Асоциация на индустриалния капитал в България
БНР
√ Васил Велев: Нашата идея е да има разлика в минималната работа заплата за различните браншове
http://bnr.bg/sites/horizont/Shows/Current/12plus3/economy/Bulgaria/Pages/0810Velev.aspx
Детайлите по Бюджет 2013 продължават да се дискутират. В предаването "12+3"Васил Велев, председател на
Асоциацията на индустриалния капитал, поясни, че предложението на Асоциацията е да има различна минимална
работна заплата за различните икономически дейности и браншове.
Ние смятаме, че това е добро решение, защото в различите браншове възнагражденията и икономическата
ситуация са различни. По този начин минимална заплата от 310 лв. може да се окаже нисък праг за
високоплатените икономически дейности и обратно. Има редица страни, където няма минимална заплата. Има
минимална почасова ставка. И това е по-доброто решение. Формално погледнато и тук има минимална ставка, но
не може да се сключи трудов договор, например за 27 часа на седмица, каза Велев. Според него в бюджета за 2013-а
година е постигнат баланс между потребности и възможности, и различни интереси.
Това е последният бюджет, който ще се прави по действащия устройствен закон. По-сериозни реформи предстоят
от 2014-а година. Като цяло бюджетът има своите достойнства, за които малко се говори, смята Велев и дава
конкретни примери.
dariknews.bg
√ Васил Велев: Възможностите на икономиката ни са надценени в бюджет 2013
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=975231
Макар и финансовият министър Симеон Дянков да е развързал кесията за пенсии и заплати преди изборите,
бизнесът все още се опасява сериозно от "негативна спирала" в икономическото развитие. Пред Дарик
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев прогнозира, че следващата година може и
да не е най-тежката от кризата, а да ни очакват и по-големи проблеми. Затова той настоя за по-големи буфери в
бюджета и коригиране на икономическата прогноза за растежа надолу. Според Васил Велев минималната работна
заплата трябва да се определя по икономически дейности, а не по региони и това може да бъде реализирано още от
догодина, като се използват договореностите между бизнеса и синдикатите за минималните осигурителни
прагове. Ето какво още каза пред Дарик Васил Велев:
Проектът за бюджет за 2013 година, макар и повлиян от престоящите избори, е един очакван бюджет. Той е един
баланс, един компромис между различни интереси – между натиск, от една страна, за увеличаване на доходите, между
стремеж, от друга страна, за запазване на макроикономическата стабилност и между възможностите на икономиката.
Даже като че ли според нас възможностите ни икономиката се надценяват. Заложеният ръст на БВП според нас е твърде
оптимистичен, той е базиран на една прогноза, че през второто полугодие на следващата година ще има ръст на
европейската икономика. Гледайки динамичните редове, всяко следващо тримесечие на тази година е по-слабо от
предишното, ние сме по-внимателни с прогнозите си. За нас този ръст е нереалистично висок. И оттам и основният риск
пред бюджета. Напрегнатите приходи, които се планират и срещу тях съответно разходи, без реално да има буфери.
Министърът на финансите има право да намали месечните лимити на първостепенните разпоредители, на бюджета на
министерствата до размера на приходите, тоест ние нямаме съмнения, че този бюджет може да се изпълнява така, че да
не се увеличи дефицитът над планирания, но това ще стане за сметка на механично орязване на разходи до размера на
приходите, ако приходите са по-малко. И оттам основните страхове, че ще се изтегли ликвидност от икономиката, ще се
задържат плащания по изпълнени обществени поръчки, ще се задържи ДДС, което ще ни вкара в една низходяща
спирала. Другото притеснение виждаме в бюджета най-много расте прогнозата за събрания данък от физически лица. В
същото време не се прогнозира ръст и това съвпада и с нашите очаквания и нашите анкети, които правим сред
членовете си – по-скоро ще има запазване или намаляване на заетостта и запазване или увеличаване на безработицата
при ръст на заплатите за догодина. Но този ръст на заплатите, умножен по този спад на заетостта, няма да доведе до 1617 на сто ръст на събрания данък върху доходите на физически лица. Другото притеснение - планираният голям ръст по
перо санкции, наказателни лихви, глоби. Имаме опасения, че понякога – и тези случаи зачестяват като оплаквания –
стремежът е да се съберат на всяка цена приходи и се събират понякога от там, където ги има, а не от там, където се
дължат. Тоест лоялният към фиска данъкоплатец понякога търпи щети за сметка на сивия сектор и при събирането на
данъци.
Смятате ли, че вътрешното потребление, за което също има заложена сериозна амбиция в бюджета, наистина може
да доведе до икономически ръст?
Всъщност вие виждате какъв ръст има на спестяванията в последните няколко години. Депозитите в банките
продължават да растат. Потреблението има известно покачване, съпроводено и с инфлация от порядъка на три

процента, безспорно ще доведе до по-големи обороти и от там по-голям размер на събрания ДДС. Но едва ли ще
доведе до ръст на икономиката дотолкова, доколкото масовото потребление у нас е на стоки, които не се произвеждат в
страната. Включително повечето от храните се внасят, включително плодове и зеленчуци, включително меса.
Кризата продължава, тя не си е отишла и не е ясно кога ще си отиде. В това отношение ние не споделяме
предложенията на синдикатите да се увеличи дефицитът, тъй като до три процента няма да има санкции от Брюксел,
затова дайте да увеличим дефицита и разходите за социалната сфера. Ние питаме: защо сте сигурни, че и следващата
година е най-тежката и след това ще се оправят нещата. За нас следващата година изобщо не е най-тежката. Не е ясно
колко дълго ще продължи това. И ние ако в една сравнително средно тежка година направим максимален дефицит,
какво ще правим тогава, когато нещата се объркат още повече със световната икономика. Защото основният риск
всъщност е от там.
Малко над 4 процента увеличение на инвестициите са заложени в бюджет 2013. Възможно ли е това и ще привлечем
ли повече инвеститори с идеята да им се опрощават част от осигуровките?
В това отношение ние не споделяме очакванията, даже смятаме, че те са вредни – да се привличат инвеститори с
опрощаване на осигуровки. Опрощаването на осигуровки поставя в неравностойно положение бизнеса, нелоялно се
конкурира този с опростените осигуровки на пазара на труда. Той за по-малко пари маже да привлече човешки ресурси,
плащайки по-високи възнаграждения, именно за сметка на спестените осигуровки. Не е според нас това начинът за
привличане на инвеститори за една страна в ЕС.
Как гледате на идеята минималната работна заплата да бъде различна в различните райони на страната?
Предложението на асоциацията на индустриалния капитал е минималната заплата, ако изобщо има такава, да се
договаря по икономически дейности между браншовите организации на синдикатите и работодателите така, както се
договарят минималните осигурителни доходи. Смятаме, че това е по-добро решение, отколкото по територии. По
икономически дейности са проведени такива преговори и за пет категории персонал за 58 икономически дейности са
договорени прагове, за нискоквалифицирания труд са договорени съответно възнаграждения в различните
икономически дейности. В някои от тях са договорени 290 лв. И ние винаги сме питали: защо ако синдикати и
работодатели са се договорили, че за този труд 290 лв. като долна граница е добре, някой административно казва не,
няма да е 290 лв., а ще е примерно 310 лв. Тоест може да се ползват резултатите от проведените през август преговори
на браншово равнище.
Утре на заседанието на тристранния съвет, къде са най-болезнените пунктове, върху които ще обърнете внимание?
Освен това, което говорихме за повече реализъм при планиране на приходите и за план Б за буфери, за възможни
неблагоприятни сценарии за развитие на европейската икономика, оттам несъбрани планирани приходи, ще имаме и
втори раздел – проблеми, които остават нерешени - начинът на определяне на такса битови отпадъци. Друг нерешен
проблем е с прехвърлянето на тежестта на първите три дни болнични върху работодателите – това беше една временна
мярка, която сега се предлага да остане постоянно. Работодателите нямат възможност да влияят на случаи на
недобросъвестни работници, които получават болнични листа, за да берат череши или за гроздобер. Вярно е и
обратното – че в криза работодателите понякога насърчават работниците да ползват тези три дни болнични или повече.
Но е вярно и обратното. Така че тук според нас не трябва да затваряме страницата, да се проведе дискусия за едно подобро решение.
lev.bg
√ Минималната заплата трябва да е по икономически дейности според АИКБ
http://www.lev.bg/view_article.php?article_id=66215
Минималната работна заплата да се определя по икономически дейности, а не по региони. Това предлагат от
Асоциацията на индустриалния капитал. Пред Дарик председателят й Васил Велев заяви, че след като работодатели и
синдикати са се договорили за определен минимален праг за дадена дейност, не бива да се налага друг праг по
административен път.
Велев изрази опасение, че заложеният икономически ръст в Бюджет 2013 г. е надценен, а това може да вкара страната
ни в неблагоприятна ситуация.
Предложението на Асоциацията на индустриалния капитал е минималната заплата в страната – ако изобщо има такава,
да се договаря по икономически дейности между браншовите организации на работодатели и синдикати, както се
договарят минималните осигурителни прагове, каза Велев. Според работодателската организация това е по-добро
решение, отколкото по територии.
На въпрос дали има поле за преговори в тази посока за следващата година или трябва да се очаква развитие на въпроса
в следващите години, Велев обясни, че ако има воля, все още има поле това да се направи дотолкова, доколкото по
икономически дейности такива преговори са проведени и за пет категории персонал за 58 икономически дейности са
договорени прагове за нискоквалифицирания труд, като в някои са договорени 290 лв.
„Винаги сме питали защо ако синдикати и работодатели са се договорили, че за този труд 290 лв. като долна граница е
добре, някой административно им казва няма да е 290 лв., а ще е 310 лв.", каза Велев.

pariteni.bg
√ Минималната заплата да е по икономически дейности
http://www.pariteni.bg/?tid=40&oid=78041
Минималната работна заплата да се определя по икономически дейности, а не по региони. Това предлагат от
Асоциацията на индустриалния капитал.
Пред Дарик председателят й Васил Велев заяви, че след като работодатели и синдикати са се договорили за определен
минимален праг за дадена дейност, не бива да се налага друг праг по административен път.
Велев изрази опасение, че заложеният икономически ръст в Бюджет 2013 г. е надценен, а това може да вкара страната
ни в неблагоприятна ситуация.
Предложението на Асоциацията на индустриалния капитал е минималната заплата в страната – ако изобщо има такава,
да се договаря по икономически дейности между браншовите организации на работодатели и синдикати, както се
договарят минималните осигурителни прагове, каза Велев. Според работодателската организация това е по-добро
решение, отколкото по територии.
На въпрос дали има поле за преговори в тази посока за следващата година или трябва да се очаква развитие на въпроса
в следващите години, Велев обясни, че ако има воля, все още има поле това да се направи дотолкова, доколкото по
икономически дейности такива преговори са проведени и за пет категории персонал за 58 икономически дейности са
договорени прагове за нискоквалифицирания труд, като в някои са договорени 290 лв.
„Винаги сме питали защо ако синдикати и работодатели са се договорили, че за този труд 290 лв. като долна граница е
добре, някой административно им казва няма да е 290 лв., а ще е 310 лв.", каза Велев.
dariknews.bg
√ Синдикатите срещу Дянков в Тристранката
http://darikfinance.bg/novini/83003/%D1%E8%ED%E4%E8%EA%E0%F2%E8%F2%E5+%F1%F0%E5%F9%F3+%C4%FF%ED%EA%E
E%E2+%E2+%D2%F0%E8%F1%F2%F0%E0%ED%EA%E0%F2%E0
Бюджет 2013 г. ще бъде обсъден от Националния съвет за тристранно сътрудничество. Партньорите ще обсъдят още
промените в Закона за държавното обществено осигуряване и в Закона за ДДС.
Очаква се социалните партньори да обсъдят и идеята за диференциране на работната заплата според регионите.
Ръст на минималната работна заплата с 20 лева до 310 лева и на максималния осигурителен праг с 10 на сто – до 2 200
лева се предвижда да има от 1 януари. Това са част от текстовете, които се очаква социалните партньори да обсъдят.
Финансовият министър Симеон Дянков се обяви и за въвеждане на различни нива на минималната работна заплата
според региона на местоживеене, макар и авторството на идеята да идва от тристранния съвет
Синдикатите се обявиха против идеята, а част от работодателските асоциации я защитиха. Асоциацията на
индустриалния капитал пък я вижда в модел не според местоживеенето, а според икономическите дейности.
Председателят Васил Велев
От 1 април се увеличават всички пенсии, като средният ръст е малко над 9 на сто. Най-ниската пенсия ще бъде 150 лева,
а най-високата – 770 лева. Увеличение на майчинските и помощите за дете засега не се предвиждат. Лидерът на КНСБ
Пламен Димитров обаче настоява за
За догодина финансовото министерство предвижда икономически растеж от 1,9 на сто, което според повечето
работодатели и синдикати е необосновано оптимистична прогноза. Дефицитът ще бъде 1,1 млрд. лева или 1,3 на сто от
БВП, а инфлацията 3,4 на сто.
БНР
√ НСТС ще заседава днес, синдикати и работодатели на противоположни позиции
http://bnr.bg/sites/horizont/Society/Bulgaria/Pages/0910nsts.aspx
Националният съвет за тристранно сътрудничество ще заседава днес. В дневния ред са предвидени обсъждания на
бюджета за 2013 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, проектозакона за изменение и
допълнение на Закона за ДДС, както и Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.
Синдикатите и работодателите имат противоположни позиции по доста от предложенията, като например за
повишаване на пенсиите с 10% още от 1 януари, както и да се увеличи бюджетният дефицит.
Президентът на КНСБ Пламен Димитров смята, че бюджетът за догодина може да е малко по-смел: Малко по-висок
дефицит ще поискаме, до 1,7 от БВП, и да вместим повишаването на пенсиите от 1 януари, повишаване на
майчинските поне на 290 или 310 лв., криминализиране на укриването на вноски да стане факт заедно с бюджета,
въвеждането на дознателски функции на съответните лица в НАП.
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев обаче коментира, че тези предложения са
неприемливи: Заложени разходите по този начин – при по-малък ръст или липса на ръст в икономиката и без това
ще доведат до много по-голям дефицит. Нашите опасения са, че бюджетът няма достатъчно буфери, които при
несбъдване на тази прогноза и по-малко приходи, разходите неизбежно трябва да се направят, след като пенсиите
с увеличение трябва да се платят.
Различни са и позициите им за диференцирания подход при увеличаването на пенсиите.

Димитър Бранков от Българската стопанска камара смята: Имаме нови пенсионери, при които е отчетен
съответният осигурителен доход. Същите тези лица са получавали вероятно заплата. Тази индексация цели
именно да няма двойно натрупване на индексация. Мисля, че това се получава.
Вицепрезидентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов каза от своя страна: Това е нарушение на закона. Само
миналата година вие твърдяхте, че подходът, който вие предлагате, е най-добрият. Защо не го прилагате като е
най-добрият.
profit.bg
√ Тристранният съвет обсъжда Бюджет 2013
http://profit.bg/news/Tristranniyat-suvet-obsuzhda-Byudzhet-2013/nid-96576.html
Бюджет 2013 г. ще бъде обсъден от Националния съвет за тристранно сътрудничество. Партньорите ще обсъдят още
промените в Закона за държавното обществено осигуряване и в Закона за ДДС. Очаква се социалните партньори да
обсъдят и идеята за диференциране на работната заплата според регионите, съобщава Дарик.
Увеличение на минималната работна заплата с 20 лева до 310 лева и на максималния осигурителен праг с 10 на сто – до
2 200 лева, се предвижда да има от 1 януари. Това са част от текстовете, които се очаква социалните партньори да
обсъдят.
Финансовият министър Симеон Дянков се обяви и за въвеждане на различни нива на минималната работна заплата
според региона на местоживеене, макар и авторството на идеята да идва от тристранния съвет. „Аз смятам, че тя е
разумна идея, защото дава възможност за една гъвкавост от гледна точка на това каква е икономическата ситуация в
отделните райони", заяви Дянков.
Синдикатите се обявиха против идеята, а част от работодателските асоциации я защитиха.
Асоциацията на индустриалния капитал пък я вижда в модел не според местоживеенето, а според икономическите
дейности. „Винаги сме питали, защо ако синдикати и работодатели са се договорили, че за този труд 290 лева като долна
граница е добре, някой административно им казва, че няма да е 290 лева, а примерно ще е 310 лв.", каза Васил Велев,
председател на Асоциацията.
От 1 април се увеличават всички пенсии, като средният ръст е малко над 9 на сто. Най-ниската пенсия ще бъде 150 лева,
а най-високата – 770 лева. Увеличение на майчинските и помощите за дете засега не се предвиждат. Лидерът на КНСБ
Пламен Димитров обаче настоява за: „повишаването на пенсиите от 1 януари следващата година, повишаване на
майчинските поне на 290 или 310 лева, ако е възможно, за това трябват не много пари. Повишаване на минималното
обезщетение за безработица на съответното му – 60 процента от новата минимална заплата, което означава 9,30 лв. на
ден".
За догодина финансовото министерство предвижда икономически растеж от 1.9 на сто, което според повечето
работодатели и синдикати е необосновано оптимистична прогноза. Дефицитът ще бъде 1.1 млрд. лева или 1.3 на сто от
БВП, а инфлацията 3.4 на сто.
vsekiden.com
√ Тристранката бистри бюджета
http://www.vsekiden.com/124754
Днес Тристранката ще си каже тежката дума за Бюджет 2013. Партньорите ще обсъдят още промените в Закона за
държавното обществено осигуряване и в Закона за ДДС.
Социалните партньори ще бистрят и идеята на финансовия министър Симеон Дянков за диференциране на работната
заплата в различните региони. Асоциацията на индустриалния капитал пък я вижда в модел не според местоживеенето,
а според икономическите дейности.
Увеличение на минималната работна заплата с 20 лева до 310 лева и на максималния осигурителен праг с 10 на сто - до
2 200 лева, се предвижда да има от 1 януари. Това са част от текстовете, които ще се обсъждат. Синдикатите се обявиха
против идеята, а част от работодателските асоциации я защитиха.
От 1 април се увеличават всички пенсии, като средният ръст е малко над 9 на сто. Най-ниската пенсия ще бъде 150 лева,
а най-високата - 770 лева. Увеличение на майчинските и помощите за дете засега не се предвиждат.
econ.bg
√ Социалните партньори ще обсъждат бюджета за догодина
http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0
%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%8A%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0_l.a_i.394484_at.1.html
Националният съвет за тристранно сътрудничество(НСТС) ще обсъди проектозаконите за държавния бюджет за 2013
г. и за държавното обществено осигуряване. Ще бъде разгледан и проектът за Закона за изменение и допълнение на
Закона за ДДС, както и Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

Надзорният съвет на Националния осигурителен институт(НОИ) прие вчера предложението на управляващите
за вдигане на пенсиите с между 9.8% и 2.2% в зависимост от годината на отпускането им. Според проекта от 1 април
минималната пенсия се увеличава от 145 лв. на 150 лв., а социалната пенсия за старост от 100.86 лв. на 110 лв. Средният
размер на пенсията ще достигне 295,32 лв., а таванът на пенсиите се вдига от 700 на 770 лева.
Синдикатите са против диференцираното увеличение и настояват от 1 април всички пенсии да се преизчислят с
актуалния среден осигурителен доход за 2012 година, информира bTV.
Предвижда се още минималните осигурителните прагове да се вдигнат средно с 3.3% спрямо 2012 г. Максималният
месечен размер на осигурителния доход става 2 200 лв.
Надзорът на НОИ прие и предложението на финансовото министерство първите три дни от болничния да продължават
да се плащат от работодателя - 70% от размера на дохода на работника
Увеличение на минималната работна заплата с 20 лева до 310 лева и на максималния осигурителен праг с 10 на сто – до
2 200 лева, се предвижда да има от 1 януари. Това са друга част от текстовете, които се очаква социалните партньори да
обсъдят. Вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков се обяви и за въвеждане на различни нива на
минималната работна заплата според региона на местоживеене, макар и авторството на идеята да идва от тристранния
съвет. Той заяви: "Аз смятам, че тя е разумна идея, защото тя дава възможност за една гъвкавост от гледна точка
на това каква е икономическата ситуация в отделните райони".
Синдикатите се обявиха против идеята, а част от работодателските асоциации я защитиха.
Асоциацията на индустриалния капитал пък я вижда в модел не според местоживеенето, а според икономическите
дейности, информира Дарик радио.
focus-news.net
√ Румен Радев: 1.9 % ръст на БВП в бюджета за 2013 година е недостижим
http://www.focus-news.net/?id=n1704242
Заложените 1.9% ръст на БВП в бюджета за 2013 година са недостижима прогноза. Това заяви Румен Радев икономически директор на холдинг „Загора“ и зам.-председател на Асоциацията на индустриалния капитал, в
предаването Денят он ер с Веселин Дремджиев по телевизия България он ер. По думите на Радев основните
притеснения в бюджет 2013 са свързани с приходната част и растежа. Данните за БВП от последните шест тримесечия
показват тенденция на деградация. „Не мога да намеря никакво смислено доказателство или аргумент в подкрепа на
тезата за достигане на 1,9% БВП за 2013 г. В този бюджет е по-добре да се предвиди ръст на БВП от 1% и да се предвидят
допълнителни буфери“, каза Радев.
Икономически по-логично е минималната работна заплата да бъде секторно дефинирана, а не по региони, каза Радев.
Като плюс Радев посочи дефинираната в бюджет 2013 данъчна стабилност, като не се предвиждат изменения в
данъчните закони. По думите му тенденцията за поддържане на дела на средствата, които преразпределя бюджета под
40% е отлична – това означава по-добра ефективност на държавната администрация. От Асоциацията на индустриалния
капитал одобряват и прогнозирания дефицит от 1,25%.
Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Капитал daily
√ Еврозоната се сдоби с ново оръжие срещу кризата
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/2012/10/08/1921489_evrozonata_se_sdobi_s_novo_orujie_sreshtu_krizata/
Началото на тази седмица е белязано от редица срещи на европейските лидери, търсещи начин да предотвратят
ескалиране на испанските икономически неволи и да намерят път за излизане от продължаващата вече трета година
дългова криза в региона.
Началото на наситената откъм събития седмица за европейските политици съвпада и с пускането на новия спрасителен
фонд на еврозоната - Европейския стабилизационен механизъм (виж карето по-долу). Церемония по неговото "пускане"
ще се проведе довечера в Люксембург, а Испания е първата страна, която може да се възползва от възможностите му.
Какво предстои тази седмица
Днес финансовите министри на еврозоната се срещат в Люксембург, за да обсъдят усилията на Испания и по-тясно
сътрудничество в банкирането. Утре германският канцлер Ангела Меркел ще осъществи първото си посещение в Гърция
от началото на кризата, а в сряда испанският премиер Мариано Рахой ще се срещне с френския президент Франсоа
Оланд в Париж.
След срещата на еврогрупата ще последват и разговори на всички финансови министри от Европейския съюз във
вторник, а на 18 и 19 октомври ще се проведе среща на най-високо равнище на европейските лидери в Брюксел.
След като преди месец президентът на Европейската централна банка Марио Драги обяви нова програма за изкупуване
на облигации, топката остана в полето на правителствата. Европейските лидери обаче все още не успяват да се
споразумеят по условията за спасяване на задлъжнели държави и централизирания банков надзор. "Ние вече сме
готови с програмата си за изкупуване на облигации. Сега всичко зависи от правителствата", изтъкна наскоро Драги.
От своя страна членът на борда на ЕЦБ Йорг Асмусен заяви, че са нужни икономически промени в почти всички държави
в еврозоната, включително Германия и Франция. Асмусен също така изтъква, че той и повечето му колеги няма да се
съгласят на изкупуване на облигации, без предварителни условия за страните.

Мадрид в центъра на вниманието
"Изглежда следващия месец, месец и нещо ще са посветени на проблемите в Испания", коментира пред Bloomberg Ерик
Нилсен, главен икономист на UniCredit в Лондон. Според него основните рискове са Испания да забави прекалено дълго
искането си за финансова помощ и спасителния пакет да се окаже лошо проектиран.
През последните седмици сред европейските политици и пазарите се създава напрежение от колебанията на Испания
да поиска официално помощ, което бе поставено и като условие от ЕЦБ, за да се намеси на пазара на облигации и да
намали лихвите. Мариано Рахой потвърди, че правителството обмисля да поиска международна помощ, но не даде
рамо на спекулациите, че това ще се случи скоро. Други представители на испанското правителство заявиха, че страната
се въздържа да потърси помощ заради притесненията как и дали изобщо такава програма ще проработи.
Докато европейските лидери изглаждат различията си, страните, които имат нужда от помощ, трябва да се обърнат към
спасителните фондове на еврозоната като Европейския стабилизационен механизъм. За да започне ЕСМ да изкупува
облигации на държавата заедно с ЕЦБ обаче, съответното правителство трябва да отговори на редица условия,
включващи намаляване на бюджетните разходи и въвеждане на мерки за намаляване на дефицита.
"Става все по-ясно, че Испания ще поиска помощна програма от ЕСМ само когато разходите по обслужване на
задълженията й скочат значително. Но дори когато я получи, не е ясно дали ще е в правилната форма, която да
предизвика желаната реакция на пазарите", изтъква Ерик Нилсен.
Общият банков надзор
Един от основните спорове остава централизирания надзор над европейките банки, който се появи като идея на срещата
на ЕС през юни. Това трябва да позволи на спасителните фондове директно да рекапитализират затруднени банки, което
ще прекрати порочния кръг между балансите на финансовите институции и държавните дългове.
Основен критик на този план е германският финансов министър Волфганг Шойбле, според когото по въпроса се действа
прибързано. Освен това той е против покриване на задължения на банките, натрупани преди установяването на единен
надзор.
Министрите също така трябва да се договорят за ролята на европейските банки извън 17-те страни от еврозоната.
Очаква се еврогрупата да излезе и с позиция по напредъка на Гърция, която в момента води преговори с кредиторите си
за отпускане на поредния транш от втория спасителен пакет.
Ден първи за новия спасителен фонд на еврозоната
Еврозоната открива официално постоянния спасителен фонд - Европейския стабилизационен механизъм (ESM).
Церемония ще се проведе довечера в Люксембург на заседанието на Еврогрупата - съвета на финансовите министри на
еврозоната - и вече всички затруднени страни от валутния съюз ще получават антикризисна помощ от ESM.
Тази структура ще замени Европейския фонд за финансова стабилност, който от 2010 година предоставяше финансова
подкрепа на проблемни страни като Гърция, Португалия и Ирландия. Ръководител на новия механизъм ще бъде
германецът Клаус Реглинг, който досега бе директор на временния спасителен фонд.
ESM няма да започне работа незабавно, тъй като страните от еврозоната трябва първо да внесат своя дял от общия
капитал на фонда от около 700 милиарда евро. Премиерът на Люксембург и председател на Еврогрупата Жан-Клод
Юнкер съобщи по-рано, че се надява в края на октомври възможностите за отпускане на кредити на фонда да се
равняват на поне 200 милиарда евро.
Създаването на ESM стана възможно, след като в началото на септември конституционният съд на Германия постанови,
че оказването на пряка финансова помощ на страни от еврозоната не противоречи на германската конституция и Берлин
има право да внася пари на данъкоплатците си в стабилизационния фонд на еврозоната.
На 27 септември Германия приключи процедурата по ратификация на договора за ESM. Германският дял в общия
капитал на механизма ще надхвърли 200 милиарда евро и се равнява на 27.15 процента от общия обем на фонда.
Поради тази причина без съгласието на Берлин ESM никога не би могъл да заработи.
Естония бе последна от 17-те страни от еврозоната, която ратифицира споразумението на ESM, приключвайки
ратификационната процедура на 4 октомври.
Вестник 24 часа
√ 51 228 богати пенсионери чакат тавана на падне
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1578668
51 228 ще са най-богатите пенсионери в държавата от 1 април догодина, ако правителството приеме предложенията на
социалното, финансовото министерство и НОИ за увеличение на тавана с 10%. С вдигането му 16 631 души ще се
придвижат от 700 на 770 лв. и така ще вземат реалните си пари за старост, обясниха от Националния осигурителен
институт. Други 34 597 възрастни също ще вземат със 70 лв. повече, но за тях и новият таван ще е ограничение, тъй като
действителните им суми са по-големи.
Към 30 септември пенсионерите, които вземат между 600 и 650 лв. без добавките, са 22 996, или 1% от всички. Други 35
889 пък получават между 650 и 700 лв. В най-масовия случай у нас възрастните получамат между 200 и 250 лв.
По-високите пенсии са постигнати или с по-дълъг стаж, или от по-висок индивидуален коефициент, което значи по-висок
осигурителен доход, обясни Антоанета Ганчева, главен актюер на НОИ.
При по-голям индивидуален коефициент пенсия от 700 лв. може да се постигне и с по-малък стаж. Например при среден
осигурителен доход 606,87 лв. за периода 1 август 2011 г. - 31 юли 2012 г., от който се изчисляват пенсиите, отпуснати
през август 2012 г., една жена с осигурителен стаж 34 г. и 4 мес., колкото е минималният задължителен стаж за човек от

масовата трета категория тази година, трябва да има индивидуален коефициент над 3. Това значи, че средният й
осигурителен доход трябва да е поне 3 пъти по-висок от средния за страната, за да вземе 700 лв. За мъж с осигурителен
стаж 37 г. и 4 мес. нужният индивидуален коефициент е 2,8.
Вицепрезидентът на "Подкрепа" смята, че частните универсални фондове трябва да прехвърлят пари в НОИ, за да
подкрепят изплащането на основната пенсия.
В подобна ситуация са хора от най-различни професии, обясняват от НОИ. В тази група са и работили в първа и втора
категория труд, които имат т.нар.превърнат стаж. 1 г. за професии, свързани с труд под земята, под водата и във въздуха
се равняват на 3, което освен за по-ранно пенсиониране осигурява и много по-висока пенсия. Новите пенсионери имат
шанс за по-добри пари също и заради увеличаването на тежестта на всяка година стаж - преди беше 1%, сега е 1,1, а за
работещи в пенсионна възраст - 4.
Ощетени от наложеното административно ограничение остават 34 597 души. 32 864 от тях реално на базата на
направените от заплатата им удръжки трябва да вземат между 770 и 1550 лв.
733-ма официално са заработили пенсии над 1550 лв., но шансовете им някога да си ги получат в пълен размер са
минимални. Сред тях има банкери, партийни номенклатурчици, летци, миньори, работници по строителни обекти в
чужбина. В групата има и хора с по-традиционни професии, които по стечение на обстоятелствата са вземали премии и
пенсията им в пъти над тавана.(Виж историята на Емануил Нейков в карето на 2-а стр.)
Таванът е административно ограничение на пенсиите, наложено за първи път в началото на 1990 г. първо по
политически причини, припомня първият управител на НОИ Николай Николов. Първоначално той е 500 лв. Целта е да не
може комунистическата номенклатура, вземала заплати извън единната щатна таблица и единната тарифна мрежа, да
се уреди и с огромни пенсии. През 2000 г. се въвежда и ограничение на входа на системата с максималния осигурителен
доход. Идеята е, който иска по-висока сума, да прави вноски доброволно в частен фонд.
Според бизнеса ако фирмите не плащат първите 3 дни болнични, може да се помисли за увеличение на
майчинството.
С реформата се взема и решение пенсиите, отпуснати до края на 1996 г., да се изчисляват по стария закон - на базата на
трите най-благоприятни години от последните 15 г. стаж, а от 1997 г. нататък да се прибавя и всяка година стаж. Оттогава
вече са минали 15 г. и тежестта на времето, в което се гледа всяка година с осигуровки, е по-голяма. Затова все по-често
се говори за махане на тавана. По оптимистичните първоначални разчети това трябваше да стане за всички пенсии през
2010 г. С годините обаче много от параметрите се изкривиха, дефицитът на НОИ в последните години се увеличи
драстично, вместо да бъде тотално ликвидиран. Затова в крайна сметка правителството с актуализираната пенсионна
стратегия реши таванът да отпадне от 2014 г. само за новоотпуснатите пенсии. За да не се получи огромна ножица
между тях и старите, дотогава таванът и за старите плавно ще се освобождава, каза министърът на труда Тотю
Младенов.
Това ще стане или с увеличение на процента на максималната пенсия от осигурителния таван, който сега е 35%, или найвероятно чрез тотално отвързване на пенсионния от осигурителния максимум, твърди управителят на НОИ Бисер
Петков.
Междувременно пенсиите растат с увеличението на средния осигурителен доход, който догодина се очаква да е
637,80лв.

