Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
Вестник Стандарт
√ Велев: Бизнесът се бори с бюрокрацията
http://www.standartnews.com/biznes-biznes/velev_biznesat_da_se_bori_s_byurokratsiyata-191299.html
Нямаме специализирана администрация, която да се бори срещу бюрокрацията. Очевидно трябва да има такива звена в
министерствата и общините. Това заяви Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал пред БНР.
Васил Веелев обяви, че от Асоциацията са готови с конкретни предложения, които да представят пред пермиера
Орешарски. "Готови сме много отдавна с предложения за подобряване на бизнес климата. Оценка на въздействието е
нещо много важно, което е регламентирано да се прави – как един нормативен акт ще се отрази на условията, при които
се прави бизнес. Такава оценка у нас не се прави", категоричен бе Велев.
Той обясни, че се смята само колко ще струва на бюджета, а това колко ще струва „на бизнеса като че ли няма
значение".
„Колкото и да е странно, така е в културните държави, които имат висок БВП", призна Велев.
cross.bg
√ Васил Велев: Ще отидем при премиера с конкретни предложения
http://www.cross.bg/pravi-predlozheniya-vasil-1362992.html
Готови сме много отдавна с предложения за подобряване на бизнес климата.Това заяви пред БНР Васил Велев от
Асоциацията на индустриалния капитал посочи по повод проблемите и предложенията, с които бизнесът ще отиде на
срещата с премиера Орешарски.
Оценка на въздействието е нещо много важно, което е регламентирано да се прави - как един нормативен акт ще се
отрази на условията, при които се прави бизнес. Такава оценка у нас не се прави. Смята се само колко ще струва на
бюджета. А колко ще струва на бизнеса като че ли няма значение.
Нямаме специализирана администрация, която да се бори срещу бюрокрацията. Колкото и да е странно, така е в
културните държави, които имат висок БВП. Очевидно трябва да има такива звена в министерствата и общините.
В платежното трябва да се посочва за какво точно се плаща - това е сред конкретните предложения на бизнеса.
economic.bg
√ Велев: Бизнес климатът се влошава
http://economic.bg/news/20200/1/1/Velev-Biznes-klimatut-se-vloshava.html
Бизнес климатът има нужда от сериозна промяна по редица негови съставки. Това каза председателят на Асоциацията
на индустриалния капитал Васил Велев в интервю за БНР. "След успешната данъчна реформа, част от която беше Пламен
Орешарски в едно друго време, бизнес климатът замръзна. По-скоро тръгна да се влошава, отколкото да се подобрява",
категоричен е представителят на бизнеса.
Според него една от основните съставки на бизнес климата е сигурността на собствеността. "Тук имам предвид
правораздаването и липсата на цифровизация на кадастъра. Само 18% е цифровизиран и от 4 години този процент не е
променен", каза Велев.
Той уточни, че бизнесът много отдавна е готов с предложения за подобряване на бизнес климата. "Оценка на
въздействието е нещо много важно, което е регламентирано да се прави - как един нормативен акт ще се отрази на
условията, при които се прави бизнес. Такава оценка у нас не се прави. Смята се само колко ще струва на бюджета. А
колко ще струва на бизнеса като че ли няма значение", каза Велев.
"Нямаме специализирана администрация, която да се бори срещу бюрокрацията. Колкото и да е странно, така е в
културните държави, които имат висок БВП. Очевидно трябва да има такива звена в министерствата и общините", смята
още той.
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Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Капитал daily
√ Незабележим ръст на българската икономика
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/06/05/2075506_nezabelejim_rust_na_bulgarskata_ikonomika/
Брутният вътрешен продукт продължава да расте с темпове, които са в рамките на статистическата грешка – с 0.1%
спрямо четвъртото тримесечие на миналата година и с 0.4% на годишна база. Това показват публикуваните в сряда
данни от Националния статистически институт (НСИ), ревизирани. Те напълно съвпадат с обявените преди 20 дни
експресни данни, но са важни, тъй като потвърждават, че България успява да избегне повторна рецесия.
За съживяване обаче не може да се говори. В същото време рецесията в еврозоната продължава шесто тримесечие, без
изгледи това да бъде променено и през текущото. За целия Европейски съюз брутният вътрешен продукт (БВП) се
понижава на годишна база с 0.7%, а на месечна - с 0.1 на сто.
Слабо начало
Брутният вътрешен продукт се приема като обобщаваща оценка за състоянието на икономиката и отразява състоянието
на частния сектор, инвестиции, заетост и безработица, доходи и потребление. Данните показват, че отраслите на
икономика са създали брутна добавена стойност от 14.1 млрд. лв. през първото тримесечие на 2013 г., като се увеличава
относителният дял на аграрния сектор с 0.9 процентни пункта и достига 4.5%, докато на индустриалния сектор намалява
с 0.4% до 32.0%. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, също
намалява и достига до ниво от 63.5%.
За слабо начало на годината сигнал дадоха и отчетите на доста от публичните компании за първото тримесечие,
публикувани в края на април. Тогава представители на бизнеса заявиха, че политическата криза в страната има слабо
влияние върху дейността им. Те посочиха, че причините за слабите резултати са същите, които тормозят българската
икономика години наред – свито вътрешно потребление и безработица, несигурност, спад на основни пазари като ЕС и
недостатъчен ръст на износ за нови региони.
"Противно на натрупваното усещане за някаква новослучила се криза, за мен краят на миналата година и началото на
тази бяха по-скоро добри в икономическо отношение . Първо видяхме, че спря да спада броят на заетите, а той спадаше
четири години, и, второ, виждаме ръст на инвестициите", заяви обаче Лъчезар Богданов от Industry Watch. "Вероятно
обаче през пролетта все пак е имало известно свиване и на потреблението, и на някои инвестиционни проекти заради
политическата несигурност", добави той.
Растежът на брутния вътрешен продукт, който НСИ отчита, не може да бъде усетен от домакинствата, а признаците че
потреблението остава свито, са все по-ясни. В същото време промишленият сектор все още е движен от конюнктурата на
международните пазари, а строителният все по-отчетливо зависи от държавната активност, а не от частните инвестиции.
Двигателят износ
Износът си остава главен фактор за растежа, като той расте с 10.8% на годишна база. Донякъде това увеличение може да
се обясни и със слабите резултати през същия период на миналата година, когато тежките зимни условия на практика
блокираха транспортните връзки и износът на българските фирми беше възпрепятстван. Спрямо предходното
тримесечие обаче повишението е 3.1%, докато при вноса на стоки покачването е 4.1 на сто.
Крайното потребление, на което се възлагат надежди да е двигател на възстановяването, се свива, макар и малко - с
0.3% на тримесечна база и с 0.4% на годишна. Свитото потребление означава, че домакинствата все още изпитват
несигурност за работните си места и своите доходи, поради което отлагат покупките на стоки и услуги, които не са от
първа необходимост.
Прогнозите на българските макроикономисти, че още през първото тримесечие ще има силни данни, пък било то и само
заради ниската база от 2012 г., когато зимните снегове свиха както производството, така и износа, а дълговата криза
потискаше европейската икономика най-сериозно, не се сбъднаха. И сега много икономисти вече дори очакват че ръстът
от 1% - колкото е ревизираната надолу прогноза на правителството, за цялата година най-вероятно няма да бъде
постигнат.
Затова, разбира се, допринесе и вътрешнополитическата нестабилност и протестите от февруари, но истината, е че
рецесията в еврозоната и свиването на потреблението там са много по-важен фактор за българската икономика. "Няма
как през следващите две или три тримесечия да имаме много висок растеж, дори в оптимистичен сценарий, но това,
което ще трябва да следим, не е БВП, а пазарът на труда и инвестициите, които много пряко ще отразяват и политиката
на новото правителство", каза още Богданов.
√ Еврозоната потъва по-бавно
http://www.capital.bg/biznes/finansi/2013/06/05/2075857_evrozonata_potuva_po-bavno/
Темпът на икономически спад в еврозоната се е забавил през първото тримесечие, а активността в частния сектор се е
повишила през май, но ниските продажби на дребно подчертават слабостта на региона. Евростат потвърди
предварителните си данни за спад от 0.2% на БВП в страните, използващи еврото, спрямо 0.6% за последното
тримесечие на миналата година. На годишна база свиването през периода януари - март е 1.1%, като това е шесто
поредно тримесечие, в което валутният съюз остава в рецесия.
Рецесията продължава
"Еврозоната остава затънала в рецесия въпреки някои признаци за леко възстановяване", коментира пред Reuters
Джонатан Лойнс, главен икономист за региона в Capital Economics. Икономическото забавяне е по-малко през първото
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тримесечие основно благодарение на стабилизацията на складовите запаси на предприятията и търсенето на жилищния
пазар.
Същевременно обаче статистиката отчита по-голям от очакваното спад на търговията на дребно през април, която е
основен показател за потребителските разходи. Спадът на месечна база е 0.5%, а на годишна – 1.1%, като средните
прогнози на анализаторите бяха за свиване със съответно 0.1 и 0.8 на сто. "Потребителите не помагат особено за
връщане на региона към растеж, но това не е особено учудващо предвид натиска, на който са подложени заради
растящата безработицата и ограничената покупателна способност", отбелязва Хауърд Арчър, икономист в IHS Global
Insight.
Според данните на Евростат нетната търговия на валутния съюз е допринесла позитивно с 0.1% за икономиката през
периода, но само защото вносът е спаднал повече от износа – още един знак за слабото вътрешно търсене.
Положителният търговски баланс обаче е повече от компенсиран от резкия спад на инвестициите, които са отнели 0.3%
от икономическия растеж. За трето поредно тримесечие държавните разходи не са имали принос за икономически
растеж. Същевременно икономистите изтъкват, че частните инвестиции, особено в Южна Европа, са силно ограничени
заради трудния достъп на компаниите до банково кредитиране въпреки свалянето на основния лихвен процент на ЕЦБ
до рекордно ниски нива.
Слабо подобрение
Малко по-положителни новини дойдоха от съставния индекс на мениджърските поръчки (PMI). Институтът, който ги
изготвя - Markit, потвърди предварителните данни за ръст през май до 47.7 пункта спрямо 46.9 предишния месец. Макар
този показател за еврозоната да отчита подобрение за втори пореден месец, той не е надвишавал нивото от 50 пункта,
което разделя свиването от растежа от септември 2011 г. Слабостта при новите поръчки при сектора на услугите, който
отговаря за около две трети от икономиката на региона, прави несигурно подобрението на индекса и през следващия
месец.
Слабите икономически данни в съчетание с резкия спад на инфлацията оказва натиск над ЕЦБ да предприеме по-смели
мерки за подкрепа на икономическия растеж, но анализаторите не очакват централната банка да предприеме ново
понижение на лихвите още този месец. "Считаме, че ЕЦБ в крайна сметка ще намали лихвите от 0.5% до 0.25%, но това
няма да се случи на следващото заседание, като един от факторите за това е лекото подобрение на PMI индекса",
отбелязва Хауърд Арчър.
Вестник Труд
√ Кабинетът откри 1,8 млрд. лв. дупка
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2034142
Не заварваме цветуща финансова ситуация. Има риск в държавния бюджет да се отвори допълнителен дефицит от 2,4%
от БВП. Това предупреди министърът на финансите Петър Чобанов след заседанието на правителството вчера. Ако
прогнозата му се окаже вярна, това ще означава, че дупката в бюджета ще се окаже почти 3 пъти по-голяма от
планирания дефицит за 2013 г. от 1,3% от БВП.
Чобанов повтори казаното от него преди дни, че според оценките на приходните агенции има риск от неизпълнение на
планираните приходи с малко над 1 млрд. лв. В същото време имало очаквания за допълнителни разходи от 830 млн. лв.
заради просрочени задължения и допълнителни искания на министерствата.
Финансовият министър все пак успокои, че става въпрос за евентуални рискове, които правителството ще се опита да
управлява. Той гарантира, че дефицитът няма да стигне 4%. Според изискванията на Европейската комисия държавите
членки на ЕС могат да си позволят максимум 3% дупка в бюджета.
Засега желанията на министерствата за допълнителни средства срещали отказ. Финансист №1 посъветвал колегите си,
вместо да искат повече пари, да помислят как да намалят харчовете, като видят дали няма “паразитни разходи, които
лесно могат да бъдат спестени”. “Надявам се да можем да овладеем в някаква степен тази тежка ситуация”, каза
Чобанов. Според него засега не се налага актуализация на бюджета.
Премиерът Пламен Орешарски заяви, че според наблюденията му от последните 20 г. “никога ситуацията в страната не е
била по-зле”. “Не говоря само и единствено за цифри, а и за състоянието на бизнес климата, отчаянието в гражданите и
структурните проблеми, натрупани в различни звена на публичния сектор”, каза той.
Орешарски добави, че ще покани работодателите, синдикатите и неправителствени организации, за да се сформира
работна група, която да започне преглед за облекчаване на регулаторните режими и намаляване на административните
такси. Ще се преразгледа и законът за обществените поръчки.
√ Общини и данъчни - враг №1 на бизнеса
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2034081
Взаимоотношенията с данъчната и общинската администрация тормозят най-много малките и средните предприятия в
страната, показва анализ на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.
В топ 3 на душманите влизат още и министерствата и комуналните дружества. На последно място в класацията е
полицията.
Най-големи проблеми с бюрокрацията имат микро- и малките фирми, показва анкета сред предприемачите. Според
резултатите от нея от данъчните се оплакват 46% от микропредприятията (с персонал до 10 души и годишен оборот или
стойност на активите до 3,9 млн. лв.). При малките (персонал до 50 души и годишен оборот до 19,5 млн. лв.) този
процент е 34%, а при средните (до 250 заети и оборот до 97,5 млн. лв.) пада до 23%.
3

Анкетата сред фирмите показва, че бизнесът е най-затруднен с данъците - основно ДДС и осигуровките, следват ги
регистрационните и лицензионните режими, а на трето място е търговското законодателство.
В анализа се препоръчва да се намали ставката на данъка върху доходите от стопанска дейност на едноличните
търговци от 15 на 10 на сто. Сред препоръчваните мерки е и намаляване на таксите за бизнеса, които се събират от
администрацията. Данните на агенцията за малки и средни предприятия показват още, че достъпът до финансиране
остава проблем за по-голямата част от бизнеса. Това важи особено за микро- и малките предприятия, както и за
новосъздадените дружества, които трудно получават банкови кредити. Затова не е чудно, че компаниите изостават в
технологичната си модернизация. Едва 17% от дружествата имат съвременна техника, а повече от половината признават,
че машините им са в “приемливо” състояние.
За инвестициите в ново оборудване и иновации малките и средните фирми разчитат основно на личните спестявания на
собствениците. Еврофондове са ползвали малко от тях - една трета от средните дружества, 12% от малките и само 6 на
сто от микропредприятията. Основна причина за това са тежките административни процедури, липсата на средства за
първоначално финансиране на проектите, както и забавянето на плащанията.
Законите ще са с оценка на ефекта върху малките фирми
Законите и наредбите, които тепърва ще се пишат или променят, да минават през задължителна оценка за
въздействието им върху малките и средните предприятия. Това предвижда публикувана за обсъждане концепция за
т.нар. тест за малки и средни фирми, подготвена от икономическото министерство. В момента съществува законово
задължение да се прави подобен анализ на нормативни актове, които засягат бизнеса, но към много малко закони има
оценки за въздействие.
Концепцията е основана на европейските правила за стимулиране развитието на малкия бизнес. Тя предвижда към
мотивите на законопроектите и наредбите да се прилага анализ, който да посочва колко малки и средни дружества ще
бъдат засегнати от съответната регулация, какво трябва да направят и какви документи да представят, за да изпълнят
новото изискване. Освен това трябва да се посочи какви ще са разходите за дружествата и какви ще са ползите за
държавата. Накрая трябва да има и предложения за намаляване на негативния ефект.
В концепцията е записано, че качеството на анализа ще се контролира от независим орган, като не е посочено кой е той.
При некачествено изпълнение ще може да се иска преразглеждане на оценката.
За да стане всичко това факт, трябва да се променят Законът за административните актове, Законът за малките и
средните предприятия и правилникът на Министерския съвет.
Вестник Сега
√ Социалният министър: Увеличаването на придобивките минава през икономически растеж
http://www.segabg.com/article.php?id=651748
Обезщетенията за отглеждане на малко дете от 1 до 2-годишна възраст ще бъдат увеличени от 1 юли 2013 г.
Обезщетението е 310 лева. Това потвърди пред "Нова телевизия" министърът на труда и социалната политика Хасан
Адемов.
Той обясни, че разговорите с финансовото министерство са били много трудни. "Профилът на това правителство не е
профилът на правителство, което раздава готовите пари на данъкоплатците в България. С този мини социален пакет ние
не натоварваме допълнително бюджета. В рамките на бюджета за ДОО и в рамките на бюджета на МТСП колкото и
трудно да е това, търсим възможности за реализирането на подпомагане на първолаците - от 150 лева помощта се
увеличава на 250 лева. Увеличението със 100 лева никак не е малко", коментира Адемов. .
Министърът заяви и, че втората социална защитна мрежа на държавата е социалното подпомагане. "Няма как да
нямаме такова социално подпомагане, защото в условията на криза е най-важно да подпомогнем предприемачите да
дадем възможност на бизнеса да се развива и така политиките по социално подпомагане ще намалеят. Ако има
икономически растеж, увеличаването на правата и придобивките минава категорично през икономическия растеж",
категоричен е Адемов. Той заяви, че няма как да подпомогнат всички.
"62% от всички първолаци в момента ще получат такава подкрепа. Хората с най-ниски доходи са тези, които ще получат
тази подкрепа. За другите граждани политиката на правителството е ориентирана към създаване на възможност за
бизнес инициативи и предприемачество. Ние като че ли се опитваме да се справим с бедността и със заплахата от
социално изключване единствено и само с мерки на изхода, защото има страхотни проблеми, свързани с липсата на
каквато и да е обвързаност на продукта, който дава системата на образование и потребностите на пазара на труда. Тези,
които са безработни са с ниско образование, те на практика са аутсайдери на пазара на труда и те са контингент на
службите за социално подпомагане. За да не се получава това, идеята, която развиваме в МТСП заедно с МОН и
Агенцията по заетостта, когато се получават социални помощи е, те да бъдат обвързани с форма на квалификация и
форма на ограмотяване, ако щете. Идеята е да направим нещо към тази огромна кохорта, има и национален план за
действие по заетостта", припомни социалният министър.
Той подчерта, че всичко, което трябва да се направи, е свързано с финансовия ресурс. Адемов съобщи, че ще има
Консултативен съвет към министъра на труда и социалната политика, "и ще огледаме всичко, което беше направено". "А
дали ще бъдат замразени възрастта и стажът за пенсионерите е възможно, но ще се вземе решение най-късно до
началото на процедурата за следващата бюджетна година", добави още Хасан Адемов.
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