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√ Продължават поздравленията за избирането на Станишев за президент на ПЕС 
http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5174451 
Вече трети ден, на "Позитано" 20 продължават да пристигат поздравления за избирането на Сергей Станишев за 
президент на ПЕС от държавни институции, неправителствени организации, политически партии, областни, градски, 
общински и основни организации на БСП, политици и граждани от цялата страна, съобщиха от пресцентъра на БСП. 
"Убедени сме, че ще лобирате и защитавате националните интереси по обществено значими теми, че ще работите за 
интеграцията на уязвимите групи в обществото, за да може страната да се превърне в държава на благоденствието, 
справедливостта, солидарността и равноправието", се казва в поздравителен адрес, изпратен от Комисията за защита от 
дискриминация. 
За нас е удоволствие и чест да поднесем поздравленията си по случай избирането Ви за председател на Партията на 
европейските социалисти! Вярваме, че под Вашето ръководство европейските социалисти ще предложат по-ясна 
социално-икономическа алтернатива и конкретни мерки за излизане от кризата и осигуряване на инструменти за 
стимулиране на инвестициите в растеж и заетост". Това пише в писмото на Асоциация на индустриалния капитал в 
България. Поздравления за избора са изпратени и от Българската търговско-промишлена палата. 
"Убедени сме, че на този пост Вие ще продължите да работите за високия авторитет на България като страна член на ЕС. 
Убедени сме, че във Ваше лице НАПОС-РБ ще продължи да има истински привърженик за силно местно самоуправление 
и за превръщане на Европа в Европа на регионите, за да може властта да бъде по-близко до обикновените хора", пишат 
от Националната асоциация на председателите на Общински съвети в Република България. Подравнения изпращат и 
представители на Неправителствената организация "Спринг". "Надяваме се на ползотворна съвместна дейност за защита 
на българските граждани от всякакви форми на дискриминация и нетолерантно отношение. Надяваме се да продължим 
утвърдената практика на конструктивен диалог и ползотворно сътрудничество", се казва в писмото от ПП "Българска 
левица". 
"Този избор доказва, че България има политици на европейско ниво. От тази висока трибуна бихте могли да отстоявате 
правата и интересите на гражданите, които са водещи в процесите на Евро Съюза. Желаем успех във високо отговорната 
Ви работа като лидер на ПЕС". Това пише Божидар Томалевски, председател на ПП "Другата България". Поздрави за 
Президентът на ПЕС Сергей Станишев са получени и от Зелена партия- гр. Благоевград, областното и общинското 
ръководства на ПП "Движение за социален хуманизъм"- Благоевград, и Християнски съюз.  
"Драги Сергей, честит избор за председател на партията на европейските социалисти. Това е голямо признание за теб и 
за БСП. Ти израсна до него и напълно го заслужаваш. Не се съмнявам, че ще се справиш. Моментът е труден, но 
благоприятен за политика. Търси се нов европейски ляв лидер в една нова историческа епоха. Бъди ти! С топлота!", 
подписва писмото си Александър Лилов. 
"Вашето избиране ние приемаме и като заслужено връщане на социализма в Европа. Идва ново време, с нови лидери, с 
нови идеи. Щастливи сме, че това ново начало се слага именно с българско лидерство на ПЕС", се казва в поздрав от 
кмета на община Стралджа Митко Андонов. 
"Избор, който е израз на висока оценка за дейността на българските социалисти и в същото време е отговорност,която 
ни задължава, заедно с вас, да дадем всичко от себе си, за да има България едно ново, социално правителство начело с 
БСП", пише в поздравителното си писмо кметът на гр. Брегово, инж. Милчо Лалов 
"Пожелаваме Ви много здраве, силна мотивация и висок дух и изразяваме убеждението си, че Вашият опит, 
професионализъм и безкомпромисност са гаранция, че ПЕС ще печели все по-високо доверие и ще бъде силна с вярата и 
подкрепата на БСП", се чете в поздравителния адрес от Общински съвет на БСП, гр. Сливен.  
Поздравления са изпратили още: Областен съвет на БСП-Враца, Областен съвет- гр.Видин, Областен съвет Хасково, 
Общински съвет- гр. Видин, Общинска организация-гр.Банско, Общинска организация-гр.Карлово, Айтос, Симитли, 
Стражица, Брегово, Кула, Златоград, Стралджа, OПО- "Отечество"-гр.Сливен, ОБК "ОЖС"-гр. Брегово, Обединението на 
жените-социалистки за паритет и солидарност в БСП. Поздравителна телеграма е получена и от Станойка Стайкова от 
Разград. /БГНЕС / 
  
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Класа 
 
√ Тотю Младенов: Безработицата за септември е 10,6 на сто 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/212669_%D0%A2%D0%BE%D1%82%D1%8E+%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0
%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%3A+%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D

http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5174451
http://www.klassa.bg/news/Read/article/212669_%D0%A2%D0%BE%D1%82%D1%8E+%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%3A+%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8+%D0%B5+10,6+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%82%D0%BE
http://www.klassa.bg/news/Read/article/212669_%D0%A2%D0%BE%D1%82%D1%8E+%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%3A+%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8+%D0%B5+10,6+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%82%D0%BE


0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8+%D
0%B5+10,6+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%82%D0%BE 
Безработицата за септември е 10,6 процента, като спрямо предходния месец се отчита понижение в рамките на 0,1 на 
сто. Това съобщи пред bTV във вторник министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов. Той допълни, че в 
макрорамката на бюджета за тази година е заложена прогнозна безработица от 11,3 процента, като по думите му това 
ще бъде изпълнено. Управляващите залагат по-ниско ниво на безработицата догодина – 10,9 процента. 
Министърът напомни, че бизнесът трябва да с възползва от средствата по европейските оперативни програми, за да 
обучава своите кадри, за стажантски програми. Младенов обясни, че разликата между отчитаната безработица от 
Агенцията по заетостта и националната статистика е в рамките на процент, като тя се дължи на методиката, тъй като по 
думите на Младенов в бюрата по труда се отчитат реалните безработни, а статистиката дава данни на базата на анкетни 
карти. 
По отношение на увеличението на пенсиите от април следващата година Младенов изтъкна, че за тази мярка ще бъдат 
необходими над 582 млн. лв. С предприетия ход няма да се увеличи дефицитът в НОИ, увери социалният министър. 
Средствата за индексиране на пенсиите идват основно от повече приходи, от повишаването на осигурителните прагове 
за следващата година, увеличаване на максималния осигурителен доход, което увеличава и максималния възможен 
размер на пенсиите от 700 на 770 лева. 
Очаква се 85% от 2 290 000 пенсии ще бъдат увеличени с 9,8 на сто. Министърът напомни, че наследствените пенсии и 
вдовишките добавки също ще се повишат, тъй като пенсиите на починалите хора ще се актуализират. 

 
Вестник Капитал daily 
 
√ По-голямата пица 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/10/02/1918408_po-goliamata_pica/ 
Правителството ще изпълни обещанията си за по-високи пенсии и увеличение на някои заплати в публичната сфера, но 
няма да раздува планирания дефицит в бюджета за следващата година. Парите, нужни за поетите предизборно 
ангажименти, ще дойдат от повече приходи. Това сочат прогнозните в черновата на бюджет 2013, с която "Капитал Daily" 
разполага. 
Очакванията на екипа на финансовия министър Симеон Дянков са през следващата година постъпленията да са с 1.75 
млрд. лв. повече в сравнение с тази и те да дойдат основно от ДДС. При положение че очакванията за следващата 
година са икономиката отново да расте минимално, все още не е ясно на какво се базира оптимистичната прогноза и 
дали няма големи рискове тя да не се сбъдне. 
 
По принцип повече приходи от косвения данък може да означават очаквания за по-висока инфлация, съживено 
потребление или повече внос. Ако прогнозата все пак се изпълни, държавата за пръв път ще надхвърли сумата на 
събраните приходи през предкризисната 2008 г. 
Едрите сметки 
Очакваният бюджетен дефицит за 2013 г. е 1.1 млрд. лв., или 1.3% от БВП, а за тази -  1.092 млрд. лв., или 1.4% от БВП. 
Управляващите прогнозират реален икономически растеж от 1.9% от БВП догодина, като в номинално изражение той 
трябва да достигне 81.5 млрд. лв. Средногодишната инфлация пък ще е 3.4%. 
Правителствените прогнози са двигател на икономическия растеж да бъде вътрешното търсене, а износът да отстъпи 
назад, главно заради проблемите в еврозоната и риска западните индустриални производители  да намалят поръчките 
си към своите български доставчици. Експертите от Международния валутен фонд обаче прогнозираха малко по-нисък 
икономически растеж през следващата година - 1.5%. Според тях той няма да е достатъчен, за да се реши проблемът с 
високата безработица.  
Приход - разход 
Догодина държавата планира да събере общо 30.54 млрд. лв., или с 1.75 млрд. лв. повече от заложеното през тази 
година. Разходите обаче ще се увеличат с 1.8 млрд. лв. до 31.6 млрд. лв.Постъпленията в бюджета ще се увеличат главно 
заради повече събрани данъци. Помощите (под тази графа се записват главно трансферите от Брюксел) ще намалеят с 
3% до 3.7 млрд. лв. Това обаче ще е минимално отстъпление, и то на фона на тази година, в която усвояемостта ще е 80% 
по-висока, отколкото през миналата, и на практика залага висока база, спрямо която е трудно да се постигат големи 
ръстове. 
Най-много – с 11%, ще се увеличат приходите от ДДС – със 784 млн. лв. до общо 7.8 млрд. лв. Данъкът е най-големият 
източник на приходи за българския бюджет. Вторият най-голям приходоизточник - акцизите, ще се увеличат само с 4.3% 
до 4.31 млрд. лв., а те най-точно отразяват развитието на крайното потребление, защото ставките им са върху 
продаваните количества акцизни стоки, а не върху тяхната цена (изключение са цигарите, но и при тях ценовият 
компонент отстъпва, а най-голям дял заемат акцизите върху горивата). 
Двойно по-големият темп, с който растат приходите от ДДС, спрямо увеличението на акцизите означава, че приходите в 
бюджета най-вероятно ще растат под влияние на крайното потребление и на инфлацията. Възможно е също да се 
прогнозира и ръст на вноса на инвестиционни стоки, но това ще стане ясно, след като правителството представи доклада 
си към бюджет 2013. 
Кой ще харчи повече 
Министерство на отбраната и вътрешното министерство ще продължат да са ведомствата с най-големи разходи. Спрямо 
тази година общите харчове на военното министерство се увеличават със 7% до 1.05 млрд. лв., а на вътрешното 

http://www.klassa.bg/news/Read/article/212669_%D0%A2%D0%BE%D1%82%D1%8E+%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%3A+%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8+%D0%B5+10,6+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%82%D0%BE
http://www.klassa.bg/news/Read/article/212669_%D0%A2%D0%BE%D1%82%D1%8E+%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%3A+%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8+%D0%B5+10,6+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%82%D0%BE
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/10/02/1918408_po-goliamata_pica/


министерство с 13% до 1.12 млрд. лв. 
Източници от Министерството на финансите обясниха, че увеличението на разходите им е чисто счетоводно и с 
допълнителните средства двете ведомства ще увеличат осигурителните вноски, които правят за служителите си. 
Причината е, че със сегашните осигуровки не могат да се покрият разходите на осигурителната система за ранното 
пенсиониране на военните и полицаите. 
В момента този недостиг се покрива с директна субсидия от републиканския бюджет към НОИ, а сега средствата ще се 
впишат в бюджета на самите ведомства. Така консолидираните плащания на държавата няма да се увеличат. Ще се 
увеличат обаче разходите за отбрана и сигурност, а със същия размер ще се намали трансферът от Републиканския 
бюджет към НОИ и на консолидирано ниво двете операции взаимно ще се компенсират. 
Макар това да изглежда като чисто счетоводно прехвълляне, действието ще е полезно защото обществото ще знае 
истинската цена за издръжката на силовите структури, а от друга страна в НОИ ще постъпват устойчиви и признати 
приходи, вместо покриваща субсидия, което ще подобри устойчивостта на осигурителната система. 
В контраст, разходите на здравното и образователното министерства ще се намалят. Намаленията там обаче също ще са 
за сметка на преразпределение на част от парите, които тази година са в техните бюджети, по други пера - например от 
здравното министерство към здравната каса и от образователното министерство към общините за средно и основно 
образование и към висшите училища. 
Освен това, за да изпълни обещанието си да увеличи някои заплати и общите разходи за тези сектори, държавата ще 
увеличи субсидиите, които превежда на общините, под  чиято шапка се намира голяма част от лечебните заведения и 
училищата. 
Субсидията за висшите училища ще се увеличи с 8% до 374 млн. лв. 
 
√ МВФ очаква 1.5% ръст на икономиката през 2013 г. 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/10/02/1918339_mvf_ochakva_15_rust_na_ikonomikata_prez_2013
_g/ 
Смели структурни реформи на пазара на труда и в образованието, комбинирани с по-добро усвояване на парите от ЕС, 
са пътят към икономически растеж и по-висока заетост. Това са част от заключенията на експертите от Международния 
валутен фонд (МВФ) към България. Те бяха в страната ни за редовния икономически преглед, който правят всяка есен. 
България остава стабилна дори в условията на външен риск за икономиката  - най-вече заради продължаващата криза в 
еврозоната. Въпреки това локалните проблеми в страната остават - растежът е слаб, а безработицата е висока. Затова от 
фонда препоръчват и правителството да не раздува бюджетния дефицит догодина (за тази се очаква той да е 1.25% от 
БВП) и да продължи курса на разумна фискална политика. 
 
Слаб ръст догодина 
От МВФ прогнозират брутният вътрешен продукт през 2012 г. да достигне ръст от 1% благодарение на по-силното 
вътрешно търсене. То пък се дължи на усвояването на структурните фондове на ЕС. Това е ревизия нагоре спрямо 
предишната прогноза, когато те очакваха 0.8%. За следващата година от фонда предвиждат половин процентен пункт до 
1.5% по-висок реален растеж от тази заради лекото раздвижване на износа. Като основни двигатели на икономиката 
Пърфийлд препоръча инвестициите в инфраструктурни проекти и усвояването на средствата от ЕС. 
Въпреки това обаче ръстът на БВП няма да е достатъчен, за да подобри пазара на труда, и очакванията на експертите са 
безработицата да се задържи на нивата си от тази година - около 12.4%. Тя е най-разпространена сред младите и по-
нискоквалифицираните работници. Поради това една от препоръките на МВФ е реформа в сектора на образованието. 
Необходими са и промени на пазара на труда. Според експертите от фонда осигурителните прагове например могат да 
бъдат пречка за наемането на млади и по-нискоквалифицирани работници в селските райони, тъй като така реално се 
увеличават разходите на работодателите. От МВФ препоръчват още и да се ограничат възможностите за ранно 
пенсиониране. 
Катрина Пърфийлд, ръководител на мисията на МВФ за България, обясни, че оценява положително желанието да се 
постигне балансиран бюджет през 2015 г. За тази година се очаква дефицит от 1.25% от БВП, а за следващата той ще 
остане непроменен. Общо повишение на заплатите обаче не е възможно в рамките на заложения строг бюджет за 2013 
г., най-вече заради планирания ръст на пенсиите, обясни Пърфийлд по повод исканията за увеличение на всички доходи 
в публичната сфера. 
За по-добър бизнес климат 
Експертите на МВФ коментираха и необходимостта от промяна на законодателството, свързано с фалитите със задна 
дата. От години Търговският закон дава възможност при обявяване на несъстоятелност всяка сделка от миналото, 
случила се дори преди 10 години, да бъде разваляна, ако е сключена след датата, за която съдът е обявил фирмата за 
неплатежоспособна. Законовият текст вреди на бизнес климата, защото така прилагането на частните договори е 
непредсказуемо. Това води до по-голям риск за кредиторите и ефектът е, че новите кредитополучатели привличат 
средства по-скъпо, предупредиха от МВФ. Тяхната препоръка е да се забрани обявяването на несъстоятелност със задна 
дата. 
 
√ Цената на промяната 
http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2012/10/02/1918249_cenata_na_promianata/ 
Всички пенсионни фондове имат положителна доходност за последната година, а при повечето тя надминава 5%, 
показват изчисления на "Капитал Daily" на база данни от Комисията за финансов надзор (КФН). Най-висок е средният 
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резултат на доброволните схеми – 6.33%, малко по-нисък е този в задължителните фондове (виж графиката). Реалната 
доходност е около 2%, тъй като за времето от август миналата година до август тази официалната инфлация според 
Националната статистика е 3.9%. Реална доходност е разликата между резултата на фондовете и инфлацията за периода. 
Малко спокойствие 
По мнения на представители на пенсионните компании положителният доход в сектора като цяло има две причини – 
първата е вече приключената промяна в структурата на портфейлите, в резултат на което фондовете имат по-нисък риск 
при инвестициите си. Втората е относителното спокойствие на финансовите пазари в последните месеци, сравнено с 
резките покачвания и последвали спадове преди това. Става въпрос за пазарите, на които се търгува държавен и 
корпоративен дълг, а не фондовите борси за акции. 
"Положителната доходност се дължи на две неща – това, че портфейлите на всички бяха преструктурирани по начин, 
който избягва силната волатилност на борсите, и, второ, в последните месеци капиталовите пазари като цяло имат 
добри показатели", коментира Даниела Петкова, главен изпълнителен директор на ПОК "Доверие". Тя обясни, че 
разликите в доходността на отделните фондове се дължи на различните им инвестиционни портфейли. Петкова добави, 
че от "Доверие" са направили портфейлите си доста консервативни, за да избягат от високия риск и силните колебания 
на доходността. 
"Финансовите пазари са относително спокойни и ние се възползвахме от това, вече завърши преструктурирането на 
портфейлите", коментира и София Христова, изпълнителен директор на ПОД "Алианц България". По думите й обаче не 
може да се говори за спокойствие на пазара на акции, но почти всички фондове вече са намалили значително 
инвестициите си в тях. Заради липсата на стабилност и сигурност при книжата с плаващ доход едва ли може да се очаква 
делът им в портфейлите отново да започне да се покачва, смята Христова. Даниела Петкова също не очаква скорошно 
ново завръщане към рисковите инвестиции. 
Ценен дълг за основа 
Изпълнителният директор на ПОК "Съгласие" Милен Марков обясни, че до голяма степен повишението на доходността 
идва от поскъпването на държавните ценни книжа и корпоративните облигации в последните месеци. "Тъй като от 
година и повече книжата с фиксирана доходност заемат голям процент от активите на фондовете, това поскъпване им се 
отрази добре", каза той. Отделно от това през последните месеци силният спад на акциите на световните борси е 
последван от ръст и засега дружествата, които са запазили инвестициите си в чужди книжа, са реализирали доходност. 
Акции за гарнитура 
Справка в данните на КФН показва, че от юни миналата година до края на юни тази има съществени промени в дела на 
акциите и държавните ценни книжа в инвестициите на сектора като цяло. Универсалните фондове например са държали 
в държавен дълг 26% от активите си в края на юни миналата година, а 12 месеца по-късно този дял е нараснал на близо 
40 на сто. Този вид вложение заема по-малък дял при професионалните и доброволните схеми, но и при тях се 
наблюдава ръст в сравнение с юни миналата година. 
За сметка на това акциите определено вече не са фаворит за инвестиция на пенсионните компании. Вече нито един 
универсален фонд не държи в такъв вид книжа повече от 30% от активите си. При професионалните изключенията са 
"Съгласие" и "ЦКБ-Сила", и двете контролирани от "Химимпорт". При "Съгласие" акциите заемат 35% от портфейла, а 
при "ЦКБ-Сила" те са малко над 40 на сто. Същото е положението и при доброволните фондове на двете компании, а там 
освен тях "Бъдеще" и "Пенсионносигурителен институт" са съхранявали в акции около 40% от парите си. 
 
√ Световната банка: Само икономически растеж не може да създаде работни места 
http://www.capital.bg/biznes/2012/10/02/1918392_svetovnata_banka_samo_ikonomicheski_rastej_ne_moje_da/?ref=novo24 
Създаването на работни места може да помогне на правителствата да подобрят благосъстоянието на своите граждани, 
но някои работни места имат по-голямо значение, отколкото други, когато става въпрос да се помогне на обществото да 
се придвижи напред, отбелязва Reuters, цитирайки годишния доклад за световното развитие на Световната банка. 
С оглед на глобалната икономическа криза, която все още не е овладяна, проблемът с безработицата се превръща в 
централна тема в дискусиите за икономическото развитие. Авторите на доклада, които са обработили над 800 
изследвания и анкети, са изчислили, че броят на работещите в света надвишава 3 млрд. души. 
Около половината от тях обаче са заети в земеделието и животновъдството в малки семейни ферми или пък са на 
временна или сезонна работа, при това достъпът до социалните услуги за тях е крайно ограничен или напълно отсъства, 
а доходите им са крайно ниски. 
Безработицата става все по-значим проблем 
Безработицата е огромен проблем по целия свят, като над 200 милиона души са без работа, включително 75 милиона на 
възраст под 25 години. И все пак тези хора се опитват да си намерят някаква работа, докато от институцията пресмятат, 
че още 621 млн. предимно млади хора са безработни, но не търсят начин да изкарват сами прехраната си. 
Населението в Азия и Африка продължава да расте с бързи темпове, затова ще бъде трудно през следващите 15 години 
да се създадат 600 млн. нови работни места, за да се задържи пропорцията работещи и безработни. 
Не просто работни места 
Докато държавите се борят с високата безработица, особено с тази сред младите хора, Световната банка 
предупреждава, че въпреки общоприетото схващане само икономическият растеж не може да създаде работни места, 
които да подобрят живота на хората и да намаляват конфликтите. 
"Значение има не само броят на работните места, но и какво работят хората, отбеляза Мартин Рама, ръководител на 
доклада на Световната банка. Като пример Рама посочи Мозамбик, където бумът в сектора на суровините доведе до 
един от най-големите икономически растежи в района южно от Сахара. Над 80 на сто от гражданите на страната обаче 
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работят в селското стопанство, където равнището на бедност остава високо. 
Според Световната банка най-значимите ползи за развитието могат да дойдат от работни места, които не са само 
източници на доходи за населението, но също така подпомагат по-доброто функциониране на градовете, създават 
връзки със световните пазари, опазват околната среда, поощряват дейността на гражданското общество и намаляват 
бедността. 
Повече предприемачество и работа за жените 
Правителствата трябва да се фокусират върху насърчаване на заетостта в области, които биха имали по-големи 
положителни странични ефекти върху обществото като цяло. Например повече работни места за жените, което е 
свързано от своя страна с по-големи инвестиции в образованието и здравеопазването. 
Освен това от институцията посочват нарастващото значение за икономиката на хората, работещи за себе си, и 
важността да бъде насърчавано предприемачеството. "Самонаетите са двигателят на икономическото развитие", каза 
още Каушик Басу, който е новият главен икономист и вицепрезидент на Световната банка. 
Според Световната банка рецептата за растежа на работните места зависи от специфичните проблеми на всяка страна, а 
държавната политика по заетостта невинаги е най-добрият начин да се помогне, особено като се има предвид, че 90 
процента от всички работни места в развиващия се свят се създават от частния сектор. 
 


