Асоциация на индустриалния капитал в България
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√ Инвестициите в европейската инфраструктура са от съществено значение за излизане от кризата
http://pressbox.bg/?p=1923
Вчера, 12 ноември 2012 г., д-р Милена Ангелова – главен секретар на Асоциация на индустриалния капитал в България и
заместник-председател на CEEP (Европейски център на работодателите и предприятията с публично участие и
предприятията, предоставящи услуги от общ интерес), представи позицията на европейските доставчици на услуги от
общ интерес на среща на високо равнище в Брюксел. В рамките на годишното обсъждане на макро-рамката на
Европейския съюз, председателят на Евро зоната г-н Жан-Клод Юнкер, заместник-председателят на ЕК г-н Оли Рен,
комисар Ласло Андор, представители на Европейската централна банка и на тройката обсъдиха възможностите за
преодоляване на последствията от кризата.
Д-р Ангелова отбеляза, че „Европа изостава по отношение на изграждане на инфраструктура поради бюджетните
съкращения, но също и поради липсата на ясна Европейска индустриална, транспортна и енергийна политика. Ако
инвестициите в мрежовите индустрии не се увеличат, то Европа ще продължи да губи конкурентоспособност в
сравнение с другите региони на света, като това ще рефлектира в по-ниско увеличаване на конкурентоспособността и
създаването на работни места.“
По-нататък в изказването си, д-р Ангелова прикани Европейския съюз да бъде по-смел при реализирането на
инициативи за компенсиране на намалените публични инвестиции в резултат на оздравителните мерки, като прилага
други финансови инструменти. В това отношение, тя подчерта сериозния потенциал на проектните облигации за
постигане на амбициозните цели на Европа 2020 в условията на бюджетни съкращения посредством реализирането на
големи инфраструктурни проекти.
В заключение, д-р Ангелова отбеляза, че при преговорите за Многогодишната финансова рамка трябва да се избягва
намаляването на средствата, предвидени за насърчаване на конкурентоспособността и особено – за Инструмента за
свързване на Европа и за кохезионна политика. В този контекст, потенциала на услугите от общ интерес трябва да бъде
използван, тъй като той е сериозен лост за насърчаването на икономическия растеж и създаването на работни места.
Например, всяко евро, инвестирано в железопътна инфраструктура създава добавена стойност от 2 евро за
икономиката, а всяко работно място в обществения транспорт допринася индиректно за създаването на 2,5 работни
места.
Макроикономическият диалог на политическо равнище (Macroeconomic dialogue at Political Level – MEDPOL) е форум на
високо равнище за обмяна на становища между европейските социални партньори, Съвета на Европейския съюз,
Европейската комисията, Европейската Централна Банка и евро-зоната. Той е създаден през 1999 г., за да допринася за
растежа и стабилната ориентация на Макроикономическата рамка на ЕС. Европейският център на работодателите и
предприятията с публично участие и предприятията, предоставящи услуги от общ интерес /CEEP/ е един от трите
признати социални партньора на Европейската комисия. Центърът представлява интересите на своите членове пред
европейските институции, като поддържа отлични контакти с Европейската комисия, Европейския парламент и
Европейския икономически и социален комитет.
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Вчера, 12 ноември 2012 г., д-р Милена Ангелова – главен секретар на Асоциация на индустриалния капитал в България и
заместник-председател на CEEP (Европейски център на работодателите и предприятията с публично участие и
предприятията, предоставящи услуги от общ интерес), представи позицията на европейските доставчици на услуги от
общ интерес на среща..
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√ Заседание на Направляващия съвет по операция „Повишаване гъвкавостта и ефективността на пазара на труда чрез
активни действия на социалните партньори”
http://www.infobusiness.bcci.bg/newsbcci1-13-11-12.html
Днес в Министерството на труда и социалната политика се проведе среща на Направляващия съвет за коoрдинация на
изпълнение на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Развитие на
човешките ресурси" – проект „Повишаване гъвкавостта и ефективността на труда чрез активни действия на социалните
партньори“.
Цветан Симеонов, председател на БТПП, взе участие в заседанието заедно с ръководителите на проекти на следните
организации: Асоциация на индустриалния капитал в България; Българска стопанска камара;Конфедерация на
независимите синдикати в България;Конфедерация на работодателите и индустриалците в България,
Конфедерация на труда "Подкрепа".
Участниците докладваха напредъка в развитието на тематичните области/ политики, попадащи в обхвата на
интервенция на проектите, в рамките на операцията „Повишаване гъвкавостта и ефективността на труда чрез активни
действия на социалните партньори“.
Председателят на Палатата даде висока оценка на изпълнението на операцията и подчерта положителния ефект за
ограничаване на сивия сектор при трудовоправните и осигурителни отношения. Той изрази задоволство от постигнатите
резултати и от ползотворното сътрудничество с Агенцията по заетостта и Министерството на труда и социалната
политика.
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√ Работодателска организация дискутира във Видин мерки за ограничаване на „сивата икономика”
http://www.vidin-online.com/regionalni-novini/rabotodatelska-organizatsiya-diskutira-vv-vidin-merki-za-ogranichavane-nasivata-ikonomika
Дискусия за превенция на неформалната икономика се проведе във Видин. Представителите на бизнеса, синдикатите и
държавната администрация обсъдиха как да бъде ограничен сивият сектор. Срещата бе по инициатива на Асоциация на
индустриалния капитал в България. В нея участва заместник-председателят на Управителния съвет на асоциацията
Румен Радев.
На срещата бяха представени резултатите от социологическо проучване по проект “Ограничаване и превенция на
неформалната икономика”, според които през последните 3 години е постигнат съществен напредък в ограничаване на
неформалната икономика. В проучването са обхванати както работодатели, така и наети лица. Като цяло продължава да
бъде висока психологическата нагласа и компромисното възприемане на определен вид неформални практики, сочат
резултатите от изследването. Все още широко е разпространена и готовността за работа без договор, работа на договори
с фиктивни клаузи и полагането на труд без осигуровки.
радио гама
den.bg
√ Работодателска организация дискутира във Видин мерки за ограничаване на „сивата икономика”
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Дискусия за превенция на неформалната икономика се проведе във Видин. Представителите на бизнеса, синдикатите и
държавната администрация обсъдиха как да бъде ограничен сивият сектор. Срещата бе по инициатива на Асоциация на
индустриалния капитал в България. В нея участва заместник-председателят на Управителния съвет на асоциацията
Румен Радев. На срещата бяха представени резултатите от социологическо проучване по проект “Ограничаване и
превенция на неформалната икономика”, според които през последните 3 години е постигнат съществен напредък в
ограничаване на неформалната икономика. В проучването са обхванати както работодатели, така и наети лица. Като
цяло продължава да бъде висока психологическата нагласа и компромисното възприемане на определен вид
неформални практики, сочат резултатите от изследването. Все още широко е разпространена и готовността за работа без
договор, работа на договори с фиктивни клаузи и полагането на труд без осигуровки.радио гама.
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√ Безсрочните влогове няма да се облагат
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/11/13/1945919_bezsrochnite_vlogove_niama_da_se_oblagat/.
Лихвите от спестовни влогове ще останат необлагаеми, а данък ще се удържа само от лихвите по депозити на физически
лица.
Това реши парламентарната бюджетна комисия, която днес прие на второ четене промените в данъчните закони за 2013
г. Това е ресорна по тези въпроси и по традиция нейните решения се потвърждават и при окончателното гласуване в
пленарна зала.
С дебат продължил само 39 минути народните представители приеха всички текстове – облагането на лихвените доходи,
новите акцизи, режимът за авансови вноски по корпоративен данък и облагането на хазарта.
Дебат имаше само по данъка върху лихвите, но без нови аргументи, против неговото налагане. Раздвижване в залата
предизвика коментар на независимия депутат Дарин Матов, който заяви, че с облагането на лихвите от домакинствата
се взимат спестявания за черни дни и средства, които възрастните хора заделят за погребението си.
На това заместник-министърът на финансите Владислав Горанов отговори: "На онзи свят пари няма".
Как ще се облагат лихвите
Освободени от данък остават лихвените доходи от всички видове сметки с изключение на депозитните. Разликата
между депозит и другите видове сметки се посочва в наредба №3 на Българска народна банка.
Заместник-министър Горанов обясни, че по този начин необлагаеми ще останат лихвените доходи по спестовни сметки,
каквито родителите откриват на своите деца, както и сметките, в които се превеждат пенсиите на възрастните хора.
Хората обаче няма да имат стимул да влагат средствата си по такива сметки, защото по тях лихвите са по-ниски и в
крайна сметка доходът е по-малък от нетния по нормален депозит, след удържана лихва.
Хазартни промени
Облагането на онлайн хазарта ще е 15% от общата сума на залозите, които един сайт събира от България. Така за първи
път в България в сила ще влезе пълна регулация на хазартната дейност, като залозите на български граждани по
електронен път вече ще се облагат. Извън закона ще останат залаганията към сайтове, които нямат лиценз от
Държавната комисия по хазарта, а интернет доставчиците ще са длъжни да филтрират трафика към такива сайтове под
заплахата от глоби за десетки хиляди левове.
Крайният резултат от новия закон за хазарта, заради който финансовият министър Симеон Дянков смени целия състав на
Комисията по хазарта, и новият данъчен режим обаче ще е ограничаване на залаганията към чужбина.
Чужди хазартни оператори вече са изпратили писмени становища до Министерство на финансите, че българският
данъчен режим не ги устройва и не проявяват интерес от лицензиране у нас. Така залозите върху спортни събития ще са
възможни само в "Еврофутбол", "Евробет" и Спортния тотализатор.
Още няколко промени
Заради нови акцизни ставки от януари дизеловото гориво ще поскъпне с две стотинки на литър. В момента акцизът е 630
лв. за 1000 л, като в цената на всеки литър са включени 63 ст. акциз и 20% ДДС върху него. От 1 януари обаче ставката се
вдига на 645 лв. за хиляда литра. За това и цената на дизела ще се повиши еднократно с 1.5 ст. на литър, а след
начисляване на ДДС поскъпването ще се закръгли на две стотинки. Ставката върху керосина също се вдига от сегашните
630 лв. до 645 лв. на хиляда литра.
Ликвидно облекчение пък ще получат малките и средните фирми. С промените в Закона за корпоративното подоходно
облагане всяко дружество с годишни приходи под 300 хил. лв. ще е освободено от задължението да прави авансови
вноски за корпоративен данък. В момента този праг е 200 хил. лв. Фирмите обаче ще трябва да правят счетоводно
приключване на всяко тримесечие, за да се проверяват нетните им приходи за последните 12 месеца. Дружествата,
чиито продажби са под 1 млн. лв. на година, ще плащат авансовия си данък веднъж на всяко тримесечие, а не всеки
месец, както е в момента.
Автомобилен ДДС
Народното събрание върна правото на данъчен кредит за транспортна услуга с промените в закона за ДДС. Това
означава, че отново ще е разрешено холдингите да имат специализирани транспортни дружества и да си приспадат ДДС
за служебните леки автомобили и свързаните с тях дейности.
Облекчава се и режимът за данъчен кредит при покупка на кола. В момента право да си върнат ДДС имат само фирмите
с фабрично поставени седалки за 6+1 места. От Нова година косвеният данък ще може да се възстановява и за превозни
средства с монтирани след това допълнителни седалки.
√ Инфлацията се забавя, но остава висока - 4.4%
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/11/13/1945619_inflaciiata_se_zabavia_no_ostava_visoka_-_44/
Инфлацията остава висока и през октомври, макар и да забавя темповете си. Това показват данните на Националния
статистически институт (НСИ).
На месечна база тя е 0.3%, а спрямо миналия октомври животът официално е поскъпнал с 4.4 на сто. През септември
тези темпове бяха 4.9% за годината, а на месечна база - 1.1 процента, или втората най-висока стойност за годината след
юли, когато поскъпнаха природният газ и електроенергията.

Покачването на потребителските цени при депресирана икономика като българската допълнително пречи на растежа,
защото в условия на замразени доходи спада покупателната способност на домакинствата.
Това може да се превърне в реален проблем, коментираха от Райфайзенбанк в месечния си икономически анализ и
предупредиха, че тя може да влияе негативно на икономиката до лятото на идната година.
Според официалната правителствена прогноза за тази година инфлацията ще е 2.8%, но по оценки на частния сектор тя
ще е значително по-висока – 4.4 процента според Райфайзенбанк.
По отделни стокови групи най-сериозно поскъпват дрехите и обувките – с 4.7%, докато саптемврийският двигател на
инфлацията – хранителните продукти, поскъват само с 0.3 на сто през октомври. Разходите за образование също се
покачват – с 2.3 процента.
Поевтиняване има на транспортните услуги – с 1.7%, заради спада на цените на всички течни горива, ползвани в
автомобилния транспорт. По-ниски са цените и на здравните услуги с 0.8%. НСИ пояснява, че това се дължи на
поевтиняването на лекарствата, докато стоматологичните услуги са поскъпнали, а останалите медицински услуги са
запазили цените си без промяна.
√ Банките от Западна Европа продължават да затягат кранчето за региона
http://www.capital.bg/biznes/finansi/2012/11/13/1945581_bankite_ot_zapadna_evropa_produljavat_da_zatiagat/
Банките от Западна Европа продължават да ограничават финансирането на поделенията си в Централна и Източна
Европа (ЦИЕ). Изводът е направен на база данни за второто тримесечие на 2012 г. от група финансови институции –
Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка, Европейската банка за възстановяване и развитие,
Световната банка, Международния валутен фонд, пише The Wall Street Journal (WSJ).
По-бърз спад, но не рязък
Групата работи като т. нар. Виенска инициатива, чиято цел е да помогне на страните в ЦИЕ да се справят с последствията
от свиването на финансирането от страна на централите им. В доклад, цитиран в понеделник, институциите посочват, че
финансирането за региона, с изключение на Русия и Турция е намаляло през второто тримесечие на годината, като
спадът се равнява на 0.8% от общия брутен вътрешен продукт на страните от ЦИЕ. Свиването е определено като "по-бърз
спад" в сравнение с този от 0.3 на сто от общия БВП, отчетено за първото тримесечие на годината, но не толкова рязко,
колкото през втората половина на миналата година.
В края на ноември 2011 г. т. нар. Виенска инициатива излезе с версия Виена 2.0 – целта й беше да гарантира, че банките
в ЦИЕ няма да бъдат "изоставени" от западноевропейските майки и няма да се случи шоково изтегляне на пари и банки
от региона. Такава беше първоначалната идея на инициативата още в началото на кризата. Тогава беше наречена
"виенска", тъй като първите дейстивя дойдоха от австрийското правителство и австрийските банки, който имат едни от
най-големите експозиции в региона.
Сега изчисленията им показват, че от средата на 2011 г. страните от региона (с изключение на Русия и Турция) са
изгубили пари от западните банки-майки, равняващи се на 4.1% от общия БВП на ЦИЕ, предвид факта, че някой от
страните са засегнати в по-голяма степен от други. Унгария и Словения са загубили финансиране, чийто еквивалент е
между 10% и 15% от техния БВП, докато България, Хърватия, Литва и Сърбия са "пропуснали" между 5 и 10% от брутния
им продукт.
Намирането на пари като общоевропейски проблем
Финансовите институции посочват, че свиването на финансирането за самите западни банки на свой ред води до
ограничаване на средства за кредитиране за поделенията им в ЦИЕ. За предходните 12 месеца до юни тази година се
наблюдава застой в кредитирането в целия регион и спад в Естония, Латвия, Литва, Унгария, Черна гора и Словения.
За разлика от това за периода на дванайсетте месеца преди юни 2011 г. кредитирането е отбелязало ръст с 5.7%,
посочва групата. На практика липсата на финансиране от централите е заместено напълно със събиране на депозити от
местния пазар през дванайсетте месеца до юни 2012 г., посочват още финансовите институции. За България депозитите
растат със средно 12% годишно от 2009 г. насам.
Според групата изтеглянето на финансиране от ЦИЕ може да се намали чрез повишаване на доверието сред
инвеститорите, мерките на Европейската централна банка за изкупуване на облигации, решенията на Федералния
резерв в САЩ за нови облекчения. Всичко това ще улесни осигуряването на финансиране за западноевропейските банки,
което именно ще доведе до забавяне на процеса на изтегляне на пари от региона тук.
Повече по темата в утрешния брой на "Капитал Daily"
Публикации за сивата икономика
Вестник Класа
√ Има аргументи за свиване на сивата икономика
http://www.klassa.bg/news/Read/article/215836_%D0%98%D0%BC%D0%B0+%D0%B0%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0
%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%BD%D0
%B0+%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
Никъде не се заобикалят така „гениално“ правилата на обществените поръчки, казва Тихомир Безлов, главен експерт в
Център за изследване на демокрацията.

Г-н Безлов, как ще коментирате данните, изнесени от социалния министър Тотю Младенов за намаляване със 7% на
сивата икономика?
Зависи чрез какви методи на изчисление е достигнато до това твърдение. За, съжаление, министър Младенов не
конкретизира как точно са получени тези данни. Но аргументи за намаляване на сивата икономика има. Такъв е
електронното свързване на касовите апарати на търговците със сървърите на НАП в реално време. Това действително е
променило доста ситуацията през последните месеци. Друг е въпросът, че НАП традиционно нямат навик да оказват
натиск върху търговците. А системата работи и могат да бъдат постигнати добри резултати.
Защо от НАП не правят проверки, след като системата толкова добре работи?
По няколко причини – едната е, за да се избегне напрежение в търговския сектор – проверките неминуемо ще
предизвикат санкции. Другата причина е липсата на достатъчен ресурс, който да осъществява такъв контрол. Системата
обаче трябва да започне да се използва по-ефективно - на принципа на извадката, на анализа на риска – да се правят
реални проверки на търговците. Ако на 1000 обекта, 10 се контролират, търговците бързо ще се дисциплинират.
Класически проблем в НАП е и човешкият фактор – много често има гледане в обратната посока от страна на данъчните
инспектори. Особено в малките градове, където всички се познават. В този случай няма как механизмът на проверка да е
неутрален. Въпреки, че реални проверки засега не се правят, системата дългосрочно ще даде възможност за постепенно
свиване на сивата икономика. Подобно свиване вече наблюдаваме при горивата и при лекарствата.
От къде трябва да започнат проверките на НАП?
Наблюдавам, например, че дори и в най-малките кафенета вече издават касови бележки, което преди беше немислимо.
Но ако тръгнете по „Пиротска“, ще видите как десетки собственици на магазини зареждат стоки от „Илиянци“, но не
могат да получат фактури. И са принудени да лъжат държавата. Затова трябва да се започне от такива обекти като
„Илиянци“ – които продават на едро, без ДДС. Дупката в ДДС оборотите все още е много голяма.
Как ще коментирате отлагането на страната ни за Шенген? Влизането ни в еврозоната, в контекста на кризата, крие ли
икономически рискове за България?
В момента трасето към Западна Европа минава през Гърция и Италия. Влизането на България в Шенген означава
страната ни автоматично да се превърне в зона на директно преминаване към Централна Европа, и то по-евтина от
Гърция. Това ще ни създаде проблем с икономическите емигранти. Подобен проблем в момента има Гърция. Центърът
на Атина прилича на ромско гето. Емигранти от Пакистан и от Северна Африка продават всякакви нелегални стоки, дори
наркотици. Полицията е безсилна да се справи с проблема. Представете си 80-90 хил. икономически емигранти, които
годишно минават през България и някои от тях усядат тук. А ние нямаме традиция в интегрирането на емигранти,
каквато има в Америка и в Западна Европа. В този смисъл е може би по-добре, че засега влизането ни в Шенген се
отлага. Поне докато Турция не подпише споразумение с ЕС, че приема връщането на икономически емигранти, които са
влезли от нейна територия. Ползите от Шенген са известни.
Президентът Плевнелиев се обяви за стандартизиране на обществените поръчки. Бихте ли коментирали?
Проблемът с обществените поръчки е огромен. От една страна темата е силно политизирана. Истината обаче е, че
съществува една мрежа, основана на безкрайна алчност и тя дори не зависи от политическата оцветка. Никъде не съм
срещал такава гениалност на заобикаляне на правилата, каквато има при обществените поръчки. Рационалното решение
е да се правят големи проекти, където кандидатстват големи компании. Там възможността за нарушения, като че ли е
по-малка.

