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√ МВФ намали прогнозата си за глобалния растеж
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/2012/07/16/1866614_mvf_namali_prognozata_si_za_globalniia_rastej/
Международният валутен фонд (МВФ) понижи прогнозите си за ръста на глобалната икономика и предупреди, че
перспективите могат да се влошат допълнително, ако европейските политици не действат с достатъчна сила и скорост,
за да потушат дълговата криза в региона.
В своя междинен доклад за състоянието на световната икономика, представен в понеделник, МВФ също така
предупреди, че производственият капацитет в редица нововъзникващи икономики, включително Китай, Индия и
Бразилия, може би е по-малък от предишните предположения, поради което бъдещият икономически ръст там може да
се окаже разочароващ.
Фондът понижи очакванията си за икономическия ръст през 2013 г. до 3.9% от 4.1%, прогнозирани през
април. МВФ сваля очакванията си за представянето на повечето развити и нововъзникващи икономики догодина, но
оставя непроменена прогнозата си за ръст от 3.5% на глобалната икономика през текущата 2012 г.
Все по-големи рискове
Неблагоприятните рискове за и без това слабата глобална перспектива продължават да растат. Най-непосредствената
опасност от забавени или недостатъчни мерки на политиците, които да ескалират дълговата криза в еврозоната",
заявява МВФ в доклада си. Фондът намали прогнозата си за икономическия ръст на валутния съюз до 0.7% през 2013 г.,
но остави непроменени очакванията си за свиване от 0.3% до края на тази година. МВФ очаква още, че испанската
икономика ще продължи да се свива и през 2013 г.
Фондът изразява одобрение на приетите през юни мерки на европейските лидери като "стъпки в правилната посока", но
призовава за по-силна фискална и банкова интеграция. Според МВФ трябва да се побърза със създаването на
общоевропейска схема за гарантиране на депозитите и механизъм за укрепване на проблемни банки.
Според ревизираната прогноза на фонда развитите икономики ще нараснат с едва 1.4% през 2012 г. и с 1.9 на сто през
2013 г. МВФ намали с по 0.1% и прогнозата си за ръста на развиващите се икономики през 2012 и 2013 г. Очаква се
растежът да достигне 5.9% през тази година и 5.6 процента догодина.
Вестник Класа
√ България остава в челната тройка по най-ниска инфлация в ЕС
http://www.klassa.bg/news/Read/article/208648_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0
%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%B2+%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D1
%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+
%D0%95%D0%A1
България остава в челната тройка на страните от ЕС с най-ниска инфлация през юни от едва 1,6%, става ясно от найновите данни на Евростат, оповестени във вторник. За сравнение през май показателят бе 1,8 на сто, тоест сега е налице
известно забавяне на темпа. Преди нас са Швеция - с 0,9%, и Гърция с 1%. Същите три държави бяха „шампиони“ по найниска годишна инфлация и през месец май.
Най-голямо е било поскъпването на живота през миналия месец в Унгария (+5,6%), следвана от Естония и Малта с ръст
на потребителските цени от 4,4%. В сравнение с май 2012 г. годишната инфлация е намаляла в 8 страни от общността,
останала е без промяна в 8 и се е покачила в 10 (за Великобритания няма изнесени данни за юни).
Инфлацията в еврозоната през юни е 2,4% на годишна база. Равнището на цените не се е изменило спрямо предходния
месец, а основната причина за това е спадът в цените на горивата. На месечна база има спад на инфлацията с 0,1% през
юни спрямо предходния месец май. През май миналата година поскъпването бе 2,7%.
Показателят за 19-и пореден месец е над целевия праг от 2 процента, определен от Европейската централна банка
(ЕЦБ). В целия ЕС инфлацията се е ускорила до 2,6 процента спрямо 2,5 процента през май, а към същия период на
миналата година поскъпването на живота бе 3,1%. На месечна база изменението на цените спрямо месец май е нулево.
За ръста на инфлацията през юни т.г. най-много е спомогнало поскъпването на алкохола и цигарите с 4,9%, на жилищата
и наемите с 3,7% и на транспорта с 3,1%. В същото време комуникациите са поевтинели с 2,8%, разходите за
образование – с 0,7 на сто, а тези за култура и развлечение – с 0,8 на сто.
Евростат представи и първите си прогнози за търговския баланс на еврозоната с трети страни през месец май. Резултатът
е търговски излишък от 6,9 млрд. евро.
Европейският съюз обаче отчита търговски дефицит от 3,8 млрд. евро от взаимоотношенията с трети страни. През май
дефицитът бе 14,5 млрд. евро, което показва подобрение.

√ Дянков не изключва и вариант да се откажем от еврозоната
http://www.klassa.bg/news/Read/article/208628_%D0%94%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%BD%D0%B5+%D
0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B2%D0%B0+%D0%B8+%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0
%BD%D1%82+%D0%B4%D0%B0+%D1%81%D0%B5+%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BC+%D0%BE%D
1%82+%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0
Ако се стигне при реформата на еврозоната до хармонизиране на данъците, страната ни ще последва примера на Дания
и Швеция, които не приемат единната валута. Това става ясно от интервю с финансовия министър Симеон Дянков,
дадено за австрийския вестник Der Standard, информира Money.bg.
Все пак той припомня, че дългосрочната цел на България е приемането на еврото като валутна единица. Засега обаче
искаме да изчакаме, за да видим в каква посока ще тръгне еврозоната, въпреки че изпълняваме всички количествени
критерии за това - дефицит, задлъжнялост, лихви и инфлация, казва Дянков.
България е най-стабилната страна в региона, категоричен е финансист №1. И допълва, че бюджетната дисциплина у нас
е на фокус от началото на кризата, като за тази година до момента бюджетът е балансиран.
Вестник Труд
√ Бизнесът иска трудов договор и за стажанти
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1465294
Стажуването да се зачита при пенсиониране, а държавата да плаща социалните вноски на младежите, докато те трупат
опит във фирмите. Това предлага Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) като част от
пакета си за промени в Кодекса на труда (КТ).
Предложението на бизнес организацията е изпратено до работната група от представители на министерството на труда,
работодателите и синдикатите, която трябва да излезе с общи предложения за насърчаване на заетостта сред
младежите.
Според КРИБ трябва да се въведе нов тип срочен трудов договор, който да е специално за стажуване. Сега в КТ е
регламентирано само наемането на ученици.
Идеята на бизнес организацията е младежите и фирмите да могат да се договарят дали контрактът да е платен или не. С
подписването му компаниите се задължават да обучават младежите на конкретни практически умения.
По време на стажа КРИБ предлага младежите да имат всички права и задължения като на редовни работници. Това
включва правото на платен отпуск, който да се осигурява от работодателя, и на допълнителни ученически отпуски, които
да са за сметка на държавата.
Според бизнес организацията след края на стажа компаниите не трябва да се задължават да наемат стажантите за
постоянно.
КНСБ също настоява за законодателното регламентиране на практиките. Според синдикатите фирмите с над 50
работници всяка година трябва да отделят не по-малко от 5% от местата си за наемане на младежи на стаж.

