Асоциация на индустриалния капитал в България
Вестник Сега
√ Бизнесът поиска по-нисък праг за "внос" на работници
http://www.segabg.com/article.php?sid=2012121400040000601
Само в рамките на няколко часа бизнесът настоя за по-ниски прагове за придобиване на разрешение за българско
гражданство, а държавният глава Росен Плевнелиев върна част от текстовете от спорния закон за инвестициите за
доработка.
Проучване на търговско-промишлената палата показва, че 92% от фирмите смятат за нужно да бъдат снижени
критериите за получаване на разрешение за постоянно пребиваване. В приетия в края на ноември закон за
инвестициите границата за българско гражданство бе сложена на най-малко 4 млн. лв. инвестиции и разкриване на наймалко 50 работни места.
Повечето от фирмите (58%), участвали в проучването на БТПП, приемат за достатъчно вложение от 500 хил. лв.
"Проблемът с разрешенията за временно пребиваване е най-вече за големите IТ фирми, които искат да "внасят"
специалисти у нас за определен период от време, а част от тях се оплакват от процедурите, по които се случва това сега",
заяви за в. "Сега" шефът на Агенцията за инвестиции Борислав Стефанов.
Що се отнася до броя новоразкрити места, почти всяка втора фирма смята, че той не бива да се променя, докато 34% от
бизнеса е на мнение, че изискването може да бъде намалено на 40 новоразкрити щата. Други 11 на сто пък искат
промяната да се отнася само за 20 работни места.
Трън в очите на бизнеса остава текстът, който предвижда държавата да покрива осигуровките за работници на големите
инвеститори за определен период от време. Друг е въпросът, че пари в бюджет 2013 за подобен реверанс към големите
няма. Българският бизнес е категоричен, че подобно облекчение няма да доведе до желания ефект и единствено ще
изкриви пазара. Според Асоциацията на индустриалния капитал така държавата ще доведе до официализиране на сивия
сектор и ще даде зелена светлина за създаването на нелоялна конкуренция.
СПИРАЧКА
Указът на президента за ветото на част от текстовете в закона за инвестициите пристигна вчера в парламента.
Държавният глава връща за доразглеждане текстовете, свързани с възможността на чужди инвеститори да получават
българско гражданство срещу инвестиция или вложение в българско дружество. Росен Плевнелиев официално се
обявява срещу възможността да се "купува" гражданство срещу инвестиции без значение от размера им, макар че
допусна облекчена процедура в някои случаи. "Преценката за това дали да се даде гражданство, или не не може да
почива на финансови аргументи", заявява президентът. Според него то трябва да бъде свързано със "заслугите на лицето
към Република България и интереса, който държавата има от това да създаде посредством натурализацията
политическата и правна връзка държава - гражданин."
dariknews.bg
√ Експерти и бизнес ще пишат областната стратегия на Силистра до 2020 г.
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1010282
В областната администрация започва работата по изготвяне на стратегическите документи за развитие на Силистренски
регион през следващите 7 години, съобщиха от управата.
На заседанието на областния съвет за развитие, свикано от областния управител Николай Димов, който е и председател
на съвета, стана ясно, че до края на юни 2013 г. трябва да бъде приета стратегия за развитие на област Силистра за
периода 2014-2020 г.
Документът трябва да е синхронизиран с националната стратегия за регионално развитие 2012-2022 г., националната
програма за развитие „България 2020" и регионалния план за Северен централен район. От своя страна областната
стратегия е базисен документ за общинските планове за развитие до 2020 година.
Утвърден е график на дейностите за изготвяне на стратегията. Николай Димов инициираконсултации с местни
представители на икономиката в района. Предложенията им, съобразени с възможностите за финансиране в следващия
програмен период, ще бъдат в основата на целите, задачите, приоритетите и направленията в дългосрочния документ.
По думите на Димов, това ще ги реалистични и изпълними, а не пожелателни и формални.
Членове на областния съвет за развитие са кметовете и представители на общинските съвети на 7-те общини в
Силистренско, представители на синдикатите, на Търговско-промишлена палата, Стопанска камара, Конфедерацията на
работодателите и индустриалците в Силистра, Асоциацията на индустриалния капитал и на Съюза за стопанска
инициатива.

Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Капитал daily
√ Единният банков надзор в еврозоната ще действа от 2014 г.
http://www.capital.bg/biznes/finansi/2012/12/13/1967575_edinniiat_bankov_nadzor_v_evrozonata_shte_deistva_ot/
Европа направи първата голяма стъпка към банковия съюз, след като финансовите министри на еврозоната се
споразумяха за създаването на общ банков надзор. След почти четири месеца преговори, изпълнени с противоречия
между позициите на най-големите икономики Франция и Германия, министрите определиха условията, по които
Европейската централна банка ще започне директно да надзирава финансовите институции в еврозоната от март 2014 г.
Труден компромис
Министрите на финансите постигнаха компромис по спорните от няколко месеца точки - обхвата на прекия надзор на
ЕЦБ, съгласуването между общоевропейския банков орган, който засяга 27-те страни от ЕС и ЕЦБ, която се занимава
само със 17-те страни от еврозоната и начина за разделяне на двете функции на ЕЦБ (валутна политика на еврозоната и
надзор, който ще засяга и страни извън еврозоната).
Създаването на единен банков надзор в еврозоната е условие за директното отпускане на заеми на банките от
постоянния спасителен фонд и източник на множество пререкания между страните от валутния съюз. Реформата
изисква правителствата да предадат контрола над националните си банки, което я прави най-концентрираният проект за
финансова интеграция от въвеждането на единната валута.
Този план е първата и вероятно най-лесна стъпка към създаването на банков съюз в еврозоната, който трябва да
възстанови доверието, да възкреси трансграничното кредитиране и да понижи високите разходи за финансиране на
държавите от периферията на валутния съюз. Европейският комисар за вътрешния пазар и финансовите услуги Мишел
Барние определи споразумението като историческо и представляващо "фундаментален елемент за финансовата
стабилност на Европа"
През октомври държавните и правителствени ръководители от ЕС поискаха да бъде постигнато споразумение за
политическата рамка в края на 2012 г. и постепенно влизане в сила през 2013 г. Първоначално Франция, Испания и
Италия искаха влизането в сила да стане още в началото на следващата година. Германия обаче се възпротиви, за
да се избегнат прибързани действия. Берлин също така настоя един от ключовите елементи на реформата – да се
позволи на спасителните фондове на еврозоната да инжектират средства директно в банките – да стане възможен чак
през 2014 г.
Преодоляването на някои от основните противоречия между Париж и Берлин дойде след 12 часа разговори,
продължили до четвъртък сутринта. Според постигнатия компромис ЕЦБ ще има директна отговорност за банките с
активи, които възлизат на 30 млрд. евро или представляват повече от една пета от БВП на съответната страна. Тази
дефиниция покрива между 150 и 200 банки, но оставя сектора на търговските банки в Германия под ефективния контрол
на местните регулатори. Всяка държава в еврозоната ще има поне три банки, които ще са под надзора на централата във
Франкфурт. ЕЦБ обаче получава правото да се намеси по отношение на всяка от 6-те хиляди банки в еврозоната в случай
на проблем.
Работещ баланс
Френският финансов министър изрази одобрение за плана и го определи като "добър работещ баланс". Берлин също
постигна отстъпки по отношение на сроковете, като в споразумението няма фиксиран краен срок ЕЦБ да поеме
директния надзор над най-големите банки. Споразумението обаче дава възможност ЕЦБ да поеме контрол над банка по
искане на Европейския спасителен механизъм, което би дало възможност спасителният фонд да инжектира капитал в
нея дори преди пълното влизане в сила на новия режим.
Друг проблем при преговорите бяха правата на страните в ЕС, които са извън еврозоната, но са член на банковия съюз
като Швеция и Чехия. В крайна сметка беше прието предложението на Великобритания за въвеждане на принципа на
"двойно мнозинство" в Европейския банков регулатор. Съчетанието на обикновено и квалифицирано мнозинство
гарантира, че решенията на регулатора са одобрени и от мнозинството страни извън банковия съюз.
Вестник Стандарт
√ Не слушайте Брюксел, гледайте си интереса
http://www.standartnews.com/interviews/ne_slushayte_bryuksel_gledayte_si_interesa-171370.html
Стив Ханке е професор по приложна икономика в университета "Джон Хопкинс" в Балтимор. У нас той е известен
като "баща на българския валутен борд". Едно от последните начинания на Ханке е изготвянето на т. нар. вечен
календар, чиято цел е да спести разходи на бизнеса с по-лесно планиране. Неговата година се състои от 364 дни,
като на всеки 5 или 6 г. се добавя една пълна седмица в края. Тези допълнителни 7 дни връщат календара в синхрон
със сезоните. Така годината на Ханке има 4 еднакви четвъртини, всяка от които е с 2 месеца по 30 дни и трети
месец от 31 дни.
Проф. Ханке дойде у нас за участие в организираната от сп. "Мениджър" конференция "България и светът в
развитие".
- Професор Ханке, правилна ли е политиката на ЕС и България за излизане от кризата чрез свиване на разходите?
- Политиката за съкращаване на разходите е добра. Липсата на подобни мерки води до проблеми. Но България изгради
финансова дисциплина и затова сега страната се справя по-добре в кризата от някои други европейски държави.

- Кога българите ще достигнат средноевропейско ниво на доходите?
- След доста време. Трябват ви години, докато достигнете нивото, от което са стартирали другите страни в ЕС. Но
България винаги е била бедна страна. В момента се движите много добре, като това започна от 1997 година, когато бе
въведен валутният борд. Сега страната се справя много добре в условията на икономическа криза. Така че да ме питате
кога ще се достигне средното ниво на доходи не е много смислено - на кого му пука! Относно ролята на България в
региона - страната е за пример на Балканите в икономически аспект, защото има най-добрата валутна система и найдобрата бюджетна дисциплина. Единственият голям проблем, който впрочем е общ за всички балкански икономики, е
корупцията. Ако се атакува и се изкорени проблемът с корупцията, България може да стане икономическият лидер на
Балканите. А за да достигнете стандарта на средния европеец, главно трябва да регистрирате стабилен и бърз
икономически растеж.
- А как да регистрираме бърз растеж при положение, че бизнесът ни е затънал в дългове, икономиката едва крета, а
достъпът до свежи пари е свит? Хората се страхуват да харчат, защото може да загубят работата си.
- Задавате този въпрос точно в средата на кризата. Когато се нормализират нещата на световните пазари и бизнес
климатът в страната ще се подобри. Вижте Турция например. От момента, в който успя да стабилизира валутата си през
2001 година, Турция е в постоянен подем. Парите буквално наводняват турската икономика. Дори по време на криза в
Турция пак има постъпления на свежи пари, като това се дължи на бизнеса. Веднага след като настъпи кризата,
бизнескръговете в Турция решиха, че ще ориентират износа си от Европа към Азия. Преди това решение износът към
Европа заемаше дял от 55-60%, а сега е под 40%. Останалата част от експорта отива към Азия и по-специално към Китай
и Индонезия. Ключовите фактори в Турция са стабилна валута от 2001 г., стимулиране на бизнеса и улесняване на
процедурата за стартиране на бизнес. И в това отношение Турция е постигнала малко икономическо чудо в условие на
криза. Съгласен съм с думите на министъра на финансите Симеон Дянков, че България, за разлика от Гърция, трябва
сама да си помогне. Поради това валутният борд е жизнено важен, което се разбира и от гражданите. Според проучване
77% от българите смятат, че валутният борд не трябва да се премахва.
- У нас все пак се чуват доста гласове против валутния борд. Да си представим, че България премахне валутния борд
сега. Какво би се случило?
- Ще започнете да потъвате като Сърбия, която в момента е доста под България като стандарт и икономическо развитие.
Ако се премахне бордът, просто може да забравите за достигане на средноевропейско ниво на жизнен стандарт.
Година-две, след като валутният борд беше установен в България, президентът Петър Стоянов ми благодари за добрата
работа по него. Той каза: "Този борд даде на България стабилност и е огромен позитивен фактор за влизането на
България в ЕС и НАТО". Така че да премахнете борда е все едно да превключите на задна скорост в развитието си. Няма
да има нито един позитивен ефект. Българите си спомнят какво беше положението през 1996-1997 година и как веднага
след въвеждането на борда нещата се стабилизираха.
- 1 евро наистина ли струва 2 лева?
- Левът трябва да остане прикрепен към еврото, макар някои български бизнесмени да твърдят, че левът вече е малко
по-скъп. Но няма как да се каже, че българският лев е по-стабилен от еврото. Това са просто спекулации на бизнесмени,
които не разбират нищо.
- Какво мислите относно евентуалното приемане на еврото като валута в България?
- Ако България приеме еврото сега, това ще е много негативно. Погледнете Гърция - основен проблем там е, че нямат
монетарна независимост, а си мислят, че могат да правят в еврозоната какво си искат и Брюксел винаги ще им помага.
Те нямат финансова дисциплина. Точно поради това Дянков е толкова дисциплиниран в изчисленията си, защото знае,
че не може да иска подкрепа от Брюксел и не може да нареди на Централната банка да печата пари. Това е било
известно на всеки един български финансов министър от 1997 година досега. И ето защо държавните финанси оттогава
се държат изкъсо.
- Тази дисциплина дойде с допълнителни разходи за хората в България под формата на нов данък върху доходите от
банкови депозити.
- Да, четох за това. Но съм против, защото освен че засяга гражданите, става трудно за банките да изпълняват тези
плащания към бюджета. Всъщност е много рисковано да натоварваш банките с допълнителни правила по средата на
кризата. Опасността е, че когато променят правилата за банковите депозити, има шанс хората да започнат да изваждат
парите си от банките. И ако това се случи, ще означава, че притокът на свежи пари ще спадне, което ще доведе до
отслабване на икономиката. И ето защо мисля, че това беше малко рискована политика.
- Нужно ли е да се повишават данъците, както правят повечето държави в ЕС?
- Ако трябва да се интерпретира правилно терминът "финансова дисциплина" - това не означава вдигане на данъците, а
оптимизация и свиване на разходите на правителството. Цялата идея на финансовата дисциплина е изцяло грешно
разбрана и объркана.
- Само в България ли?
- Не, навсякъде в Европа. В България поне финансовият министър има ясна идея какво значи финансова дисциплина.
- Какво смятате относно идеята за създаване на единен банков съюз в Европейския съюз?
- Мисля, че България не трябва да бърза с влизането в единния банков съюз, защото има толкова много проблеми в
кризата, че за България ще бъде загуба на време да влиза в подобни дебати. Българите трябва да следват своята
политика на изчакване по отношение на тези неща. Много пестеливо и резервирано трябва да се подхожда към такива
нови идеи от страна на ЕС. България вече е в ЕС и трябва да гледа собствения си интерес. Засега в Европа има голямо
объркване, на което не му се вижда краят. Европа върви по грешен път и България трябва да бъде много внимателна,

защото ЕС е много сложна структура, която засега има леко социалистически уклон. Поради това да се чудите, кога ще
достигнете средните доходи в ЕС, е глупаво. Ако повторите всички грешки на Европа, никога няма да стигнете средните
доходи в ЕС, тъй като никога няма да постигате ръст над средния за ЕС. България трябва да има независима
икономическа политика и стратегия за развитие. Поради това обичам примера с Турция. Откакто Ердоган е на власт турските вестници повтарят: "религия, религия, религия". Но всъщност главното е, че членовете на Партията за
справедливост и развитие на президента Ердоган идват от Анадола - те са търговци, бизнесмени. Те са много бизнес
ориентирани и полагат големи усилия да подпомагат бизнеса. И няма значение дали аз съм съгласен, или не с тяхната
икономическа стратегия - те си имат собствена визия за нещата. Интуитивно са разбрали, че може и никога да не влязат
в ЕС и си следват собствената стратегия, разширявайки се в Азия. И в резултат постигат много бърз икономически
растеж.
- Тогава може ли да се каже, че влизането ни в ЕС е било грешка, тъй като сам казахте, че има объркване в ядрото на
съюза?
- Не беше грешка. Смятам, че трябва да направите нещо, което България никога не е правила досега, а именно да
развиете икономическа стратегия. Тъй като единствената икономическа стратегия, която България е имала, е валутният
борд. Това е добра стратегия, но е ограничена. Трябва да помислите и да направите по-голяма и мащабна стратегия за
развитие. Но нищо голямо не може да се разработи, докато не се оправи проблемът с корупцията и съдебната система.
Това, че България влезе в ЕС и НАТО, беше забележително постижение.
Ако трябва сега да кандидатствате - никога не биха ви приели, щяхте да чакате като Хърватия, Сърбия, Черна гора,
Македония. България имаше възможност и успя да я сграбчи. Въпросът сега е как България ще съумее да управлява
своите взаимоотношения с Брюксел и да извлече максимална полза. Влизането си има цена и трябва да се стремите да
получите колкото се може повече облаги.
- Какви са прогнозите ви за България и ЕС през следващата 2013 година?
- България ще продължи да се справя по-добре от повечето страни членки в Европа. Консервативен съм в очакванията
си. Но това не зависи от България, според мен ситуацията в Европа е много по-лоша от тази в България. Вие сте под
натиск и от Европа, и от Гърция, която е ваша съседка.
- Трябва ли Гърция да напусне еврозоната?
- Не знам дали Гърция трябва да напуска или не, но гръцката икономика е в процес на свиване, коeто започна още от
януари 2010 година. Повечето анализатори не разбират естеството на проблема в Гърция. Проблемите в страната се
задълбочават. Големият проблем е, че гръцката икономика трябва да се стабилизира. Ако трябва да се върнем в
началото - Гърция въобще не е трябвало да влиза в еврозоната, а това, че са вътре - мисля, че са забъркали голяма каша.
Главното нещо, което трябва да се осъзнае, е, че положението в Гърция ще става по-зле, като главната причина ще бъде
недостигът на свеж капитал.
Вестник Труд
√ 106 000 намерили работа чрез Агенцията по заетостта през 2012 г.
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1674881
Поставяме си за цел догодина Агенцията по заетостта да осигури или да посредничи за работа на 130 000 безработни.
Това заяви министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов при откриването на деветата церемония
"Работодател на годината". Отличието получиха общо 31 работодатели от цялата страна, разпределени в 10 категории.
През тази година чрез услугите на агенцията 106 хил. души са намерили работа, което е със 7500 повече спрямо 2011 г.,
заяви министърът. За догодина е предвидено по Националната стратегия по заетост да се намери работа за 22 хил.
души, по оперативната програма още 70 хил. души, а останалите 38 хил. души да отидат на реалния пазар.
Младенов каза още, че през 2013 г. още 7400 безработни и 45 хил. заети ще бъдат включени включени в курсове и
обучения на агенцията.
Следващата година във фокуса на министерството ще са младежите. През тази година над 51 хиляди души до 29годишна възраст са намерили работа чрез Агенцията по заетостта.
Голяма част от победителите са общински администрации - например тези в Ружинци, Вълчедръм, Белоградчик,
Тополовград, Исперих, Провадия, Ветово, Хайредин, Гулянци, Неделино, Сунгурларе, Трън, Вълчи дол и Мездра. В
региони със слаб бизнес общините са най-големите работодатели, обясняват от Агенцията по заетостта.
Отличените в частния сектор са предимно в сферата на хотелиерството и ресторантьорството.
Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Камелия Лозанова връчи отличия на три дирекции "Регионална
служба по заетостта", които са се справили най-добре с дейностите си през 2012 г. На първо място е дирекцията в Ловеч,
следвана от службите в София и Монтана.

