Асоциация на индустриалния капитал в България
Bulgaria ON AIR
√ Участие на Васил Велев в сутрешния блок на Bulgaria ON AIR на 27 юни 2012 г.
*линк от предаването http://www.bgonair.bg/bg/sutreshen_blok_/bezraboticata_shte_se_uvelichi_s_1_naesen_spored_eksperti/
investor.bg
√ Васил Велев: Банките трябва да спрат да се държат като НАП
http://www.investor.bg/biudjet-i-finansi/333/a/vasil-velev-bankite-triabva-da-sprat-da-se-dyrjat-kato-nap,136592/
Банките в България трябва да се държат като партньори на бизнеса, а не като НАП (Национална агенция за приходите) –
да искат да взимат пари от там, където ги има, а не от там, откъдето трябва. Такова мнение изрази председателят на
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев по време на дискусия, организирана по време на
форума Банка на годината.
Велев направи аналогия между банките и Международния валутен фонд – така, както фондът поставя условия, за да
кредитира, така и банките се месели в бизнеса, без обаче да поемат част от риска.
Като порочна практика Велев посочи, че редица банки продължават да прилагат базов или банков лихвен процент.
Според него по-адекватната практика е да се дават кредити при Euribor плюс надбавка.
Нужно е това да се случи и в България и банките да започнат да носят част от риска по кредитите. Така те ще станат
истински партньор на бизнеса, категоричен е Велев.
Едва ли можем да си представим икономическо развитие без стабилна банкова система, но само наличието на такава не
е предпоставка за растеж, смята Велев.
Нужно е да се отговори на въпроса защо лихвите се държат като цената на горивата, посочи Велев и даде пример, че при
поскъпване на петрола горивата у нас поскъпват, а при спад цената намалява с доста по-бавен темп.
Според Велев е необходимо да се направи промяна в методологията, която централната банка прилага при
класифицирането на кредитите. Неуместно е като най-висок праг при кредитите БНБ да извежда тези за над 1 млн. лв.
Причината е, че от общо 32 млрд. лв. кредити, 23 млрд. лв. са за суми над този праг, обясни той.
Това пречи да се види кой всъщност е най-силно засегнат от кризата и къде е проблемът с лошите кредити – при многото
малки кредити или при малкото големи, смята Велев.
Председателят на АИКБ направи интересен коментар за кредитния пазар, който според него е монополизиран от
банките. Като аргумент той посочи, че в момента останалите източници на кредитиране – капиталовият пазар и
фондовете за дялово инвестиране на практика отсъстват.
Това според него създава комфортна среда, в която да оперират банките, но в същото време възпрепятства
икономическия растеж.
klassa.bg
√ Банките събират едва 30% от лошите си кредити за 3 години
http://www.klassa.bg/news/Read/article/207720_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D1%81%D1
%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82+%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0+30%25++%D0%BE%D1%82+%D0%BB%D0
%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D1%81%D0%B8+%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8+%D0
%B7%D0%B0+3+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8
За 3 години банките у нас събират едва 30% от лошите кредити, и то при разходи от 10% от стойността на вземането. В
Австрия процедурата трае двойно по-кратко – около година-година и половина, като се събират 82% от просрочените
дългове при 5% разходи. Тези данни от доклада на Световната банка Doing business 2012 цитира Момчил Андреев,
председател на Управителния съвет и главен изпълнителен директор на Райфайзенбанк България на дискусия в сряда.
Тя бе на тема „Стабилността на банковата система – предпоставка за устойчив икономически растеж“, организирана от
асоциация „Банка на годината“. Именно проблемите със събирането на лошите кредити и обявяването на
несъстоятелност със задна дата натоварва банките. Според Андреев проблемните заеми растат, но това се дължи и на
факта, че те са били проблемни и през 2008 и 2009 г., а качеството на новоотпуснатите е много добро. За тези няколко
години банките били дали възможност заемите да се преструктурират, дори на няколко пъти и в 50% от случаите
клиентите са успели да се стабилизират. Другите 50% обаче са неспасяеми, отчете още банкерът. По думите му от 2008
до 2011 г. капиталовият буфер, натрупан от финансовите институции у нас е скочил двойно от 1,5 млрд. лв. на 3 млрд.
лв., което може да разшири кредитирането, ако икономиката го позволи. Освен това срещу лошите кредити се оказва, че

трезорите имат 7,1 млрд. лв. (капиталов буфер и провизии), като в тази сума не влизат обезпеченията. Ликвидните им
активи са за били за 13 млрд. лв. преди четири години, а в края на миналата – 17 млрд. В същия период печалбата е
паднала с 60% от 1,4 млрд. на около 600 млн. Възвръщаемостта на акционерите пък се е свила двойно от 15% през 2008
г. на 6,7% през 2011 г. На практика излиза, че акционерите получават доходност равна на тази, която би им донесъл един
депозит, посочи още Момчил Андреев.
Проблемът с обявяването на несъстоятелност със задна дата бе откроен и от гуверньора на БНБ Иван Искров, който
оприличи тези практики на чисти измами. Той цитира данни, според които ръстът в кредитирането у нас към април е бил
3,1%, в ЕС – 1,6%, в новите страни членки - 0,9, а в еврозоната – само 0,2%.
Управителят на централната банка не скри критиките си към някои европейски инициативи. Например идеята големите
финансови институции да постигнат 9% адекватност по първичния капитал, а в същото време от тях да се очаква да
ускорят кредитирането, което по думите му са несъвместими неща. Данъкът за финансовите транзакции оприличи на
недомислена идея. А по повод създаването на банков съюз препоръча да сме резервирани, тъй като това по-скоро би
помогнало и решило проблемите на еврозоната, а не толкова на ЕС и означава значително прехвърляне на суверенитет
към Брюксел и Франкфурт.
Искров бе категоричен, че банките сами по себе си не могат да генерират икономическия растеж, но те са обуславящ
фактор за това и за пореден път отчете стабилността на банковата система у нас. „Не можем да създаваме растеж, а само
да го подкрепяме“, подкрепи мнението му и Филип Лот, главен изпълнителен директор на Societe Generale
Експресбанк.
Повечето банкери се обединиха около тезата, че няма достатъчно качествени проекти, които да кредитират. „Пълни сме
с кеш, искаме да отпускаме кредити, но няма достатъчно подходящи клиенти“, категоричен бе главният изпълнителен
директор на Пощенска банка Антъни Хасиотис. Колегата му Димитър Костов, председател на Управителния съвет и
изпълнителен директор в ПИБ, пък допълни, че банките в момента търсят добрите проекти, а Андреев бе още покрасноречив: „Добрите клиенти в момента са ухажвани от всички банки и получават лихви на границата на премерения
риск“.
Председателят на Асоциацията на банките в България и главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк отчете
като предизвикателство пред финансовите институции желанието те да бъдат изкарани като виновници за всичко
неуспешно в икономиката. „Банките не могат да създадат успеха от нищото“, посочи той.
Само стабилна банкова система, не означава икономическо развитие, пък на свой ред изтъкна
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев. Според него банките у нас поскоро трябва да се държат като партньори на бизнеса, а не като НАП (Национална агенция за приходите) – да искат да
взимат пари от там, където ги има, а не там, където са дължими. Той отчете, че лихвите по кредитите се държат като
цените на горивата – с ръста на петрола те скачат бързо, а когато пада – понижението е с много по-бавен темп. „Редица
банки продължават да прилагат базов лихвен процент, а в крайна сметка банката също трябва да носи риска при
негативна промяна на икономическата среда“, заяви още Велев. Според него по-адекватната практика е да се дават
кредити при Euribor плюс надбавка. Критиките му към финансовите институции бяха и по линия на лошите кредити, като
риторично попита дали малкият и средният бизнес е най-рисковият, т.е. имаме много малко кредити или проблемът е
по-скоро в малкото големи кредити и цитира данни, че от общо 32 млрд. лв. кредити, 23 млрд. лв. са за суми над 1 млн.
лв. Той отчете и „монопола“ при банките по отношение на кредитирането, тъй като другите два канала за финансиране капиталовият пазар и фондовете за дялово кредитиране, на практика отстъпват. Това според шефа на АИКБ създава
комфортна среда, в която да оперират банките, но в същото време се възпрепятства икономическият растеж. Няколко
часа преди дискусията Велев заяви в сутрешния блок на „България он ер“, че трябва да се промени начинът на
определяне на лихвите по кредити в България, като това може да стане чрез държавна регулация.
standartnews.com
√ Бизнесът: Безработицата ще се увеличи с 1% наесен
http://www.standartnews.com/biznes/rrrrrsss_rrrsrrrsrsrsr_sr_sr_srrrrsr_s_1_rrrsrr_-155075.html
Нагласите на мениджърите са по-скоро за съкращаване, а не за увеличаване на персонала. При всички случаи наесен ще
имаме около 1% ръст на безработицата, каза в сутрешния блок на телевизия България он ер Васил Велев, председател
на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Той допълни, че прогнозата на АИКБ беше 0.5%
икономически растеж, но ще трябва да бъде намалена.
Макроикономическата стабилност трябва да се запази, но само тя не е достатъчна – трябва да се търсят по-активни
мерки за икономически растеж. Един възможен източник на растеж е бюджетното финансиране, поясни Велев. Това,
което може да се направи и не струва пари е да не се пречи на бизнеса, подчерта той. Трябва да има по-малко
административни бариери, по-малко режими, оценка на въздействието на различни закони, въвеждане на електронно
правителство.
Като цяло балансът е положителен, но темпото е незадоволително, обясни още шефът на АИКБ. Апелираме за държавна
регулация, която да се бори с администрацията, допълни Велев.

√ Безработицата се увеличава с 1% наесен
http://inews.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0
%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%81-1%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD_l.a_c.382_i.196763.html
Наесен ще имаме около 1% ръст на безработицата, прогнозира председателят на Асоциацията на индустриалния
капитал в България (АИКБ) Васил Велев пред "България он еър”.
Нагласите на мениджърите са по-скоро за съкращаване, а не за увеличаване на персонала.
Прогнозата АИКБ за икономически растеж от 0,5% трябва да се коригира леко надолу в сегашната ситуация, обясни
Велев.
Той обясни, че трябва да има по-малко административни бариери, по-малко режими, оценка на въздействието на
различни закони, въвеждане на електронно правителство. От АИКБ апелират за държавна регулация, която да се бори с
администрацията, допълни Велев.
Банковата система у нас е стабилна, а показателите ѝ спрямо тези в ЕС са в пъти по-добри. Печалбата за миналата година
е над 580 млн. лв., активите ѝ нарастват, в сектора са заети над 33 хил. служители.
Продължава лек ръст в кредитирането на фона на слаб ръст около нас. Притесненията, че банките-майки ще изтеглят
капиталите си не са се случили и дори има увеличение на депозитите. Банките обаче трябва да се държат като патньори
на бизнеса, категоричен беше Велев.
Според него трябва да се промени начинът на определяна на лихвите в България. Това може да стане чрез държавна
регулация.
Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Класа
√ Борисов: ЕС да обърне вниманието си върху региона
http://www.klassa.bg/news/Read/article/207764_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%3A+%D0%95
%D0%A1+%D0%B4%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B5++%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B
0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE+%D1%81%D0%B8+%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%85%D1%83+%D1%80%D0%B
5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0
В своето изказване на срещата на върха на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество във вторник
премиерът Бойко Борисов постави акцент върху взаимодействието между ОЧИС и ЕС като фактор, който може да даде
нов потенциал на развитие на черноморските страни. Това съобщиха от правителствената информационна служба.
„България, в качеството си на държава - член на ЕС, ще продължи да работи за фокусирането на интереса на съюза към
нашия регион”, заяви премиерът. По думите му разработването на Черноморска стратегия по подобие на Дунавската
стратегия на ЕС ще донесе ползи на цяла Европа.
Борисов посочи, че България реализира много дву- и тристранни проекти в пътната, железопътната и енергийната
инфраструктура, но е важно те да станат общи проекти за региона, за да не се спира неговото развитие.
Изказването на министър-председателя Бойко Борисов спомогна за намиране на диалог между Армения и
Азербайджан, което позволи форумът да завърши с приемане на декларация за приоритетите на организацията. Той
заяви, че подобни спорове спъват развитието на целия регион, „вместо да използваме икономическия и културния му
потенциал, природните му богатства, за да го превърнем във фактор за формиране на политики и да подобрим
благосъстоянието на народите ни”.
Еврокомисарят Мария Даманаки, президентите на Турция и Румъния Абдулах Гюл и Траян Бъсеску поздравиха
българския правителствен ръководител за изразената позиция, която накара дипломатите да подновят преговорите по
заключителната декларация. Приетият по-късно документ формулира приоритетите на ОЧИС, свързани с постигането на
конкретни резултати в областта на икономиката, енергетиката, екологията, инвестициите в образование на младежите,
добросъседските отношения.
Премиерът Борисов подчерта още, че предизвикателството занапред е в подобряването на координацията между
държавите членки и специализираните органи – Парламентарната асамблея на ЧИС, Черноморската банка за търговия и
развитие, Бизнес съвета и Международния център за черноморски изследвания.
По-късно вечерта ръководителите на делегации участваха и в официалната вечеря, давана от президента Абдулах Гюл.
За участието си във форума Борисов бе придружен от министъра на културата Вежди Рашидов и от посланика ни в
Турция Красимир Тулечки.
Вестник Капитал daily
√ Министерства ще отчитат всеки ден плащанията си в интернет
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/2012/06/27/1854753_ministerstva_shte_otchitat_vseki_den_plashtaniiata_si/
Министерствата ще се отчитат ежедневно за какво ще харчат парите си в интернет. Това реши правителството на
днешното си заседание, приемайки две специални постановления.

Мярката цели да подобри публичността на бюджетното изпълнение, като всеки ден на сайта на финансовото
министерство ще се виждат плащанията на първостепенните разпоредители с бюджетни средства. Това са
министерствата, националните медии, държавните висши училища и комисиите, които се отчитат пред парламента. На
сайта на министерство на финансите всеки ден ще има справка какви са били плащанията на тези ведомства за
предходния ден и с натрупване от началото на годината.
От тях ще се вижда дали разходите са били за текуща издръжка, за инвестиции и по други конкретни пера. Ще се вижда
и броят на платежните нареждания по всяка категория, но няма да се посочва кой получава парите, или каква стока е
доставена насреща. Подробности всяко конкретно министерство ще трябва да предоставя след запитване от
заинтересованите лица.
"По-голямата част от всички разходи и трансфери ежедневно ще се виждат с натрупване по всеки отделен разпоредител
и всеки ден ще се знае какви разходи са извършени от ведомствата през предходния ден. Препоръчваме на съдебната
власт да се присъедини към тази практика, но така или иначе 95% и повече от всички държавни разходи ще се обхванат",
каза заместник-министърът на финансите Владислав Горанов.
Второстепенните разпоредители с бюджетни средства, каквито са различните агенции и комисии на подчинение на
министерствата, също ще отчитат разходите си на дневна база, но информация за техните плащания ще се публикува на
сайтовете на отделните министерства.
Плащанията на първостепенните разпоредители ще се отчитат от 1 юли, а второстепенните ще имат срок от 1 месец да
подготвят системите си за отчетност, след което техните всекидневни разходи ще се публикуват на сайта на
министерството, под чиято шапка се намират.
Един недостатък
Системата за всекидневно отчитане ще показва само номиналните плащания, но все още липсва система, която да
дисциплинира ведомствата и те да търсят максимален насрещен ефект срещу своите разходи. Това означава, че от 1 юли
ще се вижда колко е изхарчено, но няма да се знае дали този разход е ефективен, а за държавните учреждения няма
изискване да преследват именно максимален ефект от инвестициите, които правят.
Зам.-финансовият министър Владислав Горанов поясни, че повишаане на качеството на публичните финанси ще има,
след като се приеме новият Закон за публичните финанси. Той в момента се подготвя от финансовото министерство и
трябва да влезе в сила от следващата година.
Законът ще въведе нови правила, по които да се управляват публичните средства, не само в министерствата, общините и
второстепенните разпоредители, но и в най малките служби на местните власти – детски градини, училища и болници и
други малки учреждения.
При сегашното законодателство правата и задълженията на директорите в училищата и други ръководители,
управляващи малки служби, се вписват в годишните закони за държавния бджет, които се приемат всяка година.
"Новият закон ще въведе общи правила, които ще важат постоянно. Така законът за бюджета ще стане само финансов
план, а няма да играе ролята на регулатор", обясни експерт от правителството. Със същия закон се подготвят и правила
за управление и отчитане на бюджета на начислена основа.
"Капитал" разполага с копие от чернова на законопроекта, който все още не е завършен. В нея се вижда, че държавата
подготвя основите за програмното бюджетиране, но липсват гаранции, че то ще се прилага.
Това стана повод и експерти по публичните финанси да предупредят, че Министерство на финансите има възможност да
въведе конкретни изисквания за ефективност, но не е сигурно дали ще има куража и дали ще устои на натиска от
другите министерства да не въвежда такива правила, защото административният им капацитет не е достатъчен за
програмно бюджетиране.
√ Брюксел с визия за еврозоната, но без решения за кризата
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2012/06/27/1854952_brjuksel_s_viziia_za_evrozonata_no_bez_resheniia_za
/
Вместо да предизвика възгласи на одобрение и подкрепа, десетгодишният план за европейски икономически и валутен
съюз, представен от председателя на Европейския съвет Херман ван Ромпой късно в сряда, донесе по-скоро
скептицизъм, критики и прогнози за бъдещи конфликти между държавите членки.
Планът на Ван Ромпой, съгласуван с председателите на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу и на Еврогрупата
Жан-Клод Юнкер и с управителя на Европейската централна банка Марио Драги, представлява визия за бъдещето на
Европа, която би им дала повече правомощия.
Целта на 10-годишния план "Към истински икономически и паричен съюз" е да засили еврозоната и интеграцията в нея и
да предотврати бъдещи кризи, но не дава решения за настоящите дългови проблеми, които тормозят Европа и
притесняват целия свят. Той излиза в момент, когато пазарите изпитват нови съмнения, че лидерите на ЕС няма да
излязат с конкретни решения след срещата си на върха в края на седмицата.
По думите на Ван Ромпой документът няма за цел да бъде окончателен план, но очаква той "да достигне до общо
разбиране сред нас по пътя напред" по време на срещата на върха на ЕС.
Интеграция, отговорност и скептицизъм
Барозу от своя страна заяви, че водещият принцип на текста е "повече солидарност и повече отговорност да вървят ръка
за ръка".
Отвъд тези редовни и познати на евронаблюдателите думи четиримата лидери предложиха и конкретни мерки за
засилване на еврозоната и на ЕС като цяло през следващите десет години (виж карето). Ключова дума в тях е
"интегриран", като четиримата лидери предлагат четири "градивни блока" за стабилен и проспериращ икономически и

валутен съюз - интегрирана финансова рамка, интегрирана бюджетна рамка, интегрирана рамка за икономическа
политика, както и демократична легитимност и отговорност.
Но практически всичко веднага бе подложено на съмнение. Най-силни за момента са гласовете на тези, които се
опасяват от реакцията на пазарите, ако по време на Европейския съвет лидерите излязат само с този план, а не с
конкретни мерки срещи настоящата криза.
Германският канцлер Ангела Меркел прогнозира трудни преговори с партньорите и ги предупреди от трибуната на
парламента в Берлин да не превръщат срещата в говорене само за обща отговорност за дълговете и да забравят за
подобряването на структурните мерки и за делегиране на значителна част от контрола над националните бюджети.
Германски медии твърдят, че във вторник тя е казала на съпартийците си, че докато е жива, еврооблигации едва ли ще
има.
"Уолстрийт джърнъл" коментира, че предложения като общите облигации и ветото на националните бюджети ще
притеснят част от държавите и вероятно вместо до компромис ще се стигне до борби между отделните страни, бранещи
интересите си.
Дори за прокарваната от Франция сделка за 130 млрд. евро за стимулиране на растежа икономистът Даниел Грос каза:
"Това е просто старо вино в нови бутилки. Политиците само искат да покажат, че се съобразяват с желанието на
избирателите си, но икономическият ефект ще е нулев."
А къде са избирателите
Показателно е, че в плана на Ван Ромпой от 7 страници за това как да се спечели одобрението на европейците за него са
отделени едва два параграфа и без идея как трябва да се постигне това.
Проблемът с демократичната легитимност на антикризисните мерки се задълбочава, защото дебатът за гражданите е
изтласкан от този за банките, бюджетите, интеграцията. Избирателите си го изкарват на политиците пред урните, като
вече дузина държави смениха управлението си посред кризата, коментира Reuters.
Гражданите в богатите северни страни не са сигурни как точно се иска да споделят ресурсите си, а тези от обедняващия
Юг са гневни, че им се налагат болезнени съкращения без ясно обяснение как преминаването през влошен жизнен
стандарт ще им помогне в бъдеще да живеят по-добре. Без запълването на пропастта между нелекото всекидневие и
говоренето за "повече Европа" заплашваме цялото начинание и накрая може да изгубим хората, казва един от авторите
на доклада на Ван Ромпой.
Холандският вестник De Telegraaf обобщи всичко това вчера в заглавието "За нас, без нас".
Предложения в доклада:
- Лимити на размера на дълг, който отделните държави могат да поддържат.
- Вето върху националните бюджети, ако има опасност да доведат до повишаване на дълга.
- Европейска финансова служба, която да контролира централния бюджет на ЕС и да следи националните.
- Банков съюз, общ банков регулатор и обща схема за гарантиране на депозити.
- Общи политики за регулациите на заетостта и нивата на данъчно облагане.
- Съвместно вземане на решения с националните парламенти за "демократична легитимност".
√ Управителят на БНБ: Имаме резерви към банковия съюз в Европа
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/06/27/1854861_upraviteliat_na_bnb_imame_rezervi_kum_bankovi
ia_sujuz/
На този етап централната банка в България е резервирана към идеята за присъединяване в банковия съюз в Европа.
Надявам се и правителството на страната да не бърза със зелена светлина. Това заяви управителят на БНБ Иван Искров
на кръгла маса "Стабилността на банковата система - предпоставка за устойчив икономически растеж", организирана от
асоциация "Банка на годината".
БНБ би подкрепила еврозоната в създаването на банков съюз и обща фискална политика, но не би се присъединила към
такъв план на този етап, посочи Искров. Управителят на централната банка изрази принципно положително мнение към
идеята за съществуване на банков съюз, но посочи, че все още по неговата архитектура има много въпросителни и не
бива да се бърза с вземането на решение. Освен това според него първо би трябвало да се създаде фискален съюз и
след това банков.
Във връзка с евентуална заплаха за банките в България от случващото се в Гърция Искров посочи, че проблемът е нулев.
За България и банковия съюз в Европа - интересна идея
Създаването на банков съюз е интересна идея, добре е за еврозоната, прави се заради нея и за нея, но България не е
там. Свързано е с прехвърлянето на много суверенитет от националните органи към Брюксел и Франкфурт, посочи Иван
Искров. Според формулираните на този етап идеи става ясно, че се мисли за създаване на общ банков надзор на ниво
Европейски съюз, като в същото време се предвижда общ фонд за гарантиране на депозитите само за еврзоната.
В този контекст се появява въпросът защо да се централизира банковият надзор, като помощта ще бъде в рамките на
еврзоната, попита управителят на БНБ. Отговорът му беше, че ако ЕС или еврозоната са отговорни за и гарантират
сигурността на спестяванията на фирмите и домакинствата в България, "тогава може да закрием банковия надзор тук".
"Но докато ние плащаме, ние ще поръчваме музиката. За нас в момента е добре, че не сме в еврозоната", обобщи
Искров.
Аргументите са, че във всеки момент сега се лансират много и различни идеи за бъдещето на еврозоната, което води до
несигурност и неяснота как би изглеждала еврозоната занапред. Като пример за едно от противоречивите и дори
напълно ненужни решения той посочи налагането на изискване за увеличение на адекватността на капитала от първи
ред за всички банки до 9%, като в същото време се изисква те да кредитират реалната икономика.

Това обаче не касае българските банки, подчерта Искров и припомни, че все още важи препоръката на БНБ от началото
на кризата банките тук да поддържат поне 10% адекватност на капитала от първи ред (нормативното изискване е 6%, а
за обща капиталова адекватност е 12%, като към края на март тази година общата е 17.52%, а тази на капитала от първи
ред общо за системата е 15.84% - бел. ред.).
За банките в България и Гърция - "нулев проблем"
Българските банки нямат експозиции към гръцкия суверенен дълг, нямат и едно евро, вложено в облигации на гръцката
държава, и БНБ много внимателно наблюдава всичко това, заяви още Иван Искров. Той беше категоричен, че дъщерните
поделения на гръцките банки в България са напълно независими от собствениците си в Гърция. Те се регулират от
българския банков надзор и според българското законодателство, посочи Искров.
По думите му банките с гръцки собственици тук нямат никакви проблеми - "нулев проблем", каза гуверньорът. Именно
това разграничава България и банковата й система от тази на Кипър, която вече потърси международна помощ. За
пореден път Искров посочи, че не бива страната ни да се поставя в обща група с други страни от региона, тъй като
спецификите в икономиката и в банковите системи са различни.
Предизвикателства и оръжия за масово поразяване
"В момента предизвикателствата за банките са обвиненията, че те са основните виновници за всичко. Но нека дадем
необходимия кредит на доверие на банките в България, защото за пет години криза те не са загубили нито един лев
депозит на своите клиенти", коментира текущата ситуация по време на кръглата маса Левон Хампарцумян, главен
изпълнителен директор на Уникредит Булбанк.
Сред един от основните проблеми, които банкерите посочиха в средата за работа, са случаите на обявяване на
несъстоятелност на фирма със задна дата. По думите на Момчил Андреев, главен изпълнителен директор на
Райфайзенбанк, те са "оръжие за масово поразяване". Според Иван Искров това е "голям проблем", който трябва да се
затвори като вратичка в законодателството, но БНБ няма законодателна инициатива.
Юридическите пропуски и съдебните пречки са е и един от факторите, които имат влияние върху цената на кредитите в
България. За пример Андреев посочи, че в Австрия за период от година-година и половина банката може да събере 80%
от проблемен кредит, като разходите й за това са около 5% от стойността на заема. За сравнение той каза, че в България
за 3 години може да се събере около 30% от проблемен заем, като разходите за банката са 10% от стойността на
кредита.
Веднага след дискусията бяха обявени и банките, наградени от асоциация "Банка на годината". Голямата награда е за
ПИБ - банка на годината за 2011. Отличените за миналата година банки в другите категории са: за пазарен дял - ПИБ,
динамика на развитието - Корпоративна банка, ефективност - Райфайзенбанк, чуждестранен банков клон - Ситибанк клон София, банка на клиента е Уникредит Булбанк, а с приз на "Тайния клиент" е Райфайзенбанк.
Вестник Стандарт
√ Зорница Русинова: Всяка седмица ще ходим при бизнеса
Кариерни центрове вече ще консултират и работещите, казва зам.-министър Зорница Русинова
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2012-06-28&article=414691
- Г-жо Русинова, наистина ли ще има наказания в бюрата по труда, които не разясняват достатъчно добре европейските
схеми за субсидирана заетост?
- Определено с министър Тотю Младенов сме предприели много сериозни мерки за начина, по който се предоставя
информация от бюрата по труда. На доста места има открити приемни и всяка регионална дирекция е разработила
план как да бъдат усвоени бройките по различните мерки. Много стриктно ще следим и където забележим, че не се
изпълняват ангажиментите, ще има наказания.
- Какво се установи във Варна?
- Че трябва повече усилия да се обяснява на бизнеса, макар да има осъществени контакти от колегите там. Очакваме
подробен доклад от директора на варненската дирекция към Агенцията по заетостта (АЗ). Ще предприемем и
допълнителни мерки за информиране на гражданите. Всяка седмица ще се правят индивидуални срещи на по-високо
ниво - искаме с работодателите да се срещат лично директорите на бюрата на труда. Форсираме информационната
кампания за схемата за наемане на млади хора на 6-месечни стажове.
- Не трябва ли и работодателските организации да бъдат по-активни в разясняването на мерките?
- Това е изключително важно. Знаете, на 6 юни бе подписано споразумение "Първа работа" между работодатели,
синдикати и правителството. В него социалните партньори имат като първи ангажимент да информират своята
членска маса за мерките за младежка заетост. Разбира се, очакваме да ги информират и за всички други
възможности за квалификация и субсидирани работни места. Тази година обаче акцентът е младежката заетост. Тя е
една от предпоставките за цялостното повишаване на заетостта и намаляване на безработицата в България.
- В тази връзка стана ясно, че предстои подписване на споразумение между министерствата на труда и образованието.
Какво представлява то?
- Става дума за обмен на данни. Ние ще получаваме от системата на образованието адекватна информация за
учениците и студентите, които завършват. Така ще може да ги информираме да се регистрират в бюрата по труда и да
търсят мерките, подходящи за тях - стажове, допълнителна квалификация, работа. От министерството на труда пък
ще предоставяме информация на системата на образованието за свободни работни места и възможностите за
квалификация и преквалификация. Освен формалния обмен на данни в ход са два важни проекта в министерството

на образованието по ОП "Развитие на човешките ресурси". Единият е за създаване на 28 кариерни центъра в поголемите градове, които да провеждат професионално ориентиране на младите, докато учат. В момента колегите от
образователното министерство започват да набират персонал за тези кариерни центрове. Работим съвместно с
Агенцията по заетостта част от хората, които ще бъдат наети в тези центрове, да са безработни с подходяща
квалификация, като например педагози и психолози. Става дума за общо 160 специалисти.
Другият проект е създаването на 10 кариерни центъра, но към Агенцията по заетостта. Те ще обслужват работещи
хора на всякаква възраст, но приоритет ще са тези до 29 г. Идеята е хората да получават информация къде да
придобият допълнителна квалификация, както и консултации за кариерно развитие. Това е особено полезно за
хората, за които има опасност да загубят работата си. Те ще бъдат насочени от посредници.
- В момента това посредничество за работещите кой го прави?
- В момента то не е добре развито. С обособени кариерни центрове ще бъде по-таргетирано. Идеята е да укрепим
службите на Агенцията по заетостта с цел да подпомогнем и заетите лица. Това също е една от предпоставките за
запазване на заетостта и увеличаването й.
- Тези дни на дискусия при президента бе поставена идеята за въвеждане на дуалното образование у нас като мярка
срещу безработицата при младите. Какво предстои?
- Това е в правомощията на Министерството на образованието, защото трябва да се направят законодателни
промени. Ние изцяло ще ги подкрепим заедно с работодателите. Става въпрос за възможността да се съчетае
обучението с реална заетост, т.е. директно придобиване на практически умения, докато учиш. Дуалното образование
обаче трябва да се регламентира в Закона за професионалното образование, така както е в много европейски страни.
В момента, макар че не съществува дуалната система, ние до голяма степен с мерките, които финансираме и от
националния план за заетост, и от програма "Развитие на човешките ресурси", следваме тази логика - от една страна,
търсим теоретичното обучение, а от друга страна, даваме възможност за практическо. Пример за това е схемата, по
която се отпускат 90 млн. лв. за ученически и студентски практики. Тази схема вече стартира, би трябвало през лятото
да започнат първите стажове на учениците. Надяваме се през есента да стартират и студентските.
- На същата дискусия се говореше за целево финансиране на сектори с висока добавена стойност. Това може ли да стане
от програма "Развитие на човешките ресурси"?
- Може, разбира се. Точно това ще направим в следващия програмен период след 2014 г. - ще насърчаваме работните
места с висока добавена стойност. Яснота кои ще са секторите и как ще бъдат подпомогнати, ще има след социалноикономически анализ. През това лято ще започне предварителната оценка, а от началото на 2014 г. ще са определени
кои са работните места с висока добавена стойност.
- Това означава ли, че някои сектори ще бъдат изключени от субсидии в областта на човешките ресурси?
- Не, не означава. Говорим по-скоро за целенасочени мерки. В момента Министерство на труда работи по създаване
на устойчиво звено в АЗ за прогнозиране на нуждите от работна сила. Това е проект, финансиран от програма
"Развитие на човешките ресурси" и се надяваме до следващата година да имаме разработени модели за
краткосрочно, средносрочно и дългосрочно прогнозиране. Това ще ни даде основата за разработване на
подходящите мерки. Всъщност ще бъде пакет от мерки. Ако прогнозата показва, че в определени сектори ще има
търсене, това съответно да се заложи в учебните планове. Ние и сега имаме съгласуван прием в професионалните
гимназии, но много по-активно ще продължим сътрудничеството си.
- Каква е все пак младежката безработица?
- Според НСИ е около 32%, според АЗ - от 19% при 11% обща безработица. При новите мерки това лято, насочени към
младежите, смятаме, че можем да я свалим с 2%, което е с около 3000 души по-малко. Към стажантската програма се
добавят и двете нови схеми - "Първа работа" и "Ново работно място". Те ще открият 4000 нови работни места. За
"Ново работно място" работодателите ще получават до 300 000 лв. безвъзмездна помощ, като 40% са за инвестиции в
оборудване на новите работни места, включително и ремонт на помещенията. По тази схема 2000 безработни
младежи ще бъдат наети от 6 до 12 месеца. През септември започва приемът на проекти.
В момента работим по нормативни промени и в средата на юли ще излезем с конкретни предложения. Едната от
темите е регламентиране на договора за стажуване в Кодекса на труда. Искаме да дадем по-голяма яснота и
устойчивост на този тип правоотношения. Договорът за стаж трябва да бъде обособен - платен и неплатен, за да се
гарантира сигурност и на стажанта, и на работодателя. Защото сега практиката е различна - на места се сключват
срочни договори, на места - граждански. Искаме да ги уеднаквим. Правим анализ и на разпоредбите, свързани с
дейността на агенциите за временна работа. В АЗ са регистрирани 10, но те са още в началото си. Правим анализ дали
някоя от разпоредбите може да се промени, така че да разширим обхвата и да дадем повече възможност за
регистрация, защото това е една добра перспектива за младите хора.
- След като говорим толкова много само за младежка заетост, възрастните работници над 50-55 г. няма ли да останат
ощетени?
- Категорично не. Спрямо лицата над 55 г. имахме опит от преди 2 г. със специално насочени мерки, които насърчават
работодателите да ги оставят на работа или да разкриват позиции за тях. За съжаление, когато мерките са насочени
само към тази група, няма голям интерес от работодателите. Затова сме ги вплели с други мерки. Например схемата
"Отново на работа" - подпомагаме млади семейства в отглеждането на децата, когато се връщат на работа. Тук
грижите за детето се поемат от безработни в предпенсионна възраст. В мерките, където има опция за наставничество,
също приоритетно става дума за работници над 50-годишна възраст. Така активизираме по-атрактивните мерки за
работодателите.

***
Публикации за борбата със сивия бизнес
capital.bg
√ Европейската комисия: България е с най-голяма сива икономика
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/06/27/1854957_evropeiskata_komisiia_bulgariia_e_s_naigoliama_siva/
България е с най-голям дял на сивата икономика в ЕС - над 32% при средни за съюза 19%, се казва в разпространени от
Европейската комисия данни, цитирани от БНР. След нея в негативния списък се нареждат Румъния и балтийските
страни.
В Австрия, Холандия и Люксембург сивият сектор е под 10%. Публикуваните данни са във връзка с одобрените в сряда в
Брюксел мерки за борба с данъчните измами в евросъюза. Тяхната цел е страните членки да подобрят
административния си капацитет за събиране на данъците, като в рамките на съюза пък ще бъде засилено
сътрудничеството и обмяната на информация за данъкоплатците.
Предвижда се и въвеждането на единен европейски идентификационен номер, механизъм за бързо реагиране при
измами с ДДС и общи минимални наказания за измами и укриване на данъци.
Също в сряда беше публикуван тримесечен доклад на Брюксел за заетостта и социалната политика, според който над
половината българи търпят материални лишения, като страната е на челно място в ЕС и по този показател. Методиката
приема, че човек живее в лишения, ако не може да си позволи поне три от девет основни стоки и услуги.
Според данните 56% от българите живеят в лишения, тъй като имат проблем да платят наем или ипотека, сметки за
вода, ток или отопление, да посрещнат непредвидени разходи или да се изхранват и обличат. Близо 43% не могат да си
позволят поне през ден да ядат месо, риба или друга богата на протеини храна.
България е на първо място в Европейския съюз и по ниска производителност на труда, както и по дял на младите хора,
които нито учат, нито работят. Делът на неактивните млади хора у нас е 20% при средно 13% за ЕС.
Докладът отчита още, че безработицата се увеличава и в по-голямата част от държавите членки, сред които и България, е
над 10%. От началото на 2012 г. се регистрира ръст в дела на домакинствата в ЕС, които трябва да ползват спестяванията
си или да задлъжнеят, за да плащат сметките си.
"Заетостта и условията на живот се влошават в редица страни членки, нужни са ни спешни мерки за преодоляване на
финансовата и икономическа криза", заяви комисарят по социалната политика Ласло Андор при представянето на
доклада.
segabg.com
√ България с най-голяма сива икономика в ЕС
http://www.segabg.com/article.php?id=606109
България е с най-голям дял на сивата икономика в Европейския съюз - над 32%. В страни като Австрия, Холандия и
Люксембург сивият сектор е под 10%. След България пък в негативния списък се подреждат Румъния и балтийските
страни, предаде БНР.
ЕК публикува данните за сивата икономика с обяснението, че те са показателни за мащабите на данъчните измами и
неплащането на данъци в отделните държави. "Във време на криза, когато всички страни се нуждаят от приходи, е
особено важно да се направи повече за по-добрата събираемост на дължимите данъци", подчертава ЕК, която предлага
серия от мерки срещу сивата икономика.
Страните членки ще трябва да подобрят административния си капацитет за събиране на данъци, както и да въведат
улеснения за хората, които искат да спазват правилата - например чрез обслужване на едно гише и данъчен интернет
портал. В рамките на Евросъюза пък ще бъдат засилени сътрудничеството и обмяната на информация за
данъкоплатците. Предвиждат се и нововъведения като единен европейски идентификационен номер, механизъм за
бързо реагиране при измами с ДДС и общи минимални наказания за измами и укриване на данъци.
Днес бе публикуван и тримесечният доклад на ЕК за заетостта и социалната политика, който отчита, че повече от
половината българи търпят материални лишения и страната ни е на челно място в ЕС по този показател.
Според доклада се приема, че човек живее в лишения, ако не може да си позволи поне три от девет основни стоки и
услуги. По този показател 56% от българите живеят в лишения, тъй като имат проблем да платят наем или ипотека,
сметки за вода, ток или отопление, както и да посрещнат непредвидени разходи, или да се изхранват и обличат. 43 % от
българите са заявили, че не могат да си позволят поне през ден да ядат месо, риба или друга богата на протеини храна.
50 на сто не могат да си купят нови дрехи, 11 на сто нямат два чифта удобни обувки, а 16 процента – мобилен телефон.
България е на първо място в Европейския съюз по ниска производителност на труда и по дял на младите хора, които
нито учат, нито работят. При средно13 % за ЕС у нас процентът на неактивните млади хора е 20.
Като цяло за ЕС докладът отчита рязко покачване от началото на 2012 година на дела на домакинствата, които трябва да
ползват спестяванията си или да задлъжнеят, за да покриват текущи разходи. Това засяга основно хората, живеещи с
ниски и средни доходи като се забелязва ръст на по-бедните домакинства в Италия и Испания.
Високата безработица в много от държавите кара хората, особено младите, да се местят в други страни от ЕС. Хора от
Южна и Източна Европа се местят, за да търсят работа в Западна Европа. През февруари 2012 г. броят на хората от Южна
Европа, които работят в Германия, се е увеличил с 22 000 в сравнение с преди година.

“Заетостта и условията на живот се влошават в редица страни-членки, нужни са ни спешни мерки за преодоляване на
финансовата и икономическа криза“, заяви комисарят по социалната политика Ласло Андор при представянето на
доклада.
klassa.bg
√ 2 трилиона евро се въртят годишно в сивата икономика в ЕС
http://www.klassa.bg/news/Read/article/207773_2+%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0+%
D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE+%D1%81%D0%B5+%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%82%D1%8F%D1%82+%D0%B3%D0%BE%
D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%BE+%D0%B2+%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B8%D0%BA%
D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B2+%D0%95%D0%A1
Според изчисленията на ЕК средното ниво на сивата икономика в ЕС е 19%, или общо 2 трилиона евро годишно, съобщи
в сряда ЕК, цитирана от БНР. България е страната с най-голям дял на сивата икономика в целия Европейски съюз (ЕС) - 32
на сто, а след нашата страна се подреждат Румъния и балтийските страни. В страни като Австрия, Холандия и
Люксембург сивият сектор е под 10 на сто. ЕК публикува данните за сивата икономика с обяснението, че те са
показателни за мащабите на данъчните измами и неплащането на данъци в отделните държави.
Комисарят по въпросите на данъчното облагане и митническия съюз, одита и борбата с измамите Алгирдас Шемета
лансира серия национални и общностни предложения в тази посока. Минимални наказания за данъчни престъпления,
трансграничен данъчен идентификационен номер, харта на данъкоплатците на ЕС и строги общи мерки срещу явлението
„данъчен рай” са част от предложенията срещу данъчните измами и укриването на данъци в ЕС.
Комисията предлага борбата с измамите и укриването на данъци да се води на всички равнища. Държавите членки
трябва да положат усилия да подобрят административния си капацитет за събиране на данъци, както ясно е посочено в
специфичните за всяка страна препоръки. Комисията ще следи отблизо напредъка в тази област и ще оказва техническа
помощ, ако е необходимо. Инструментите на ЕС, като обслужване на едно гише и евентуалния данъчен уебпортал, могат
да улеснят спазването на правилата.
Практиката показва, че действията на европейско равнище срещу укриването на данъци дават резултати. Например
благодарение на директивата на ЕС за спестяванията държавите членки си обменят информация относно средства на
чуждестранни данъкоплатци в размер на 20 млрд. евро. Предложени са мерки за евентуален европейски трансграничен
идентификационен номер, механизъм за бързо реагиране при измами с ДДС и минимални правила на ЕС и наказания за
измами и укриване.
standartnews.com
√ ЕК: Сивата икономика в България е над 32%
http://www.standartnews.com/biznes/rr_rrrrsr_rrrrrrrrr_r_rsrrrsrs_r_rrr_32_-155136.html
Делът на сивата икономика в България е над 32 на сто, което извежда страната ни на първо място в Европейския съюз.
Средното за него е 19 процента или общо 2 трилиона евро годишно. В страни като Австрия, Холандия и Люксембург
сивият сектор е под 10 на сто. След България пък в негативния списък се подреждат Румъния и балтийските страни,
съобщи БНР.
Еврокомисията публикува данните за сивата икономика с обяснението, че те са показателни за мащабите на данъчните
измами и неплащането на данъци в отделните държави. Във време на криза, когато всички страни се нуждаят от
приходи, е особено важно да се направи повече за по-добрата събираемост на дължимите данъци, подчертава
Европейската комисия. Комисарят по данъчната политика Алгирдас Шемета лансира и серия национални и общностни
предложения в тази посока.
Страните-членки ще трябва да подобрят административния си капацитет за събиране на данъци, както и да въведат
улеснения за хората, които искат да спазват правилата - например чрез обслужване на едно гише и данъчен интернет
портал.
Както агенция Стандарт Нюз съобщи по-рано днес, в рамките на Евросъюза пък ще бъде засилени сътрудничеството и
обмяната на информация за данъкоплатците. Предвиждат се и нововъведения като единен европейски
идентификационен номер, механизъм за бързо реагиране при измами с ДДС и общи минимални наказания за измами и
укриване на данъци.
На срещата на Европейския съвет през март 2012 г. държавите членки поискаха от Комисията да "разработи конкретни
методи за подобряване на борбата срещу данъчните измами и укриването на данъци, включително по отношение на
трети държави, и да докладва до юни 2012 г." Днешното съобщение ще бъде представено на срещата на върха на ЕС в
края на юни. Комисията ще започне работа по разработването на идеите, набелязани в днешното съобщение. Преди
края на годината тя ще представи план за действие за борба с измамите и укриването на данъци с конкретни мерки,
които могат да бъдат приложени бързо. Освен това Комисията ще предложи инициатива за справяне с практиките на
"данъчен рай" и агресивните данъчни консултанти.

dnevnik.bg
√ България е страната в ЕС с най-голям дял на сивата икономика
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2012/06/27/1854912_bulgariia_e_stranata_v_es_s_nai-goliam_dial_na_sivata/
Делът на сивата икономика в България е над 32%, което извежда страната на първо място в Европейския съюз, предаде
БНР. Средно за ЕС този показател е 19% или общо 2 трилиона евро годишно.
В страни като Австрия, Холандия и Люксембург сивият сектор е под 10 на сто. След България пък в негативния списък се
подреждат Румъния и балтийските страни.
Европейска комисията публикува днес данните за сивата икономика с обяснението, че те са показателни за мащабите на
данъчните измами и неплащането на данъци в отделните държави.
Във време на криза, когато всички страни се нуждаят от приходи, е особено важно да се направи повече за по-добрата
събираемост на дължимите данъци, подчерта Брюксел. Комисарят по данъчната политика Алгирдас Шемета представи и
серия национални и общностни предложения в тази посока.
Едно от основните мерки на Еврокомисията е въвеждането на идентификационен номер за трансграничните
данъкоплатци, коментира и "Ройтерс".
"Една от пречките, пред която се изправят нашите държави членки, е разнообразието от идентификационните системи
за данъкоплатците", каза Шемета пред журналисти. "Колкото по-бързо можеш да получиш... необходимата
информация, толкова по-добре можеш да се справиш с проблема", каза той още по въпроса с данъчните измами.
darikfinance.bg
√ Първенци сме в ЕС по дял на сивата икономика
http://darikfinance.bg/novini/78233/%CF%FA%F0%E2%E5%ED%F6%E8+%F1%EC%E5+%E2+%C5%D1+%EF%EE+%E4%FF%EB+%E
D%E0+%F1%E8%E2%E0%F2%E0+%E8%EA%EE%ED%EE%EC%E8%EA%E0
България е страната с най-голям дял на сивата икономика в целия Европейски съюз - 32%. Това става ясно от доклад на
Европейската комисия. След страната ни в негативния списък са Румъния и Балтийските страни.
Средното ниво на сивата икономика в ЕС е 19% или общо 2 трилиона евро годишно, се посочва в документа. В страни
като Австрия, Холандия и Люксембург сивият сектор е под 10 %.
Данните са показателни за мащабите на данъчните измами и неплащането на данъци в отделните държави, обясняват
от ЕК.
money.bg
√ България е лидер по сива икономика в ЕС
http://money.bg/news/id_1254555508/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B5_%D0
%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B0_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0
%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%95%D0%A1
Делът на сивата икономика в България е над 32%, което извежда страната ни на първо място в Евросъюза. Средното за
ЕС е 19 процента или общо 2 трилиона евро годишно. В страни като Австрия, Холандия и Люксембург сивият сектор е
под 10 на сто.
Еврокомисията публикува данните за сивата икономика с обяснението, че те са показателни за мащабите на данъчните
измами и неплащането на данъци в отделните държави
След България пък в негативния списък се подреждат Румъния и балтийските страни.
Във време на криза, когато всички страни се нуждаят от приходи, е особено важно да се направи повече за по-добрата
събираемост на дължимите данъци, подчертаха от ЕК.
Комисарят по данъчната политика Алгирдас Шемета лансира и серия национални и общностни предложения в тази
посока, съобщава кореспондентът на БНР в Брюксел.
Страните-членки ще трябва да подобрят административния си капацитет за събиране на данъци, както и да въведат
улеснения за хората, които искат да спазват правилата - например чрез обслужване на едно гише и данъчен интернет
портал.
В рамките на Евросъюза пък ще бъде засилени сътрудничеството и обмяната на информация за данъкоплатците.
Предвиждат се и нововъведения като единен европейски идентификационен номер, механизъм за бързо реагиране при
измами с ДДС и общи минимални наказания за измами и укриване на данъци.
mediapool.bg
√ България с най-голяма сива икономика и с най-мизерстващо население в ЕС
http://www.mediapool.bg/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D1%81-%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%B5%D1%81-news194570.html

България е с най-голям дял на сивата икономика в Европейския съюз, а над половината от населението живее в
лишения. Това са констатации от два независими един от друг доклада на Еврокомисията, оповестени в сряда.
Делът на сивата икономика у нас е над 32 на сто, което извежда страната ни на първо място в Евросъюза. Средното за
него е 19 процента или общо 2 трилиона евро годишно. В страни като Австрия, Холандия и Люксембург сивият сектор е
под 10 на сто. След България пък в негативния списък се подреждат Румъния и балтийските страни, предаде БНР.
ЕК публикува данните за сивата икономика с обяснението, че те са показателни за мащабите на данъчните измами и
неплащането на данъци в отделните държави. Във време на криза, когато всички страни се нуждаят от приходи, е
особено важно да се направи повече за по-добрата събираемост на дължимите данъци, подчертава ЕК. Комисарят по
данъчната политика Алгирдас Шемета лансира и серия национални и общностни предложения в тази посока.
Страните членки ще трябва да подобрят административния си капацитет за събиране на данъци, както и да въведат
улеснения за хората, които искат да спазват правилата - например чрез обслужване на едно гише и данъчен интернет
портал.
В рамките на Евросъюза пък ще бъдат засилени сътрудничеството и обмяната на информация за данъкоплатците.
Предвиждат се и нововъведения като единен европейски идентификационен номер, механизъм за бързо реагиране при
измами с ДДС и общи минимални наказания за измами и укриване на данъци.
Също в сряда бе публикуван тримесечен доклад на ЕК за заетостта и социалната политика, който отчита, че повече от
половината българи търпят материални лишения и страната ни е на челно място в ЕС по този показател.
Според доклада се приема, че човек живее в лишения, ако не може да си позволи поне три от девет основни стоки и
услуги.
По този показател 56% от българите живеят в лишения, тъй като имат проблем да платят наем или ипотека, сметки за
вода, ток или отопление, както и да посрещнат непредвидени разходи, или да се изхранват и обличат. 43 % от българите
са заявили, че не могат да си позволят поне през ден да ядат месо, риба или друга богата на протеини храна. 50 на сто
не могат да си купят нови дрехи, 11 на сто нямат два чифта удобни обувки, а 16 процента – мобилен телефон. България е
на първо място в Европейския съюз по ниска производителност на труда и по дял на младите хора, които нито учат, нито
работят. При средно 13 % за ЕС у нас процентът на неактивните млади хора е 20 на сто.
Като цяло за ЕС докладът отчита рязко покачване от началото на 2012 година на дела на домакинствата, които трябва да
ползват спестяванията си или да задлъжнеят, за да покриват текущи разходи. Това засяга основно хората, живеещи с
ниски и средни доходи като се забелязва ръст на по-бедните домакинства в Италия и Испания.
Между 2008 и 2010 година делът на хората, които не могат да си плащат сметките за комунални услуги се е увеличил
средно с един процентен пункт до 9% средно в ЕС и с повече от 3 процентни пункта в 10 страни-членки.
Докладът отчита още, че общата заетост е в застой и леко намалява в еврозоната. Безработицата се увеличава и в поголямата част от държавите-членки, сред които и България, е над 10%.
Високата безработица в много от държавите кара хората, особено младите, да се местят в други страни от ЕС. Основно
хора от Южна и Източна Европа се местят, за да търсят работа в Западна Европа. През февруари 2012 г. броят на хората
от Южна Европа, които работят в Германия се е увеличил с 22 000 в сравнение с преди година.
В отговор на икономическата криза разходите за социална защита са се увеличили в повечето държави-членки, но
въпреки това много помощи от 2009 година насам са орязани заради бюджетни икономии. Разходите за здравни и
социални услуги са особено засегнати, което вероятно ще окаже отрицателно въздействие върху населението в
дългосрочен план, отбелязва докладът.
“Заетостта и условията на живот се влошават в редица страни-членки, нужни са ни спешни мерки за преодоляване на
финансовата и икономическа криза“, заяви комисарят по социалната политика Ласло Андор при представянето на
доклада.
profit.bg
√ България е еврочленката с най-голям дял на сивата икономика
http://profit.bg/news/Bulgariya-e-evrochlenkata-s-naj-golyam-dyal-na-sivata-ikonomika--/nid-92371.html
Делът на сивата икономика у нас е над 32 на сто, което извежда страната ни на първо място в Евросъюза. Средното за
него е 19 процента или общо 2 трилиона евро годишно. В страни като Австрия, Холандия и Люксембург сивият сектор е
под 10 на сто. След България пък в негативния списък се подреждат Румъния и балтийските страни, съобщава БНР.
Еврокомисията публикува данните за сивата икономика с обяснението, че те са показателни за мащабите на данъчните
измами и неплащането на данъци в отделните държави.
Във време на криза, когато всички страни се нуждаят от приходи, е особено важно да се направи повече за по-добрата
събираемост на дължимите данъци, подчертава Европейската комисия. Комисарят по данъчната политика Алгирдас
Шемета лансира и серия национални и общностни предложения в тази посока.
Страните членки ще трябва да подобрят административния си капацитет за събиране на данъци, както и да въведат
улеснения за хората, които искат да спазват правилата - например чрез обслужване на едно гише и данъчен интернет
портал.
В рамките на Евросъюза пък ще бъде засилени сътрудничеството и обмяната на информация за данъкоплатците.
Предвиждат се и нововъведения като единен европейски идентификационен номер, механизъм за бързо реагиране при
измами с ДДС и общи минимални наказания за измами и укриване на данъци.

news.ibox.bg
√ Оглавяваме ЕС по сива икономика
http://news.ibox.bg/news/id_1681691287
Делът на сивата икономика в България е над 32%, което извежда страната ни на първо място в Евросъюза.
Средното за ЕС е 19 процента или общо 2 трилиона евро годишно. В страни като Австрия, Холандия и Люксембург
сивият сектор епод 10 на сто.
Еврокомисията публикува данните за сивата икономика с обяснението, че те са показателни за мащабите на данъчните
измами и неплащането на данъци в отделните държави
След България пък в негативния списък се подреждатРумъния и балтийските страни.
Във време на криза, когато всички страни се нуждаят от приходи, е особено важно да се направи повече за по-добрата
събираемост на дължимите данъци, подчертаха от ЕК.
Комисарят по данъчната политика Алгирдас Шемета лансира и серия национални и общностни предложения в тази
посока, съобщава кореспондентът на БНР в Брюксел.
Страните-членки ще трябва да подобрят административния си капацитет за събиране на данъци, както и да въведат
улеснения за хората, които искат да спазват правилата - например чрез обслужване на едно гише и данъчен интернет
портал.
В рамките на Евросъюза пък ще бъде засилени сътрудничеството и обмяната на информация за данъкоплатците.
Предвиждат се и нововъведения като единен европейски идентификационен номер, механизъм за бързо реагиране
при измами с ДДС и общи минимални наказания за измами и укриване на данъци.
econ.bg
√ България с най-голяма сива икономика в целия ЕС
http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0
%B8%D1%8F-%D1%81-%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%95%D0%A1_l.a_i.385983_at.1.html
България е страната с най-голям дял на сивата икономика в целия Европейски съюз (ЕС) - 32 на сто. Това сочи доклад
на Европейската комисия (ЕК), оповестен днес, предаде БНР.
Според изчисленията на ЕК средното ниво на сивата икономика в ЕС е 19% или общо 2 трилиона евро годишно. След
България в негативния списък се подреждат Румъния и Балтийските страни.
В страни като Австрия, Холандия и Люксембург сивият сектор е под 10 на сто.
Еврокомисията публикува данните за сивата икономика с обяснението, че те са показателни за мащабите на данъчните
измами и неплащането на данъци в отделните държави.
"Във време на криза, когато всички страни се нуждаят от приходи, е особено важно да се направи повече за подобрата събираемост на дължимите данъци",подчертава Европейската комисия.
Комисарят по въпросите на данъчното облагане и митническия съюз, одита и борбата с измамите Алгирдас Шемета
лансира серия национални и общностни предложения в тази посока. Минимални наказания за данъчни престъпления,
трансграничен данъчен идентификационен номер, харта на данъкоплатците на ЕС и строги общи мерки срещу
явлението „данъчен рай” са част от предложенията срещу данъчните измами и укриването на данъци в ЕС.
Поради глобализацията на икономиката и техническия напредък проблемът не може да бъде разрешен единствено с
усилия на национално равнище, считат от ЕК. Затова Комисията предлага триизмерен подход, така че борбата с
измамите и укриването да се води на всички равнища.
Алгирдас Шемета заяви: „Нека не се заблуждаваме: лицата, укриващи данъци, ощетяват обикновените граждани и
лишават държавите членки от толкова важни приходи. Ако искаме справедлива и ефективна данъчна система,
трябва да спрем тази практика. Имаме важното предимство, че като съюз от 27 страни сме по-силни. Ако
работим заедно с обща стратегия, можем да победим данъчните измамници и престъпници и да си възстановим
законно дължимите средства”.
На национално равнище
Държавите членки трябва да положат усилия да подобрят административния си капацитет за събиране на данъци, както
ясно е посочено в специфичните за всяка страна препоръки. Комисията ще следи отблизо напредъка в тази област и ще
оказва техническа помощ, ако е необходимо. Националните власти трябва улеснят лицата, които искат да спазват
правилата ― например чрез въвеждането на доброволни програми за оповестяване. Инструментите на ЕС като
обслужване на едно гише и евентуалният данъчен уебпортал също могат да улеснят спазването на правилата.
На равнището на ЕС
Практиката показва, че действията на европейско равнище срещу укриването на данъци дават резултати. Например,
благодарение на Директивата на ЕС за спестяванията държавите членки си обменят информация относно средства на
чуждестранни данъкоплатци в размер на 20 млрд. евро. Предизвикателството сега е да се засили това сътрудничество и
да се подобри работата на общите инструменти. Затова е важно държавите да постигнат съгласие за преразглеждане на
Директивата за спестяванията. Освен това са предложени и някои нови идеи: евентуален европейски трансграничен
идентификационен номер, механизъм за бързо реагиране при измами с ДДС и минимални правила на ЕС и наказания за

измами и укриване.
На международно равнище
Международните партньори трябва също да прилагат стандарти за управление, подобни на европейските. Затова ЕК
поиска да договаря строги споразумения за спестявания с важни съседни държави. Преди края на 2012 г. ЕК ще
предложи подхода на „моркова и тоягата” за справяне с явлението „данъчен рай” и мерки за борба с агресивни данъчни
консултанти.
Това, което предстои е ЕК да започне работа по разработването на идеите. Преди края на годината ще бъде представен
план за действие за борба с измамите и укриването на данъци с конкретни мерки, които могат да бъдат приложени
бързо. Освен това Комисията ще предложи инициатива за справяне с практиките на „данъчен рай” и агресивните
данъчни консултанти.
novini.bg
√ Първи сме по дял на сивата икономика в Евросъюза
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Делът на сивата икономика в България е над 32 на сто, което извежда страната ни на първо място в Европейския съюз.
Средното за него е 19 процента или общо 2 трилиона евро годишно. В страни като Австрия, Холандия и Люксембург
сивият сектор е под 10 на сто. След България пък в негативния списък се подреждат Румъния и балтийските страни,
информира БНР.
Еврокомисията публикува данните за сивата икономика с обяснението, че те са показателни за мащабите на данъчните
измами и неплащането на данъци в отделните държави. Във време на криза, когато всички страни се нуждаят от
приходи, е особено важно да се направи повече за по-добрата събираемост на дължимите данъци, подчертава
Европейската комисия. Комисарят по данъчната политика Алгирдас Шемета лансира и серия национални и общностни
предложения в тази посока.
Страните-членки ще трябва да подобрят административния си капацитет за събиране на данъци, както и да въведат
улеснения за хората, които искат да спазват правилата - например чрез обслужване на едно гише и данъчен интернет
портал.
В рамките на Евросъюза пък ще бъде засилени сътрудничеството и обмяната на информация за данъкоплатците.
Предвиждат се и нововъведения като единен европейски идентификационен номер, механизъм за бързо реагиране при
измами с ДДС и общи минимални наказания за измами и укриване на данъци.
На срещата на Европейския съвет през март 2012 г. държавите членки поискаха от Комисията да "разработи конкретни
методи за подобряване на борбата срещу данъчните измами и укриването на данъци, включително по отношение на
трети държави, и да докладва до юни 2012 г." Днешното съобщение ще бъде представено на срещата на върха на ЕС в
края на юни. Комисията ще започне работа по разработването на идеите, набелязани в днешното съобщение. Преди
края на годината тя ще представи план за действие за борба с измамите и укриването на данъци с конкретни мерки,
които могат да бъдат приложени бързо. Освен това Комисията ще предложи инициатива за справяне с практиките на
"данъчен рай" и агресивните данъчни консултанти.
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√ България е европейски "първенец" по дял на сивата икономика
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България е на първо място сред страните от Европейския съюз по дял на сивата икономика - над 32 на сто, обяви
Европейската комисия. Средното ниво за общността е 19 на сто или два трилиона евро годишно. В страни като
Австрия, Холандия и Люксембург сивият сектор е под 10 на сто, съобщи БНР. След България в негативния списък се
нареждат Румъния и балтийските страни.
Европейската комисия публикува данните за сивата икономика и обясни, че те са показателни за мащабите на
данъчните измами и неплащането на данъци в отделните страни-членки.
Във време на криза, когато всички страни се нуждаят от приходи, е особено важно да се направи повече за по-добрата
събираемост на дължимите данъци, подчерта Брюксел, а еврокомисарят по данъчната политика Алгирдас Шемета
лансира серия национални и общностни предложения в тази посока.
Страните-членки ще трябва да подобрят административния си капацитет за събиране на данъци, както и да въведат
улеснения за гражданите, които искат да спазват правилата - например чрез обслужване на едно гише и данъчен
интернет портал.
В рамките на ЕС ще бъдат засилени сътрудничеството и обмена на информация за данъкоплатците. Предвиждат се и
нововъведения като единен европейски идентификационен номер, механизъм за бързо реагиране при измами с ДДС и
общи минимални наказания за измами и укриване на данъци.

