затова и по места земеделски
стопани се договарят, но това е с временен характер. Вече е назряло времето за Закон за комасацията. Друг проблем,
който би могъл да бъде решен с помощта на държавата, е защита на производителите чрез изработване на ясен
регулаторен режим, без това да накърнява свободния пазар, но в същото време да гарантира защита на
производителите при изкупуването на продукцията им. Не на последно място е равнопоставеността между малки и
големи в бранша. Както по отношение на заплащането - защото в една кооперация механизаторът получава 2000 лв.
заплата и бива осигуряван на тази сума, докато не всеки арендатор плаща осигуровки на реалната сума, която плаща така и по отношение на обновяването на техническия парк. Мярка 121 бързо се изчерпа при отварянето й, а някои малки
не могат толкова скоро да подновят техниката си. Затова би могло да се помисли за някаква помощ от държавата в това
отношение.
Закъсняваме с мерките за периода 2014-2020
Радослав Радев, Национална лозаро-винарска камара
Кога администрацията ще бъде готова с всички документи и мерките по оперативните програми на Европейския съюз?
Има индикации, че това ще се случи през септември, но всъщност новият програмен период тече от 1 януари 2014 г.
Опасяваме се, че има вероятност новите мерки у нас да не се открият и до следващата година.
Вестник Класа
√ Е-правителството не бива да се подценява
На 11 февруари в НДК по инициатива на премиера Пламен Орешарски ще се проведе национален форум "Правителство бизнес". За участие в него са поканени всички бизнес организации и всички медии. Предприемачите ще могат лично да
отправят своите питания, препоръки и предложения към Орешарски и екипа му. От кабинета гарантират, че всеки въпрос
ще поулчи отговор - в залата, по време на дебатите или писмено. 12 министри имат готовност да участват в 4 големи
дискусии. Пламен Орешарски, заместниците му Даниела Бобева и Цветлин Йовчев, както и финансовият министър Петър
Чобанов, ще дават разяснения за растежа и стабилността на икономиката, за привличането на чужди инвестиции.
Министрите Драгомир Стойнев, Хасан Адемов, Ангел Найденов, Анелия Клисарова и шефът на банката за развитие Димо
Спасов ще отговарят на въпроси по икономическата и социална политика, увеличението на работните места. За да
говорят за бъдещето на регионите ни и развитието на инфраструктурата, пред бизнеса ще застанат Десислава Терзиева,
Данаил Папазов, Иван Данов и Искра Михайлова. Земеделският бранш ще подложи на кръстосан разпит Димитър Греков
и шефа на фонд "Земеделие" Мирослав Николов.
Тъй като "Стандарт" се е доказал като вестник на бизнеса, в дните преди форума се ангажираме да публикуваме
въпросите и предложенията на предприемачите към кабинета. На страниците ни ще намерят място както представители
на големите компании, така и на малките и средни фирми. Готови сме да дадем думата и на всички бизнессдружения и
организации от различните браншове.
Естествените монополи да дават публични отчети, предлага Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния
капитал
В няколко насоки вече сме поставяли предложенията на бизнеса за подобряване на средата. На първо място искаме да
видим решителен напредък във въвеждането на електронно правителство. Притесненията ни са, че важността на тази
тема се подценява от правителството. Преди време премиерът Пламен Орешарски заяви, че на този етап се говори само
за подобряване и увеличаване на електронните услуги. Само че отделни, сами по себе си тези услуги не вършат работа,
те трябва да комуникират помежду си. Въпросът не е само определена административна услуга да се предоставя онлайн,
а да се ползва и от всички системи.
- За пореден път поставяме въпроса да има оценка на въздействието на всеки нормативен акт. Защото липсата на
подобна оценка е причина да съществува поръчково законодателство. Има много примери за това как едва след година
например обществото разбира, че дадена законова промяна не е трябвало да бъде приемана, защото лъсва истинската
причина тя да се появи. Например ограниченията в търговията със скрап или при дърводобива. Под знаменателя да се
ограничат кражбите на метали бяха въведени ограничения в търговията със скрап, които на практика доведоха до
затрудняване навлизането на нови участници на пазара, намалиха конкуренцията и вдигнаха цените. Т.е. създадоха се
условия за поява на олигополи, много фирми преминаха в сивия сектор, а други фалираха, но кражбите на метали не
намаляха.
- Друго наше старо искане е да се преразгледа размерът на таксите, които държавната администрация събира за
определени услуги. Техният размер да покрива само разходите по тази услуга. В момента например за вписвания в
Търговския регистър Агенцията по вписванията излиза на печалба от 50 млн. лв. годишно. Тези такси трябва да се
намалят, а много от тях да бъдат премахнати. Именно при функциониращо електронно правителство много от тези
квазиданъци, с които се товари бизнесът, ще изчезнат.
- Очакваме да продължат усилията на правителството да намалява регулаторните режими. Очакваме също час по-скоро
да бъде приет законопроектът за промени в Закона за обществените поръчки. Той беше приет от кабинета на Пламен
Орешарски, но все още не е минал на първо четене в Народното събрание. В момента Законът за обществените поръчки
е основен източник на корупция. С промените в него се разчита и да се увеличи достъпът на малките и средните фирми
до обществени поръчки.
- Настояваме и за приемане на комплекс от мерки, които да доведат до по-добро регулиране на монополите. Едно от
предложенията ни е компаниите, които са естествени монополи, например в енергетиката, да бъдат задължени да
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публикуват финансовите си отчети, както и да разкриват информация за свързани сделки - така, както са задължени
компаниите, които се търгуват на фондовата борса. Това ще направи монополите по-прозрачни.
- Очакваме до средата на годината да се проведе реформата за определяне по нов начин на таксата за битови отпадъци
за фирмите. Защото сега в закона е записано, че от догодина тя вече няма да се определя по стойността на активите на
предприятието, но трябва да се изясни как точно ще стане това и да се проконтролира. За да не се окаже, че няма
готовност и да се отложи реформата за по-следващата година.
- За развитието на капиталовия пазар ще настояваме приватизационните сделки да минат през Българската фондова
борса. В борсовата търговия трябва да се преразгледат регулациите, защото в момента тя е свръхрегулирана.
Работодателските организации настояват да се възстанови работата на Съвета за икономически растеж. Трето
правителство забравя за този механизъм, при който може да се провежда двустранен диалог между бизнеса и
правителството по важни икономически теми.
Погрешна е политиката с цените на тока
Божидар Данев, изпълнителен председател на Българската стопанска камара
БСК дава положителна оценка на дейността на правителството на Пламен Орешарски с определени изключения. Едно от
тях е ценовата политика в енергетиката. Затова искаме да знаем каква ще бъде занапред енергийната политика на
правителството и ще продължи ли да се субсидира битовото потребление на електроенергия за сметка на фирмите и на
намаляването на конкурентоспособността на българската икономика? Не приемаме с цени да се провежда социална
политика. С подобни решения даваме погрешни сигнали, защото когато цената на електроенергията за битово
потребление е ниска, никой няма икономически стимул да развива и използва енергоспестяващи технологии. С подобна
политика се свиват и средствата за възпроизводство на енергийната система. Освен това се създава нелоялна и
неконкурентоспособна среда за останалите енергийни източници - газ, ВЕИ, биогорива. Затова искам да попитам
господин Орешарски - той като икономист как вижда това - ще продължи ли с тази безумна ценова политика в
енергетиката? Предупреждаваме, че енергетиката е в основата на българската икономика и клати икономическата
пирамида.
- Друг въпрос, който бихме искали да зададем на премиера, е свързан с обявената реиндустриализация - една, според
нас, коректна политика. Само че първите стъпки в тази посока виждаме, че стават с държавни пари. Трябва ли с парите на
всички данъкоплатци да се будят предприятия, които не са показали икономическа ефективност?
- По отношение на повишаване на заетостта смятаме, че много по-ефективно ще е, ако всички помощи, които се дават за
насърчаване на разкриването на работни места, трябва да минават през бизнеса, а не през общини и държавни
структури. Само така хората могат да изучат професия и да придобиват трудови навици. В момента тези средства се
усвояват неефективно и не водят реално до повишаване на квалификацията.
Но приветстваме голяма част от нещата, които бяха направени - ускореното възстановяване на ДДС и на плащанията на
държавата към бизнеса, опитите да се намали административната тежест. Вече няма този натиск върху бизнеса, който се
усещаше в предишното управление. Разбира се, очакваме да се повиши ефективността на администрацията и особено
работата по събираемостта на данъците и битката с нелоялната конкуренция и контрабандатата.
Е-правителството е без алтернатива
Цветан Симеонов,
председател на БТПП
Това, за което бизнесът най-много настояваше, бе обявено, че ще се случи през 2020 година - електронното
правителство. Липсата му е проблем номер 1 за всички инвеститори и той трябва да бъде решен. За съжаление излиза,
че отлагаме въвеждането на електронно правителство за пореден път въпреки десетките милиони лева, изхарчени за
програми, проекти и увеличаване на административния капацитет. До момента резултатът в тази насока клони към нула.
Управляващите трябва да разберат, че електронното правителство няма алтернатива и съществуването му ще реши
редица ключови проблеми, които съществуват в момента в бизнес средата.
Реклама за 30 млн. в туризма ще докара 1 млрд. приходи
Благой Рагин, Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация
- Ще инициира ли премиерът Пламен Орешарски среща между бизнеса, общините, изпълнителната власт и еколозите за
решаване на спорните въпроси, в резултат на които всяка година пропускаме 1 млрд. евро от нереализирани обороти? С
част от тези бъдещи приходи може да бъде създаден специален фонд и да се изпълняват екоинициативи, както е в САЩ.
- Съгласен ли е кабинетът да отдели 3 млн. евро за общините, които да подпомогнат навлизането на нискотарифните
авиолинии у нас, с цел да се разшири летният сезон от април до октомври, както и да се повиши оборотът от културен,
исторически и спа туризъм? Очакваният резултат са 300 млн. евро повече приходи, а моделът работи успешно в Турция,
Гърция, Македония, Унгария и Чехия.
- Готово ли е правителството да задели 1% от оборота на туризма или около 30 млн. евро за външна реклама на страната
ни като дестинация, срещу 1 млрд. евро допълнително реализирани приходи? Моделът успешно се реализира в
Македония и Хърватска. По този начин ще бъдат разкрити нови места, ще се повишат оборотите в туризма и на
производителите храни, а в бюджета ще има повече пари за пенсии и заплати.
Кога ще узнаем новите правила за парите от ЕС?
Ангел Вукодинов, зам.-председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите
Правителството изпълни всички свои ангажименти, които пое към зърнопроизводителите, и сме благодарни за това.
Остават обаче опасенията ни, че новите наредби и мерки по Програмата за развитие на селските райони и директните
плащания на площ все още се бавят. Голяма част от нещата трябва да се решават на държавно ниво, а нямаме никаква
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информация относно намеренията на държавата. Кога можем да очакваме да бъдат готови новите правила, наредби и
мерки за субсидиране на земеделието с европейски средства?
Нужен е закон за комасация на земята
Кирил Комитов, секретар на Съюза на земеделските кооперации
По-големите площи земеделска земя се обработват по-лесно и дават по-високи добиви. Затова и по места земеделски
стопани се договарят, но това е с временен характер. Вече е назряло времето за Закон за комасацията. Друг проблем,
който би могъл да бъде решен с помощта на държавата, е защита на производителите чрез изработване на ясен
регулаторен режим, без това да накърнява свободния пазар, но в същото време да гарантира защита на
производителите при изкупуването на продукцията им. Не на последно място е равнопоставеността между малки и
големи в бранша. Както по отношение на заплащането - защото в една кооперация механизаторът получава 2000 лв.
заплата и бива осигуряван на тази сума, докато не всеки арендатор плаща осигуровки на реалната сума, която плаща така и по отношение на обновяването на техническия парк. Мярка 121 бързо се изчерпа при отварянето й, а някои малки
не могат толкова скоро да подновят техниката си. Затова би могло да се помисли за някаква помощ от държавата в това
отношение.
Закъсняваме с мерките за периода 2014-2020
Радослав Радев, Национална лозаро-винарска камара
Кога администрацията ще бъде готова с всички документи и мерките по оперативните програми на Европейския съюз?
Има индикации, че това ще се случи през септември, но всъщност новият програмен период тече от 1 януари 2014 г.
Опасяваме се, че има вероятност новите мерки у нас да не се открият и до следващата година.

Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Труд
√ Бизнесът спря да тегли кредити
Миналата година е била най-слабата в бизнес кредитирането от около 10 години насам, сочат надзорните данни на БНБ
към 31 декември 2013 г.
За първи път от началото на кредитния бум фирменото кредитиране почти не е помръднало за цяла година. Раздадените
заеми на предприемачите са се увеличили от 38,17 млрд. лв. на едва 38,31 млрд. лв. Това прави годишен ръст от само
0,4%, или 140 млн. лв. За сравнение през всички останали години от началото на кризата бизнесът теглеше поне по 1-2
млрд. лв. нови заеми. През 2012 г. например тези кредити се увеличиха с над 2 млрд. лв., което беше ръст с около 6%.
От данните може да се направи изводът, че фирмите тотално са замразили плановете си за инвестиции, което може да се
окаже сериозен проблем за очаквания ръст на икономиката т.г. от 1,8%.
В същото време за първи път от 2009 г. насам кредитите за домакинствата нарастват на годишна база в абсолютна сума.
Увеличението е с малко под 100 млн. лв. - от 18,415 млрд. лв. на 18,503 млрд. лв., като ръстът е изцяло при
потребителските заеми. При жилищните се регистрира спад от 53 млн. лв.
Надзорната статистика включва всички отпуснати кредити, включително просрочените. Общият размер на заемите с
просрочие над 90 дни в края на 2013 г. е близо 9,9 млрд. лв., от които 8,5 млрд. лв. са загуба, т.е. по тях не е имало
плащания повече от 6 месеца. За година лошите кредити са се увеличили с 256 млн. лв., но последното тримесечие на
2013 г. се регистрира спад с 88 млн. лв.
Освен че не тегли заеми, българинът продължава да спестява. Гражданите и домакинствата у нас почти са удвоили
парите си в банките през последните 5 години на криза. От 22,17 млрд. лв., колкото са били заделените средства във
влогове в края на 2008 г., сумата е достигнала рекордните 39,25 млрд. лв. в края на 2013 г. Тази сума включва
първоначалните депозити плюс натрупаните лихви.
Само за година спестяванията са се увеличили с близо 3,4 млрд. лв. Това постижение все пак е по-ниско в сравнение с
рекордния ръст на депозитите през 2012 г. в размер на 4 млрд. лв. През 2011 г. увеличението също беше по-голямо - с 3,9
млрд. лв., което означава, че през миналата година е започнало известно забавяне на темпа на спестовността.
Вестник Капитал Daily
√ Индустрията в еврозоната набира скорост
Франция продължава да изостава от възстановяването в региона
Януари е бил най-добрият месец за индустриалните производители от средата на 2011 г., като нарастването на поръчките
е довело до първото увеличение на персонала от две години. Подобрението е водено от рязък ръст в Германия и
възстановяване в много от периферните членки на валутния съюз. Втората по големина икономика в региона - Франция,
обаче продължава да показва влошаващи се резултати, което забавя цялостното възстановяване на региона.
Ускорено възстановяване
Изготвяният от Markit индекс на мениджърските поръчки (PMI) в производствения сектор на еврозоната е нараснал до 54
пункта през миналия месец. Това представлява повишение както спрямо предварителните оценки, така и спрямо 52.7
пункта, отчетени през декември. Ниво над 50 пункта обозначава ръст на бизнес активността в сектора, като през
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изминалия месец показателят е достигнал най-високото си ниво от май 2011 г. Подиндексът на индустриалната
продукция е нараснал до 56.7 пункта, което е най-високото отчитане от април 2011 г.
"Възстановяването на производствения сектор в еврозоната набира значителна инерция през януари, като финалните
данни за региона надвишиха предварителните оценки. Вероятно най-същественото развитие е продължаващото
възстановяване в периферията", коментира главният икономист на Markit Крис Уилямсън. Производственият PMI индекс
на Германия е достигнал 32-месечен връх. Във Франция показателят е достигнал най-високото си ниво от 23 месеца, но
остава под линията на растежа от 50 пункта.
Подиндексът на новите поръчки е нараснал с най-бързия си темп от близо три години, като предприятията са започнали
да увеличават персонала си, за да посрещнат търсенето. Показателят на заетостта се е покачил до 51 пункта спрямо 49.9
през декември, като това е първото му повишаване над 50 пункта от две години. Това трябва да даде надежди за
региона, след като отчетената през декември безработица остава на рекордно високото ниво от 12%. Производителите
обаче са повишили цените на продукцията си по-малко, отколкото в последния месец на миналата година. Това може да
подхрани страховете от дефлация, които се появиха след изненадващия спад на инфлацията, отчетен от статистиката
през януари.
Свиване на дефицита
В понеделник бяха публикувани и данни от Евростат, според които бюджетният дефицит на страните от еврозоната е
продължил да се свива през третото тримесечие на миналата година, като вече доближава официалните изисквания на
Европейския съюз от 3% от БВП. Според сезонно изгладените данни дефицитът е спаднал до 3.1% от БВП за трите месеца
до септември спрямо 3.3% през второто тримесечие и 3.4% през първото.
Вестник Сега
√ Броят на пенсиите намалява, само инвалидните се увеличават
На фона на общото намаление на броя на пенсиите и на пенсионерите, инвалидните пенсии продължават да се
увеличават за поредна година, показва статистическият бюлетин на осигурителния институт за 2013 г.
Новоотпуснатите инвалидни пенсии пък почти са се изравнили с "обикновените" - за стаж и възраст.
Общо броят на пенсионерите е намалял за година с 21 876 до 2 186 570, а на пенсиите - с 16 871 до 2 670 141. Но докато
пенсионерите с пенсии за стаж и възраст намаляват с 25 066 и в края на 2013 г. са били 1 566 943, хората с инвалидни са
се увеличили с 6675. При броя на пенсиите тенденцията е същата - при отпуснатите за изпълнени общи условия има
намаление с 25 137 и те са били 1 570 947, докато при инвалидните е отчетен ръст с 6474 броя до 448 708.
В края на 2013 г. новоотпуснатите инвалидни пенсии почти са се доближили до тези за осигурителен стаж, като през
годината дори имаше периоди, в които сериозно ги изпреварваха. Заради общо заболяване са се пенсионирали 35 682, а
за осигурителен стаж и възраст - 39 652. Година по-рано съотношението е било 37 983 срещу 44 546. Отделно се
увеличават и социалните пенсии за инвалидност с 6963 броя и вече са 507 139.
През 2013 г. две и повече пенсии са вземали 483 517 пенсионери, докато през 2012 г. броят им е бил с 4951 по-нисък.
Според експерти не е нормално да има такива възможности и трябва да се търсят промени за ограничаване на този
процес.
Данните доказват за пореден път, че пенсионната реформа на ГЕРБ натовари единствено хората, които не търсят
вратички в системата за ранно пенсиониране. Докато бившите управляващи затегнаха сериозно общите условия, за
инвалидните пенсии нямаше никакви промени. Така все по-малко хора успяват да се пенсионират по нормалния ред. А
тези, които търсят начини за по-ранно излизане от пазара на труда, дори чрез решения от ТЕЛК, стават все повече.
Намеренията на ГЕРБ бяха да се оптимизира отпускането на пълни инвалидни пенсии само на хора, които не могат нищо
да работят, да се ограничат възможностите за ранно пенсиониране и на опциите за получаване на повече от една пенсия.
Но така и не се намери политическа воля да се прокарат тези промени.
ЕФЕКТ
Единствената мярка за ограничаване на ранното пенсиониране от страна на ГЕРБ беше да се вдигне изискуемият стаж за
военни и полицаи и да се въведе възраст за работещите в МО, която сегашните управляващи премахнаха. Това наистина
намали наполовина новите пенсии на хората под пагон, които обаче никога не са били сериозна част от общия брой.
През 2013 г. те са били 1696 при 3219 през 2012 г. Но тогава военните масово се пенсионираха заради въвеждането на
възраст за 2013 г., която за т.г. вече е премахната от сегашните управляващи.
investor.bg
√ Филип Гунев: От еврофондовете зависи икономическата сигурност на страната
Малко е вероятно да се постигне консенсус на предстоящия КСНС, твърди анализаторът от Центъра за изследване
на демокрацията
Успешното договаряне и усвояване на парите от Европейския съюз (ЕС) е важно не само за икономиката на България, но
и за националната сигурност. Това каза в сутрешния блок на Bulgaria On Air старши анализаторът от Центъра за
изследване на демокрацията Филип Гунев.
Той поясни, че еврофондовете играят голяма роля за икономическата сигурност на страната и от тази гледна точка е
съвсем логично президентът Росен Плевнелиев да свиква Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) именно
по тази тема.
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„Договарянето на европарите се извършваше от три правителства, а след това усвояването и управлението на тези
средства е задача за поне още няколко кабинета. Ето защо е нужен консенсус за изпълнението на заложените
приоритети. Нормално е държавният глава да влезе в ролята на обединител при разединението, на което сме свидетели
в момента“, обясни Гунев.
Той добави, че докато Плевнелиев е бил министър на регионалното развитие, е бил единственият, който е показал, че
мисли за стратегическото развитие.
„Проблемът е, че вероятно президентът няма да постигне много с това и едва ли ще се стигне до консенсус. Това
правителство, както и предишното, не успя да покаже визия за дългосрочни и ефективни промени. Отново сме свидетели
на тотална липса на дългосрочно планиране, не се търси устойчивост и няма нагласа за следване на общи политики“,
каза още Филип Гунев.
√ Планът за приходите от концесии през 2013 г. – преизпълнен
С 14,5 млн. лв. повече от планираното са постъпили в бюджета на държавата и общините от концесионни
възнаграждения, съобщават от министерството на икономиката
През 2013 година е постигнато преизпълнение на събираемостта на концесионни възнаграждения - с 14,5 млн. лв.
повече от планираното са постъпили в бюджета на държавата и общините от концесии, съобщават от Министерството на
икономиката и енергетиката.
Постъпленията възлизат на 87,5 млн. лв. при планирани 73 млн. лв. Усвоените банкови гаранции на концесионери,
неизпълняващи задълженията си, са в размер на около 784 хил. лв., докато през 2012 г. тяхната стойност е била 584 хил.
лв.
В края на 2013 г. са съгласувани 90% от предадените от концесионерите работни проекти за 2014 година. Така общо 353
годишни работни проекти отговарят на изискванията на Закона за подземните богатства. От тях 326 проекта са
съгласувани от средата на ноември до края на 2013 г. и се отнасят за дейността по добив за 2014 година, с което се
прекратява тенденцията от предишни години концесионерите да работят без одобрени работни проекти, уточняват от
министерството.
През второто полугодие на 2013 година са направени общо 231 проверки на концесионерите на място. Извършени са и
751 проверки по документи. Прекратени са 6 концесионни договора, а други 7 са в процедура по прекратяване.
Изпратени са били и 229 покани за доброволно изпълнение на задължения по концесионни договори.
Списание Мениджър
√ Инвеститорите изчакват
Борсите на развитите страни се стабилизираха през миналата седмица, като по-слабо се представяха европейските
индекси спрямо щатските книжа. Спадовете им обаче се ограничиха до 1-2%, след като вниманието на инвеститорите се
насочи от проблемите на развиващите се пазари към политиката на централните банки за стимулиране на САЩ и Европа.
Намалението на инфлацията в Еврозоната върна спекулациите, че има възможност за ново намаление на лихвите от
Европейската централна банка. Това би било по-скоро символичен знак, защото и в момента лихвата е много ниска.
Вижте още: По-малко, но по-силни долари
Фондовите пазари в Европа не реагираха с ентусиазъм на тази възможност и следваха представянето на щатските
индекси. Януари се оказа най-слабия месец за последната година, но на практика спадът на американските индекси не
може да се определи като съществен.
Изменението беше около 3% и е слабо само на фона на стабилното и постоянно покачване на акциите напоследък. За
корекция на развитите пазари е трудно да се говори. Спадовете се оказаха ограничени в рамките на няколко сесии и
незначителните изменения през миналата седмица поставят съмнения, че сътресенията на развиващите се пазари ще
имат дългосрочно отражение върху развитите борси. Дори очакваното намаление на стимулите от Федералния резерв в
САЩ не стартира осезаема корекция.
Слабите данни за поръчките на стоки с дълготрайно употреба отвъд Атлантика също не разтревожи инвеститорите. В
момента те са предпазливи, но не бързат да изтеглят печалби. Падат по-силно само отделни дружества, които
разочароват с корпоративните си новини, както стана с Apple и загубите й от близо 10%. На противоположна страна беше
Facebook, като акциите на социалната мрежа скочиха с 14% при публикуването на информацията за голямото повишение
на приходите й.
И в двата случая обаче инвеститорите се въздържаха да последват лидера. Това означава, че все още няма нагласи за
корекция или за връщане към стабилния растеж на акциите.
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