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Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Дневник
√ Приходите в НОИ се сгромолясват
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/09/15/1157181_prihodite_v_noi_se_sgromoliasvat/
Изоставането на приходите от осигуровки става застрашително. Към края на август недостигът е 237 млн. лв. от
планираното в бюджета на държавното обществено осигуряване, съобщи новият управител на Националния
осигурителен институт (НОИ) Бисер Петков пред БНТ. Само два месеца по-рано изоставането беше със 160 млн. лв.
От Националната агенция за приходите (НАП), която отговаря за събираемостта на осигуровките, прогнозираха, че към
края на годината дефицитът ще бъде около 300 млн. лв. Ако недостигът продължава да се трупа със същото темпо, тази
прогноза може да се окаже твърде оптимистична. Сумата ще се натрупа към и без това огромния планиран дефицит от
1.4 млрд. лв., който ще се запълни с пари от данъци, а оттам влияе върху целия републикански бюджет.
Причините за по-малкото постъпления са намаляването на осигурените и ниските доходи, върху които се правят
вноските, обясниха от НОИ. През периода януари - юни 2011 г. плащащите осигуровки за пенсия, болест, майчинство и
безработица са били близо 2.7 млн. души, или с над 51 хил. по-малко спрямо същия период на миналата година.
Според сметките в Закона за бюджета на общественото осигуряване през тази година осигурителният доход трябва да
стигне 610 лв., но средната му стойност за първите шест месеца е 586 лв. Фактор за намаляването на приходите в
осигурителния институт е и нарастването на сивата икономика. От данните на НОИ се вижда, че половината от
работещите се осигуряват върху суми до 420 лв.
Изоставането на приходите беше причината за нападките на управляващите срещу бившия управител на института
Христина Митрева, която беше принудена да подаде оставка. Шефът на НАП Красимир Стефанов я обвини, че
планираните постъпления от осигуровки не могат да бъдат събрани от приходната агенция, което увеличава дефицита и
в бюджета на държавата.
Въпреки че не е участвал в разчетите за тази година, новият шеф на НОИ Бисер Петков допусна, че "вероятно има
известна непрецизност и недобра методология при планирането на приходите за 2011 г.". За да се избегне това,
сметките за постъпленията за догодина ще се правят и от двете институции.
Петков добави, че към края на август НОИ е спестил 31 млн. лв. от предвидените разходи. Икономиите идват основно от
по-малкото средства за болнични и намалените разходи за издръжка на службите за социално осигуряване.
Бисер Петков добави, че се е разбрал с шефа на НАП да работят за опростяването на осигурителните декларации и за
"значително съкращаване на банковите сметки и кодовете за плащане на вноски". Двамата се договорили "да се
анализира възможността за обвързване при подаването на двете осигурителни декларации - образец 1 и образец 6".
Целта била да се "минимизира рискът от осигурителни измами и да се облекчи коректният бизнес при декларирането на
осигурителни данни пред НАП".
√ "Български пощи" излезе на пазара на парични преводи за чужбина
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/09/15/1157175_bulgarski_poshti_izleze_na_pazara_na_parichni_prevodi/
"Български пощи" излезе на пазара на парични преводи за чужбина, като започна да предлага услугата за 10 държави.
Тя ще се извършва в рамките на три дни и ще е на по-ниска цена от тази на конкурентите.
При компаниите за бързи преводи като Western Union и MoneyGram обаче парите са на разположение на получателя
след няколко минути в зависимост от работното време на агента на компанията в съответната страна и часовата разлика.
Държавната компания започна да предлага изходящи парични преводи за Албания, Босна и Херцеговина, Гърция,
Италия, Полша, Румъния, Словакия, Турция, Унгария и Япония. Максималният размер на сумата с един международен
превод е левовата равностойност на 3000 евро.
Приемането и предаването на парите ще се извършва в брой
така че нито получателят, нито изпращачът се нуждаят от банкова сметка, обясниха от компанията. Преводите се
извършват във всичките 2981 пощенски станции в страната. Услугата се предлага съвместно с пощенски оператори в
съответната страна, като само в Босна и Херцеговина партньорът е банка - Nova Banka.
В момента се преговаряло с пощенски оператори в други държави за разширяване на услугата, посочиха още от
компанията пред "Дневник". Възможно е услугата да се изпълнява и по-бързо от три работни дни, тъй като практиката
при входящите преводи показвала, че често те пристигат за ден. Получателите няма да плащат такси при получаване.
На фона на общото предлагане на пазара в момента като такси и комисионни за парични преводи за чужбина тези на
пощите изглеждат по-евтини. Например за сума между 400 и 600 лв. таксата им е 27.50 лв., а за превод от 600 до 800 лв.
- 32.50 лв.
Превод с MoneyGram за сумата между 100 и 250 евро е с такса 20 евро, за превод на стойност от 250 до 400 евро таксата е 24 евро. Справка на сайта на Western Union показа, че за превод в левове от 200 до 400 лв. таксата е 35 лв., от
400.01 до 590 лв. - 44 лв., а от 590.01 до 780 лв. - 56 лв.

За изходящ банков превод в чужда валута таксите варират при различните банки, но са сравними. Таксата е процент от
наредените средства, но минимум определена сума. Движат се от 0.15%, минимум 15 евро, до около 35%, минимум 35
евро.
Размерът на максималната такса, която се плаща, също има таван - между 200 и 450 евро. При банките таксата зависи и
това дали преводът ще бъде за един или два работни дни, или е спешен и ще се извърши в рамките на същия ден. При
последния вариант таксата е най-висока.
Според "Български пощи" освен цената допълнително предимство на услугата им е, че
изпращачът може да напише и кратко лично съобщение на получателя
От компанията смятат, че ще има интерес към новата услуга именно заради по-ниските цени и голямата клонова мрежа,
в която се предлагат и други услуги. Клиентите ни могат да се възползват от новата услуга, докато изпращат писма и
колети, плащат сметките си за комунални разходи или ползват други пощенски услуги, казаха от "Български пощи".
От държавното дружество обясниха, че нямат нужда от лиценз от БНБ (тя лицензира компаниите за парични преводи),
за да правят парични преводи, тъй като имат разрешение по правилата на Всемирния пощенски съюз (международната
организация на пощенските оператори към ООН). И обясниха, че новата услуга не изисква допълнителни инвестиции,
тъй като системата, нужна за предлагането й, е въведена заедно с входящите преводи. Нямало да се откриват и нови
работни места.
Резултати
Новата услуга на "Български пощи" вероятно цели и подобряване на финансовото състояние на дружеството.
Заради постепенното отпадане на монопола на оператора на пазара и тежката му структура дружеството
влошава финансовите си резултати. Тенденцията продължи и през тази година, когато компанията загуби
монопола си и върху изпращането на писма. Последните данни за финансовото състояние на дружеството
показват загуба от 3.1 млн. лв. към средата на годината. Оперативните приходи за първите шест месеца на
годината са намалели с 4.4% в сравнение със същия период на 2010 г. и са около 69.5 млн. лв., което е под плана на
компанията за тази година. Общите приходи са около 70 млн. лв. В същото време разходите се увеличават с 0.3% и
са 73 млн. лв.
Вестник Пари
√ Икономистите: За 2012 г. бюджетът да е балансиран, а прогнозите консервативни
http://www.pari.bg/article/2011/9/16/Ikonomistite_Za_2012_g_bjudzhett_da_e_balansiran_a_prognozite_konservativni
Правителството се отрезви и направи рязък завой от свръхдефицита към строгата финансова дисциплина
За следващата година правителството трябва да бъде изключително консервативно, бюджетът за 2012 г. трябва да е
балансиран и в него да се заложат повече буфери. Около тази теза се обединиха икономистите, до които се допита в.
"Пари". Въпреки че все още окончателните параметри на бюджета за 2012 г. не са ясни, Дянков прогнозира, че догодина
ще е налице 4% ръст и 2% дефицит, а можело и по-малко. А бюджетът може да бъде балансиран чак през 2015 г.
Май всичко дотук звучи леко познато
Икономистите непрекъснато обясняват, че бюджетът трябва да е балансиран, пък и дори да има излишък, особено ако
икономиката реализира ръст. А пък политиците реализират дефицити, за да се харесат на електората. Е, обаче сега за
разлика от предходните години картината е коренно различна. Ако кабинетът на Борисов се чуди какво би станало,
веднага може да се дадат европейските примери - и добри, и лоши. Именно това отрезви кабинета през последната
година - година и половина. Лошите примери са Гърция и Португалия. Преди Борисов и екипът му да поемат кормилото
на държавата, обещанията бяха, че правителството ще се стреми да балансира бюджета още през първата година от
управлението. Това поне Симеон Дянков обещаваше. По-късно вместо това се отиде в другата крайност - свръхдефицит.
Имаше опасност дори страната да бъде санкционирана от Брюксел. От това ли се стресна кабинетът, или пък от
развитието на гръцкия сценарий, не е ясно. Може би и двете допринесоха за промяната в действията на управляващите.
Те решиха да спазват бюджетна дисциплина. Този път наистина. Това се вижда и от данните на финансовото
министерство за първата половина на годината. Налице е 1% дефицит и засега изостава само събираемостта на
приходите от осигуровки и корпоративен данък, за което директорът на НАП Красимир Стефанов обеща, че ще бъде
наваксано до края на годината.
Добрите новини
След като кабинетът бюджетно се дисциплинира, не закъсняха и добрите новини. В края на юли Moody's повиши
кредитния рейтинг на България от Baa3 на Baa2 със стабилна перспектива. Повишението е резултат от продължаващата
фискална дисциплина, подобрената институционална устойчивост, както и относителната гъвкавост на финансовата
система в условията на волатилна регионална среда, посочват от рейтинговата агенция. Повишеният рейтинг дойде на
фона на проблемите в Гърция, Португалия и Испания. От Moody's прогнозираха, че до края на годината дефицитът ще е
под 3%, което показват добрите резултати, постигнати през първата половина на годината.
Да си дисциплиниран е полезно
Тази финансова дисциплина трябва да продължи и през следващите години, тъй като в момента несигурността е голяма.
Дълговите проблеми в Европа, а и в САЩ, както вече всички видяхме, няма да отминат за едно денонощие - ще минат
години, за да се оправят нещата. Видя се, че европейските политици са имали само позитивни нагласи за въвеждането
на еврото и едва ли някой си е представял, че някоя държава може да фалира. А камо ли няколко.
Именно заради сложната европейска обстановка екипът на Дянков трябва да разработи и песимистичен сценарий за
развитието на икономиката ни догодина, каза икономистът Георги Ангелов. Сценарий, при който Гърция може да

фалира или пък някоя друга по-голяма икономика. Успее ли правителството догодина да постигне балансиран бюджет,
това ще е и сериозен коз за нас пред Брюксел. Затова и сега много анализатори, като гледат България, казват, че
страната ни има нисък дълг и дефицит на фона на останалите европейски страни.
Какво не се случи
Това е плюсът от управлението на ГЕРБ. Минусът е, че така и не бяха направени реформите, за които се изговори толкова
много. Нито тези в социалната сфера, нито пък в здравната. Да не говорим за реформирането на администрацията и
някои по-силови ведомства. Тази година мина под флага на строежа на магистрали, да видим дали пък най-накрая няма
да се предприемат тези болезнени реформи, които непрекъснато се отлагат.
Здрав разум или политика
След месец и половина ще разберем дали екипът на Дянков все пак е разработил и песимистичен сценарий за
развитието на икономиката, а оттам и за бюджета. Тогава се очаква бюджетът за 2012 г. да влезе за обсъждане в
парламента. Дотогава се надяваме, че фискалната дисциплина и здравият разум да надделеят над политическия
популизъм за вдигане на пенсии и заплати.
Вестник Класа
√ Бизнесът предупреди за рязко вдигане на цените заради новите водни такси
http://www.klassa.bg/news/Read/article/180932_%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82+%D0
%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+%D1%80%D1%8F%D0%
B7%D0%BA%D0%BE+%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D1%86%D0%B5%D0%
BD%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8
2%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8
Въведената нова тарифа за водоползване и водовземане оскъпява промишленото водоснабдяване от повърхностни
води близо три пъти – с 275 процента, а снабдяването от подземни източници поскъпва 700 пъти, сочат данните на
Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК). По информация на Асоциацията на
производителите на безалкохолни напитки завишената такса ще увеличава разходите на компаниите 150 пъти до 0,75
лв. за куб. м.
Изменението на цените за водовземане ще повиши цената на балансиращите мощности в енергетиката и това ще се
отрази директно на цената на електроенергийния микс, предупредиха от Българската федерация на индустриалните
енергийни консуматори (БФИЕК). Водата е възлов елемент в процесите на производство на електроенергия. На една
1000MW турбина в АЕЦ „Козлодуй“ й трябват приблизително 170 000 м3 вода на час, и то при оптимален режим на
работа. Три пъти по-високите разходи за вода за охлаждане от началото на 2012 г. ще бъдат прехвърлени от
производителите на електроенергия директно към крайните потребители и индустрията.
Според експертите новите ставки ще доведат до по-ниски приходи за държавната хазна от тези такси. Причината е, че
производителите ще бъдат принудени или да използват питейна вода за охлаждане, или да променят по друг начин
охладителните си системи в зависимост от спецификата на производството си.
Проверка на бизнеса показва, че някои такси като например тези за охлаждане, за промишлени цели и за самостоятелно
питейно-битово водоснабдяване се покачват в размер, превишаващ многократно индекса на инфлация. Таксата за
самостоятелно питейно-битово водоснабдяване например се увеличава 150 пъти.
Заради това в свои становища Българската стопанска камара, БФИЕК, както и асоциацията на производителите на
безалкохолни напитки категорично се обявяват срещу новата тарифа, която предстои да влезе в сила през 2012 година.
Самата тарифа е разработена от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и е приета с постановление на
правителството. По сега действащата тарифа индустриалните ползватели на вода плащат между 15 и 120 лева годишно,
докато на едно домакинство в България услугата струва средно 300 лева на година, мотивира промените
екоминистерството.
Друг аргумент на МОСВ за подобно увеличение е, че таксите се осъвременяват с коефициента на инфлация за периода
2000-2009 г. От сайта на Националния статистически институт (НСИ) е видно, че инфлацията през декември 2009 г.
спрямо декември 2000 г. е едва 65,2 процента и не може да е в основата на подобно увеличение, посочват от
стопанската камара.
“Стопанската камара получава от своите членове и заинтересовани лица многобройни негативни становища за
необоснованото увеличение на таксите”, пише в съобщение на БСК. В него се уточнява, че в тарифата са предвидени
значителни увеличения на единичните размери на таксите за водовземане и от подземни води.
Увеличаването на ставката ще доведе до фалити на малки фирми производители на безалкохолни напитки, реагираха от
асоциацията на производителите на безалкохолни напитки. Според представителите на бранша тя ще повиши
себестойността на продукцията, както и цените и ще намали възможностите за продажба.
Голяма част от компаниите обмислят варианти за алтернативи на водата в процесите на охлаждане в производствата,
съобщи от своя страна БФИЕК. Според федерацията смяната на начина на охлаждане с електрически охладители ще
повиши разходите на фирмите за електрическа енергия и ще намали ефективността на производствата. Оттам
прогнозират още, че компаниите ще трябва да направят значителни инвестиции за охладителните системи, което също
ще увеличи себестойността на продукцията.
Ето защо всички стопански неправителствени организации искат спешно преразглеждане на таксите, като бъде
подготвена оценка на въздействието на тарифата върху бизнеса. От стопанската камара твърдят още, че предложението
за промяна в тарифата е публикувано на сайта на екоминистерството, без да бъдат уведомени браншовите и бизнес

организации. Представителите на бизнеса настояват предложенията за нови или промени в съществуващите
нормативни актове да бъдат обсъждани с тях, преди на бъдат приемани и публикувани на сайта на МОСВ.
√ НАП и НОИ ще работят върху опростяване на осигурителните декларации
http://www.klassa.bg/news/Read/article/180849_%D0%9D%D0%90%D0%9F+%D0%B8+%D0%9D%D0%9E%D0%98+%D1%89%D
0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8F%D1%82+%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%85%D1%83+%D0%BE%D0
%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D1%81%D0%
B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D0%BA
%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
Националната агенция за приходите (НАП) и Националният осигурителен институт (НОИ) ще работят върху
опростяването на осигурителните декларации. За това се разбраха на първата си съвместна среща управителят на НОИ
Бисер Петков и изпълнителният директор на НАП Красимир Стефанов вчера, съобщиха от институциите. НАП и НОИ ще
работят също и за значително съкращаване на броя на банковите сметки и кодовете за вид плащане на осигурителни
вноски. Ръководителите на двете институции се обединиха около задълбочаване на сътрудничеството между агенцията
и осигурителния институт. НАП и НОИ ще продължат да подобряват обслужването на клиентите си чрез опростяване на
процедурите по деклариране и плащане на осигурителни вноски, се разбраха още представителите на агенцията и
осигурителния институт. На срещата Стефанов и Петков се договориха да се анализира възможността за обвързване при
подаването на двете осигурителни декларации – образец 1 и образец 6. Това на практика ще минимизира риска от
осигурителни измами и ще облекчи коректния бизнес при декларирането на осигурителни данни пред НАП. По време на
разговора беше обсъден и новият механизъм за планиране на приходите от осигурителни вноски, който включва
задължително съгласуване на плана с експертите от НАП. Двамата ръководители постигнаха съгласие, че така ще се
осигури по-реално планиране на приходите от осигурителни вноски. В края на срещата управителят на НОИ и
изпълнителният директор на НАП взеха решение мениджърските екипи на двете институции да се срещат регулярно. По
думите на двамата ръководители това ще гарантира непрекъснатия обмен на информация и по-бързото решаване на
въпроси от обща компетентност. /БГНЕС /www.bgnes.com
√ Георги Прохаски, директор на Центъра за икономическо развитие: България би играла стабилизираща роля в
еврозоната
http://www.klassa.bg/news/Read/article/180884_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0
%BE%D1%85%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8%2C+%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+%
D0%BD%D0%B0+%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%B8%D0%BA%D0%BE%
D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1
%82%D0%B8%D0%B5%3A++%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B1%D0%B8+%D0%B
8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%
D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B0++%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F+%D0%B2+%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B7%
D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0
- Г-н Прохаски, в последно време се появиха явни опасения от финансови институции за фалит на Гърция. Възможен
ли е такъв сценарий и как ще се отрази той на българската икономика?
- Фалитът на една държава е изключително тежък проблем, защото това означава тя да спре да плаща към кредиторите
си, а вероятно да спре да плаща и по задълженията вътре в страната. На практика всички финансови и кредитни
институции ще спрат да работят с тази държава. Няма да бъдат отпускани повече кредити и цялата икономическа
дейност в държавата ще бъде дезорганизирана. Това ще има много икономически и социални последици - забавени
плащания към пенсионери, държавни служители и т.н. Ако това в Гърция се съчетае и с излизане от еврозоната, би
довело до още по-драматични последици – свръхинфлация, изтегляне на средства от банките, вероятно банкови фалити
и т.н. Просто това е една верига от събития, които, ако стартират, не се знае до какви крайни последици може да
доведат. Всичко това няма начин да не се отрази и на България, доколкото Гърция е един от основните ни
външнотърговски партньори и по вноса, и по износа. Доколкото си спомням, тя е на четвърто място по внос и износ на
стоки и услуги, а това веднага ще повлияе на всички фирми, които работят с Гърция.
Ще се отрази и на банките, които оперират на гръцкия пазар, и оттам косвено и на дъщерните им звена в България. Това
не означава непременно фалит на българските банки, но при всички случаи – сериозни затруднения в работата им. При
един фалит на банката майка в Гърция това вероятно ще означава препродажба на дъщерните й фирми, съответно
банки, сериозни затруднения в работата за дълъг период от време. Безспорно това ще се отрази негативно на всички
българи, които работят в Гърция. Много от тях ще загубят работата си и поради кризисната ситуация ще се върнат в
България, за да търсят тук някаква реализация. Това пък ще утежни ситуацията със заетостта и работните места у нас.
Многобройни са негативните последици, които биха могли да донесе един фалит на Гърция. Той има безспорно много
отражения в европейски мащаб, които също са не по-малко опасни и се отчитат от болшинството европейски лидери.
Затова те търсят възможности този сценарий да се избегне.
- Финансовият министър Симеон Дянков твърди, че ситуацията в България е коренно различна от тази в южната ни
съседка, и той се обосновава с ниския бюджетен дефицит и ръста на икономиката ни въпреки забавените темпове в
последните месеци. И вие ли сте толкова оптимистично настроен относно растежа на родната икономика?
- Вярно е, че ситуацията в България е коренно различна от тази в Гърция и се дължи на работата на четири правителства
поред. В България има финансова стабилност, има ниска задлъжнялост на държавата, поддържат се ниски дефицити и
страната ни се намира в коренно различно положение от Гърция, т.е. няма никакви вътрешни причини, за които да се
опасяваме, че ще доведат до дестабилизация.

Но ние сме обвързани с европейската и световната икономика и всички негативни развития в други страни, а особено в
съседни, ще се отразят и на нашия икономически растеж. В този смисъл един фалит на Гърция допълнително ще се
отрази в забавяне на икономическия растеж в България, който и без това не е много висок. Виждаме, че първото и
второто тримесечие той е 1,5% и 2% и дори да има леко ускоряване, при всички случаи годишният ръст няма да е повече
от 2,5%, което е абсолютно недостатъчно за нуждите на България да решава свои проблеми на основата на подинамичен растеж.
- Икономистите в България са разделени на две групи - едните са за увеличаване, отпускане, така да се каже, на
потреблението, а другите са за затягане на коланите и разпростиране според възможностите. Вие на каква позиция
сте?
- Аз смятам, че не може да се стимулира изкуствено потреблението за сметка на дестабилизиране на държавните
финанси. Ние сме във валутен борд и не можем да печатаме евро, както се казва. Зависими сме от паричната политика
на ЕЦБ и единственият начин да увеличим потреблението е чрез високи бюджетни дефицити и задлъжняване на
държавата към външни кредитори. Виждаме до какво довежда това, ако се поддържа продължително време, както е в
Гърция и в някои други южноевропейски страни. Ние при всички случаи трябва да избягваме това. По-добре е по-нисък
растеж, бавно покачване на доходите, но по-добре е доходите да са в стабилна валута, на която хората да разчитат.
Другата политика обикновено води до сериозни проблеми, включително инфлация, която на практика изяжда
номинално по-високите доходи. Това би се случило в Гърция, ако се върне към драхмата. Там ще има свръхинфлация, на
практика ще намалеят доходите и по този начин ще се изчистят част от задълженията. Докато ние имаме стабилна
валута, привързана към еврото. Всеки може да разполага с нея по всякакъв начин - може да пътува, да инвестира и ние
не трябва да изгубим тази стабилност. Затова всякакви изкуствени мерки за повишаване на доходи и засилване на
потреблението чрез атакуване на държавните разходи не са приемливи.
- В такъв случай необходимо ли е да се повишава минималната работна заплата?
- Тя вече беше повишена и смятам, че повече оттук нататък в краткосрочен план не би трябвало да се правят следващи
увеличения, тъй като това допълнително създава проблеми на пазара на труда – нископлатените работници ще бъдат
освобождавани допълнително, за да се намалят разходите на фирмите. Затова би трябвало да оставим това да се
регулира от пазара. Виждаме, че там, където фирмите са оставени да работят добре, особено в експортните отрасли,
доходите се повишават без намесата на държавата или на профсъюзите.
- В тази особена ситуация в еврозоната и в ЕС като цяло България трябва ли да продължи с настъпление към ERM2?
- Принципно - да. Аз смятам, че еврозоната е важна цел за България независимо от проблемите, които съществуват, тъй
като икономическите ползи за страната биха били значителни от влизането ни в еврозоната. Разбира се, страхът от
поемането на допълнителни ангажименти съществува и трябва да сме наясно какви точно ангажименти се поемат при
една такава стъпка. Но аз смятам, че това не е въпрос на следващите месеци, тъй като трябва да се изчистят основните
проблеми в еврозоната, преди да се присъединят нови страни. Така че България не е поставена в момента в ситуация на
избор. Това, което страната ни трябва да отстоява, е членството в еврозоната да не се обвърже с някакво хармонизиране
на данъчните ставки. За тях се говори в еврозоната, но главно по отношение на страните, които имат проблеми с
дефицита и с държавния дълг. Ние нямаме такива проблеми и следователно не би било редно да се изисква от нас
подобна стъпка. Именно такава трябва да бъде позицията на България. След едно разрешаване на дълговия проблем по
един или друг начин, което аз смятам, че в рамките на една година ще има някакво по-генерално решение, или може би
и по-скоро, тогава вече България трябва да постави въпроса за членството си в еврозоната. Ние отговаряме на всички
условия и бихме играли по-скоро стабилизираща роля във валутния съюз, подобно на северноевропейските страни.
България в някаква степен прилича по-скоро на тях, отколкото на южноевропейските държави.
- Смятате ли, че България ще напусне последното място в ЕС по доходи като най-бедната държава и какви политика
трябва да предприеме правителството, за да стимулира растежа на икономиката?
- Аз не вярвам, че това ще стане с магическа пръчка. Освен поддържането на финансова стабилност, което е непременно
условие, необходима е и една по-активна икономическа политика в подкрепа на бизнеса и инвестициите, която трябва
да съдържа няколко основни елемента. На първо място – подобряване на административното обслужване на бизнеса,
което все още е на много ниско ниво. На второ – подобряване на инфраструктурата в страната. Тук поне има сериозни
стъпки, които се правят, и те трябва да бъдат продължени. Определено много важно направление на работата е
подобряване нивото на образованието, където изоставаме, а това спъва по-нататъшния икономически растеж на
страната. Имам предвид както средното, така и висшето образование, където изоставаме сериозно от европейското
ниво. На последно място, но не по важност, е да се приложи системна политика в подкрепа на иновациите в страната.
Иновациите във всички форми и нива на бизнеса, за което има многобройни държавни инструменти, с които да се
подпомогнат. Засега има само пожелания, но реално няма никакви конкретни действия.
- Как си обяснявате противоречието – растеж на банкови депозити и нисък ръст на икономиката?
- По-скоро с липсата на други инвестиционни възможности. В момент на нестабилност на капиталовите пазари хората,
които имат свободни средства, се въздържат да купуват акции и облигации или се въздържат да инвестират в нов
бизнес. Затова единствен начин да съхраняват средствата си е депозит в банките. Това е една част от населението, която
има възможност да увеличава депозитите си, и те са хората от средната класи и от емиграцията, които продължават да
превеждат в сметките си в България над 1 млрд. евро годишно.
√ Заетостта в ЕС расте, у нас - намалява

http://money.bg/news/id_1073242686/%D0%97%D0%B0%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0_%D0%
B2_%D0%95%D0%A1_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5_%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D
0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0
Заетостта в Европейския съюз се е увеличила с 0,2 на сто през второто тримесечие на 2011 г. спрямо първото тримесечие
на настоящата година, съобщи Евростат, позовавайки се данните на националните статистически служби на страните
членки.
В еврозоната за същия период заетостта е нараснала с 0,3 на сто. През първото тримесечие на годината в ЕС и
еврозоната показателят се повиши с 0,1 на сто.
Отчетено на годишна основа спрямо второто тримесечие на 2010 година заетостта в ЕС е нараснала с 0,3 на сто, а в
еврозоната - с 0,4 на сто.
В България обаче заетостта е намаляла с 1,2 на сто спрямо първото тримесечие на 2011 г. и с 3,5 на сто спрямо второто
тримесечие на 2010 година.
През втория тримесечен период на текущата година заетостта в Румъния се е свила с 3,2 на сто спрямо същото
тримесечие на миналата година.
***
Публикации за борбата със сивия бизнес
Вестник Труд
√ За пазара на труда вече са важни талантите
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1040872
Обзорното изследване на “Менпауър” за заетостта измерва намеренията на работодателите да увеличат или
намалят броя на служителите си през следващите три месеца. То се провежда повече от 47 години в света. В
България стартира в началото на 2011 г. със 752 анкетирани мениджъри. На всички се задава един и същ въпрос:
“Как очаквате да се промени общата заетост във вашата компания през следващите три месеца?”
Българските работодатели прогнозират стабилен темп на нарастване на служителите си, като един от всеки петима
планира да увеличи персонала. Няма промяна в сравнение с нагласите от предишното тримесечие, но на пазара се
появиха нови компании, а други разшириха производството. Има и още причини за този резултат - България реализира
рекорден месечен износ от 3,59 млрд. лв. през юли 2011 г., по данни на НСИ. Ръстът на годишна база е 21%, докато
вносът расте с 14% до 3,49 млрд. лв. Това е директно свързано със съживяването на икономиката.
Опитът ни през последните близо 50 години показва, че изследването на “Менпауър” е изключително точен
“предсказател” на тенденциите на пазара на труда.
Същевременно е известно как всички официални данни за заетостта в България се разминават заради големия процент
на сивата икономика - пример за това са разликите между информацията на НСИ и ЕВРОСТАТ. Ние сме се фокусирали
върху пет основни региона - София, Варна, Пловдив, Бургас и Русе, защото това са най-силно повлияните от
инвестициите области. Затова се разминаваме с НСИ: при нас краските са по-светли.
Най-големи надежди за назначения на нови работници има в строителството, колкото и невероятно да е. Причината - в
момента държавата провежда политика за намаляване на бюджетния дефицит и усвояване на еврофондовете. Оттук и
повече инвестиции в инфраструктурни проекти. Има и друга тенденция в този бранш - множество малки строителни
фирми се пренасочиха в поддръжка на сгради, ремонти на съществуващи апартаменти и довършителни работи,
озеленяване. Техните нови нужди от персонал пак се калкулират в статистиката за строителството.
При финансовите услуги също се очаква търсене на нови служители. Банките в момента нямат проблеми, а намаленията
на персонала там от предишни периоди сега ще бъдат компенсирани с привличане на нови специалисти. Банките имат и
големи печалби, които обявяват, без да се притесняват.
Спадът в нуждите от персонал за хотелите и ресторантите е заради края на сезона. Приливът там ще се върне с идването
на зимата. Малко компании имат хотели и на морето, и в планините, за да поддържат стабилен брой служители през
цялата година.
Това проучване, а и много други ни помагат да създадем една не много розова картина за бъдещето. Като цяло пазарът
на труда в България се влияе и зависи от световните тенденции, но и в частност от неблагоприятната демографска
структура и преобладаващо възрастна работна ръка.
Светът навлиза в нова ера - човешката. За света, а и за България талантите са основният фокус. За страната и компаниите
е от по-малко значение дали имат достъп до капитал и много по-важно дали могат да привлекат таланта, от който се
нуждаят, за да бъдат успешни. Под талант имаме предвид специфични умения и квалификации, от които се нуждаят
компаниите. Правителството като работодател също. Проблемът при държавната администрация е, че понеже не гони
положителен резултат като частните компании, ефективността й е много ниска.
Самите работодатели в България са оптимистични - няма две мнения. Когато им върви бизнесът, са готови да назначат
повече хора. До 20 г. обаче населението ще намалее с 40%, освен ако технологиите не направят хапче за удължаване на
живота и работоспособността. 3,2 млн. души е работещото население на България в момента. От друга страна, никой не
знае колко от новото попълнение на пазара на труда ще отиде в чужбина? Въпрос без отговор. Ако не променим начина
си на мислене за бизнеса и талантите, едва ли ще бъдем успешни. В момента пазарът се пренасища с
нискоквалифицирани кадри или такива с умения, които не се търсят, и това води до увеличаване на безработицата. В
същото време липсват хора със специфични и по-квалифицирани умения и затова има дисбаланс между търсене и
предлагане.

Европа като цяло е със застаряващо население и винаги ще има работни места за българи в съседните страни. Видях
българи, които работят в гръцките митници на границата. В Сърбия също. Защото местните не искат да работят това.
Мобилността на работната ръка в България ще расте. Като не намери препитание на едно място, човекът исторически се
мести на друго.
И още нещо - преди критериите по подбора на персонал бяха ниски, а сега са изключително високи, защото компаниите
търсят резултат на всяка цена с малко ресурси. И затова талантите са важни. А това зависи и от самите хора. От тях се
очаква да полагат много повече усилия, а да не разчитат на дипломите, които са изкарали.
Вестник Дневник
√ Легалният пазар на алкохол намалява
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/09/15/1157248_legalniiat_pazar_na_alkohol_namaliava/
Легалният пазар на спиртни напитки продължава да се свива и от началото на тази година, показват данните на бранша.
В същото време се запазва тенденцията да се увеличават събраните от митниците акцизи върху високоалкохолните
напитки.
При продадени около 84.9 млн. литра през 2010 г. сега компаниите очакват с около 30 на сто по-малка реализация на
продукцията си. По техни данни нелегалните продажби през миналата година са били около 35 млн. литра. От началото
на годината до края на юли митниците са събрали 102.25 млн. лева при 68.13 млн. лева през същия период на 2010 г.
"Както при виното, така и при твърдия алкохол ситуацията не е добра. Има големи преходни запаси и продължава да се
увеличава делът на нелегалните продукти с неясен произход", коментира пред "Дневник" Бранимир Ботев, председател
на Българската асоциация на производителите и вносителите на спиртни напитки.
По думите му истинската картина в сектора ще стане ясна след прибирането на реколта 2011 г. "В алкохолния сектор все
още не се усеща възстановяване на пазара. Повечето от сегментите за последните 3-4 години са се свили наполовина.
За съжаление прогнозите в бранша са, че негативната тенденция ще продължи и през следващите години, ако
държавата не приложи адекватни мерки за ограничаване на нелегалното производство", казаха от "СИС индъстрийс"
(компанията притежава "Винпром Карнобат", сред по-известните й марки са "Савой", "Узо Зорбас" и "Карнобатска
мастика").
"Фактът, че митниците събират все по-големи суми от акциз върху алкохола, показва, че секторът става по-прозрачен.
Мога да кажа, че вече има 100% контрол върху легално работещите винпроми, особено след монтирането на
измервателните уреди и тяхното онлайн свързване към митниците. Трябва да се помисли как могат да се спрат
нелегалните производители, защото те са извън всякакъв контрол и по-този начин не само отклоняват пари от бюджета,
но и нарушават конкуренцията на пазара", обясни Ботев.
"Кризата сама по себе си не рефлектира толкова силно върху потреблението на алкохол. Тя обаче накара голяма част от
потребителите да търсят най-ниската възможна цена. Стойността на легално произведените ракии, водки и др. спиртни
напитки е на горната граница на консуматорските възможности. В същото време пазарът е залят с наливен алкохол,
маскиран като "домашна" ракия и със съмнителни течности в пластмасови туби, които представляват смес от
нискокачествен спирт, есенции и оцветители", обясниха от "Винпром Карнобат".
Домашните казани като проблем
От компанията добавят, че "само за миналата година т.нар. домашна ракия, изварена от знайни и незнайни казани, е
над 15 милиона литра, а ракията, бутилирана от законните винпроми, е почти два пъти по-малко - едва 9 милиона
литра".
"Най-тъжното е, че докато лицензираните производители на алкохол са внесли в хазната 149 милиона лева акциз за
цялата 2010 г., събираемостта от казаните не може да достигне дори милион. Ако тези 15 млн. литра "домашна" ракия
бъдат коректно обложени с акциз, ще донесат приходи не по-малки от 60 млн. лв. дори ако се вземат предвид
количествата за семейна консумация, които по закон се таксуват с намалена ставка", изчислили са от "СИС индъстрийс".
От компанията припомнят, че намалените продажби на твърд алкохол се отразяват и на производителите на грозде.
"Само за 2010 г. винпромите са изкупили с 33 милиона килограма грозде по-малко в сравнение с 2009 г. (по данни на
МЗХ), а земеделските производители са изгубили 16.5 млн. лв., ако приемем, че средната цена на виненото грозде е 50
ст./кг.", коментираха от алкохолния производител.
"Друг сериозен проблем за държавата е, че от съществуването на сивия сектор има много значителни икономически
последствия. Промишленото производство на обявените от Националната лозаро-винарска камара над 9000 работещи
нелицензирани обекта, или така наречените селски казани, ощетява всяка година държавата с над 160 млн. лева, които
спрямо нарастващия му дял докрая на 2011 г. сумата може да е над 200 млн. лв.", допълниха от "Винпром Пещера"
(производител на "Пещерска гроздова", водка "Флирт"). "Дневник" потърси за коментар на ситуацията на пазара и
вносителите на алкохол, но не получи нито един отговор.
От ол инклузив до пиенето вкъщи
"Освен нелегалното производство други проблеми пред бранша остава предлагането на услугата ол инклузив от
местните хотели, поставянето на измервателни уреди, както и неравнопоставеното третиране на бирата", смята
Бранимир Ботев. По думите му добрият туристически сезон в страната се обезсмисля от предлагания в услугата ол
инклузив алкохол със съмнителен произход. Освен това от алкохолната асоциация продължават да настояват да се
затегне контролът при рекламата на по-слабоалкохолните напитки.
Над 90% от продажбите на пазара са от български марки, вносните държат по-малко от 10 на сто. С най-голям дял
продължава да е ракията - около половината от пазара, следвана от водката и уискито. Проверка на "Дневник" в
големите търговски вериги установи, че цените на евтиния български алкохол са се увеличили в началото на август с

около 1-2 лв. при българския алкохол и с до 10 лв. при вносния в сравнение със същия месец на миналата година.
От компаниите не коментираха това. Акцизната ставка и през 2011 г. остана непроменена, като стойността на косвения
данък в цената е около 5-6 лв. в зависимост от големината на бутилката. Продължава тенденцията големите
производители на спиртни напитки да отглеждат собствени насаждения.
Узото навлиза на българския пазар
"Традиционно през летния период се засилват и продажбите на сезонните продукти като мастика, мента и джин, които
освежават и правят летните жеги по-поносими. Характерна тенденция за последните години е увеличаването на
консумацията на узо", обясниха от "Винпром Пещера".
От "Винпром Карнобат" уточниха, че причината да се предпочита българският пред вносния алкохол е неговата цена,
която е наполовина по-ниска. "До неотдавна преобладаващите марки узо бяха позиционирани в горния ценови сегмент
от порядъка на 15-16 лв. за 0,7л, а нашата марка се продава срещу 7.70 - 8.50 лв. за бутилка (питието се произвежда в
Гърция от местен винпром по поръчка)", казаха от карнобатското предприятие.
"Въпреки че българинът е бохем по душа, свиването на доходите го накара да загърби ресторантите и все по-често да
посреща празниците в домашна обстановка. Няма да е пресилено да се каже, че икономическата криза преподреди
ценностите на родния консуматор", обясниха от "СИС индъстрийс". Все пак българските производители остават доволни
от това развитие на пазара, защото ракията винаги е била предпочитано питие за консумация у дома, посочиха оттам.
Като трудност от компаниите отчитат нелоялната конкуренция на пазара. "За съжаление в момент на икономическа
криза и финансова нестабилност не всички следват лоялна и европейска политика. Има винпроми, които в стремежа си
за силно присъствие на пазара и заемане на лидерски позиции мобилизират всичките си усилия в прилагане на
непазарни методи и неетична конкуренция", смятат от "Винпром Пещера", които не уточниха към кои производители са
насочени критиките им.

