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Асоциация на индустриалния капитал в България днес в медиите
Информация за срещата на министър Симеон Дянков и екипът му с ръководството на АИКБ
Вестник Класа
√ Бизнесът лансира още мерки за финансова стабилност
От АИКБ предлагат ограничението за бюджетния дефицит да е до 2%, а не до 3 на сто. Организацията
на Алексей Петров иска нови играчи на банковия пазар
http://klassa.bg/news/Read/article/163052_%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82
+%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0+%D0%BE%D1%89%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D1%
80%D0%BA%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0
%B0+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
Срещите на финансовия министър Симеон Дянков с различни организации в търсене на широко съгласие по
Пакта за финансова стабилност продължиха и вчера. От Асоциацията на индустриалния капитал в България
(АИКБ) Дянков получи подкрепа, но му предложиха бюджетният дефицит да се ограничи не до 3%, а до 2 на
сто от БВП.
„Тази мярка ни приближава към еврозоната“, изтъкна председателят на АИКБ Васил Велев. Одобряваме и
преразпределението чрез бюджета на брутния вътрешен продукт да е до 37 %, така държавата оставя повече
пари за бизнеса и за домакинствата. Това същевременно е и фактор, който ограничава корупцията.
Ограничаването на бюджетния дефицит не трябва да се случва за сметка на неразплатените задължения към
бизнеса, предупреди обаче бизнесът на срещата си с Дянков. Задържаният данък добавена стойност и
неразплатените поръчки не са фактор, върху който да се гради финансовата стабилност. АИКБ призовава
българското правителство да ускори прилагането на европейската директива за забавените плащания.
Работодателската организация счита, че държавата разполага със значителен резерв да ограничи публичните
разходи, да ускори въвеждането на електронното правителство и да извършва реформи в публичния сектор.
Едрият бизнес настоя и за промени в Закона за сребърния фонд, които да позволят средствата от него да се
инвестират в България. Ниските преки данъци са важен фактор за нашата конкурентоспособност и за
корекции в тях трябва да се търси квалифицирано мнозинство. По този път България би се утвърдила като
конкурентна дестинация за привличане на инвестиции, ще се гарантира стабилността и предсказуемостта на
икономическата среда, на данъчната политика, а с това ще се подобри и бизнес климатът, смятат още от
АИКБ.
„С Дянков говорим на един език“, лаконично пък отбеляза председателят на Съюза за стопанска инциатива и
сочен за лидер на „Октопода“ Алексей Петров след среща с финансовия министър, съобщи Bnews. Той обеща
още взаимни инициативи.
Оттам поискаха и влизането на нови играчи на банковия пазар. „Съмнително е българските фирми при тези
нива на лихви да бъдат конкурентоспособни”, заяви Петров, цитиран от Darik. По думите му с финансовия
министър са се договорили за облекчаване на достъпа на бенефициентите до европейско финансиране и
схемата, която предлагаме на правителството за плащането на задълженията към бизнеса.
Няма нищо нередно в това финансовият министър да се среща с обвиняем, при положение че е задължен да
приема разговори с представители на всички работодателски организации, посочиха от БСП по повод
посещението на вицепремиера Дянков при Алексей Петров.
Според лидера на социалистите Сергей Станишев, преди още Симеон Дянков да отиде на срещата, самият
Петров отишъл в Министерския съвет за участие в заседание на Националния съвет за тристранно
сътрудничество, което беше в събота. По този начин властта вече е легитимирала Петров като участник в
тристранния диалог.
По повод Пакта за финансова стабилност предстои среща на Дянков и с КТ "Подкрепа". "Вече имахме прогрес
– от КНСБ казаха, че поне едната от трите стъпки – за дефицита, е добра идея, така че има някакъв прогрес.
Надявам се и с "Подкрепа" да тръгнем по този път - каза Дянков. - Съгласен съм с идеята им да се мисли за
по-дългосрочна стратегия, която да обвързва икономическия и социалния растеж и развитие със съответно
данъчните постъпления и разходната част.“

www.money.bg
√ Бизнесът подкрепя Пакта за финансова стабилност
http://money.bg/news/id_1930137895/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82_%D
0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%8F_%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0_%
D0%B7%D0%B0_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D1%82
%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82_
В Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) вицепремиерът и министър на финансите
Симеон Дянков получи подкрепата на най-автентичната и динамично развиваща се работодателска
организация за проекта за Пакт за финансова стабилност, но взе бележки и от полезната едночасова дискусия
с шефовете на влиятелни производствени предприятия във вторник, съобщиха от работодателската
организация.
Вместо до 3, до 2 процента е препоръчително да се ограничи бюджетният дефицит - тази мярка ни
приближава към еврозоната, изтъкна председателят на АИКБ Васил Велев. Одобряваме и
преразпределението чрез бюджета на брутния вътрешен продукт да е до 37 %, така държавата оставя повече
пари за бизнеса и за домакинствата. Това същевременно е и фактор, който ограничава корупцията. Ниските
преки данъци са важен фактор за нашата конкурентоспособност и за корекции в тях трябва да се търси
квалифицирано мнозинство. По този път България би се утвърдила като конкурентна дестинация за
привличане на инвестиции, ще се гарантира стабилността и предсказуемостта на икономическата среда, на
данъчната политика, а с това ще се подобри и бизнес климатът.
Заедно с това обаче обръщаме внимение, че ограничаването на бюджетния дефицит не трябва да се случва
за сметка на неразплатените задължения към бизнеса, продължи Велев. Задържаният данък добавена
стойност и неразплатените поръчки не са фактор, върху който да се гради финансовата стабилност. АИКБ
призовава българското правителство да ускори прилагането на европейската Директива за забавените
плащания. Бизнесът счита, че държавата разполага със значителен резерв да ограничи публичните разходи,
да ускори въвеждането на електронното правителство и да извършва реформи в публичния сектор.
Драстичният ръст на данък сгради и такса смет не бива да се подминава само като случайна мярка на
общините. Това увеличение не е извън финансовата стабилност на страната и за нея не допринасят нито
начинът, по който се вдигат данъците, нито моментът, в който се случва това, смятат в Асоциацията на
индустриалния капитал в България.
Едрият бизнес настоя и за промени в Закона за сребърния фонд, които да позволят средствата от него да се
инвестират в България.
www.mediapool.bg
√ Пактът за стабилност на Дянков подкрепен и от индустриалния капитал
http://www.mediapool.bg/show/?storyid=177419
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) подкрепя проекта на Пакт за финансова
стабилност, съобщиха от асоциацията във вторник, след като ръководството на асоциацията се срещна с
финансовия министър Симеон Дянков.
Според работодателската организация бюджетният дефицит да се ограничи вместо до три до два процента.
Тази мярка ни приближава към еврозоната, коментира председателят на АИКБ Васил Велев, според когото е
приемливо преразпределението чрез бюджета на брутния вътрешен продукт да е до 37%, както е записано в
проектодокумента.
Ниските преки данъци са важен фактор за нашата конкурентоспособност и за корекции в тях трябва да се
търси квалифицирано мнозинство, смятат от асоциацията. По този път България би се утвърдила като
конкурентна дестинация за привличане на инвестиции, ще се гарантират стабилността и предсказуемостта на
икономическата среда, на данъчната политика, а с това ще се подобри и бизнесклиматът, посочват от АИКБ.
Ограничаването на бюджетния дефицит не трябва да се случва за сметка на неразплатените задължения към
бизнеса, отбелязват обаче от асоциацията. Задържаният ДДС и неразплатените поръчки не са фактор, върху
който да се гради финансовата стабилност, посочват от АИКБ и призовават българското правителство да
ускори прилагането на европейската директива за забавените плащания. Бизнесът смята, че държавата
разполага със значителен резерв да ограничи публичните разходи, да ускори въвеждането на електронното
правителство и да извършва реформи в публичния сектор.

www.investor.bg
√ АИКБ подкрепя Пакта за финансова стабилност
http://www.investor.bg/news/article/114327/332.html
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) подкрепя Пакта за финансова стабилност,
съобщиха от асоциацията.
Вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков разговаря днес с представители на асоциацията.
Според АИКБ е препоръчително бюджетният дефицит да се ограничи вместо до три - до два процента. Тази
мярка ни приближава към еврозоната, е изтъкнал в разговорите председателят на АИКБ Васил Велев.
Одобряваме и преразпределението чрез бюджета на брутния вътрешен продукт да е до 37 процента, така
държавата оставя повече пари за бизнеса и за домакинствата, е мнението на Велев. Според бизнес
организацията това е и фактор, който ограничава корупцията.
Ниските преки данъци са важен фактор за нашата конкурентоспособност и за корекции в тях трябва да се
търси квалифицирано мнозинство, смятат от асоциацията. По този път България би се утвърдила като
конкурентна дестинация за привличане на инвестиции. Освен това работодателите смятат, че с предложените
от финансовия министър мерки, ще се гарантират стабилността и предсказуемостта на икономическата среда,
на данъчната политика, а с това ще се подобри и бизнес климатът.
Ограничаването на бюджетния дефицит не трябва да се случва за сметка на неразплатените задължения към
бизнеса, отбелязват обаче от асоциацията. Задържаният ДДС и неразплатените поръчки не са фактор, върху
който да се гради финансовата стабилност, посочват от АИКБ и призовават българското правителство да
ускори прилагането на европейската Директива за забавените плащания.
Бизнесът смята, че държавата разполага със значителен резерв да ограничи публичните разходи, да ускори
въвеждането на електронното правителство и да извършва реформи в публичния сектор.
От АИКБ отчитат като ненавременно и увеличението на данък "сгради" и такса "смет". Едрият бизнес настоява
и за промени в Закона за сребърния фонд, които да позволят средствата от него да се инвестират в България.
www.profit.bg
√ Бизнесът подкрепя Пакта за финансова стабилност
http://www.profit.bg/news.php?id=77096
В сградата на Асоциацията на индустриалния капитал в България вицепремиерът и министър на финансите
Симеон Дянков получи подкрепата на работодателската организация за проекта за Пакт за финансова
стабилност, но взе бележки и от полезната едночасова дискусия с шефовете на влиятелни производствени
предприятия във вторник, се казва в официално съобщение на АИКБ.
Вместо до 3, до 2 процента е препоръчително да се ограничи бюджетният дефицит - тази мярка ни
приближава към еврозоната, изтъкна председателят на АИКБ Васил Велев. Одобряваме и
преразпределението чрез бюджета на брутния вътрешен продукт да е до 37%, така държавата оставя повече
пари за бизнеса и за домакинствата. Това същевременно е и фактор, който ограничава корупцията.
Ниските преки данъци са важен фактор за нашата конкурентоспособност и за корекции в тях трябва да се
търси квалифицирано мнозинство. По този път България би се утвърдила като конкурентна дестинация за
привличане на инвестиции, ще се гарантира стабилността и предсказуемостта на икономическата среда, на
данъчната политика, а с това ще се подобри и бизнес климатът.
Заедно с това обаче обръщаме внимение, че ограничаването на бюджетния дефицит не трябва да се случва
за сметка на неразплатените задължения към бизнеса, продължи Велев. Задържаният данък добавена
стойност и неразплатените поръчки не са фактор, върху който да се гради финансовата стабилност. АИКБ
призовава българското правителство да ускори прилагането на европейската Директива за забавените
плащания. Бизнесът счита, че държавата разполага със значителен резерв да ограничи публичните разходи,
да ускори въвеждането на електронното правителство и да извършва реформи в публичния сектор.
Драстичният ръст на данък сгради и такса смет не бива да се подминава само като случайна мярка на
общините. Това увеличение не е извън финансовата стабилност на страната и за нея не допринасят нито
начинът, по който се вдигат данъците, нито моментът, в който се случва това, смятат в Асоциацията на
индустриалния капитал в България.
Едрият бизнес настоя и за промени в Закона за сребърния фонд, които да позволят средствата от него да се
инвестират в България.

www.data.bg
√ Бизнесът подкрепя Пакта за финансова стабилност
http://news.data.bg/4/economics/216813/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82_
%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0
_%D0%B7%D0%B0_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0
В Асоциацията на индустриалния капитал в България вицепремиерът и министър на финансите Симеон
Дянков получи подкрепата на най-автентичната и динамично развиваща се работодателска организация за
проекта за Пакт за финансова стабилност, но взе бележки и от полезната едночасова дискусия с шефовете на
влиятелни производствени предприятия във вторник.
Вместо до 3, до 2 процента е препоръчително да се ограничи бюджетният дефицит - тази мярка ни
приближава към еврозоната, изтъкна председателят на АИКБ Васил Велев. Одобряваме и
преразпределението чрез бюджета на брутния вътрешен продукт да е до 37 %, така държавата оставя повече
пари за бизнеса и за домакинствата. Това същевременно е и фактор, който ограничава корупцията.
Ниските преки данъци са важен фактор за нашата конкурентоспособност и за корекции в тях трябва да се
търси квалифицирано мнозинство. По този път България би се утвърдила като конкурентна дестинация за
привличане на инвестиции, ще се гарантира стабилността и предсказуемостта на икономическата среда, на
данъчната политика, а с това ще се подобри и бизнес климатът.
Заедно с това обаче обръщаме внимение, че ограничаването на бюджетния дефицит не трябва да се случва
за сметка на неразплатените задължения към бизнеса, продължи Велев. Задържаният данък добавена
стойност и неразплатените поръчки не са фактор, върху който да се гради финансовата стабилност. АИКБ
призовава българското правителство да ускори прилагането на европейската Директива за забавените
плащания. Бизнесът счита, че държавата разполага със значителен резерв да ограничи публичните разходи,
да ускори въвеждането на електронното правителство и да извършва реформи в публичния сектор.
Драстичният ръст на данък сгради и такса смет не бива да се подминава само като случайна мярка на
общините. Това увеличение не е извън финансовата стабилност на страната и за нея не допринасят нито
начинът, по който се вдигат данъците, нито моментът, в който се случва това, смятат в Асоциацията на
индустриалния капитал в България.
Едрият бизнес настоя и за промени в Закона за сребърния фонд, които да позволят средствата от него да се
инвестират в България.
www.infoweek.bg
√ Бизнесът подкрепи Пакта за финансова стабилност
http://www.infoweek.bg/tab_it/it.php?show_category=1&show_sub_category=1&id=9958
Асоциацията на индустриалния капитал в България подкрепи Симеон Дянков за проекта за Пакт за
финансова стабилност, съобщиха от АКИБ след среща между министър Дянков и председателя на
Асоциацията Васил Велев.
„Вместо до 3, до 2 процента е препоръчително да се ограничибюджетният дефицит - тази мярка ни
приближава към еврозоната“, изтъкна председателят на АИКБ Васил Велев. „Одобряваме и
преразпределението чрез бюджета на брутния вътрешен продукт да е до 37 %, така държавата оставя повече
пари за бизнеса и за домакинствата. Това същевременно е и фактор, който ограничава корупцията.“
Според АКИБ ниските преки данъци са важен фактор за конкурентоспособността и за корекции в тях трябва
да се търси квалифицирано мнозинство. По този път България би се утвърдила като конкурентна дестинация
за привличане на инвестиции, ще се гарантира стабилността и предсказуемостта на икономическата среда, на
данъчната политика, а с това ще се подобри и бизнес климатът.
Заедно с това обаче от Асоциацията смятат, че ограничаването на бюджетния дефицит не трябва да се случва
за сметка на неразплатените задължения към бизнеса. Задържаният данък добавена стойност и
неразплатените поръчки не са фактор, върху който да се гради финансовата стабилност. АИКБ призовава
българското правителство да ускори прилагането на европейската Директива за забавените плащания.
Бизнесът счита, че държавата разполага със значителен резерв да ограничи публичните разходи, да ускори
въвеждането на електронното правителство и да извършва реформи в публичния сектор.
Драстичният ръст на данък сгради и такса смет не бива да се подминава само като случайна мярка на
общините. Това увеличение не е извън финансовата стабилност на страната и за нея не допринасят нито
начинът, по който се вдигат данъците, нито моментът, в който се случва това, смятат в Асоциацията на
индустриалния капитал в България.

Едрият бизнес настоя и за промени в Закона за сребърния фонд, които да позволят средствата от него да се
инвестират в България.
www.vedomost.info
√ АИКБ ПОДКРЕПЯ ПАКТА ЗА ФИНАНСОВА СТАБИЛНОСТ
http://www.vedomost.info/novinite/177-ikonomika-i-politika/27757-aikb-podkrepya-pakta-za-finansova-stabilnost
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) подкрепя Пакта за финансова стабилност,
съобщиха от асоциацията.
Вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков разговаря днес с представители на асоциацията.
Според АИКБ е препоръчително бюджетният дефицит да се ограничи вместо до три - до два процента. Тази
мярка ни приближава към еврозоната, е изтъкнал в разговорите председателят на АИКБ Васил Велев.
Одобряваме и преразпределението чрез бюджета на брутния вътрешен продукт да е до 37 процента, така
държавата оставя повече пари за бизнеса и за домакинствата, е мнението на Велев. Според бизнес
организацията това е и фактор, който ограничава корупцията.
Ниските преки данъци са важен фактор за нашата конкурентоспособност и за корекции в тях трябва да се
търси квалифицирано мнозинство, смятат от асоциацията. По този път България би се утвърдила като
конкурентна дестинация за привличане на инвестиции. Освен това работодателите смятат, че с предложените
от финансовия министър мерки, ще се гарантират стабилността и предсказуемостта на икономическата среда,
на данъчната политика, а с това ще се подобри и бизнес климатът.
Ограничаването на бюджетния дефицит не трябва да се случва за сметка на неразплатените задължения към
бизнеса, отбелязват обаче от асоциацията. Задържаният ДДС и неразплатените поръчки не са фактор, върху
който да се гради финансовата стабилност, посочват от АИКБ и призовават българското правителство да
ускори прилагането на европейската Директива за забавените плащания.
Бизнесът смята, че държавата разполага със значителен резерв да ограничи публичните разходи, да ускори
въвеждането на електронното правителство и да извършва реформи в публичния сектор.
От АИКБ отчитат като ненавременно и увеличението на данък "сгради" и такса "смет". Едрият бизнес настоява
и за промени в Закона за сребърния фонд, които да позволят средствата от него да се инвестират в България.
www.inews.bg
√ Бизнесът и науката засилват сътрудничеството
http://inews.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5
%D1%81%D1%8A%D1%82-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8A%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%
D0%BE%D1%82%D0%BE_l.a_c.382_i.59146.html
Председателите на БАН и на Асоциацията на индустриалния капитал в България подписват рамково
споразумение за сътрудничество.
Научната институция и асоциацията на работодателите се договарят за съвместни научни изследвания, за
ефективно приложение на иновациите, за координирани проекти и експертизи и за защита на
интелектуалната собственост.
Подписи под споразумението ще сложат председателят на БАН акад. Никола Съботинов и Васил Велев,
председател на асоциацията ан индустриалците.
При предишните им срещи бяха договорени десет стратегически задачи за партньорството между бизнеса и
науката.
От взаимен интерес е целта да се развива интеграцията в научноизследователското и образователното
пространство на Европейския съюз, както и конкурентоспособността на българската икономика.
Учените настояха да се гарантира достъпът на докторанти до индустриалните предприятия и до
изследователските лаборатории и приеха да се създават творчески колективи и лаборатории в приоритетни
области, включително и по заявка на бизнеса.
Споразумението предвижда да се формират съвместни колективи, които да изпълняват проекти,
финансирани от международните институции.

www.dunavmost.bg
√ Ограничаването на бюджетния дефицит да не става за сметка на неразплатени задължения към фирмите
http://www.dunavmost.bg/novini-ruse/ikonomicheski-novini-ruse/2153-limiting-the-budget-deficit-is-not-at-theexpense-of-unpaid-debts-to-firms.html
В Асоциацията на индустриалния капитал в България вицепремиерът и министър на финансите Симеон
Дянков получи подкрепата на най-автентичната и динамично развиваща се работодателска организация за
проекта за Пакт за финансова стабилност, но взе бележки и от полезната едночасова дискусия с шефовете на
влиятелни производствени предприятия във вторник.
Вместо до 3, до 2 процента е препоръчително да се ограничи бюджетният дефицит - тази мярка ни
приближава към еврозоната, изтъкна председателят на АИКБ Васил Велев. Одобряваме и
преразпределението чрез бюджета на брутния вътрешен продукт да е до 37 %, така държавата оставя повече
пари за бизнеса и за домакинствата. Това същевременно е и фактор, който ограничава корупцията. Ниските
преки данъци са важен фактор за нашата конкурентоспособност и за корекции в тях трябва да се търси
квалифицирано мнозинство. По този път България би се утвърдила като конкурентна дестинация за
привличане на инвестиции, ще се гарантира стабилността и предсказуемостта на икономическата среда, на
данъчната политика, а с това ще се подобри и бизнес климатът.
Заедно с това обаче обръщаме внимение, че ограничаването на бюджетния дефицит не трябва да се случва
за сметка на неразплатените задължения към бизнеса, продължи Велев. Задържаният данък добавена
стойност и неразплатените поръчки не са фактор, върху който да се гради финансовата стабилност. АИКБ
призовава българското правителство да ускори прилагането на европейската Директива за забавените
плащания. Бизнесът счита, че държавата разполага със значителен резерв да ограничи публичните разходи,
да ускори въвеждането на електронното правителство и да извършва реформи в публичния сектор.
Драстичният ръст на данък сгради и такса смет не бива да се подминава само като случайна мярка на
общините. Това увеличение не е извън финансовата стабилност на страната и за нея не допринасят нито
начинът, по който се вдигат данъците, нито моментът, в който се случва това, смятат в Асоциацията на
индустриалния капитал в България. Едрият бизнес настоя и за промени в Закона за сребърния фонд, които да
позволят средствата от него да се инвестират в България.

Информация за подписването на Рамково споразумение за сътрудничество между БАН и АИКБ
ТВ 7
√ Участие на Милена Ангелова, главен секретар на АИКБв сутрешния блок на ТВ 7 по повод подписването
на Рамково споразумение за сътрудничество между БАН и АИКБ
БТВ
√ Бизнесът и науката засилват сътрудничеството
http://www.btv.bg/news/ikonomika-biznes/story/898270217-Biznesat_i_naukata_zasilvat_satrudnichestvoto.html
Председателите на БАН и на Асоциацията на индустриалния капитал в България подписват рамково
споразумение за сътрудничество. Научната институция и асоциацията на работодателите се договарят за
съвместни научни изследвания, за ефективно приложение на иновациите, за координирани проекти и
експертизи и за защита на интелектуалната собственост. Подписи под споразумението ще сложат
председателят на БАН акад. Никола Съботинов и Васил Велев, председател на асоциацията ан
индустриалците.
При предишните им срещи бяха договорени десет стратегически задачи за партньорството между бизнеса и
науката. От взаимен интерес е целта да се развива интеграцията в научно-изследователското и
образователното пространство на Европейския съюз, както и конкурентноспособността на българската
икономика.
Учените настояха да се гарантира достъпът на докторанти до индустриалните предприятия и до
изследователските лаборатории и приеха да се създават творчески колективи и лаборатории в приоритетни
области, включително и по заявка на бизнеса. Споразумението предвижда да се формират съвместни
колективи, които са мобилни да изпълняват проекти, финансирани от международните институции.

Вестник Класа
√ Работодатели и БАН се споразумяват за сътрудничество
http://www.klassa.bg/News/Read/article/163068_%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D
0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8+%D0%B8+%D0%91%D0%90%D0%9D+%D1%81%D0%B5+%D1%81%D0%BF
%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82+%D0%B7%D0%B0+%D1%8
1%D1%8A%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
Рамково споразумение за сътрудничество между БАН и АИКБ ще подпишат на 23 март в 10.30 часа
председателят на БАН акад. Никола Съботинов и Васил Велев, председателят на Асоциацията на
индустриалния капитал в България, съобщиха от академията. Българската академия на науките и асоциацията
на работодателите се договарят за съвместни научни изследвания, за ефективно приложение на иновациите,
за координирани проекти и експертизи и за защита на интелектуалната собственост. Споразумението се
подписва в БАН в знак на уважение към 142-годишните й традиции. При предишните срещи на АИКБ с
академичното тяло бяха договорени десет стратегически задачи за партньорството между бизнеса и науката.
От взаимен интерес е целта да се развива интеграцията в научно-изследователското и образователното
пространство на Европейския съюз, както и конкурентноспособността на българската икономика. Учените
настояха да се гарантира достъпът на докторанти до индустриалните предприятия и до изследователските
лаборатории и приеха да се създават творчески колективи и лаборатории в приоритетни области,
включително и по заявка на бизнеса. "Областта на иновациите и високите технологии са акцент в
сътрудничество, което ще повиши проектната компетентност на Асоциацията на индустриалния капитал в
България", подчертава Васил Велев. Споразумението предвижда да се формират съвместни колективи, които
са мобилни да изпълняват проекти, финансирани от международните институции. БАН и АИКБ се договарят
да организират обучения, семинари, конференции, школи и други научно-практически форуми и срещи.
/БГНЕС /www.bgnes.com
Вестник Монитор
√ Работодатели и БАН се споразумяват за сътрудничество
http://novini.dir.bg/news.php?id=8259035
Рамково споразумение за сътрудничество между БАН и АИКБ ще подпишат на 23 март в 10.30 часа
председателят на БАН акад. Никола Съботинов и Васил Велев, председателят наАсоциацията на
индустриалния капитал в България, съобщиха от академията.
Рамково споразумение за сътрудничество между БАН и АИКБ ще подпишат на 23 март в 10.30 часа
председателят на БАН акад. Никола Съботинов и Васил Велев, председателят наАсоциацията на
индустриалния капитал в България, съобщиха от академията.
Българската академия на науките и асоциацията на работодателите се договарят за съвместни научни
изследвания, за ефективно приложение на иновациите, за координирани проекти и експертизи и за защита
на интелектуалната собственост. Споразумението се подписва в БАН в знак на уважение към 142-годишните й
традиции.
При предишните срещи на АИКБ с академичното тяло бяха договорени десет стратегически задачи за
партньорството между бизнеса и науката. От взаимен интерес е целта да се развива интеграцията в научноизследователското и образователното пространство на Европейския съюз, както и конкурентноспособността
на българската икономика. Учените настояха да се гарантира достъпът на докторанти до индустриалните
предприятия и до изследователските лаборатории и приеха да се създават творчески колективи и
лаборатории в приоритетни области, включително и по заявка на бизнеса.Областта на иновациите и високите
технологии са акцент в сътрудничество, което ще повиши проектната компетентност на Асоциацията на
индустриалния капитал в България,подчертава Васил Велев. Споразумението предвижда да се формират
съвместни колективи, които са мобилни да изпълняват проекти, финансирани от международните
институции. БАН и АИКБ се договарят да организират обучения, семинари, конференции, школи и други
научно-практически форуми и срещи. /БГНЕС
www.vesti.bg
√ Работодатели и БАН се споразумяват за сътрудничество
http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=3698473
Рамково споразумение за сътрудничество между БАН и АИКБ ще подпишат на 23 март в 10.30 часа
председателят на БАН акад. Никола Съботинов и Васил Велев, председателят на Асоциацията на
индустриалния капитал в България, съобщиха от академията. Българската академия на науките и асоциацията

на работодателите се договарят за съвместни научни изследвания, за ефективно приложение на иновациите,
за координирани проекти и експертизи и за защита на интелектуалната собственост. Споразумението се
подписва в БАН в знак на уважение към 142-годишните й традиции. При предишните срещи на АИКБ с
академичното тяло бяха договорени десет стратегически задачи за партньорството между бизнеса и науката.
От взаимен интерес е целта да се развива интеграцията в научно-изследователското и образователното
пространство на Европейския съюз, както и конкурентноспособността на българската икономика. Учените
настояха да се гарантира достъпът на докторанти до индустриалните предприятия и до изследователските
лаборатории и приеха да се създават творчески колективи и лаборатории в приоритетни области,
включително и по заявка на бизнеса. "Областта на иновациите и високите технологии са акцент в
сътрудничество, което ще повиши проектната компетентност на Асоциацията на индустриалния капитал в
България", подчертава Васил Велев. Споразумението предвижда да се формират съвместни колективи, които
са мобилни да изпълняват проекти, финансирани от международните институции. БАН и АИКБ се договарят
да организират обучения, семинари, конференции, школи и други научно-практически форуми и срещи.
www.econ.bg
√ Подписване на споразумение за сътрудничество между АИКБ и БАН
http://www.econ.bg/events/article197790/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%B0%
D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%8A%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%
D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%B1-%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BD
На 23 март (сряда) от 10.30 ч. в централната сграда на БАН (срещу Народното събрание) ще се състои
подписване на Рамково споразумение за сътрудничество между Асоциацията на индустриалния капитал в
България и Българската академия на науките. Документът ще бъде подписан от председателят на БАН акад.
Никола Съботинов и Васил Велев, председателят на АИКБ.
Споразумението се подписва в БАН в знак на уважение към 142-годишните й традиции.
При предишните срещи на АИКБ с академичното тяло бяха договорени десет стратегически задачи за
партньорството между бизнеса и науката. От взаимен интерес е целта да се развива интеграцията в научноизследователското и образователното пространство на Европейския съюз, както и конкурентноспособността
на българската икономика.
Учените настояха да се гарантира достъпът на докторанти до индустриалните предприятия и до
изследователските лаборатории и приеха да се създават творчески колективи и лаборатории в приоритетни
области, включително и по заявка на бизнеса.
Областта на иновациите и високите технологии са акцент в сътрудничество, което ще повиши проектната
компетентност на Асоциацията на индустриалния капитал в България, подчертава Васил Велев. За бизнеса е
важно да разчита на научно-изследователския, експертен и преподавателски потенциал на БАН, информират
от АИКБ.
Споразумението предвижда да се формират съвместни колективи, които са мобилни да изпълняват проекти,
финансирани от международните институции. БАН и АИКБ се договарят да организират обучения, семинари,
конференции, школи и други научно-практически форуми и срещи.
***
Публикации за борбата със сивия бизнес
Вестник Класа
√ НАП с нова методика за проверка на скрити обороти
http://klassa.bg/news/Read/article/163020_%D0%9D%D0%90%D0%9F+%D1%81+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%
B0+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D
0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%
D0%B8+%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8
Нова методика за проверка на скрити обороти и за манипулиране на касови апарати въвежда Националната
агенция за приходите (НАП), съобщиха от приходното ведомство. Целта е едновременно да се проследи дали
се отчитат реалните обороти на съответния търговски обект и дали не се манипулира фискалното устройство с
цел „изчистване“ на част от отчетените приходи в края на работния ден, уточниха от ведомството на

Красимир Стефанов. Това означава, че ако покупката на инспекторите от предишната седмица липсва, това
ще е сигурно доказателство, че касовият апарат е манипулиран и че част от оборотите, отчетени през деня, се
„изтриват“. А според изискванията на законодателството копие на всяка отпечатана бележка се съхранява на
контролна лента на съответно фискално устройство. В тези случаи проверката на търговския обект преминава
в т. нар. постоянно наблюдение, обявиха от НАП.
Вестник Стандарт
√ 30 бона глоба за китаец на черно
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2011-03-23&article=361752
Солени глоби грозят работодатели, които наемат на работа чужденци без разрешение. С 30 хил. лв. ще
олекнат фирмите за всеки нает на черно гражданин от страна извън Европейския съюз. Санкцията е двойно
по-висока от тази, която се налага за български работник без трудов договор. Това са част от промените в
Закона за насърчаване на заетостта, които правителството ще гледа днес на редовното си заседание.
Кабинетът трябва да одобри и условията за издаване на т.нар. синя карта за висококвалифицирани
специалисти от държави извън Евросъюза. Като такива законопроектът определя хората с висше
образование, което отговаря на бакалавърска степен и може да бъде доказано с диплома. Така от синя карта
се лишават специалисти, които може и да нямат диплома, но са със солиден опит в професията и имат
сертификати за квалификация. Такива са предимно компютърните спецове. Работодателските организации
настояват за по-широк достъп на чужденци до синя карта, така както го позволява самата европейска
директива. Освен висше образование тя признава и поне петгодишен професионален опит, който може да
бъде доказан. Възраженията на държавата са били, че това отваря възможности за измами. Синята карта
трябва да бъде въведена от 1 юни.
Вестник Сега
√ Тайни агенти ловят касови апарати с изтрита памет
http://www.segabg.com/online/new/articlenew.asp?issueid=8728&sectionid=3&id=0000603
Инспекторите на НАП вече прилагат нови хватки срещу измамите с касови апарати. Те първо пазаруват като
обикновени клиенти, а след 1-2 седмици се връщат в магазина вече като проверяващи, за да видят дали
тяхната покупка е отразена на контролната лента на апарата. По закон копие на всяка касова бележка се пази
на лентата на фискалното устройство. Ако покупката на инспектора липсва, това значи, че касовият апарат е
манипулиран и че част от дневните обороти са били изтрити, обясняват от приходната агенция. В тези случаи
проверката на търговския обект преминава в т. нар. постоянно наблюдение - данъчният следи оборотите през
целия работен ден в продължение на дни или седмици.
Опитът на НАП показва, че при такова наблюдение оборотите се увеличават от 5 до 100 пъти. Освен това
отчетените в присъствието на инспектор данни се смятат за истинските и НАП може да поиска плащането на
данъци за укрити обороти в минали периоди.
Въвеждането на дистанционна връзка на всички касови апарати с НАП на практика ще изкорени
"изтриването" на обороти от паметта им, защото приходната агенция ще има достъп в реално време до
касите на всеки обект. Бензиностанциите вече са вързани с НАП, до 30 септември всички регистрирани по
ДДС фирми трябва да се отчитат онлайн, а до 31 март 2012 г. и всички останали търговци трябва да имат
връзка с НАП.
Вестник Монитор
√ Данъчни се правят на клиенти
http://www.monitor.bg/article?id=284759
Данъчни прилагат нова методика за контрол над оборотите и касовите апарати, като се правят на клиенти,
съобщиха вчера от Националната агенция за приходите.
Целта е едновременно да се проследи дали се отчитат реалните обороти на съответния обект и дали не се
манипулира фискалното устройство с цел изчистване на част от отчетените приходи в края на работния ден.
При тези проверки данъчните правят контролна покупка от даден търговски обект
като не се легитимират веднага, а изчакват да мине известен период от време. След седмица-две заедно с
касовата бележка инспекторите отиват в магазина и проверяват дали съответната транзакция е отразена на
контролната лента на касовия апарат.
Според изискванията на законодателството копие на всяка отпечатана бележка се съхранява на контролна
лента на съответно фискално устройство. Тоест, ако покупката на инспекторите от предишната седмица

липсва, то това ще е сигурно доказателство, че касовият апарат е манипулиран и че част от оборотите,
отчетени през деня, се изтриват. В тези случаи
търговският обект минава на постоянно наблюдение
като данъчният стои до касовия апарат през целия ден в продължение на дни или седмици.
Досегашната практика на НАП показва, че в дните на наблюдение оборотите на търговците се увеличават от
пет до сто пъти. Продължителното наблюдение дава право на НАП да докаже по време на ревизия, че
отчетените в присъствието на инспектор обороти са реални и да се поиска плащането на данъци за укрити
обороти в миналото.
Връзка
След въвеждането на дистанционната връзка на всички касови апарати с НАП подобни възможности за
„изтриване” на част от оборотите на търговските обекти ще бъдат сведени до минимум. Това е така, защото
приходната агенция ще има достъп в реално време до касовите апарати на всички магазини.
***
Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Дневник
Администрацията намаляла с 9 хил. бройки за година и половина
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/03/22/1063700_administraciiata_namaliala_s_9_hil_broiki_za_godina_i/
До момента правителството на ГЕРБ е съкратило 12% от държавната администрация, или 9 хил. щата. До края
на годината се очаква да си отидат още 4%, или 3500-4000 бройки. Това ще даде възможност от 2012 г. да се
спестяват около 200 млн. лв. разходи годишно, съобщи финансовият министър Симеон Дянков. Той посочи,
че годишният доклад за административната реформа, за която той отговаря като вицепремиер, ще бъде
публикуван следващата седмица.
Само със създаването на Агенцията за контрол на храните ще бъдат съкратени 300-400 души, което ще
доведе до по-високо заплащане на оставащите служители, обясни Дянков. Той уточни, че от съкратените до
момента 9 хил. души са спестени 90 млн. лв. публични разходи (за заплати и осигуровки в периода юли 2009
г. - март 2011 г.).
По-късно в отговор на отдавна изпратено питане от "Дневник" от министерството на финансите посочиха, че
"от началото на мандата на ГЕРБ са съкратени общо 8539 щата", но за пореден път не уточниха колко от тях са
"кухи" бройки и колко са реални служители. От ведомството на Дянков се похвалиха, че при тях
административната реформа е приключила в срок и според плановете. Кои държавни структури бавят
съкращенията ще стане известно следващата седмица.
"Административната реформа протича в няколко направления, само едно от които е оптимизацията на
държавната администрация. Ако говорим само за нея, то като цяло числеността на администрацията в
мандата на правителството досега е намаляла с 11.93% в сравнение с предишния мандат. МВР също
оптимизира своя щат с 3000 бройки, което е около 5%", се посочва в отговора на финансовото ведомство до
"Дневник".
Това означава, че министерството на Цветан Цветанов е отличник в съкращенията, а в същото време той
постоянно се оплаква, че има няколко хиляди незаети места.
От отговора става ясно и че в резултат на мерки, приети от Съвета по административната реформа,
"нелихвените разходи и трансфери по републиканския бюджет за 2010 г. на министерствата и други структури
са били оптимизирани" с над 469 млн. лв. "Това позволи основната тежест от непопулярните мерки да бъде
понесена от държавата, а не от гражданите, без да се налага увеличение на данъците и намаляване на
пенсиите", посочват още в съобщението си от финансовото министерство.
От изпратения списък личи, че към март са закрити и преобразувани 18 държавни структури. Сред тях обаче
има и такива с наследници като Държавната агенция за младежта и спорта, заменена от министерство.
Сред отчетените закрити ведомства са две министерства - на държавната администрация и на извънредните
ситуации, както и Домът на детската книга с музей "Ангел Каралийчев", Агенцията за икономически анализи и
прогнози, Националната ветеринарномецинска служба (вляла се с целия си състав в агенцията за храните бел. ред.), Агенцията за държавни вземания и други.
В парламента са внесени законопроекти за закриване на още три структури, сред които фонд "Тютюн", а през
следващите няколко месеца предстои преобразуване на десетки други, отчита министерството. В списъка с
предстоящи мерки е посочено закриването на посолства и консулства в чужбина и "оптимизиране на
сградния фонд на Министерството на външните работи".
"Политиката през 2011 г. ще продължи да се води на принципа отговорност за всеки похарчен лев. Целта ни е
компактна и добре платена администрация", посочват от финансовото министерство.

Вестник Пари
√ Шест кандидата в борба за фондовата борса
http://pari.bg/static/pdf/pages/11.pdf
√ Държавните облигации стават скъпа стока
http://pari.bg/static/pdf/pages/12.pdf
Вестник Класа
√ Държавата пести 200 млн. лв. с административната реформа
http://klassa.bg/news/Read/article/163053_%D0%94%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82
%D0%B0+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8+200+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.+%D0%BB%D0%B2.+%D1%8
1+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B
2%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
Държавата ще пести 200 млн. лв. след 2012 г., когато приключи административното преструктуриране. Това
заяви финансовият министър и вицепремиер Симеон Дянков при представянето на "Отчет за прехода през
2010 г.: Възстановяване и реформи" на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Дянков
обясни, че за момента съкращенията ще излязат по-скъпи, защото когато някой излиза от държавната
администрация, щедро получава по 10-20 заплати.
През миналата година са били съкратени 12% (около 9000 души) от плануваните 20%, като само за тази и
миналата година от орязвания щат в администрацията вече са спестени 90 млн. лв. Преструктурирането ще
доведе до по-малко хора, но с по-добри заплати. Например след промените в Агенцията по храните до края
на годината ще бъдат съкратени 300-400 души, посочи още Дянков. „Кризата е добро време за реформи.
Колкото повече направиш в и при излизане от кризата, толкова по-добре, за да избегнеш евентуално и
следващи сътресения“, коментира още финансист номер 1. Сред успехите на правителството вицепремиерът
посочи още запазването на най-ниското данъчно бреме в ЕС, свиването на публичните разходи, увеличението
на инвестициите в инфраструктурата.
Той призна, че предстоят няколко реформи, които все още не са направени: първата е в сектора на
здравеопазването, където е имало няколко смени на министри, предстоят промени и в образованието –
средното и университетското, както и продължаване на промените в администрацията.
ЕБВР предвижда растеж на БВП в България от 2,6% при заложени в бюджета 3,6 на сто.
На въпрос на „Класа“ защо двете оценки се различават с 1%, финансовият министър отговори: „ЕБВР прави
по-консервативна прогноза, защото работи в повече страни и не знаят местната флора и фауна. Затова се
срещаме да си говорим какво виждат те и какво виждаме ние.“
В доклад на ЕБВР се призовава да се подобрят начините за разрешаване на търговски спорове и процедурите
по несъстоятелност, както и реформите в съдебната система.
Укрепването на капацитета на страната да усвоява средства от Европейския съюз остава жизненоважно за
успешното изпълнение на общински и други инфраструктурни проекти, посочват още от банката. Друга важна
реформа е да се осигури пълното отваряне на енергийния сектор. Експертите от ЕБВР препоръчват за
страните в региона развитие на местните капиталови пазари, улесняване на условията за износ, както и
подобряването на бизнес средата.
След законодателни промени следва промяна и по отношение на борсата и централния депозитар, посочи
Дянков. По думите му има сериозен интерес към БФБ и с шест различни инвеститори са се водили
първоначални, неофициални разговори. Дянков се надява до края на годината да бъде избран инвеститор. До
две седмици ще бъде представена и визия в Министерския съвет на развитие на капиталовия пазар.
Какво каза главният икономист на ЕБВР Ерик Берглоф четете тук.
√ Най-голямото притеснение е, че уроците от кризата няма да се превърнат в реформи*
http://klassa.bg/news/Read/article/163010_%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5
%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B5%2C+%D1%87%D0%B5+%D1%83%D1%80%D0%BE%
D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BE%D1%82+%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B0
+%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B0+%D0%B4%D0%B0+%D1%81%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1
%8A%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82+%D0%B2+%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%2
A

Акцентът на отчета на ЕБВР за 2010 г. е поставен върху две неща - възстановяване и реформи. Това е първият
документ, в който си позволяваме да говорим за възстановяване в бившите социалистически републики,
Източна и Южна Европа, Монголия, Турция. Факт е, че световната криза засегна региона сериозно. Нещо
повече - именно тези държави най-дълго ще се възстановяват от нея. За съжаление обаче не виждаме
сериозният напредък в икономически план да върви със сериозни реформи. Това е основното съобщение,
което иска да изпрати отчетът на банката.
Най-голямото ни притеснение е, че уроците от кризата няма да се превърнат в реформи.
Цените се покачват, а последиците от кризата избледняват много бавно. Затова и искаме да намерим
формулата за растеж, който да е устойчив, но и сигурен, за да избегнем опасността от надуване на балони в
периода на възстановяване. Сега е времето да си вземем поуките от това десетилетие на бум.
Ако погледнем икономическия растеж на региона, в който ЕБВР участва, ще видим, че той е изключително
успешен дори в периода на кризата. Но високият дефицит по текущата сметка и начинът, по който се
финансират държавите, криеха несигурност.
Какво научихме от това? Много се говори за възстановяването на икономическия ръст след драстичните
спадове от 2009 г. Но това, което е най-важно в момента, не е откриването на изцяло нов модел на
функциониране на бизнеса, а по-скоро преглед на основните слабости, които заплашват възстановяването.
Определихме три основни аспекта - създаването и развитието на местни капиталови пазари и местно валутно
финансиране, премахването на пречките пред експорта и подобряването на бизнес средата.
Да не забравяме, че регионът не трябва да разчита единствено на чуждите капитали и затова трябва да се
обърне внимание на местните потоци. Другата важна област за реформи е свързана с износа. Той не е важен
само заради чисто финансовите печалби, а и заради това, че стимулира иновативността. Да не пренебрегваме
и подобряването на бизнес климата.
Първо - за целия регион е необходимо да се засили финансирането от местни фондове, да се повиши
кредитирането в местна валута и да се намали това в чужда. Само няколко страни имат висок дял на
използване на местната валута – Чехия, Полша, Русия, България. Гледайки периода 2001-2010 г., някои
държави отчитат драстично намаление по този показател, като Унгария и Латвия. Естествено, на банките
излиза много по-скъпо да отпускат кредити в местна валута, отколкото в чужда. Може би се питате защо?
Заради риска от девалвация. А, от друга страна, кредитите в чужда валута са много по-евтини, конкуренцията
между банковите играчи е сериозна и това понижава лихвите. Рисковете обаче са по-високи, но ако имате
волатилни лихви и инфлация, локалното финансиране крие дори още по-големи опасности. Всички тези
фактори в една или друга степен влияят на кредитирането.
В отчета сме взели предвид и инфлацията в отделните държави и прогнозите на МВФ за показателя. Оказва
се, че е много трудно да се даде точна оценка за поскъпването на живота, а огромните разлики в отделните
страни показват макроикономическата нестабилност в региона. ЕБВР искаше да разбере и как функционират
местните капиталови пазари. Полша се оказа първенецът, като повечето изследвани борси са с ниско ниво на
развитие.
Ако погледнем сектора на държавни бонове, отново виждаме огромна разлика между развитите и не толкова
развитите държави. Само три държави имат прогнозируема инфлация, развит пазар на държавни акции,
висок процент на кредити и депозити в местна валута.
Друга сфера, в която се налагат реформи, е улесняването на износа. Тук България е добър пример за успех. Но
да не забравяме, че фактори, които в миналото са действали, днес вече не са налице. Например ниските
разходи за труд, които бяха основна привлекателна сила към региона, в последно време отчитат ръстове. Що
се отнася за България, основното предизвикателство, с което трябва да се справите, е корупцията.
Що се отнася до бизнес климата, EБВР определи 16 пречки, като от тях три са основните, които се нуждаят от
подобрения в една или друга степен във всички разгледани страни - уменията на работниците, корупцията и
данъчната администрация. Например данъчната администрация е предизвикателство за Югоизточна Европа
и Турция. Това се отнася и за България. В тази посока може да почерпите опит от Естония.
Вестник Труд
√ В пакта на Дянков или в пакта за еврото?
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=827858
Необяснима тишина цари у нас по най-обсъждания в Европа въпрос - как ЕС да управлява икономиката си
след дълговите кризи в Гърция и Ирландия?
На 24 и 25 март 17-те държави от еврозоната ще поканят 10-те еврочленки извън нея да се присъединят
към новосъздадения пакт за еврото. България също е изправена пред избор. Да приеме ли Бойко Борисов
поканата? Или да я отклони, както заяви, че ще го посъветва финансовият му министър Симеон Дянков?
Какво е пактът?

Той е междуправителствено споразумение, участието в което е условие за достъп до Европейския механизъм
за стабилност (ЕМС). Механизмът е фонд от 700 милиарда евро, който след 2013 г. ще помага на
правителствата по-евтино да обслужват дълговете си в случай на сериозни финансови затруднения. ЕМС
наследява сегашния временен Европейски фонд за финансова стабилност (440 млрд. евро), който държавите
от еврозоната създадоха в отговор на дълговите кризи. В ЕМС ще влязат и сега съществуващи 60 млрд. евро
гаранции от бюджета на ЕС.
Държавите от пакта ще участват в ЕМС с пари и държавни гаранции пропорционално на брутния им вътрешен
продукт и населението.
Те също ще поемат доброволно годишни ангажименти и общи цели за конкурентоспособността на
икономиките им, заетостта, публичните финанси и националните данъчни закони.
Тези области и досега фигурираха в т.нар. “конвергентни доклади” на Европейската комисия и в
икономическите й прогнози, но бяха в сферата на националната компетентност и не съдържаха показатели,
задължителни на общностно ниво.
Пактът ще създаде ядро от страни с по-координирани икономики, които се стремят да са поконкурентоспособни от останалите. За тази цел те разширяват обсега на досега наблюдаваните параметри в
рамките на Икономическия и валутен съюз - публичен дефицит до 3 на сто от БВП и държавен дълг до 60 на
сто от БВП.
Държавните и правителствените ръководители ще наблюдават политически как се постигат целите на пакта.
Всяка страна ще избира средствата и пътищата до тях. Никой отвън няма да й предписва какво да прави.
Европейската комисия ще публикува годишен доклад за действието на пакта, но оценката за представянето
на участничките ще дават заедно техните лидери.
Всяка от държавите в пакта ще е длъжна да съгласува с партньорите важни реформи, които биха могли да
засегнат другите.
На европейско ниво ще се следи заплатите да растат в съответствие с производителността на труда, да се
намалява дълговременната и младежката безработица, пенсионните и социално-осигурителните системи да
съответстват на финансовите и демографските реалности. Участничките ще трябва да повишат възрастта за
пенсиониране и да премахнат схемите за ранно пенсиониране, за да облекчат социално-осигурителните си
системи.
Те ще трябва да включат в конституциите си или в основни закони клаузи да спазват гореспоменатите тавани
за бюджетен дефицит и държавен дълг.
Пактът предполага и хармонизация на начина, по който страните в него изчисляват данъчните основи
(облагаемата част от дохода или печалбата). Той не изисква да се уеднаквят или сближат данъчните ставки
(процентът на облагане), макар някои да виждат в пакта първа стъпка към това.
“За” и “против”
“Вместо пакта на Дянков би трябвало да се обсъжда пактът на еврозоната”, казва евродепутатът от БСП
Ивайло Калфин. Според него във втория ще се преместят важните решения в ЕС. Затова той смята, че
България не бива да отказва поканата.
Министърът на финансите Симеон Дянков препоръчва правителството да изчака.
“Ако не участваме в този механизъм, който поне в следващите години ще е в центъра на европейската
интеграция, ние се самоизключваме от вземането на най-важните решения и заминаваме по собствено
желание в периферията на Европейския съюз - казва Калфин. - Голяма част от решенията ще се вземат извън
институциите, на междуправителствено равнище, и ние трябва да участваме в това. Иначе ще
кандидатстваме не в Шенген и не в еврозоната, а ще кандидатстваме отново де факто да влезем в
Европейския съюз.”
“За мене това не е икономически обоснована идея и тя определено ще е в ущърб на Източна Европа опонира Дянков. - В този пакт има някои положения, които ще са в ущърб на икономическото развитие на
България, следователно може би на този етап е по-добре да изчакаме и да не се хвърляме в него... Може
държава, поне по начина, по който аз го разбирам, да се присъедини на по-късен етап.”
Ако е извън пакта, в случай на финансова криза, България трябва изцяло да разчита на Международния
валутен фонд, условията по чиито заеми - знаем от собствен опит - са тежки, смята Калфин. Пактът за еврото
по думите му “дава много повече доверие в икономиката и в страната ни и ни кара да водим политика като
средните европейски политики”.
По-голямата част от вноската в ЕМС няма да е в брой, а ще представлява държавна гаранция. Според
евродепутата тя е напълно по силите на българския бюджет поради ниския дял на страната в БВП на ЕС - 0,3
на сто.
Икономическите индикатори, които ще се следят, така или иначе се публикуват от Евростат. “За нас няма
никакъв проблем, че тази информация ще бъде наредена на едно табло заедно с всички останали страни от
еврозоната или които са се присъединили към този пакт”, твърди Калфин.

В свое решение от началото на тази година обаче правителството възразява данните от мониторинга да се
публикуват. “Не сме против прозрачността, но считаме, че не е подходящо прилагането на същите принципи,
както в процедурата за свръхдефицит”, пише в документа.
Евродепутатът признава, че на България ще тежи обвързването на ръста на заплатите с нарастването на
производителността на труда. “В азиатски страни с ниска производителност икономиките се развиват бързо,
износът расте”, дава пример той.
Хубавото на пакта според него е, че не предвижда наказание, ако ръстът на доходите с малко изпреварва
ръста на производителността, както е у нас.
Възраженията
Основното възражение на Дянков е срещу хармонизираното изчисляване на данъчната основа.
То предполага транснационалните компании да консолидират печалбата от държавите на дейността си и
след това да я разпределят за облагане в тях в зависимост от това къде колко активи, продажби и персонал
имат. Компаниите са свободни да изберат този начин на облагане, или да продължат по правилата на 27-те
национални данъчни законодателства. Изборът е за тях, а не за правителствата.
“За мене това не е икономически обоснована идея и тя определено ще е в ущърб на Източна Европа”, казва
Дянков. Държави с по-високи данъци, но с много изключения (от данъчната основа - б.а.)ще са
привилегировани.
“Смятам, че имаме една от най-добрите данъчни системи в Европа и в света. Имаме единни ставки и в тях
няма изключения”, смята финансовият министър.
“Ако се хармонизира данъчната основа, ние не губим по никакъв начин. При нас тя е достатъчно широка и
няма накъде да се разшири повече - възразява Калфин. - В другите страни от ЕС има много повече облекчения
от печалбата. Единственото, което може да стане, е, да се намери начин за намаляване на облагаемата
основа. Това сигурно няма да хареса на министъра на финансите, но ще хареса на българските фирми.”
Според Калфин хармонизираното изчисляване на данъчната основа ще е стимул за международния бизнес
да пренесе повечето от дейността си в страните с по-ниски данъци като България. За разлика от проекта за
пакт на самия Дянков, който той предложи да влезе в конституцията или в основен закон, проектът на
еврозоната предвижда там да бъдат записани само два показателя - публичен дълг и дефицит.
Как ще постъпят другите страни извън еврозоната?
“Тези, които се очертава твърдо да влязат, са: Полша, балтийските страни, предполагам и Унгария, за Чехия
не съм сигурен”, казва Калфин.
Дянков съобщава, че е направил неофициални консултации с някои от колегите му в страните извън
еврозоната. “Тези консултации ще продължат до 24- 25 март, така че, когато се срещат премиерите, да имаме
яснота и другите държави с какво ще влязат в този съвет... Поне пет-шест държави имат нашето мнение”,
заяви той.

