Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

epicenter.bg
√ Речено-сторено: Бизнесът дава американските централи на прокурор
Лидерите на работодателските организации ще се видят утре с обвинител номер 1 Сотир Цацаров и ще му връчат сигнали
за нередности в енергетиката
Бизнесът ще изпълни намерението си да връчи на прокуратурата сигнали за нередности в системата на енергетиката.
Лидерите на четирите национално представителни работодателски организации ще се срещнат утре по обед с главния
прокурор Сотир Цацаров, съобщиха от Българската стопанска камара (БСК).
Става въпрос за два сигнала - за ТЕЦ Марица Изток 1 и ТЕЦ Марица Изток 3 (т. нар. американски централи "Ей И Ес Марица
Изток 1" и "КонтурГлобал Марица Изток 3"), и за злоупотребите с ВЕИ-тата, бума от присъединяване на зелени
електроцентрали от 2012 г. и липсата на контрол в този процес.
Според бизнеса подписаните от определени политици договори, както и анексите съм тях, дебалансират енергийната ни
система. Работодателите настояват обществото да знае кой е сложил подписите, който ги е одобрил и искат да се спрат
„пладнешките грабежи, които продължават години наред“.
Първоначалните намерения на бизнес организациите бяха на 30 септември да организират национален протест в София
срещу цената на тока. Междувременно обаче те решиха да отложат акцията. Асоциацията на индустриалния капитал в
България, Българска стопанска камара, Българска търговско-промишлена палата и Конфедерацията на работодателите и
индустриалците в България обявиха, че отлагат акцията, но няма да я отменят.
Те аргументираха решението си с диалога с изпълнителната и законодателната власт. Работодателите заявиха, че са
обнадеждени от водените до момента разговори и че се надяват те да доведат до удовлетворяване на исканията им.
Основните искания на бизнеса са възстановяване от 1 ноември на цените на еленергията на нивата отпреди 1 август 2015
г., международен одит в енергетиката, оставка на председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР)
Иван Иванов, пътна карта за реформи в енергетиката, законодателни промени, мораториум върху задължителното
изкупуване и изкупуването по преференциални цени на еленергия от обекти, въведени в експлоатация след 1 октомври
2015 г.
cross.bg
√ НПРО внасят в Прокуратурата сигнали за нередности в енергетиката
На среща с главния прокурор Сотир Цацаров, ръководителите на четирите национално представителни работодателски
организации - Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара, Българската търговскопромишлена палата и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, ще връчат сигнали за нередности
в системата на енергетиката.
Срещата ще се състои на 30 септември, сряда, от 12 ч., в сградата на Прокуратурата на РБ.
Българско национално радио
√ Съветът за тристранно сътрудничество ще обсъжда промени в данъчните закони
Промените в данъчните закони ще бъдат обсъдени на днешното заседание на Съвета за тристранно сътрудничество.
Въпреки острата реакция срещу идеята общините да могат да начисляват до 2 процента допълнително данък върху
доходите, финансовото министерство не е оттеглило предложението си.
Според проекта на финансовото министерство 10-процентата ставка върху доходите ни се запазва, като събраните от нея
средства ще бъдат насочвани към държавната хазна. Всяка община ще има право да налага нов данък върху доходите,
като ставката е между нула и 2 процента и ще се облагат хората по постоянен адрес. Срещу тази промяна имаше остра
реакция и от политиците, и от бизнеса и синдикатите, тъй като така се увеличава данъчната тежест за част от хората и се
създават допълнителни административни затруднения.
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С друга промяна се предлага намаляване на прага за кешовите разплащания. В момента той е 15 000 лева, а финансовото
министерство настоява да бъде свален три пъти. Според работодателите намалението е твърде рязко, затова те настояват
новият праг да е 10 000 лева.
Друга спорна промяна, която ще обсъди тристранният съвет, е регистрацията на покупки над 700 лева от фирмите, ако
искат да си възстановят ДДС-то. За да имат право на възстановяване, фирмите ще трябва да докажат, че използват стоката
само за стопански дейности. Това означава, че при покупка на мобилни телефони и лаптопи например, които се ползват
от даден предприемач и за лични, и за служебни цели, няма да се възстановява ДДС. Работодателите не отхвърлят мярката,
но настояват за нейното прецизиране и поставянето на много по-висок паричен праг.
√ Работодателски организации ще връчат на Цацаров сигнали за нередности в системата на енергетиката
Работодателските организации ще сезират главния прокурор Сотир Цацаров за нередности в системата на енергетиката,
съобщиха от Българската стопанска камара. Представители на бизнеса ще се срещнат утре с Цацаров, за да му връчат лично
сигналите.
Работодателските организации отложиха втория протест срещу увеличението на цените на тока, който трябваше да се
проведе утре. Те обаче са категорични, че запазват готовност за протести.
Според бизнеса, в енергийната система има резерви, които да позволят връщането на цената на тока за фирмите на нивата
й отпреди 1 август.
Канал 3
√ Работодателите се срещат с Цацаров, внасят сигнали за скъпия ток
Срещата при главния прокурор е насрочена за 12 часа
На 30 септември, от 12.00 часа, в сградата на прокуратурата ще се проведе среща между главния прокурор Сотир Цацаров
и ръководителите на четирите национално представителни работодателски организации (НПРО).
На срещата работодателите ще връчат сигнали за нередности в системата на енергетиката. Предвидени са изявления за
медиите след края на срещата.
Вестник Дневник
√ Тристранката ще обсъди синята карта за чужденци и ваучери за обучение
Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди нови правила за наемане на висококвалифицирани
чужденци.
Министерството на труда и социалната политика предлага разрешенията за работа "синя карта" да се издават само на
специалисти с редки за България професии, включени в специален списък, който всяка година ще се изготвя по
предложение на национално представителните работодателски организации.
Задължение на работадетеля ще е да плаща на чужденеца заплата, която да е поне три пъти по-висока от средната за
страната, в продължение на поне година. По данни на НСИ средната годишна заплата за страната през 2014 г. е 9900 лв.
или 825 лв. средонмесечно.
Проектонаредбата се подкрепя от работодателските организации, но не и от синдикатите.
С друго изменение на нормативната уредба се разширява обхватът на ваучерната система за обучение на заети и
безработни. Предвижда се те да могат да получават ваучери за до 1800 лв. с които да повишават квалификацията си и да
развиват нови умения. Парите ще са от оперативната програма "Развитие на човешките ресурси".
В дневния ред на тристранката е и предлаганият от Министерството на финансите проект за изменение на няколко данъчни
закона, с които се въвежда данък в полза на общините до 2 на сто, ограничения за ползването на служебна техника за
лични нужди и намаляване на тавана за плащанията в брой от 15 хил. лв. на 5 хил. лв.
investor.bg
√ Кои са най-успешните IR в България
С голямата награда за „Най-добър ДВИ“ беше отличена Даниела Пеева, директор за връзките с инвеститорите на
„Монбат” АД
Най-успешните директори за връзки с инвеститорите бяха отличени чрез конкурса „ГОДИШНИ IR НАГРАДИ“, организиран
от Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България.
Надпреварата бе в пет категории - „Най-добра IR уеб страница“, „Най-добри IR инициативи“, „Най-добри комуникации за
стратегически развитие, управление и риск“, „Най-добри комуникации с инвеститори и заинтересовани лица“ и голямата
награда за „Най-добър ДВИ“.
Класацията беше определена чрез допитване до водещи инвестиционни консултанти, финансови анализатори,
институционални инвеститори и портфолио мениджъри. Резултатите са определени въз основа на анкетна карта, която
Българска фондова борса е изпратила до 40 респонденти за оценка на ДВИ в категориите на конкурса.
В класацията участваха директори за връзки с инвеститорите на публични дружества и дружества със специална
инвестиционна цел. Анкетните карти бяха обобщени от жури в състав: Милена Ангелова - Асоциация на индустриалния
капитал в България, Иван Такев - Българска фондова борса – София АД, Любомир Бояджиев - Българска асоциация на
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лицензираните инвестиционни посредници, Петко Кръстев - Българска Асоциация на управляващите дружества, и Милен
Марков - Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.
Наградите бяха връчени на официална церемония, проведена в Арена ди Сердика на 25.09.2015 г., където АДВИБ
отпразнува и 10-тата си годишнина.
В категорията „Най-добра IR уеб страница“ наградата беше присъдена на Теодора Иванова – ДВИ на „Агрия Груп Холдинг“
АД. Наградата за „Най-добри IR инициативи“ бе спечелена от Пелагия Виячева – ДВИ на Софарма АД. За „Най-добри
комуникации за стратегически развитие, управление и риск“ бе отличен Атанас Димитров, ДВИ на Адванс Терафонд
АДСИЦ, а в категорията „Най-добри комуникации с инвеститори и заинтересовани лица“ призът грабна Николай
Митанкин, ДВИ на „Стара Планина Холд” АД.
С голямата награда за „Най-добър ДВИ“ беше отличена Даниела Пеева, директор за връзките с инвеститорите на „Монбат”
АД.

Важни обществено-икономически и политически теми

Вестник Труд
√ Ръстът на БВП стига до 2,6%
БВП на България ще ускори темповете си на растеж до 2,6% през 2016 г. Това е един от основните изводи в новия
тримесечен анализ на УниКредит Булбанк. Прогнозата се основава на напредъка в усвояването на евросредства, поголямото от очакваното поевтиняване на петрола и продължаващото възстановяване на трудовия пазар. За второ поредно
тримесечие прогнозата за ръст на БВП е повишена от 2,1% до 2,3% за 2015 г и от 2,4% до 2,6% за 2016 г. Очакванията са
през тази година да бъде отчетена средногодишна дефлация от около 0,2%. Година по-рано дефлацията беше 1,4%, докато
през следващата година според прогнозата ще има инфлация от около 0,4%.
Вестник 24 часа
√ Томислав Дончев: 2 са ключовите закона, които да приемем до края на годината
КЕВР трябва да реши как ще се отрази намалението на цената на природния газ на цените на парното и тока. Това каза в
сутрешния блок на БНТ вицепремиерът по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев.
Той заяви още, че се надява Законът за обществените поръчки и антикорупционният закон да бъдат приети до края на
годината, тъй като това е много важно за новия програмен период, свързан с усвояването на евросредства. Новият закон
и последващият контрол ще уредят сложните отношения при възлагането и получаването на обществените поръчки.
Законът си възлага задачата от една страна да има по-добър контрол, а от друга – да се облекчи бюрюкратичната
процедура, обясни той.
Томислав Дончев увери, че е създадена добра организация за провеждането на местните избори на 25 октомври.l
Вестник Сега
√ Закъсали стари европроекти ще бъдат спасявани с пари от новите програми
ЕК разреши на България недовършени пречиствателни станции да бъдат достроени с 233 млн. лева от
евробюджета за 2014-2020 г.
Забавени проекти, които трябваше да бъдат завършени с европари от приключващия програмен период, ще бъдат
спасявани с ресурси от новия - 2014-2020 г. Заради огромно закъснение, трупано при няколко правителства, 11 големи ВиК
проекта за стотици милиони левове са далече от приключване и няма как да се вместят в последния срок за получаване на
средства от Брюксел по оперативна програма "Околна среда 2007-2013" - края на тази година. ЕК е разрешила България
да черпи пари от новата ОП "Околна среда" за 2014-2020 г., за да може да се довършат важните проекти, съобщи вчера
министърът на околната среда Ивелина Василева. На "брюкселски език" това се нарича "фазиране". Основните рискове са
при строежа на пречиствателни станции.
Новината е добра, доколкото пречиствателните станции все пак ще бъдат достроени с еврофинансиране и няма да се
наложи да се спасяват със средства за сметка на българския данъкоплатец - става дума за 233 млн. лева. Но има и негативни
страни - България ще загуби безвъзвратно тази сума от стария евробюджет, а със същите милиони ще олекне ресурсът на
"Околна среда", отреден за страната ни за нови екопроекти до 2020 г. Това е "данъкът", който България ще плати за
мудност и стари грешки, трупани през годините при управлението на няколко правителства. Бюджетът на старата програма
е 3.4 млрд. лв., а на новата - 3.5 млрд. лева. Основният ресурс до 2020 г. отново е за водни проекти.
"В началото на октомври критериите ще бъдат одобрени и общините ще могат да кандидатстват за довършване на
обектите", обясни Василева. Според нея предстои месец на интензивно строителство до края на октомври, когато трябва
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да приключи физическото изпълнение на проектите, а до края на 2015 г. следва отчитане на плащанията. 11-те обекта, за
които ще се иска фазиране, са в различна фаза на изпълнение, но все далече от финал - между 4 и 65% извършени
строителни дейности. Сред тях са проектите на Банско, Белене, Шумен, Ямбол, Раднево, Тервел, Видин, Враца и Силистра,
които няма как да бъдат приключени до крайния срок - 31 октомври.
При изпълнението на европроектите първоначално плащанията по извършени дейности се правят от държавния бюджет,
а ЕК проверява разходите, заверява ги и чак тогава превежда евромилионите. При фазирането общините ще трябва да
кандидатстват отново за дофинансиране на всеки проект от новия програмен период. "Това ще става с опростена
апликационна форма", обясниха от МОСВ пред в. "Сега". Така държавният бюджет ще чака по-дълго Брюксел да му
осребри разходите, които е поел по закъснелите проекти. Засега от екоминистерството не могат да кажат колко време ще
тежат на българската хазна тези 233 млн. лева.
Освен по "Околна среда" фазиране беше обявено и по програма "Транспорт", където също има сериозно забавени жп
проекти.
ВИНОВНИЦИ
Без да оневинява администрацията, екоминистърът добави, че в някои случаи забавянето се дължи на липса на
мобилизация и капацитет на изпълнителите. От страна на строителния бранш пък инж. Симеон Пешов, шеф на
"Главболгарстрой", разкритикува практиката фирмите да понасят финансовите наказания за грешки на чиновници в
опорочени обществени поръчки. "Настояваме в този програмен период да се повиши превантивният контрол. Защото като
се наложат глобите на общините, те ги налагат на нас - строителите. А ние не можем да съдим общините после и търпим
сериозни загуби. Знаете, че по "Околна среда" бяха наложени 10% корекция върху проектите. Къде бяхме преди това - при
съставянето на проектите, търговете и изпълнението им", алармира Пешов.
√ Гръцката криза не се отрази в България
Банковата система остана стабилна, а прогнозите за масово навлизане на фирми от южната ни съседка не се
оправдаха
Гръцката криза от последните няколко месеца не оказа съществено влияние върху българската икономика въпреки
предварителните опасения. Нейният непосредствен ефект върху външната търговия със стоки и потока от преки
чуждестранни инвестиции е сравнително нисък. Банковата система в България остана стабилна, без каквито и да е прояви
на бягство на вложители въпреки относително високото присъствие на гръцки банки в страната ни.
Това сочи анализ на Българската банка за развитие (ББР), разпространен в началото на тази седмица. Единствено по
отношение на туризма може да се оцени, че българската икономика е понесла загуби от поне 200 млн. евро под формата
на по-малко приходи от туристи (българи и чужденци) само през юни и юли в резултат на променените ценови
предложения на гръцките туристически фирми за компенсиране на негативните ефекти върху услугите, предлагани от тях.
Но дори и в този случай трябва да се каже, че проблемът не е единствено в променените условия на гръцките туристически
оферти, но също и в качеството на предлаганите услуги от българските туристически фирми. Още през 2014 г. започна спад
на посещенията на чужди туристи (извън тези от Русия), който по никакъв начин не е повлиян от събитията през настоящата
година, пише в анализа.
Според различни информации, най-вече от гръцки източници, много гръцки фирми са подали молба за регистрация в
България с цел избягването на капиталов контрол и затрудненията в разплащанията. Президентът на Националната
конфедерация на гръцката търговия Василис Коркидис е заявил в разгара на кризата, че 60 хиляди гръцки компании са
подали молба за регистрация в България, написа изданието Greek Reporter. Данните от българския Търговски регистър
показват, че към края на 2014 г. в страната ни са били регистрирани около 11 500 предприятия с гръцко участие. Изтъкват
се предимствата за фирмите, които работят в България - ниското ниво на преки данъци и относително ниски заплати.
Няма обективни данни за сериозна пререгистрация на гръцки фирми у нас, посочват анализаторите от ББР. Според
експертите, ако подобна вълна от регистрация на гръцки фирми наистина се осъществи, тя ще окаже влияние по-скоро
върху депозитите на фирми (и домакинства, ако е имало подобна вълна не само на фирми, но и на граждани, които са
открили сметки в български банки), отколкото върху размера на преките чуждестранни инвестиции. През юни и юли
наистина има месечни увеличения на депозитите на фирми и на граждани, но те не са по-високи от обичайните в
последните месеци.
Няма сериозна промяна и при гръцките инвестиции в България. Данните от БНБ показват, че потокът от инвестиции от
Гърция към България е бил особено висок през периода 2006 - 2008 г., когато България преживя бум в инвестициите в
недвижими имоти, търговията и туризма. Вероятно голяма част от тези инвестиции са били насочени в тези сектори (както
и в банковия сектор, тъй като в България е доста висок делът на търговски банки с гръцки собственици). Но от 2010 г. насам
потокът преки инвестиции от Гърция към България съществено намалява, като сумарната му стойност за последните пет
години е дори отрицателна (минус 25 млн. евро). В дългосрочен план, ако опасенията за гръцката икономика се
задълбочат, е възможно относително по-големи гръцки фирми да планират преместването си в съседни държави, но поне
засега подобни перспективи не са на преден план. Данните сочат, че след сключването на споразумението с ЕК и ЕЦБ
гръцката икономика бързо се завръща към нормалното си функциониране, пише в анализа.
Едно от основните опасения за сериозно влияние на гръцката криза върху България бе по отношение на търговските банки
с гръцко участие, които представляват 18.6% от всички активи на българската банкова система към края на юни 2015 г.
Всички те обаче са български юридически лица и функционират съгласно българското законодателство. (Единствено Алфа
банк България бе клон на гръцката Алфа банк, но нейната дейност на територията на България бе изцяло изкупена от
Юробанк, която е собственик и на българската Пощенска банка.)
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В България не се появиха дори и следи за повишаване на несигурността на вложителите в тези банки и за евентуалното им
бягство от тях. На практика от банките майки към дъщерните им дружества не премина "зараза" на клиентска паника. От
тази гледна точка опасенията за влияние на гръцката криза върху българската икономика останаха нереализирани, което
се отрази и в бързото успокоение на настроенията на външните инвеститори спрямо българската икономика, отбелязват
анализаторите на Българската банка за развитие.
investor.bg
√ ЕК блокира плащания за регионална политика при минимални нарушения
Грантовете за страните членки ще намаляват за сметка на нови финансови инструменти, заяви Искра Михайлова
Еврокомисията бави плащанията за кохезионна политика и по различни проекти в страните членки вече са натрупани 20
млн. евро забавени разплащания. Финансирането се спира, дори когато бъдат открити минимални нарушения. Това каза
на форум „Строителството през 2016 г.“ евродепутатът Искра Михайлова, председател на Комисията по регионално
развитие в Европейския парламент.
"Основната причина е недостиг на пари", обясни тя.
Закъсненията в плащанията са основен проблем за всички страни членки. Някои държави имат завършени проекти, но
разплащанията се забавят – това са Холандия, Белгия, част от проектите в Италия и Франция.
Други страни страдат, защото при най-малки нарушения следва временно спиране на плащанията до отстраняване на
проблема. Основната причина е недостиг на пари, обясни депутатът. (б. р. - В България през 2014 г. бяха блокирани
плащанията по програмите "Околна среда" и частично по "Регионално развитие").
„Комисарят по бюджета Кристалина Георгиева има изключително амбициозен план да сведе този недостиг в плащанията
до 2 млрд. евро през 2016 г. Комисията се е запознала с нейните планове. Надяваме се, че те са реализуеми, защото това
е от голямо значение за поддържане на доверието в общата кохезионна политика на ЕС“, коментира Искра Михайлова.
Тя посочи, че предстоят дебатите за кохезионната политика след 2020 г., когато започва нов планов период. „Ако и в него
влезем с недостиг на плащанията, поставяме под въпрос както престижа на кохезионната политика, така и възможностите
на страните-членки да реализират добри проекти“, допълни тя.
Искра Михайлова очаква горещи дебати, тъй като предстои регионалната комисия да освободи ЕК от отговорност за
плащанията през 2014 г. Това решение се взема на база доклад от Европейската сметна палата. То засяга нивото на грешки,
пропуски и евентуално измами в страните членки.
„Това е един от ключовите дебати в ЕП, в който често забравяме, че не трябва да противопоставяме страните членки и
често се чуват примери за грешки, измами, недопустимо финансово управление на средствата по кохезионната политика.
Регионалната и транспортната политика са тези с най-много грешки, следвани от земеделието. Надявам се, че тази година
няма да бъдем споменавани толкова често“, допълни тя.
Михайлова предупреди, че нередностите са проблем за страни като България, за които инвестициите в регионална
политика са над 70% от инвестициите в страната.
Тя напомни, че страните членки са поели ангажименти за структурни реформи, които Брюксел изисква като предварително
условие, за да получават страните еврофинансиране.
„Има страни членки, които са убедени, че ако една страна не изпълни препоръките за реформи, тя трябва да получи
наказание. Или с други думи, спират се плащанията. Не се съмнявам, че ще бъдем обект на докладване и обект на
изследване за това, доколко сме изпълнили препоръките за структурни реформи в рамките на европейския семестър“,
заяви Михайлова.
Тя допълни, че от 2016 г. започва работата по новия планов период след 2020 г. с фокус върху ефективността и финансовата
дисциплина. Михайлова подчерта, че тенденцията в ЕС е грантовете да намаляват и да се заместват от други финансови
инструменти.
„Кохезионната политика за периода 2007 – 2013 включи 349 млрд. евро, а за 2014 – 2020 над 360 млрд. евро. Дали ще
имаме такава сума след 2020 г., дали ще бъде разпределяна като грантове или като финансови инструменти, дали ще бъде
разпределена между различни категории членки или свързана с плана Юнкер за привличане на частен капитал – това
предстои да разглеждаме в Комисията по регионална политика“, обясни тя.
Михайлова коментира: "Сигурно е много хубаво да получаваме само грантове, но не е приемливо за всички страни членки.
България получава над 15 млрд. евро по линия на регионалната политика и земеделския фонд като помощ от ЕС. По линия
на кохезионната политика Холандия получава около 1 млрд. евро, но срещу тази сума те мобилизират 8 млрд. евро. Това
е моделът, по който върви една група от страни членки. Ние не можем да го заобиколим. Ако не мобилизираме частния
капитал и ако разчитаме само на грантове, губим ролята си на пълноправен член на ЕС“, каза евродепутатът.
√ ЕС с първа програма за сътрудничество между Балканите и Средиземноморието
Управляващ орган на програмата е гръцкото икономическо министерство
Европейският съюз одобри първата програма за трансгранично сътрудничество на Балканите и Средиземноморието,
съобщиха от Европейската комисия.
Целта е повишаването на конкурентоспособността на региона чрез предприемачество и иновации, както и опазването на
околната среда.
Финансовият ресурс на програмата е общо 40 млн. евро, от които 28 млн. евро от Европейския фонд за регионално
развитие, 5 млн. евро от Инструмента за предсъединителна помощ и национално съфинансиране.
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Ще бъдат финансирани до 85% от разходите за дейности на партньорите по проекти. Основно това ще бъдат проекти на
малки и средни предприятия за въвеждане на иновации, установяването на връзката между бизнеса и образованието и
създаването на условия за обмен между всички участващи региони.
Пет са държавите, които обхваща програмата – три от ЕС (Гърция, България и Кипър) и две държави, кандидати за членство
в общността – Албания и Македония.
За управляващ орган на новата програма е определено гръцкото министерство на икономиката, инфраструктурата,
мореплаването и туризма.
epicenter.bg
√ Сивата икономика помпа заплатите в България
Надниците у нас растат най-бързо в ЕС
Тази година се очаква ръст от 4,6%, но не работниците са облагодетелствани от това, съобщава Блумбърг
Заплатите в България растат с най-бързи темпове в ЕС. Ръстът им през тази година спрям инфлацията ще бъде водещ в
Съюза - 4,6%, но не работниците са облагодетелствани от това, съобщава Блумбърг, цитирана от агенция „Фокус“.
След десетилетия на компании, плащащи на служителите си официално възможно най-малко, правителството удвои
минималната заплата откакто балканската държава се присъедини към ЕС през 2007 г., принуждавайки бизнеса да повиши
официалните възнаграждения.
Мярката увеличи събиранията на държавата от приходи и данъците върху доходите, докато най-бедната държава на
търговския съюз – пресметнато чрез продукция на глава от населението – се бори със сивата икономика, изчислявана на
една трета от официалната.
Усилията на правителството също така увеличават приходите цялостно, като средната месечна заплата се е покачила до
868 лв през юни от 802 лв година по-рано.
Ако плащам на работник 1000 лв месечно и декларирам само 200, и минималната заплата стане 400 лв, аз ще трябва да
декларирам 400.
Повишаването на минималната заплата и минималните осигуровки от части принуждават бизнеса да изкарват заплатите
на светло“, казва Георги Ангелов, главен икономист на института Отворено общество.
И макар годишният БВП на глава от населението да е само 45% от средния за ЕС, правителството повишава минималните
доходи с цел да доведе стандартна на живот по-близо до този в богатите страни-членки.
Минималната заплата се е покачила от само 180 лв през 2007 г., до 380 през тази година.
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