Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Национална художествена академия
√ Конкурс за изработка на пластичен проект на статуетка за награди „Икономика на светло“
Асоциация на индустриалния капитал в България обявява конкурс за изработка на пластичен проект на статуетка за
награди „Икономика на светло“.
В конкурса могат да участват кандидати от цялата страна – студенти и работещи професионално в областта, без
ограничения.
На спечелилия конкурса автор се присъжда парична награда в размер на 1 000 лева. Ще бъдат присъдени и втора и трета
награда в размер съответно на 500 и 300 лева.
Срокът за подаване на предложенията е до 17:00 часа на 26 май 2014 г.
Списание BG Предприемач
√ Национален конкурс за изработване на статуетка на наградите „Икономика на светло”
Срокът за подаване на предложенията е до 17:00 часа на 26 май 2014 г. Асоциация на индустриалния капитал в
България(АИКБ) обявява конкурс за изработка на пластичен проект на статуетка за награди „Икономика на светло“.
Пластичният проект на статуетката трябва да бъде в мащаб 1:1 и с височина до 30 см. Проектът може да е изработен от
глина или всякакъв друг подходящ за целта материал, но той трябва да предвижда и материала за същинската изработка
на статуетката (бронз, месинг, алуминий и др.). Окончателната стойност на изработката на статуетката не трябва да
надхвърля 600 лева за една бройка.
В конкурса могат да участват кандидати от цялата страна – студенти и работещи професионално в областта, без
ограничения.
На спечелилия конкурса автор се присъжда парична награда в размер на 1 000 лева. Ще бъдат присъдени и втора и трета
награда в размер съответно на 500 и 300 лева. Проектът, спечелил първа награда, подлежи на реализация, като авторът
ще бъде поканен с отделен договор и финансови условия да изработи статуетката от съответния материал. Документите
за участие в конкурса са: кратка биографична справка за кандидата, пластичен проект на статуетката съгласно условията
на конкурса и кратко писмено обяснение на авторовата концепция, заложена в изработката на проекта.
Проектите ще бъдат оценявани от жури, съставено съвместно от представители на ръководството на Асоциация на
индустриалния капитал в България и ръководството на Националната художествена академия. Срокът за подаване на
предложенията (документите заедно с пластичния проект) е до 17:00 часа на 26 май 2014 г., в Националната
художествена академия, офис на Факултета за изящни изкуства, лице за контакт Диди Спасова, 0882515114.
В 5-дневен срок журито ще разгледа и оцени постъпилите проекти. За резултата от своята работа журито ще състави
протокол, въз основа на който УС на АИКБ в 3-дневен срок ще приеме решение за определяне на печелившите
кандидати.
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени в 5-дневен срок на сайта на АИКБ – www.bica-bg.org, на сайта на проект
„Ограничаване и превенция на неформалната икономика“ – www.ikonomikanasvetlo.bg и на сайта на Националната
художествена академия www.nha.bg. В 14-дневен срок след приключване на конкурса, ще бъдат върнати проектите на
участниците, които не са спечелили.
Критериите, по които журито ще оценява, са художествени достойнства и атрактивност на предложения проект, както и
близост до идеята на наградите „Икономика на светло“.
novanews.bg
√ Колко работим и колко ни плащат?
Средно за час българинът получава под 4 евро, а шведът - 40 евро
България е в дъното на европейската класация по производителност на труда. Това показват данните на Евростат.
Заедно с румънците имаме най-негативни резултати сред държавите в Евросъюза. Отличниците са Норвегия, Люксембург
и Белгия. Трудът там е далеч по-резултатен от средните нива за континента.
Същата е ситуацията и със заплащането. Средно за час българинът получава под 4 евро, а румънецът - малко над 4 евро.
Шведите и датчаните са най-облагодетелствани с около 40 евро на час.
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Как ще ги стигнем европейците и техните доходи? Едва ли ще е лесно, тъй като заплатите у нас са над 10 пъти по-ниски от
доходите в Скандинавието, например. Мариян Илиев работи като бояджия. За час заработва около 10 лева. В Испания за
този труд би взел над 30 лева.
Втори случай. Този път компютърен специалист. У нас взима около 1000 лева месечно. Във Великобритания неговият
труд би струвал 5 хиляди евро. Крум Крумов признава, че тези пари са поносими за сам човек, ако обаче трябва да
издържа цяло семейство би му било много трудно.
Междувременно, работодателите прогнозират ръст на заплатите в реалния сектор през тази година с около 5%.
„Ръстът на доходите у нас е най-високият в ЕС. Това е така, заради ниската база и догонващото развитие”, обясни Васил
Велев от Асоциация на индустриалния капитал в България.
Според синдикатите увеличението на заплатите е възможно. Дори бил възможен и по-голям процент. Проблемът според
тях обаче е друг – в Кодекса на труда няма определен механизъм за това как се определя основната работна заплата.
Иван Нейков от Балканския институт по труда представи друга хипотеза. При криза, според него, работодателите режат
първо инвестициите в условията на труд и в квалификацията на персонала.
„Много българи отиват с отвращение на работа. Краката те водят на работа, а сърцето те дърпа обратно. Защото така се
е случило, че правиш онова, което не понасяш”, обясни той.
А истината според синдикалиста Константин Тренчев е в натиска върху работодателя и уточнява: „Просто сме си
завоювали позицията на хора, които се съгласяват с всичко и не си гонят интересите.”
А това, че у нас имаме сравнително много почивни дни през годината заблуждава. По брой заработени часове на
седмичен принцип се нареждаме сред "работливите" държави.

Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Капитал Daily
√ Взаимните фондове отново стават атрактивни
Активите им вече надхвърлят 1.2 млрд. лв., а най-динамични са промените при тези, предлагани в банките
Ниските лихви по депозитите и възстановяването на финансовите пазари направиха взаимните фондове отново
атрактивни. Данни на индустрията и "Кaпитал Daily" показват, че активите йм в България вече надхвърлят 1.2 млрд. лв.,
докато по време на най-тежките моменти от кризата бяха наполовина. Най-голяма е динамиката при схемите,
предлагани от банките, където има преливане на клиенти от депозитни към инвестиционни продукти. Сред причините за
възобновения интерес към фондовете е постигнатата от тях доходност, като в много случаи тя надвишава в пъти тази от
депозитите.
От депозити към инвестиции
По данни към 29 април активите на членовете на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) възлизат на
826 млн. лв. Предлагат се и фондове, регистрирани извън страната, които също привличат ресурс. Pioneer Investments
добавят още 146.6 млн. евро (287 млн. лв.) към пазара, а по данни на "Капитал Daily" фондовете на Schroders,
Райфайзенбанк, Пощенска банка и "Сосиете Женерал" носят още над 120 млн. лв., с което общо инвестираните средства
от местния пазар надхвърлят 1 млрд. лв. Дори и така, процентът на вложенията в такъв тип продукти е много нисък в
сравнение със средното за региона и Европа. Домакинствата в България продължават да държат над 90% от
спестяванията си в депозити, но тенденцията започва да се променя заради спада на лихвите и постиганата висока
доходност от фондовете. Според Явор Ачев, мениджър за България на Pioneer Investments, в момента се наблюдава
голямо раздвижване и това е само началото на процеса по преливане на спестителите към по-доходоносни
инвестиционни продукти, но има още дълъг път до достигане на равнищата, на които се намират съседните държави.
"Този ръст, който виждаме, е малък спрямо това, което очакваме и което се е случвало в другите страни от ЦИЕ, когато
има ясна тенденция на намаление на лихвите по депозити", коментира Ачев. Според него развитието на индустрията ще
зависи от настъпването на индивидуалните инвеститори, за което определяща ще е активността на банките, тъй като те
имат достъп до клиентската база чрез широката си клонова мрежа и финансовите си консултанти.
Според данните за дружествата от БАУД именно активите на фондовете, предлагани от банките, растат най-бързо за
последните 12 месеца (виж таблицата). До голяма степен това се дължи на доходността им, но и на нови записвания
както от нови клиенти, така и от стари, които са пренасочили част от средствата си, държани на депозити. Ясен Иванов,
ръководител "Управление на портфейли" в "ДСК асет мениджмънт", свидетелства за това. "През изминалата година се
наблюдаваха както изцяло нови за групата инвеститори, така и вече съществуващи клиенти на Банка ДСК, които да
предпочитат инвестицията в нискорискови договорни фондове пред стандартните срочни депозити", коментира Иванов.
Дилемата на този тип клиенти е свързана с по-високата доходност, която предлагат нискорисковите фондове, в
сравнение с депозитите. "Не бива да се забравя, че инвестициите в нашите фондове предлагат и ежедневна ликвидност",
добавя Иванов. Това означава, че инвеститорът може всеки работен ден да закупи или продаде дяловете си. "Това
преимущество е особено атрактивно за корпоративни клиенти, които предпочитат да инвестират оборотните си средства
във фондовете на паричния пазар, които предлагаме, вместо да ги държат по разплащателна сметка, тъй като така
получават значително по-висока доходност", каза още Ясен Иванов.
Подобно е мнението и на Бончо Иванов, портфолио мениджър в "ОББ асет мениджмънт", който не се ангажира с точни
данни каква част от хората с депозити поглеждат към инвестициите във фондове. Той разказва за случаи, в които клиенти
насочват към инвестиционни схеми цялата или определена част от сумата на депозита си. "Има и случаи, при които тази
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сума се разпределя в палитра от фондове с идеята, че клиентът запазва консервативния си статус, но внася част в някой
рисков или секторен фонд", обясни той. Според него причината за растежа при фондовете, предлагани в банки, е
достъпът до клиентска база чрез клоновата мрежа в цялата страна. "Фондовете дават допълнителен тласък за
удовлетворяване на клиентски сегмент, който стандартните продукти не успяват да покрият. Ние трябва да можем да
предложим на клиентите ни допълнителни услуги, защото в определен момент хората започват да търсят алтернативи на
добре познатите продукти", обяснява Бончо Иванов от "ОББ асет мениджмънт".
√ ЕК: Газовата зависимост на България е бреме за растежа
Потреблението също може да се окаже по-слабо от очакваното заради нестабилния пазар на труда, предупреждава
Брюксел

През последните две години икономиката на България се стабилизира, като очакванията са през тази и следваща тя да се
засили и икономическият ръст да достигне съответно 1.7 и 2%. Въпреки това рискове пред развитието в страната има и те
са в зависимостта на България от руските газови доставки, което може да се превърне в бреме за икономическия растеж
в случай на прекъсване на вноса. Освен това вътрешното потребление може да се окаже по-слабо от очакваното заради
нестабилния пазар на труда.
Това сочи публикуваната в понеделник пролетна икономическа прогноза на Европейската комисия (ЕК). Брюксел запазва
очакванията си за ръста на брутния вътрешен продукт (БВП) на страната през тази година, като те са почти колкото тези
на Международния валутен фонд от 1.6%. Наскоро българското правителство повиши своята прогноза за растежа до 2.1%
с аргумент, че се очакват по-силни инвестиции.
Пазарът на труда остава слаб
След четири години на неблагоприятни тенденции на пазара на труда безработицата достигна връх през 2013 г.,
обхващайки около13% от населението в трудоспособна възраст. Заетостта също спада основно заради негативната
демографска тенденция, пише в доклада на Брюксел. Авторите посочват, че застоят в секторите на производството и
строителството е бил донякъде компенсиран от добрите реколти през 2013 г. в селското стопанство, което е увеличило
заетостта в този сектор. Комисията предвижда известно стабилизиране на пазара на труда до 2015 г., но пък
безработицата ще се свие незначително до 12.5%, защото много от безработните имат трудности с връщането на пазара
на труда.
За неоптимистичната ситуация на пазара на труда със сигурност не помага и замразена от правителството на Пламен
Орешарски пенсионна реформа, която трябваше да доведе до постепенно повишаване на пенсионната възраст в
близките няколко години. Брюксел отдавна настоява за увеличаване на възрастта за пенсиониране, за ограничаване на
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ранното пенсиониране за определени икономически сектори, както за затягане на контрола върху отпускането на
инвалидни пенсии.
Несигурното потребление
Увереността на потребителите се засилва, но все още не се трансформира в по-високо потребление. През 2013 г. то дори
се сви с около 2% въпреки повишената покупателна способност на домакинствата в резултат на увеличение на пенсиите
от над 9% през април 2013 г. и на ръста на заплатите на фона на дефлация, пише в доклада. Последните данни за
търговията на дребно все пак носят известен оптимизъм, че потреблението постепенно ще се възстанови през тази и
следващата година.
Заедно с това ще нараснат и цените. От лятото на 2013 г. в България има дефлация, която е следствие както на
предпазливото поведение на потребителите, така и на спада на цените на вноса, което отразява глобалната тенденция за
по-ниски цени на енергийните и хранителните продукти. Изключително добрата реколта през миналата година също
оказа влияние за цените на храните. Освен това правителството понижи и някои административно определяни цени
(най-видимо - в енергетиката), пишат авторите на доклада. Те отбелязват, че очакванията са инфлацията постепенно да
се завърне към края на 2014 г. и през 2015 да достигне 1.2%, тъй като гореизброените ефекти ще отстъпят на очакваното
засилване на вътрешния пазар.
Доза оптимизъм
Като цяло инвестициите - както частните, така и публичните, също се очаква да се възобновят през 2014 и 2015 г., отчасти
благодарение на ускореното усвояване на средствата от ЕС. Ръстът на инвестициите трябва да бъде подпомогнат и от
относително силния финансов сектор, който натрупа ликвидност на гърба на увеличените вътрешни депозити през
последните няколко години. Освен това лихвените проценти както по нови кредити, така и за депозитите спаднаха, което
означава подобрение в условията за кредитиране и достъпа до кредити, пише комисията.
Износът ще продължи да расте с умерени темпове през 2014 г. и 2015 г. заради възстановяването на ЕС като цяло, но
заедно с това ще се засили и вносът заради възстановяването на вътрешното потребление и като цяло
външнотърговският баланс ще остане отрицателен.
√ Швейцария и Сингапур вече ще разкриват банкова информация на данъчните
Споразумението ще влезе в сила не по-късно от септември 2017 г.
Швейцария и Сингапур се присъединиха във вторник към увеличаваща се група държави, които се споразумяха да си
обменят данъчна информация. Според Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) това е голям
пробив за намаляване на банковата тайна в света.
Споразумението, подписано досега от 47 държави, предвижда цялата финансова информация да се споделя между
правителствата. Това включва състояние на банковите сметки на данъкоплатците, дивиденти, приходи от лихви и
продажби, на базата на които се изчисляват приходите от капитали.
"Това очевидно е краят на злоупотребата с банковата тайна с цел неплащане на данъци", каза през журналисти
директорът на ОИСР по данъчните въпроси Паскал Сен-Аман. Това означава също, че правителствата реално могат да
оценяват данъците, които им дължат хора, опитващи се да ги скрият в други юрисдикции."
Подписаната във вторник декларация не съдържа дата за влизане в сила на споразумението, но предишните членове на
това споразумение (с изключение на Люксембург) искат такава информация да започне да се събира от 31 декември
2015 г. и системата да заработи на пълни обороти до септември 2017 г.
Натискът от САЩ
Reuters коментира, че макар други държави да са станали част от мрежата за автоматична размяна на подобна
информация, включването в нея на Швейцария и Сингапур е голяма крачка в борбата с укриване на доходи, засилена
заради глобалната финансова и икономическа криза. Заслуга в това отношение има натискът на Вашингтон. Някои от над
300-те частни банки в Швейцария вече приеха да работят с американското правителство, опитващо се да открие богати
граждани на САЩ, скрили доходите си в алпийската страна.
Швейцария продължава да бъда най-големият по размер на активите офшорен център в света с близо 2 трилиона долара
в банките. Но Сингапур не изостава много зад нея и проучване от 2013 г. показа, че финансови експерти прогнозират
малката азиатска страна скоро да надмине швейцарските банки по привлекателност.
Със споразумението от вторник ОИСР опрости и общите стандарти за размяна на финансови данни, които 34 държави членки на организацията, и още 13 извън нея, включително Каймановите острови и остров Джърси, приеха да прилагат.
Очаква се списъкът на присъединилите се да се увеличава, защото страните от Г-20 заплашиха със санкции финансови
центрове, които продължават да поддържат плътна банкова тайна за клиентите си. Появата на своеобразен черен
списък, съставен от ОИСР, се очаква да е факт до края на 2014 г.
От финансовите компании ще се изисква също така да идентифицират крайния бенефициент на т.нар. подставени
компании, тръстове и подобни юридически лица, целящи да прикриват конкретното физическо лице, което трябва да
плати данъци.
Позицията на швейцарските банки
Споразумението бе подписано на ниво министри в централата на ОИСР в Париж. Асоциацията на швейцарските банки
заяви в специална декларация, че сделката е планирана от една година насам и не е изненада за банковата система на
страната. "Банките на Швейцария желаят да приемат автоматичната размяна на информация заедно с другите финансови
центрове, когато става дума за използването на тази информация единствено за целите на данъчните администрации",
се казва в текста.
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Банките в Швейцария заявяват още, че разчитат на реципрочна обмяна на данни, както и да се намерят "честни и
стандартни за всички държави решения" за случаите на укриване на доходи от миналото.
Според Financial Times собствениците на депозити в Швейцария вече са преместили част от средствата си в страни като
Панама или Дубай, но въпреки това редица европейски правителства очакват да получат милиарди евро дължими
данъци, като предложат специални схеми. КАПИТАЛ Daily
√ Брюксел очаква постепенно икономическо възстановяване
Подобрението обхваща и най-засегнатите от кризата членки.
Европейската комисия (ЕК) прогнозира, че икономическото възстановяване ще се засили през тази и следващата година
и ще се разшири дори към най-засегнатите от кризата държави. Брюксел обаче предупреждава, че твърде ниската
инфлация и сътресенията в отношенията с Русия създават рискове за икономическата стабилизация.
В публикуваната тази седмица пролетна икономическа прогноза на ЕК се изтъква, че през последните месеци
потребителското и бизнес доверието се подобряват и като цяло индикаторите се задържат на нива, подкрепящи
сценария за постепенното възстановяване в целия Европейски съюз. Очакванията са ревизирани минимално спрямо
последната зимна прогноза за икономическите перспективи. ЕК очаква през тази година реалният ръст на брутния
вътрешен продукт да достигне съответно 1.6 и 1.2% в ЕС и еврозоната. През 2015 г. се предвижда засилване на
икономическия растеж до 2% и 1.7% в двете зони.
Вътрешно търсене
"Очаквано вътрешното търсене се засилва, а наследството на икономическата криза – задлъжнялост, дисбаланси,
несигурност и финансова фрагментация – постепенно отшумява", се заявява в прогнозата. ЕК изтъква, че условията на
трудовия пазар също са започнали да се подобряват, което трябва да доведе до спад на безработицата в повечето страни
членки, макар и много бавен.
Дефлационните тенденции от последните месеци са накарали еврокомисията да понижи очакванията си за
средногодишната инфлация спрямо зимата. Според новата прогноза потребителските цени в ЕС и еврозоната ще
нарастват със съответно 1% и 0.8% през 2014 г. и 1.5 и 1.2% през 2015 г.
Брюксел очаква регионалните разлики в икономическото възстановяване да се стеснят, като през тази година само за
Кипър и Словения се очаква спад на БВП. През 2015 г. прогнозите са всички членки на ЕС да се върнат към икономически
растеж. "Ребалансирането на европейските двигатели на растежа е потвърдено от данните, че вътрешното търсене
задминава износа като главен фактор", заявяват от ЕК. Макар засилването на вътрешното търсене да остава умерено, то
е подхранвано от всички частни и публични компоненти. Очаква се значително засилване на инвестициите, особено в
оборудване, предвид подобряващите се условия за бизнес на фирмите. Въпреки стабилизирането банковото
кредитиране остава слабо.
Рисковете остават
Според прогнозата рисковете за икономическото възстановяване са станали малко по-балансирани, но все още са
способни да помрачат перспективите. Като основен риск се посочва отказът или частичното прилагане на нужните
структурни, фискални и институционални реформи както от страните членки, така и на европейски ниво. Други проблеми
могат да възникнат от забавения икономически растеж на нововъзникващите пазари и геополитическото напрежение
между Запада и Русия.
ЕК отбелязва, че глобалният икономически растеж все повече се подхранва от подобрението в развитите икономики,
най-вече САЩ. Брюксел прогнозира, че световният БВП ще нарасне с 3.5% през тази година и 3.8% през следващата, след
като през 2013 г. се покачи само с 2.9%.
√ Агроминистерството планира да одобри проекти над бюджета по рибарската програма
Мярката се налага заради бавния темп на усвояване на средствата.
Земеделското министерство планира да наддоговори средствата по най-атрактивните мерки от рибарската програма
като мярка срещу изключително ниския темп на усвояване на парите. Това става ясно от проекторешение на
ведомството, публикувано на сайта му. Към момента разплатените средства по най-малката европейска програма са
малко над 30%, което я прави с най-лошо изпълнение сред всички. Ново наддоговаряне
През март миналата година тогавашното правителство взе решение да наддоговори (да одобри заявления с по-висока
обща стойност от заложения бюджет) по няколко схеми за финансиране - за инвестиции в аквакултури, акваекологични
мерки, преработка на риба, колективни дейности и промоционални кампании. Въпросното наддоговаряне беше за 40%
над бюджетите, предвидени по схемите, като за всяка от тях беше описана и конкретна сума. Според сегашното
предложение на агроминистерството допълнителното договаряне трябва да бъде разширено. Така то ще се отнася не
само за тези четири мерки, а и за две от т.нар. оси на програмата - "Аквакултури и риболов" и "Мерки от общ интерес",
които включват и други схеми за финансиране. Отделно от това при промяна на финансовия план сумата може да бъде
увеличена.
Слабо изпълнение
Допълнителното договаряне на повече проекти от бюджета на конкретната схема е последният опит да се спасят от
загуба средства по програмата. Договарянето по нея може да става до края на май, а разплащането - до края на
следващата година. До момента усвоените пари са около 30% от отпуснатия от ЕС бюджет. Изчисленията на
земеделското министерство показват, че ако всички договорени проекти по програмата бъдат изпълнени, усвояването
ще достигне 124.4 млн. лв., или около 60%. Така България със сигурност би загубила поне 40% от парите. В мотивите към
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решението е записано, че в последните години има сериозен проблем с изпълнението на проектите, тъй като част от
фирмите не успяват да уредят съфинансиране и съответно искат анулиране на проекта си.
Програмата за рибарство трябваше да тръгне през 2007 г. с бюджет от малко над 200 млн. лв., но заради
административни неуредици това не се случи. Тя започна да действа едва през 2010 г., когато най-после предложената
програма получи т.нар. оценка за съответствие от Брюксел. Това беше и първата програма, която още през 2012 г. загуби
пари заради ниско усвояване.
√ Софтуер следи за енергийната ефективност във фирмите
Energy Made to Measure e най-новата информационна кампания на Европейската асоциация за облекло и текстил
EURATEX, която ще продължи до 2016 г. Инициативата цели да информира малките и средните предприятия как поефективно да използват електроенергията, тъй като секторът е сред най-енергоемките.
Началото на кампанията е подкрепено от два европейски проекта - SESEC, съфинансиран от програма «Интелигентна
енергия Европа», и Artisan, съфинансиран от Седма рамкова програма на ЕС за научни изследвания, технологично
развитие и демонстрационни дейности.
Energy Made to Measure обединява информация, иновативни решения и резултати от успешни действия в областта на
пестенето на енергия и ги предоставя безплатно на всички компании, обясни Мариана Манолова от Sophia Analytica асоцииран консултант в проекти, анализи и консултации за сектор "Облекло и текстил".
Платформата предоставя не само връзки към най-добрите фирмени практики, но и специални софтуерни инструменти,
които дават възможност за обучение и самооценка на необходимите разходи и резерви в производството. Платформата
съдържа също новини за срещи и събития в Европа, както и връзка с група за бърз достъп и разпространение на найновата информация по темата.
В България предстоят два обучителни семинара по енергийна ефективност, които ще се проведат на 15 май в "Пирин
текс" - Гоце Делчев, и на 6 юни в "Крис фешън индъстрийс" - Ловеч. Участието на фирмите ще бъде безплатно и те ще
могат да получат информация за новия софтуерен инструмент за енергийна ефективност в производството на облекло,
съобщи Манолова. Той е разработен след анкета с представители на предприятията в сектора. С помощта му фирмите
могат да оценяват онлайн своята енергийна ефективност, да се сравняват с други и да предприемат мерки за намаляване
на енергийните си разходи.
Софтуерът и се състои от три раздела, които позволяват на предприятията да следят и управляват своите енергийни
разходи на месечна база. Необходимо е еднократно попълване на изискваната информация и след това само месечно
актуализиране, съветват от Българската асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил. Засега се
използва само пилотна версия и се очаква обратна връзка от компаниите.
√ Инфлацията в еврозоната нарасна по-малко от очакваното
Потребителските цени са нараснали с 0.7% през април на годишна база, но остават далеч от целта от 2%
Потребителските цени в еврозоната нараснаха с по-малко от очакваното през април, показват предварителните данни на
Евростат. Годишната инфлация се покачи от 4-годишното дъно през март, но остава прекалено ниска. Това от своя страна
може да окаже натиск върху Европейската централна банка (ЕЦБ) да предприеме мерки за овладяване на опасността от
дефлация. Според Европейската комисия обаче такава вероятност става все по-малка. В пролетната си прогноза за
икономиката на еврозоната и ЕС от понеделник Брюксел все пак отбелязва, че ръстът на цените ще бъде по-малък от
очаквания за тази и следващата година заради скъпото евро и бавното възстановяване от кризата.
Годишната инфлация в еврозоната е била 0.7% през април, след като през март спадна до 0.5%. Средните прогнози на
анкетирани от Reuters икономисти бяха за повишение на показателя до 0.8%. Април е седмият пореден месец с
инфлация под 1%.
Далеч от целта
Хармонизираният индекс на потребителските цени, който не измерва тези на храните, алкохола, тютюневите изделия и
енергията, нарасна с 1% след покачване от 0.7% през март. И двата показателя обаче продължават да бъдат много под
поставената от ЕЦБ цел от малко под 2%, като отразяват все още лошото състояние на икономиката след дългата рецесия
и високата безработица.
Данните на Евростат показват, че през април е бил отчетен по-малък спад на енергийните цени, но поскъпването на
храните, алкохола и тютюневите изделия е било по-слабо спрямо предходния месец, което означава, че европейците
нямат желание да харчат, докато икономическият растеж остава крехък.
ЕЦБ все още се въздържа от нови мерки
ЕЦБ определя тенденцията на намаляването на инфлацията като опасна. През последните няколко месеца анализаторите
очакват финансовата институция да предприеме нови мерки, след като през миналата година понижи основния си
лихвен процент до рекордно ниското ниво от 0.25%.
Представители на банката няколко пъти заявиха, че тя е готова да предприеме и по-неконвенционални мерки, за да
противодейства на дефлационния натиск. Сред обсъжданите варианти са въвеждане на отрицателни лихви по
депозитите, както и количествени улеснения под формата на целеви покупки на активи.
Засега обаче управляваната от Марио Драги институция не вижда конкретна заплаха от дефлация. Според негови
предишни изказвания има два основни фактора, които могат да доведат до нови мерки – влошаване на средносрочната
перспектива за инфлацията и неоправдано затягане на краткосрочните парични пазари. Очакванията на ЕЦБ са
инфлацията в еврозоната да се покачи до 1% през тази година и до 1.5% през 2016 г.
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Последната прогноза на Европейската комисия от понеделник е още по-негативна - 0.8% годишна инфлация при 1.3%
през 2013 г. Февруарската прогноза беше за инфлация от 1% през тази година.
√ Разширяването на ЕС е повишило значително средния БВП на човек
Нараства значението на икономиките на страните от Централна и Източна Европа, се посочва в анализ на
Raiffeisen Research
Разширението на Европейския съюз (ЕС) през 2004 г. с 10 страни от Централна и Източна Европа е история на успеха,
показва анализ на Raiffeisen Research десет години след събитието.
"Въпреки че това беше най-голямото разширяване в историята на ЕС по отношение на броя на новите страни членки и
население, то добави само 4.8% към общия БВП на ЕС. Независимо от това разширяването беше от огромно значение за
икономическото развитие на петте нови централноевропейски страни членки", каза Гюнтер Дойбер, ръководител
"Изследвания облигации и валута в ЦИЕ" в Raiffeisen Bank International.
"Разделението Изток-Запад" в ЕС вече е остаряло понятие
Делът на петте централноевропейски държави в общия БВП на ЕС нарасна от 4.2 % през 2004 г. до 5.7% през 2013 г., се
казва още в анализа. Средният БВП на човек от населението (на база паритет на покупателната способност) в
централноевропейски страни членки в сравнение със средния за ЕС е нараснал с 12 процентни пункта от 2004 г. насам.
Също така делът на региона на централноевропейски страни членки в износа на ЕС на световния пазар се е повишил от
6.2% през 2004 г. до 9.7% през 2013 г. Други индикатори като ниските нива на безработицата, стабилните позиции на
публичния дълг, относително стабилните рейтинги на държавите и развитието на банковия сектор също потвърждават
високата степен на устойчивост през този цикъл в големите централноевропейски икономики и качеството на растежа в
региона.
"Тъй като 80% от регионалния БВП в централна Европа идва от Полша, Чехия и Словакия, скорошните икономически и
политически сътресения в Унгария и Словения имаха сравнително слабо влияние върху цялостната история на успеха в
региона. Предвид стабилните резултати не е изненадващо, че финансовите пазари оценяват повечето страни от
Централна Европа доста близо до така наречените основни страни от еврозоната. Предвид казаното 10-ата годишнина от
разширяването на ЕС в Централна Европа трябва да доведе до изоставяне на мисленето в посока на "разделение ИзтокЗапад" в рамките на ЕС", обобщава Дойбер.
Австрия печели като водещ инвеститор в Централна Европа
В абсолютно изражение австрийската икономика е един от най-големите инвеститори в Централна и Източна Европа
(ЦИЕ) и в Централноевропейския регион. Австрия представлява около 13% от общите преки чуждестранни инвестиции от
западноевропейските страни в Централна Европа, докато делът на Германия възлиза на 20%, се посочва в анализа.
Търговията с Австрия представлява около 4% от търговския обмен в целия Централноевропейски регион, с особено
висока степен на участие на съседните й държави – Чехия, Словакия, Унгария и Словения. В банковия сектор
относителната позиция на Австрия е още по-силна, отколкото в реалната икономика, тъй като в региона на Централна
Европа австрийските банки представляват около 20% от общите банкови експозиции на западните банки в сравнение с
дела на германските банки – 14%.
Актуалните прогнози за увеличение на БВП в централноевропейския регион от 2.5% (2014 г.) и 2.8% (2015 г.) са не само
доста над средното за ЦИЕ (1.2% през 2014 г. и 2% през 2015 г.), но са и значително по-високи от прогнозите за растеж за
Еврозоната (съответно 1.5 и 2%).
Вестник Труд
√ Влоговете надминаха 40 млрд. лв.
Влоговете на домакинствата в банките надхвърлиха психологическата граница от 40 млрд. лв. и в края на март са общо
40,3 млрд. лв., показва статистиката на БНБ. За три месеца хората са спестили нови 1 млрд. лв., като близо половината от
тази сума е дошла от изплатените от банките лихви.
40 млрд. лв. е приблизително половината от годишния брутен вътрешен продукт на България. Общо депозитите на
домакинствата и бизнеса в банките възлизат на 63,4 млрд. лв. Това е с около 6 млрд. лв. повече от раздадените им
кредити. Това показва, че в резултат на кризата и бума на спестяванията кредитите за частния сектор у нас вече могат да
се финансират изцяло от местни спестявания.
За една година депозитите на домакинствата са се увеличили с 3,6 млрд. лв., сочат още данните на централната банка.
Според икономисти продължаващият висок темп на спестяванията е сигнал, че гражданите все още се страхуват от
кризата и предпочитат да заделят парите си настрана. Заради огромния приток на ресурс към банките доходността по
влоговете непрекъснато намалява и в края на март средната лихва по новооткритите спестявания до една година в
левове е паднала до 3,33%.
Междувременно печалбата на банките от основната им дейност е започнала да се възстановява. За първото тримесечие
нетният доход от лихви на трезорите се е повишил с 28 млн. лв. спрямо същия период на 2013 г. след продължителни
периоди на спадове. Печалбата на системата също нарасва чувствително и е в размер на 224 млн. лв., което е с 56 млн.
лв. повече спрямо 31 март 2013 г. Капиталовата адекватност на системата се повишава до 20,42%, но това се дължи на
новия начин на изчисляването заради новите нормативи на европейско ниво.
НОВ СПАД НА ЗАЕМИТЕ
Пазарът на кредити за граждани остава замрял и през 2014 г. За първите три месеца експозициите на дребно са
намалели с 80 млн. лв. и към края на март достигат 18,4 млрд. лв.
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Свиването е изцяло в сегмента на потребителските заеми - със 141 млн. лв. То може да се дължи не толкова на слабо
търсене, колкото на поредно изчистване на балансите на трезорите от несъбираеми вземания.
В жилищния сегмент има леко раздвижване след Нова година, като там се регистрира ръст от 60 млн. лв.
След почти нулевия ръст на бизнес заемите през 2013 г. от януари насам се забелязва съживяване и на този пазар. Ръстът
на корпоративните кредити за три месеца е с близо 460 млн. лв. до 38,8 млрд. лв.
Проблемните заеми продължават да намаляват, като през първото тримесечие размерът им се свива с нови 234 млн. лв.,
съобщават още от БНБ.
Вестник 24 часа
√ Безработицата у нас през март остава 13,1 на сто
Безработицата у нас през март остава 13,1 на сто, показват данни на Евростат.
Без препитание са били 443 хил. българи.
В сравнение с февруари няма промяна и при младежката безработица, която остава 28,3%.
Безработицата у нас през март остава 13,1 на сто, Строят обход на “Тракия” към курортите преди Бургас Фирмите трябва
да подадат декларации за условията на труд Даниела Бобева ще участва в годишната среща на ЕБВР.
√ Министър Греков: Животновъдството излиза от сивия сектор
Животновъдството излиза от сивия сектор, каза министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков по време
на Третия Национален събор на овцевъдите край Петропавловския манастир.
Tой посочи, че през тази година овцевъдите отново не са достатъчно удовлетворени от цените на агнешкото месо.
„Един от овцевъдите, с които се срещнах скоро, сподели, че е продал 500 агнета за 1 час с фактура, след което веднага е
получил парите, това е начин да се излезе, поне част от животновъдството от сивия сектор”, посочи министър Димитър
Греков.
Непосредствено след Великден се състояла среща с Асоциацията за модерна търговия, къде са включени голяма част от
търговските вериги.
През май месец ще бъдат направени 4 основни срещи: първата ще бъде със зеленчукопроизводителите и търговските
вериги, втората е между месопроизводителите и веригите, третата млекопроизводителите и веригите и четвъртата е с
хлебопроизводителите.
„Ще дадем възможност на нашите производители на селскостопански продукти да се включат директно във веригите и
вратата за тях е отворена, но нямаме достатъчно количество и качество, както по постоянни доставки, с които да бъдат
снабдявани веригите”, посочи министър Греков.
По думите му,търговските вериги са готови да изнасят българска продукция в техни магазини в чужбина. Министърът
изказа мнение, че е необходим нов вид обединение, където българските производители да бъдат организирани така, че
да представят по-голямо количество, по-качествена и по-добре опакована селскостопанска продукция.
Вестник Преса
√ Без тайни клаузи в договорите на веригите
Глоби до 10% от оборота или до 100 000 лв. заплашват нелоялните продавачи,
След промените големите търговски вериги няма да могат да извиват ръцете на фирмите със забрани да продават
стоките си и на други търговци, ако са влезли във веригите, увери Румен Гечев. Ще им е забранено и да измислят такси,
които не са свързани с конкретни услуги (входни, за различни чествания и турнири). Няма да има и необосновано
прехвърляне на риска от веригите към производителите. В момента масова практика била, ако определена стока не е
продадена, ден преди изтичане на нейния срок на годност да бъде връщана на производителя, за да си я бракува.
Промените предвиждат този тип отговорност солидарно да се поделя между двете страни.
При нарушаването на тези нови правила и на останалите от Закона за конкуренцията големите вериги ще плащат глоби.
Предвидено е те да са до 10% от оборота на стоката, за която хипермаркетът е бил хванат в крачка. Ако магазинът е нов и
все още няма оборот, депутатите предвиждат санкция до 100 000 лв.
Големите търговски вериги с оборот над 100 млн. лв. ще публикуват на интернет страниците си типовите договори и
общите условия, които предлагат на българските производители. Те ще се одобряват от Комисията за защита на
конкуренцията и потребителите. Това ще важи само за обектите, които търгуват с хранителни стоки.
Създава се Национален консултативен съвет, който внимателно ще оглежда всички клаузи от договорите и ще осигурява
условия за равнопоставеност. Към него ще действа и помирителна комисия, която Румен Гечев определи като търговски
омбудсман.
√ Ще се пенсионираме без да спираме работа
В момента, за да го направим, трябва да достигнем определените стаж и възраст
Ще се пенсионираме без да спираме работа. В момента, за да се пенсионираме, трябва да достигнем определените стаж
и възраст, а също така да прекратим трудовия си договор.
Заради това допълнително условие България е на път да загуби дело в Съда на ЕС в Страсбург, съобщава бТВ. Основният
адвокат по делото, заведено от българка, твърди, че условието да спрем работа, за да получим пенсия, противоречи на
двете основни европейски свободи - на движение на хора и на предоставяне на услуги.
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В становището си до съда правителството ни също признава, че условието противоречи на европейското право, и е
готово да го отмени. „Имаме готовност веднага да предприемем съответните законодателни промени, което ще улесни
много хората при ползването им на правото на пенсия", посочва Добринка Бонева от Министерство на труда и
социалната политика.
Вестник Стандарт
√ Гърци инвестират у нас заради плоския данък
Плоският данък в размер на 10% се явява един от основните фактори, които привличат гръцки инвестиции у нас. Това
стана ясно от думите на Домостенис Стоидис, гръцки посланик в България. "Доколкото зная, а аз съм от 7 месеца в
България, няма гръцки фирми, напуснали страната, а много нови фирми се опитват да се установят тук. Един от основните
фактори, които привличат гръцките инвеститори тук, е плоският данък, както и близостта на страната до Гърция, разбира
се". Това коментира Стоидис пред Bulgaria On Air. По думите му напливът на гръцки фирми към България допринася за
развитието на родната икономика и по-конкретно в сферата на туризма. "Знам, че има доста гръцки фирми в Банско",
посочи гъркът.
Според него енергетиката също е точка на общите интереси на България и Гърция. Двете страни са много ентусиазирани
да изградят нова междусистемна газова връзка - между Комотини и Стара Загора, допълни Стоидис. По думите му тя
трябва да бъде готова през 2016 г. Планира се и изграждането на терминали за втечнен газ, чрез които ще може да се
получава суровината от Азербайджан и Катар, допълни Стоидис.
В Банско крият 40% от туристите
30-40% от туристите в Банско се крият и за престоя им не се плаща туристически данък, защото тези гости отсядат в
апартаментни комплекси. Хотелиерите в курорта настояват за спешни законови промени, с които дейността на
апартаментните комплекси да излезе на светло. В момента всеки блок може да стане хотел по сегашните разпоредби,
жалват се собственици от зимния център. Те заявиха, че са готови и на протести, тъй като събраният през миналата
година туристически данък от 550 000 лв. се формира единствено от тях. Комплексите с апартаменти работят
полулегално, не плащат такси и данъци и това им помага да подбиват цените, като в същото време предлагат и ниско
качество, обясни председателят на Съюза на туристическия бизнес в Банско Малин Бистрин.
√ ЕК: Очаква се БВП за България да стигне 1.7% за 2014 г.
Безработицата трябва да продължи да спада (до 10,1 % в ЕС и 11,4 % в еврозоната през 2015 г.)
Възстановяването на икономиката в Европейския съюз може да продължи от пролетта, след като успя да излезе от
рецесията преди година. Това съобщиха от Европейската комисия (ЕК).
През 2014 г. растежът на реалния БВП се очаква да достигне 1,6 % в ЕС и 1,2 % в еврозоната и да продължи да нараства и
през 2015 г., като достигне съответно 2,0 % и 1,7 %. Прогнозата за България предвижда растеж на БВП от 1.7% за 2014 г. и
2.0% за 2015 г.
При изготвянето на прогнозата основополагащо беше допускането, че договорените мерки на политиката в
икономическата област ще бъдат изпълнявани от държавите членки и ЕС, като те ще доведат до необходимите корекции,
обясняват от комисията.
"Дефицитът намалява, наблюдаваме активизиране в инвестициите и подобрение на ситуацията със заетостта — нещо
много важно. Непрекъснатите усилия за реформа в държавите членки и в самия ЕС дават резултати. Настоящата
структурна промяна ми напомня за мащабните промени, направени от държавите в Централна и Източна Европа през 90те години и след това във връзка с присъединяването им към ЕС точно преди 10 години. Техният опит е доказателство за
това колко е важно да се подемат структурни реформи на ранен етап и работата по тях да не прекъсва независимо от
предизвикателствата по пътя до крайната цел. В този смисъл не бива да отслабваме усилията си за създаване на повече
работни места за европейците и за увеличаване на потенциала за растеж", каза Сийм Калас, заместник-председател на
Комисията, цитирана от БГНЕС.
Очаква се търсенето на вътрешния пазар да се превърне в основен двигател на растежа за прогнозния период. Разходите
на потребителите постепенно ще подпомогнат растежа, тъй като реалните доходи нарастват вследствие на по-ниската
инфлация и стабилизирането на пазара на труда. Активизирането на инвестициите — например в областта на
оборудването и строителството — ще продължи да подпомага растежа. Ролята на нетния износ се очаква да намалее
през прогнозния период. Такова постепенно засилване на икономическия растеж е било характерно и за предишни
възстановявания след сериозна финансова криза. Макар условията за получаване на финансиране като цяло да са
благоприятни, продължават да се наблюдават значителни разлики между отделните държави членки и между
дружествата с различен размер, става ясно от данните на ЕК.
Условията на пазара на труда започнаха да се подобряват през 2013 г. Очаква се да бъдат създадени повече работни
места, а безработицата да продължи да спада (до 10,1 % в ЕС и 11,4 % в еврозоната през 2015 г.). Данните показвта
обаче, че най-вероятно инфлацията ще остане ниска, както в ЕС (1,0 % през 2014 г., 1,5 % през 2015 г.), така и в еврозоната
(0,8 % и 1,2 %).
През последните години дефицитът по текущата сметка на по-уязвимите държави членки бе намален в резултат на
непрекъснатото повишаване на ценовата им конкурентоспособност. През 2014 г. и 2015 г. в някои от тези икономики се
очаква да се наблюдава излишък. Продължава да намалява дефицитът на сектор "Държавно управление". Така през 2014
г. ще има спад до около 2½% от БВП както в ЕС, така и в еврозоната. Съотношението на дълга спрямо БВП ще се достигне
почти 90 % в ЕС и 96 % — в еврозоната, преди да намалее през следващата година.
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От ЕК обясняват, че най-големият риск за перспективите за растеж си остава нова загуба на доверието поради застой на
реформите. Освен това се усеща нарастване на усещането за несигурност относно условията отвън. Предприемането на
още смели структурни реформи може да доведе до по-бързо от предвиденото възстановяване, смятат експертите.
Макар настоящите ценови тенденции да отразяват както външните фактори, така и извършващите се в момента процеси
на корекция, твърде дълъг период на ниска инфлация също може да крие рискове. Постепенно увеличаващото се
възстановяване обаче, което е все по-широкообхватно, ще намали тези рискове, сочи доклада на ЕК.
Вестник Сега
√ Младежите и хората над 50 г. ще имат по-лесен достъп до европарите
Облекчени процедури за малките проекти и ваучери за обучения са предвидени в новата програма "Иновации и
конкурентоспособност"
Енергийните обследвания на сгради и малките ВЕИ инсталации ще бъдат финансирани с приоритет от програма
"Иновации и конкурентоспособност" в новия програмен период.
Младежите до 29 г. и хората над 50 г., които започват свой собствен бизнес, ще бъдат подпомагани приоритетно при
кандидатстването им за европари. Бонус точки при оценката на проектите ще получават и жените предприемачи, както и
хората с увреждания. Това е записано в проекта на новата програма "Иновации и конкурентоспособност", с която "Сега"
разполага.
Малките проекти с праг на съфинансиране до 50 000 евро ще минават опростена процедура по оценка, изпълнение и
отчет. Предвижда се и отпадане на изискването за банкови гаранции за извършване на авансови плащания в случаите, в
които рискът от неизпълнение на проекта се оценява като нисък. Както "Сега" писа, приоритетно ще бъдат подпомагани
фирми от Северозападния регион на страната, но все още не е ясно какво ще им носи повече точки. Един от вариантите е
те да участват в проектите с по-ниско съфинансиране, отколкото останалите. Така, ако в момента за закупуването на
машина те трябва да дадат 20% от стойността й, този процент може да бъде намален на 10.
В проекта се отбелязва, че България попада в групата на страните "плахи иноватори", чието представяне е с повече от
50% под средното ниво за ЕС. Нещо повече - страната ни отново е на опашката по изобретения, макар да е на първо
място по скорост на интернет. Това бе затвърдено и от последния годишен доклад "Иновации БГ", в който България е
класирана като "европейски тигър" по интернет покритие и достъп до бърза мрежа, но като двойкаджия по държавно
финансиране на изобретенията.
По програмата ще се отпускат пари и за енергийни обследвания и одити на сградите. Ще се плаща и за поставянето на
малки ВЕИ инсталации. От проекта е отпаднала идеята за раздаване на ваучери за иновации, която бе лансирана от
бившия икономически министър Делян Добрев. Целта бе да не се финансират проекти за изобретения, чийто по-късен
смисъл е неясен, а фирмите да си поръчват продукти, от които наистина се нуждаят. Ваучери все пак ще има, но един от
вариантите е те да се дават за обучение на персонала. Схемата вече е отработена с програмите на Агенцията по заетостта
"Аз мога" и "Аз мога повече", по които хората получаваха ваучер за езиково или професионално обучение в размер на
съответно 700 лв. и 1800 лв.
Освен стандартните идеи за производство и иновации, ще се насърчават и такива, свързани с творческите и културните
индустрии. Досега по настоящата програма пари за подобни дейности получиха "Дрийм тийм", която продуцира
"Комиците", "Глобал филмс", която стои зад "Господари на ефира", "Камера" на Димитър Митовски, който снима сериала
"Стъклен дом" и др. Трън в очите се оказа и одобрен проект на компанията "Пайнер Медиа" на стойност 3.1 млн.лв. за
покупка на нова техника. Макар той да бе спечелен изцяло по правилата на програмата, заради общественото
недоволство компанията се отказа от парите и реши да обнови студиата си за своя сметка. Ще се насърчават и фирми,
които разработват продукти и услуги, свързани с активното застаряване на населението, социално-здравно
предпримачество и др.
ОЩЕ ПАРИ
Пари ще има и за довършването на "София тех парк". За този проект бе взето решение да бъде приключен през новия
програмен период. Обявената цел е той да бъде превърнат в научно-технологичен парк от световно ниво. Допълнителни
средства ще бъдат отделени и за изграждането на газовата връзка със Сърбия, която все още е само намерение. С парите
ще бъдат подпомогнати процедурите по отчуждаването, изграждането, строителния надзор и одита на целия проект.
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