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Асоциация на индустриалния капитал в България вчера в медиите
vesti.bg
√ Б. Пенчева: Да има нетърпимост към неформалната икономика
http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=3927831
Трябва да формираме климат на нетърпимост към неформалната икономика и неплащането на данъци. Това подчерта
заместник-министърът на финансите Боряна Пенчева, която оглави Обществения съвет за ограничаване и превенция на
неформалната икономика, съобщиха от МФ. Основни инструменти за това са ясните правила, които създава и
Министерството на финансите, както и мониторингът и контролът. Съветът е създаден през ноември 2009 г. в
изпълнение на проекта "Ограничаване и превенция на неформалната икономика", реализиран с европейски средства от
представители на работодателски организации и с участието на водещи национални медии, държавни институции и
други. Промените в Закона за устройството на държавния бюджет, свързани с предложения от МФ Пакт за финансова
стабилност и одобрени днес от парламента, са допълнителна гаранция за стабилност в икономиката. Тази
предсказуемост вече е предпоставка за ограничаване на сивата икономика, която пречи на коректния бизнес като
поражда нелоялна конкуренция, посочи заместник-финансовият министър. Пенчева открои пред членовете на
Обществения съвет основните акценти в мерките за превенция и ограничаване на сивата икономика, реализирани от
приходните администрации, в т.ч. и в търговията и дистрибуцията на акцизни стоки. До 31 март 2012 г. около 185 000
компании трябва да свържат касовите си апарати с компютърните системи на Националната агенция за приходите,
припомни Боряна Пенчева. Ролята на Обществения съвет е да разпредели ефективно ресурса по проекта, за да могат
заинтересованите страни да реализират дейностите си по него, поясни главният секретар на Асоциацията на
индустриалния капитал в България Милена Ангелова. Тя отчете работата по проектните дейности и открои
възможностите за реализация на проекти за популяризиране на мерките за ограничаване на неформалната икономика,
в т.ч. чрез обществено-информационни кампании и с участието на медии-партньори. Проучване в рамките на проекта на
11 пилотни бранша откроява като най-рискови от гледна точка на неформалната икономика здравеопазването,
инфраструктурното строителство, туризма и млекопреработвалния сектор. Средната оценка за дела на "сивата"
икономика в тези браншове достига до 50-75 на сто. На второ място с относително висока степен на "сивия" сектор се
нареждат небанковите финансови услуги, парфюмерията и козметиката, електротехника и електроника, информационни
технологии и полиграфия. Оценките за сивия сектор там варират между 20 до 40 на сто. Като най-безрискови се
открояват машиностроенето и пощенските услуги с относителен дял на сивия сектор от 10-15 на сто. Северозападният,
Северният централен район и Югозападният район на планиране са посочени като най-рискови по отношение на
неформалната икономика. Според оценките на работодатели, работници, служители и граждани, най-разпространени
прояви на "сивата" икономика са заплащането на ръка, неплащането в пълен размер на данъците върху печалбата,
укриване на осигуровки, нелоялна конкуренция, неспазване на данъчното законодателство, нефактуриране на
продажби, неплащане на ДДС, както и контрабанден внос/износ. Основните вреди от тези практики за коректния бизнес
в страната са по-ниската рентабилност, по-високите разходи за труд, по-висока себестойност на продукцията, загуба на
персонал и други. Затова бизнесът настоява за еднакви правила за всички участници на пазара и за стриктното им
спазване, единодушни са участниците в проекта. /БГНЕС /
zaplata.bg
√ Бюджетът хитрува с вноските за пенсии
http://spisanie.zaplata.bg/biudjetyt-hitruva-s-vnoskite-za-pensii.html
Осигуровките, които всеки месец фирмите внасят за допълнителни пенсии на своите работници и служители, стигат с
големи закъснения до пенсионните фондове. Парите често постъпват по индивидуалните партиди на хората със
забавяне от месеци. Това ощетява осигурените, защото за това време не получават никаква доходност от сумите.
Схемата е следната. Работодателите превеждат всички осигуровки по съответни сметки на НАП в БНБ. След това
приходната администрация като "диспечер" насочва парите към НОИ и към частните фондове, които управляват
средствата за втора и трета пенсия. Сумите би трябвало да постъпват редовно във фондовете всеки месец. Проблемът е,
че понякога има разминаване между цялата сума, която превеждат счетоводителите за всички работници във фирмата,
и персоналната информация за вноските на всеки работник поотделно. Обикновено става дума за стотинки, но понеже
трябва да се изясни откъде идва разминаването, по сметките в БНБ престояват блокирани хиляди левове.
"Така се натрупва огромна сума, която просто си стои в БНБ на възможно най-ниски лихви от порядъка на 0.15%, вместо
да носи по-висока доходност на собственика на дадена партида в пенсионния му фонд. От данъчното твърдят, че
работят по проблема, но вече от години нищо не се променя", коментира Милен Марков, изпълнителен директор на
ПОК "Съгласие". Според Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България около 100 млн. лв. са
блокираните средства за осигуровки в БНБ. Всъщност НАП и МФ нямат нищо против, защото, докато стоят там, парите
минават за част от фискалния резерв.

***
Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Дневник
√ И Италия пред гръцка драма
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/07/10/1121040_i_italiia_pred_grucka_drama/
Италия е застрашена да последва Гърция и Португалия и да изпадне в дългова криза, след като инвеститорите започнаха
в края на миналата седмица масово да разпродават италиански облигации. Повод за това бяха опасенията, че дълговата
криза в еврозоната ще продължи да се разраства и част от банките на Апенините няма да минат успешно стрес
тестовете, чиито резултати се очакват на 15 юли, съобщи "Ройтерс".
Допълнително напрежение създадоха и критиките на премиера Силвио Берлускони срещу финансовия министър
Джулио Тремонти, който предложи сериозни съкращения на публичните разходи.
Доходността по италианските облигации достигна 9-годишен връх от 5.27%, а банковите акции поевтиняха с 5.7% в
петък. Американските хедж фондове веднага реагираха на лошата новина и започнаха да залагат срещу италианския
дълг, пише "Файненшъл таймс".
Финансовите институции започнаха къса продажба на италиански облигации с надеждата, че книжата ще продължат да
поевтиняват и ще спечелят от това.
Масовата разпродажба на пазарите в петък принуди председателя на Европейския съвет Херман ван Ромпой да свика
извънредна среща на високо равнище на ЕС днес в Брюксел. На нея председателят на Европейската централна банка
Жан-Клод Трише, ръководителят на Еврогрупата Жан-Клод Юнкер, председателят на ЕК Жозе Мануел Барозу и
еврокомисарят по икономическите и валутните въпроси Оли Рен трябва да обсъдят опасността дълговата криза да
засегне значително и Италия, която е третата по големина икономика в еврозоната.
Въпреки че срещата официално е представяна като посветена на спасителните мерки за Гърция, според източници на
"Ройтерс" на нея ще се обсъжда Италия. "Не можем да си позволим много други дни като миналия петък. Много сме
разтревожени за Италия", цитира агенцията висш представител на ЕЦБ.
Италия е с втория по големина държавен дълг след Гърция като съотношение с БВП - в момента той е около 120%
спрямо БВП. Докато всичките задължения на Атина са около 350 млрд. евро, то Рим има облигации с падеж през
следващите пет години на стойност близо 900 млрд. евро. Високата доходност по книжата ще засили натиска върху
икономиката на страната и ще затрудни външното й финансиране.
Критичната ситуация може да окаже негативно влияние върху кредитния рейтинг на страната. На 24 май Standars & Poors
понижи перспективата по рейтинга й от "стабилна" на "негативна" заради забавянето на икономическия растеж,
нерешителните реформи и високите нива на държавен дълг.
Обстановката се влошава и от политическото напрежение. Под въпрос е бъдещето на финансовия министър Джулио
Тремонти, което също разклати доверието на инвеститорите. Тремонти отстоява докрай своите предложения за
бюджетни реформи, като не желае да приеме идеята на Берлускони за данъчни облекчения.
Премиерът се опита да вкара текст в новия закон за бюджета, който потенциално може да подкрепи неговата медийна
империя "Фининвест". Самият Тремонти пък беше въвлечен в корупционен скандал, след като беше издадена заповед
за задържането на Марко Миланезе – депутат и доскорошен политически съветник на министъра.
√ Безработицата намалява и изкуствено
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/07/10/1120976_bezraboticata_namaliava_i_izkustveno/
По-малкото съкращения през пролетта и повечето незаети, отпаднали от бюрата по труда по административни причини,
са основният фактор за намаляването на безработицата. Откриването на нови работни места в частния сектор, което е
сигнал за съживяване на икономиката, все още има по-малка роля. Това показва статистиката на Агенцията по заетостта.
През януари на трудовата борса се регистрираха над 58 хил. души. Тогава безработицата беше на най-високото си ниво
през тази година – 9.78%. През май броят на новите безработни е намалял почти два пъти спрямо началото на годината
(виж графиката). Близо половината от тях са съкратени от малки и средни фирми или са напуснали сами.
Най-голямата част са освободени от търговията, преработващата промишленост, строителството и сектор "Държавно
управление". Останалите преди това не са търсили работа, записали са се, за да могат да ползват социални помощи,
стипендии, курсове за квалификация или пък след като е изтекъл наказателният 6-месечен срок от прекратяването на
предходната им регистрация.
Данните на Агенцията по заетостта показват, че през май близо 42 хил. души са напуснали бюрата по труда.
Регистрацията на повече от половината от тях е била прекратена по административни причини. Това се дължи основно
на неспазването на графика за срещи с трудовия посредник, отказ да се изпълнят препоръките му или да се започне
предложената работа или обучение.
Много малка част от безработните са отпаднали, след като не са уведомили институциите, че са започнали работа, а
получават и обезщетения, без да имат това право. По закон хората с прекратена регистрация не могат да се запишат
отново в бюрата по труда през следващите 6 месеца, което е основен фактор за отчитаното от министъра на труда Тотю
Младенов намаляване на безработицата.
Логиката на управляващите е, че тези, които не спазват правилата, не са мотивирани да намерят работа и заради това не
трябва да се вписват в графата "безработни". Заради това обаче през май броят на регистрираните на трудовата борса
автоматично е намалял с близо 22 хил. души и оттам безработицата е спаднала с над 0.5%.

Изключването на хората с прекратена регистрация от бюрата по труда е и сред причините за разминаването на данните
на Агенцията по заетостта и Националния статистически институт (НСИ). Структурата към министерството на труда брои
за безработни само тези с безупречна регистрация, докато НСИ включва в тази категория всички, които се определят
като такива в анкети. Така Агенцията по заетостта отчита под 329 хил. безработни през май, а статистическият институт –
почти 400 хил. души през първото тримесечие на 2011 г.
Данните на министерството на труда показват, че отварянето на работни места все още има малка роля за намаляването
на безработицата. През май близо 20 хил. безработни са били наети, то е с близо 3 хил. по-малко спрямо април. Около
една четвърт от тях са се включили в програми за заетост или обучения.
Останалите 15 хил. души са си намерили работа в частния сектор. Най-голямо е било търсенето в преработващата
промишленост, търговията, хотелите, ресторантите и селското стопанство, където традиционно по това време се наема
персонал за летния сезон. Над 75% от предлаганите места са били за работници с ниска квалификация. Най-голямо е
търсенето на сервитьори, бармани, готвачи, градинари, растениевъди, горски работници, секретарки и шивачи.
Вестник Класа
√ МВФ: България да заделя буфери срещу външни рискове
http://www.klassa.bg/news/Read/article/174655_%D0%9C%D0%92%D0%A4%3A+%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0
%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D0%B1%D1%83%D1%84
%D0%B5%D1%80%D0%B8+%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83+%D0%B2%D1%8A%D0%BD%D1%88%D0%BD%D0%B8+
%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5
Благодарение на благоразумната политика на България възстановяването на икономиката й е в ход, но трябва да се
помисли за политика за заделяне на буфери срещу външни рискове. Това сочи последната препоръка на
Международния валутен фонд (МВФ), публикувана на сайта на институцията в края на миналата седмица. За пореден
път експертите ни съветват за по-сериозни реформи най-вече в здравеопазването, публичната администрация и
пенсионната система. Според фонда именно структурните реформи са основният ключ към подобряването на
икономическите прогнози и препоръчва ръстът на заплатите да се обвърже с ръста на производителността. За постигане
на по-висок икономически растеж са необходими още намаляване на административните бариери, подобряване на
усвояването на европейските фондове и засилване на правната система. Припомняме, че подобни бяха препоръките и
на Европейската комисия при оценката на Конвергентната програма на България за периода 2011-2014 г. и
Националната програма за реформи на страната за периода 2011-2015 година. Според Брюксел България трябва още да
засили фискалното управление, както и да разработи и въведе задължителни фискални правила и ясно формулирана
средносрочна бюджетна рамка.
Прогнозата на МВФ е износът да се възстанови до нива над тези преди кризата. Това ще даде допълнителен
икономически тласък и реалният ръст на БВП ще достигне до 3% през 2011 г. Възстановяването ще тласне и вътрешното
търсене, средногодишната инфлация ще се движи в рамките на 4,25%. Докато безработицата постепенно намалява,
потреблението ще расте, което ще позволи реалният БВП да се възстанови на предкризисни нива. Догодина ръстът ще
се ускори до 3,5% и до 4 на сто през 2013 г. Това е почти двойно на скоростта, с която ще се движи цяла Европа – от МВФ
очакват 1,8% европейски ръст през 2011 г. и 2,1% през 2012 г. Разчетите на финансовата институция обаче са по-ниски от
правителствените, които сочат растеж от 3,6 на сто. Само за първото тримесечие на годината НСИ отчете 3,4% скок на
родната икономика спрямо същия период на миналата година.
Директорите в МВФ приветстват поставените цели на управляващите за дефицита. След като през 2010 г. дупката в
публичните финанси бе 3,2% от БВП, за 2011 г. сме поели ангажимент да я смъкнем под 3%. В бюджета е заложен лимит
от 2,5 на сто. Експертите на фонда обаче отбелязват, че подобряването на събираемостта на данъците и да се устои на
изкушението за предизборно харчене са основни предпоставки за постигане на поставения праг за дупката в хазната.
Фондът е получил и уверението на властите, че са готови да вземат и допълнителни мерки, ако това се наложи.
√ Българите посягат на спестяванията си
http://www.klassa.bg/news/Read/article/174588_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%
B5+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%81%D1%8
2%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0+%D1%81%D0%B8
Три четвърти от българските граждани не разполагат с никакви спестявания. Това показват данни от специално
социологическо проучване на ББСС „Галъп интернешънъл”, проведено по поръчка на вестник „Класа”.
Икономическата криза, в която пребивава страната ни в последните три години, се отрази негативно на спестяванията на
българите. Спестяването на пари така или иначе не е популярна дейност у нас – и преди началото на кризата със
спестявания разполагаха малцинство от българите. И въпреки това за две години делът на българите, които разполагат с
лични спестявания, намаля почти двойно (от 15% през 2009 г. на 9% през 2011 г.). Подобно е и положението с
домакинските спестявания – днес едно от десет домакинства има заделени пари, което е с 3 процентни пункта по-малко
от измереното през 2009 г.
Над половината (54%) от българите заявяват, че не разполагат с никакви „свободни пари” – т.е. средства, които остават
месечно след покриване на основните потребности като ток, вода, отопление, транспорт и храна. Процентът на хората
без свободни средства (които могат да бъдат спестени или похарчени за култура, пътувания или забавления например)
нараства спрямо 2009 г.
Средно 75 лв. остават за „свободно харчене“ на тази част от българите, чиито доходи все пак надвишават разходите им.
Разбира се, сумата варира силно в различните социално-демографски групи. Например хората с основно и по-ниско

образование имат или никакви или по-малко от 45 лв. средно на месец, които да могат да разпределят според
собственото си желание. От друга страна, частта от населението с доходи по-високи от средното, разполагат с над 300
лв. „свободни средства” на месец.
Съвсем логично, наличието и размерът на свободните средства е определящ фактор за спестяването на пари. Например
почти половината от високостатусните българи (които имат средно по 300 лв. свободни средства на месец) заявяват, че
имат и лични спестявания. И въпреки това забелязваме и едно основно изключение от това правило – повече от
половината от младите хора на възраст 18-25 години разполагат със сума (и то по-висока от средната за страната – 97
лв.) свободни пари след покриване на разходите си, а само 1% от представителите на тази най-младежка група имат
лични спестявания. Остава да разберем дали причината за това е в нежеланието на младите да се обременяват с тежки
мисли за „черните дни”, или пък в генерационна промяна в нагласите по отношения на спестяванията и планирането на
средствата.
Що се отнася до размера на спестяванията (сред тези, които имат такива, разбира се), средните суми, които българите
„кътат” за черни дни, остават без значителни промени спрямо 2009 г. Личните спестявания са най-общо малки суми, до
1000 лв., а домакинските спестявания са в групата до 5000 лв.
Изследването е проведено през първите дни на месец юни, национално представително е и обхваща 1000
избиратели чрез пряко интервю по домовете. Един процент от извадката отговаря на 58 хиляди души,
максималното стандартно статистическо отклонение при 50-процентните дялове е ±3%. Методиката е
сравнима с всички ежемесечни редовни сондажи на „Галъп интернешънъл” в България от 1992 година.
Вестник Труд
√ Дянков за Найденов: Повече говори, по-малко работи
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=958977
Още кадрови рокади ще има по висшите етажи на властта. Това съобщи в интервю за “Труд” вицепремиерът и
финансов министър Симеон Дянков. За постовете си трябва да се притесняват чиновници, чиито институции са на
подчинение на Дянков и в които не е имало големи промени.
Вицепремиерът дава добра оценка за всички министри в икономическия екип, с изключение на земеделския Мирослав
Найденов, който “повече трябва да работи, по-малко да говори”.
Според Дянков бюджетът за сектор сигурност трябва да се намали наполовина в следващите три години, за да
има за здраве, образование и култура. Като положителен пример дава министърът на отбраната Аню Ангелов.
Дянков не се притеснява от конфронтация с другия вицепремиер - силовия министър Цветан Цветанов. “Имам
твърдо мнение по въпроса и ще го отстоявам с всеки следващ бюджет”, отсече финансист номер 1.
- Г-н Дянков, дадохте месец на шефа на Националната агенция за приходите да подобри работата на ведомството.
Обявихте, че ако това не стане, той ще бъде сменен. Срокът изтече, какво е решението ви?
- Има подобрение в НАП, отбелязахме успех в борбата с ДДС измамите. Има две успешни дела, но това, разбира се, не е
само работа на НАП, а и на прокуратурата и ДАНС. Това показва, че ако НАП работи по-устремно по темата, нещата
стават по-бързо. От тази гледна точка си запазвам възможността да изчакам още месец, за да видя дали това е
тенденция или просто временно намерение да се угоди на министъра. Продължавам да оценявам, междувременно
направихме промени в ръководството на агенцията. Вторият човек в НАП, който дойде от териториалната дирекция във
Велико Търново, работи много добре.
- Не сте категоричен, че Красимир Стефанов е “отървал кожата”.
- Не, не съм. И преди време казах, че трябват месец-два, за да се убедя, че подобрението в работата на НАП е тенденция.
- Изпълнението на приходите и на митниците, и на НАП изглежда добро. Защо хвалите митниците, а критикувате
данъчните?
- Още миналата година шефът на митниците Ваньо Танов каза: “Имаме следните проблеми в законодателството. Искам
промени и ще видите резултатите.” Така че миналата година с Танов работихме много активно - променихме наредба,
която не е била пипана 7 години, въведохме GPS система във всички митнически складове. С други думи още миналата
година Танов ме уведоми кои са големите проблеми. Затова сега си личи как всеки месец нещата се подобряват. Докато
в НАП имаше по-голяма инерция. Когато аз кажа: “Тук нещата не вървят”, те ми отговарят, че е така, защото не са
ограничени плащанията в брой. Аз казвам: “Добре, ще направим нов закон и ще ги ограничим. Обаче не съм доволен от
борбата с ДДС измамите.” Те ми казват, че е така, защото фирми могат да се прехвърлят на други лица много бързо.
Добре, но защо не ми го казаха преди година и половина? Променихме и това. Казвам, че искам да видя много повече
инициативност от НАП. Ваньо Танов влезе с голям устрем в митниците и искаше да промени нещата. В НАП оставихме
предишния екип, той беше изцяло назначен при предишното правителство. Те бяха свикнали да работят по-бавно.
- Защо НОИ все още няма председател? Да не би да имате разногласия със социалния министър Тотю Младенов кой е
правилният човек?
- Аз не се занимавам с избор на нов шеф на НОИ. Просто казах какви са критериите, на които той или тя трябва да
отговаря. Да е добър финансист, да е професионалист, което означава да познава системата, но да не е бил част от нея.
Това е важно, защото, ето както показва и примерът с НАП, когато човек е работил в системата, някак си дали заради
връзките, които има, или просто защото е започнал да мисли по определен начин, не се изявява като кой знае какъв
реформатор. Аз искам този човек да е извън системата на НОИ, за да може по-скоро да тръгне работата. Но тук задачата
е на социалната комисия в парламента. Доколкото разбирам, тя е много близо до такъв избор.
- Като казахте какъв трябва да бъде шефът на НОИ, остава да ни съобщите и името му.
- То ще се знае в най-скоро време, но няма да го кажа аз, а групата на ГЕРБ и социалната комисия.

- Знаете ли какво се говори за вас? Вие сте човекът, който разпределя постовете в държавата. Вярно ли е? Например
смяната на транспортния министър е ваше решение, нали така?
- Определено е мое предложението да се смени транспортният министър, както и шефът на комисията “Кушлев” и
шефът на фонд “Земеделие”. Доста от предложенията в последните два месеца са мои. Това обаче ми е работата, аз съм
вицепремиер и отговарям за много институции. НОИ не е част от тях, той е към социалната сфера, за която аз не
отговарям като вицепремиер. Но да, аз искам да работя с хора, които имат енергия и споделят виждането ми, че
държавната администрация трябва да се обнови основно. Където виждам, че има слабост, веднага предлагам промени.
- Отчитате, че приходите вървят добре. Не може ли да балансираме бюджета още през тази година?
- Приходите вървят по план. Това, което прогнозирахме в бюджета, се изпълнява, в митниците дори малко по-добре от
прогнозата ни. Но, ако си спомняте, в бюджет 2011 заложихме дефицит от 2,5%. До средата на годината определено ще
сме под 1%. За половин година вървим по-добре от първоначалните прогнози, но все пак има още време до края на
2011 г. Гърция продължава да бъде тема за цяла Европа, така че си заслужава да сме дисциплинирани. Няма да има
разхлабване на коланите в средата на годината, защото не знаем какво ще ни сервира общоевропейската ситуация.
- Миналата година много хора не ви вярваха, като казахте, че икономическият ни ръст за 2011 ще е 3,6%. Сега вече
има прогнози за ръст над 4 на сто. Вие ще ревизирате ли мнението си?
- Прогнозите ни се правят от експертен екип. Нямам основание да мисля, че не са най-добрите експерти в държавата.
Вярвам на това, което ми казват.
3,6% ръст заложихме в бюджета и това ще се изпълни. В началото почти всички смятаха, че няма да стане. Сега една част
от прогнозите са дори за над 4%. Ние засега няма да променяме този параметър. В средата на август ще имаме нов
анализ, ако се окаже, че данните са благоприятни, може и да променим прогнозата си. Важно е хората да вярват в това,
което казваме. Вече нямаме извинение. Докато в началото на 2009 г. все още имаше неизвестни, оставени ни от
предишното правителство, сега отбелязваме две години на власт. Не можем да сме неточни в прогнозите си.
- Ако все пак макропоказателите се окажат по-добри, ще има ли ръст на заплати и пенсии?
- Тази година не. Това става в рамките на бюджетната процедура. Сега сме в процедурата за 2012 г., през септември ще
работим най-активно по нея. Ако видим, че имаме възможности, през следващата година може да се мисли за поетапно
увеличение на доходите.
- Много често ни сравняват с Естония. Защо там след големия срив от 11% сега имат ръст от 8 на сто, а ние не можем
да реализираме такъв темп на растеж?
- Естония влезе много рязко в кризата и съответно излезе рязко оттам. Вече трето тримесечие имат значителен ръст. Ние
влязохме малко по-късно в рецесия, защото предишното правителство се опита да забави този процес до след изборите
през 2009 г. Съответно изхарчи много пари точно преди парламентарния вот. Затова ние се движим средно с 6 месеца
закъснение спрямо Европа както при влизането, така и при излизането от кризата. Така че, ако ние имаме силно
тримесечие, това ще бъде третото на тази година. През първото вече имахме 3,4% ръст. Очаквам за октомври-декември
да имаме поне 6%. Дали можем да постигнем ръст от 8%? По принцип да.
- Никога не се е случвало.
- Не се е случвало, но с политиките, които успяхме да прокараме, и това, че имаме най-ниското данъчно бреме в Европа,
можем да успеем. Ние всъщност никога не сме имали и най-ниското данъчно бреме. Бяхме седми по този показател,
като влязохме в ЕС, сега сме първи. Това би трябвало да помогне на бизнеса да постигне по-висок ръст. Имаме
предпоставки за 8% ръст. Разбира се, винаги може да се направи и повече. Все още ни липсват някои реформи. Целта е
не само да достигаме и задминаваме тези, непосредствено преди нас като Румъния и Латвия, а и да се стремим доста
по-високо - към средноевропейските доходи.
- За какъв период можем да ги достигнем?
- Два мандата. Значи ние имаме още 6 години. За това време можем да достигнем Гърция. Това не е средният доход, но
е доста над този, за който сме мечтали преди две години. През 2009 г. имахме 37% от средния европейски доход, сега
имаме 43%. За две години, които бяха много тежки, все пак сме дръпнали напред. Но ни трябва още малко време.
- Тоест, ако имате втори мандат, в неговия край България ще стане Гърция като ниво на доходи.
- Да, напълно е възможно в края на втория ни мандат средният българин да е богат колкото средния грък.
- Явно имате дългосрочни планове за управлението. Какви цели си поставяте за втория си мандат?
- Има още много какво да се прави. Първите две години минаха изцяло в борба с кризата. Смятам, че я преодоляхме.
Във втората част на този мандат искам да се фокусирам върху политики за увеличаване на растежа и доходите.
Икономическият екип на това правителство е добър. Плевнелиев е много силен министър, Нона Караджова - също.
Трайчо е силен, Московски за кратко време се представи много добре. Такъв икономически екип досега не е имало в
модерната история на България.
- Кои са слабите му звена?
- Отправял съм критични коментари към земеделския министър. Повече трябва да работи, по-малко да говори. Това
напоследък започва да става. Също така смятам, че ни трябва сериозна реформа в сферата на сигурността. Трябва да се
промени съотношението в ресурса - и финансов, и човешки, който отива в сферата на сигурността. Става въпрос за
полиция, отбрана, ДАНС и разузнаване спрямо образование, здравеопазване, наука и култура. В Европа общият ресурс
за земеделие, образование, наука и култура е по-голям, отколкото за ресора сигурност. У нас е обратното. Така че трябва
да намалим разходите и да увеличим ефективността в сигурността и да пренасочим повече пари за други пера.
- Тук обаче ще влезете в конфликт с вицепремиера Цветан Цветанов. Можете ли да го преборите?
- Този разговор го водим от самото начало и ще продължим да го водим. В средносрочен период - следващите от три до
пет години, това е основната липсваща реформа в публичните финанси. Има и други сфери, в които могат да се подобрят
нещата, но ако направим това преразпределение - от сигурност към образование, здравеопазване, наука и изкуство, ще

си помогнем на икономическия ръст и социалното благополучие. Затова имам твърдо мнение по въпроса и ще го
отстоявам бюджет по бюджет. Дори и в рамките на междубюджетни разговори. Дали ще успея? Ще видим. Бюджетът за
2012 г. ще е показателен. Тук-там имаме успехи - например в отбраната Аню Ангелов успя да направи голяма
оптимизация. Надявам се другата част от сигурността да последва този пример.
- Колко ще отрежете от сигурността в следващия бюджет?
- Пак гледаме средното ниво за Европа. Като сравняваме, там за сигурност се харчат около 2% от БВП. Ние харчим
двойно - 4,2%. Тези 2,2 на сто, ако се преразпределят към образование, наука, култура и земеделие, там също ще
стигнем средноевропейските нива. Това не може да стане за една година, но за 3 може. За да стигнем
средноевропейските доходи, трябва да имаме и средноевропейското преразпределение на бюджетните приходи.
- Каква оценка си пишете за две години начело на финансите?
- Мен ме оценяват премиерът и групата на ГЕРБ в парламента. Те правиха оценка преди време, тя получи гласност.
Надявам се това да се прави регулярно. Аз съм доволен от нещата, които постигнахме. Начинът, по който излязохме от
кризата, нямаше алтернатива.
- Проблемът е, че напоследък депутатите не ви харесват особено. Говоря за мнението ви за безотчетните депутатски
пари. Какво ще им кажете?
- Аз просто съобщих за анализа, който ми показаха моите експерти. Първоначалният въпрос беше дали е истина това,
което каза Яне Янев. Аз не го знаех, беше изненада за мен. Проверих го, оказа се, че е истина, и то поне от 12 години.
Попитах дали е законно и да, така е.
- Но дали е морално?
- Точно затова съм поискал анализ. Първият въпрос е спазен ли е законът. Да, категорично. Следващият въпрос е дали
парите се харчат правилно - това е преводът на “морално” на езика на финансите. Моето министерство не е страната,
която да отговори на този въпрос. Това е работа на Сметната палата. Скоро анализът на експертите ми ще е готов и ще
предложим точно това - Сметната палата да влезе на проверка в Народното събрание. Ако се налага, да се промени
правилникът на НС. Но не е наша работа.
- Какво не можахте да постигнете за 2 години?
- Винаги има нещо, което не е довършено. За двете най-значими теми вече стана дума - първо, относително
преразпределение на публичните финанси. Аз се опитвах да го направи на два пъти, но със смесен успех. Втората тема е
тази, която напоследък се вижда като внезапна активизация - т. нар. промяна на кадри. В самото начало, като станах
министър, не познавах много хора в администрацията. Предположих, че всички са съвестни и ще работя с тях като
професионалист. Сега се оказва, че много по-рано е било добре да предложа в моите ресори по-големи промени, за да
влязат неопетнени хора. Имам предвид и като мислене, а не само дали са правели нещо незаконно. Трябва да се
пречупи инерционното схващане, че реформа не може да се направи и значи няма и да се опитваме. Трябват ни
реформатори. Напоследък такива се появяват.
- Тоест рокадите тепърва предстоят?
- Тоест да. В сектори, в които все още не е имало големи промени, и аз смятам, че не работят така, както би трябвало.
След 2 години имам впечатления как работят голям брой хора. Виждате, че хора, които са се справили добре, отиват от
Министерство на финансите във Фонд “Земеделие” например и фондът внезапно започва да работи добре. Хората, като
виждат, че нещата стават, започват да ни изпращат автобиографии, защото искат да работят с нас.
- Как намирате нови хора? Кой ви ги препоръчва?
- Част от малкия ми екип като вицепремиер се занимава само с това. Говорят с кандидати, проверяваме ги.
- Значи политическият ви кабинет е съставен от “ловци на глави”?
- През последните 6 месеца сме се ориентирали към това, защото е много важно. Виждаме разликата, като имаме
активен министър на транспорта или пък какво се случи, когато г-н Коларов влезе в комисията “Кушлев”. Когато някой си
разбира от работата, внезапно нещата се подобряват. Това е част от моите задачи в последните шест месеца, много
повече, отколкото беше преди.
ВИЗИТКА
Вицепремиер и министър на финансите от 2009 година.
От 1995 г. работи за Световната банка като главен икономист по финанси и частно дело.
Създател на годишния доклад “Дуинг Бизнес Рипорт”, най-продаваното издание на Световната банка.
Роден на 13 юли 1970 г.
Вестник Стандарт
√ Преборих енергийната аристокрация
Празен чек за "Белене" няма да подпишем, казва Трайчо Трайков
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2011-07-11&article=373995
- Министър Трайков, как ще оцените първите си две години начело на мегаминистерството?
- Голяма част от целите, които си бях поставил, се случват. В управлението на държавната собственост целта ми беше да
увеличим ефективността и да се злоупотребява по-малко. Финансовите резултати са значително подобрени. През 2010
г. имаме с 300 млн. лв. по-голяма печалба на държавните компании, на които съм принципал. В енергетиката
тенденцията е същата, като в АЕЦ "Козлодуй" за шестмесечието печалбата е с 42 млн. лв. по-голяма. Разбира се,
голямо предизвикателство беше фокусирането на усилията върху тези над 150 компании в ликвидация, които трябва да
се управляват. Работата ни там беше насочена към приключване на неефективните дейности и насочване на усилията
там, където можем да постигнем резултати. И това се случи. Целта ми в енергетиката беше да я демистифицираме. Има

една тенденция - самоназначени капацитети да твърдят, че в този сектор решенията трябва да се взимат от вечната
енергийна аристокрация. Според мен енергетиката не трябва да бъде оставяна единствено на енергетиците и колкото
по-силно светят прожекторите в нея, толкова по-добре. Над 95% от сумите, които сме се ангажирали да платим по
"Белене" например, са подписани преди ние да дойдем на власт. За тези пари нито се е пишело, нито се е знаело
навремето. Друг принцип при нас е навсякъде да се търси най-големият ефект от всеки похарчен лев. Бих посочил
примера с дейността на търговските представители, която поставихме в съвсем нова прагматична основа, с нови
правила за кариерно развитие, с мандатност, с конкурсно начало, с поставяне на ясни цели и отчетност.
- В кои сфери срещнахте най-големи трудности?
- Там, където сумите са най-големи - основно големите проекти. Когато взимаш решения с хоризонт 50-60 години
напред и икономическите ефекти могат да варират, те подлежат на много точно и добросъвестно изчисляване. Работим
за развитие и структура на енергетиката, която е адаптирана към актуалните тенденции, дългосрочна и отговаря на
интересите ни. Това означава разнообразяване на възможностите за избор, от което постигаме по-добро
качество, повече сигурност и по-добра цена.
- А какво е положението в туризма?
- Той е изцяло частен, но държавата може да помага, осигурявайки поддържането на марката "България". Много голям
обем средства бяха вложени в това през миналата и тази година и предварителните данни за ефективността на
маркетинга са изключително окуражаващи.
- Какво е решението на проблема с инфраструктурата в Слънчев бряг?
- Там общината събира пари, но не поема никаква отговорност и не прави нищо в комплекса. От своя страна държавната
фирма поема отговорности и въвежда правила, но пък трудно събира пари. И се получава хаос, от
който недобросъвестни хотелиери взимат по 6000 лв. от таксиметров шофьор, за да кара туристи от хотела им. Или пък
застрояват паркингите и след това искат гостите да паркират безплатно по алеите. Решението е или да се плаща всичко
на общината и тя да притежава и управлява инфраструктурата, или всичко да се случва в комплекса. Вариантът с
общината не е лош и е бил опитван през годините, но тя не е искала да плати нищо за активите на държавното
дружество. Те не могат да бъдат дадени безвъзмездно, тъй като това ще бъде държавна помощ. А и по
морето общинските съвети са силно доминирани от собствениците на хотели и е съмнително доколко общественият
интерес ще надделее над частния. Другият вариант е да се промени статутът на курортните комплекси, така че това,
което се събира, да остава в тях. И това се предлага не само за Слънчев бряг, а за всичките 7 курорта. Възложил съм на
експертите да предложат необходимите законови промени.
- След като подписахме новото допълнително споразумение за "Белене", в каква посока ще се развива проектът?
- И ние, и руската страна имаме какво да свършим. Те ще работят по техническия проект, а също и в съвместната
финансова група, която създаваме за изясняване условията за предложеното руско финансиране. През това време
пък HSBC ще прави пазарния анализ и финансовия модел. Също така трябва да е ясно към какви суми каква ескалация
се прилага - германска, френска, руска или българска. Когато се казва "фиксирана цена", доколко тя е фиксирана. Има
твърде много работа да се свърши, руските ни партньори са наясно, че ние празен чек няма да подпишем. Ако само с
него се постига задоволителна икономическа рентабилност на проекта, тогава пренаписването на договора за
привличане на нови инвеститори може да се доработи паралелно или малко по-късно. Искаме да сме сигурни дали
има вариант и само с руско финансиране проектът да бъде рентабилен.
- Каква е позицията ви по течащите в момента преговори за нов газов договор?
- Да постигнем възможно най-добрите условия. Договорът трябва да отговаря на изискванията за либерализиране на
пазара, да отвърже цената на газа от петролните деривати, да имаме възможност за реекспорт. Имаме вече примери
на западни компании - договорът на Е.оН с "Газпром".
- Кога ще имаме междусистемните връзки?
- Румънската ще имаме през 2012 г., а гръцката през 2014, макар че правим всичко възможно да я завършим през 2013 г.
В същия времеви хоризонт могат да бъдат готови и турската, и сръбската връзка, но там работата е в по-начален етап.
- А наистина ли ще намалим до една четвърт количествата руски газ, каквито публикации имаше в руския печат?
- Това не са мои думи. Името ми беше цитирано в статията на "Коммерсант", но аз не съм казвал подобно нещо и няма
да го кажа. Какви количества ще купуваме, зависи от много фактори, а не само от това колко ни е необходимо, колко
общо могат да бъдат доставени и какъв е местният добив. Ние можем да купуваме и повече газ, отколкото ни трябва,
ако можем да търгуваме с него. България има всички предпоставки да се превърне в газов хъб на Балканите. И поради
географското ни положение, и поради връзките със съседите. До 2014 г. ние ще сме свързани във всички посоки.
Надявам се и сръбските партньори да намерят пари за тяхната част и да успеем да я изградим в срок.
- В каква посока са предстоящите промени в Закона за насърчаване на инвестициите?
- Той ще бъде адаптиран към приоритетните сектори. Това са не само производствените, но и свързаните с
научноизследователска дейност, тъй като икономиката на знанието е изключително важна за нас. Повече добавена
стойност в единица продукт се основава на знания. Другата важна посока е практическата възможност Българската
агенция за инвестиции да служи не само като кол-център, а като институция, която да помага на инвеститорите.
Например подкрепените проекти и компании да могат да получат бърза лента в институциите, от които
зависи решението на даден въпрос.
- В какви области можем да станем най-бързо конкурентоспособни?
- В двете икономически стратегии - за приоритетните сектори и за насърчаване на инвестициите по региони - сме
дефинирали секторите, в които смятаме, че имаме най-много сравнителни предимства. Това са електротехника
и електроника, транспортно оборудване, машиностроене, химическа промишленост, земеделие и храни,
информационни технологии, логистика, здравеопазване и фармация. Тук са чистите технологии и биотехнологиите, в

които България има определени традиции и дадености, над които да се развива. Приоритетите са избрани въз основа
на традиционните ни силни страни, като опит, географско положение, образование, работна сила, ценово предимство,
както и актуалните тенденции за развитие на световната икономика. В допълнение тук е и аутсорсингът. Според
оценките на независими анализатори с висока репутация, България попада в челото на класациите като потенциал за
аутсорсинг. У нас се прави традиционният вид като кол-центровете, но това далеч не е всичко. Основните ни
възможности са свързани с различни по вид професионални услуги - финансови, логистични и т.н.
- Стана ли ясно дали зад мистериозния кандидат за "Булгартабак" стои руското правителство?
- По информация на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол регистрираната в Австрия "БТ Инвест" е
от групата на руската "ВТБ Банк".
- Продължавате ли да смятате, че цената за дружеството трябва да бъде поне 100 млн. евро?
- Тя трябва да бъде възможно най-висока и можеше да бъде и 10 пъти по-висока преди години. В процедурата сега
няма определена минимална цена, така че ще видим какво ще предложат кандидатите. Но смятам, че
приватизираме бизнеса, а не кеша на "Булгартабак" и затова държавата предприе всички стъпки да изтегли
максимално голям процент от свободните парични средства на холдинга под формата на дивиденти.
- Т.е., ако нито една от офертите не отговаря на нашия интерес, "Булгартабак" няма да бъде продаден сега?
- Сделка на всяка цена не следва да има. Но е важно да се знае, че когато едно дружество мине към АПСК, министърът
вече няма влияние. Каквото и да стане, това ще бъде решение на агенцията и Надзорния й съвет, в които участват
представители на всички парламентарни политически сили.
Вестник Новинар
√ ГЕРБ намери наследник на Христина Митрева
http://novinar.bg/news/gerb-nameri-naslednik-na-hristina-mitreva_MzYyNTszOA==.html
Бисер Петков, бивш заместник-председател на Комисията за финансов надзор, вероятно ще оглави Националния
осигурителен институт (НОИ), съобщи www.dnevnik.bg. Самият Петков също е потвърдил, че от управляващата партия са
му предложили да заема поста и той е приел. Очаква се парламентът да гласува кадровото предложение в сряда.
"Наистина от ГЕРБ ми предложиха и аз приех. Не съм сигурен дали не са провели разговори и с други и затова не мога да
заявя със сигурност, че ще съм новият председател на НОИ. Приемам евентуалното назначение с чувство за
отговорност", заяви Бисер Петков пред www.dnevnik.bg.
В Комисията за финансов надзор Петков отговаряше за надзора над пенсионно-осигурителните компании. Той бе в
ръководството на ведомството при управлението на тройната коалиция. Името му се спрягаше за същия пост, след като
Стоян Мавродиев бе избран за председател на комисията. Той обаче предпочете осигурителният надзор да се следи от
Ангел Джалъзов.
Друга номинация за управител на НОИ, която обикаля от няколко седмици кулоарите на Народното събрание, е тази на
депутата от ГЕРБ Светлана Ангелова. Тя е зам.-председател на парламентарната комисия по труда и социалната
политика. Номинацията й е подкрепяна от няколко народни представители от парламентарната група на управляващата
партия.
Предишният управител на Националния осигурителен институт Христина Митрева бе принудена да подаде оставка от
финансовия министър Симеон Дянков, който обяви, че ръководството на института не е успяло да изчисли правилно
прогнозните приходи от социално осигуряване. Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов тогава
отказа да работи с нея. Христина Митрева обаче обяви, че отговорността за това е на министерството на финансите.
Преди това тя бе заместник-министър на труда и социалната политика.
***
Публикации за борбата със сивия бизнес
News.bg
√ Данъчни погват 4-часовия работен ден
http://news.ibox.bg/news/id_1787089147
НАП Варна ще провери всички 9 300 фирми от Варна, Добрич, Силистра, Шумен, Търговище,Русе и Разград, които са
сключили 4-часови трудови договори със своите служители.
Ревизорите са установили, че е масова практика служителите да се осигуряват фиктивно на половин работен ден, а в
същото време да работят много по-дълго.
Това стана ясно след срещата на изпълнителния директор на НАП Красимир Стефанов със служителите от
териториалната дирекция на агенцията във Варна.
Общо 9300 фирми от Североизточна България са декларирали пред НАП 28 000 трудови договори на 4-часов работен
ден.
Търговците ще бъдат проверявани също и за работници без трудови договори, както и за това дали отчитат коректно
оборотите си. Инспекторите ще следят и за спазването на трудовото законодателство. От НАП призовават всички
дружества и граждани да спазват данъчното и осигурително законодателство и да съдействат на органите по приходите
при проверките.

„Ще проверим индивидуално всеки един от тези договори. Фирмите имат два варианта - сами да коригират времето на
заетостта на персонала си и да избегнат санкции или да бъдат глобени веднъж от НАП и втори път от Инспекцията по
труда.
Глобата за работа без трудов договор е до 15 000 лева на човек, а до 5000 лева се глобяват лицата, посочили неверни
данни в осигурителните декларации", заяви от Варна изпълнителният директор на НАП Красимир Стефанов.

