Асоциация на индустриалния капитал в България
Вестник Капитал daily
√ Президентът ще работи за изграждане на електронното правителство
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/11/12/1945141_prezidentut_shte_raboti_za_izgrajdane_na_elektro
nnoto/
Институциите са платформа за развитие на бизнеса, обществото и регионите. Например електронното правителство е
инструмент за рязко подобряване на бизнес средата. Това заяви президентът Росен Плевнелиев по време на
конференцията "Бизнес етиката: основен принцип за устойчива бизнес среда". "Аз ще работя за изграждане на
електронното правителство и за неговото ефективно въвеждане в кратки срокове", допълни Плевнелиев. Президентът
апелира и към прозрачни и типизирани обществени поръчки, които ще подобрят ефективността и доверието между
администрацията и бизнеса. Конференцията беше организирана от Американската търговска камара в България,
Германско-българската индустриално-търговска камара и австрийския бизнес кръг в България.
Малко по-конкурентни
Плевнелиев припомни и че страната се е изкачила с 12 позиции по конкурентоспособност за последната година според
най-скорошния доклад на Световния икономически форум. Факторите, които изтласкаха България напред в класацията,
бяха добрите показатели за управлението на държавния дълг, ниският бюджетен дефицит (-2.1%), нивото на
националните спестявания (25% от БВП), сравнително ниската инфлация (3.4%). Все пак обаче трябва да се отчетат и
тези, които я дърпат назад - неефективната съдебна система, организираната престъпност, наличието на множество
бизнес регулации и корупцията. Още тогава препоръките на организацията към България бяха за ускорено въвеждане на
електронното правителство, по-прозрачна политика и по-добро партньорство с неправителствения сектор и бизнеса.
Бизнесът не е възможен без изграждане на среда на доверие, каза още президентът. А рецесията, в която изпадна
икономиката, е и заради загубата на доверие. По думите му именно за доверие трябва да работят и политиците. Трябва
да има предсказуемост на действията на институциите, за да могат всички да планират и да очакват какви решения ще
бъдат взети, обясни още държавният глава.
Постижения под въпрос
По думите на социалния министър Тотю Младенов пък сивата икономика в страната за последните две години е
спаднала със 7 процентни пункта. Цитираните от него са от проведеното от Асоциацията на индустриалния капитал в
България (АИКБ) през октомври изследване по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Данните на АИКБ
показват, че по мнението на работодателите през 2010 г. сивата икономика в България е била 42%, а през 2012 г. е
спаднала до 36.8%. Според работниците пък през 2010 г. нивата на скрити доходи са били 48.6%, а през тази година са
намалели до 41%. Работещите без трудови договори пък вече са с 57% по-малко спрямо 2008 г., допълни Младенов. Те
са намалели от 70.9 хил. до 40.4 хил.
Според доклад на Световната банка от септември тази година обаче през 2011 г. оценката за сивата икономика в
България е около 32% и тя не намалява от 2007 г. насам. Така България се нарежда на първо място по дял на сивата
икономика в ЕС.
Вестник Сега
√ Тотю Младенов се похвали със 7% спад на сивата икономика
http://www.segabg.com/article.php?id=623672
Сивата икономика в България е намаляла със 7 процентни пункта през последните две години, похвали се социалният
министър Тотю Младенов. Министърът цитира представени по-рано през месеца данни за неформалната икономика от
изследване на Асоциацията на индустриалния капитал в България, според които 41.3% от работниците и служителите
през 2012 г. участват в сиви практики, а през 2010 г. те са били 48.6%. Същото изследване сочи, че сенчестият бизнес у
нас през този период е намалял от над 40 до 36.8%.
В проучването обаче се обръща внимание на налагането на нови практики като получаване под масата на част от
възнагражденията и минаване на половин работен ден, вместо да се работи без никакъв договор, които също са
признаци на сенчеста икономика. Друго обяснение за положителната тенденция може да се търси и във факта, че много
от малките фирми, които в началото на кризата се опитваха да оцеляват чрез укриване на данъци и осигуровки,
впоследствие напълно закриха дейността си. От 2009 г. досега например броят на заетите у нас е намалял с 296 500
души, а на работните места - с 400 000 по данни на НСИ.
Младенов се похвали и с 57% намаляване на работещите без трудови договори - от 70 900 през 2008 г. до 40 400 през
2011 г. Социалният министър прехвърли на бизнеса и отговорността за социалната политика, като заяви, че той е този,
който трябва да я осъществява, а ролята на държавата била да създава необходимите условия за това.
КОНТРА

Президентът Росен Плевнелиев пък похвали предприемачите. "Кризата е тест и заради убеждението, че в трудни
моменти се помага. Вие постигнахте рекорди по социална отговорност в България", заяви той. В същото време
държавният глава завоалирано разкритикува правителството заради честите завои. "Все повече като че ли трябва да
заменим думичката прозрачност с думичката предсказуемост, за да могат всички да планират, да очакват какво точно
ние ще решим. Високото доверие в институциите и между партньорите, предсказуемостта са важни, защото печелим
всички", обясни президентът.
mediapool.bg
√ Социалният министър отчете спад на сивата икономика със 7% за две години
http://www.mediapool.bg/%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D1%81-7%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-news199453.html
През последните две години нивото на сивата икономика у нас е намаляло със 7 пункта, отчете в понеделник
социалният министър Тотю Младенов по време на конференция, посветена на бизнес средата. Той съобщи, че броят на
работещите без трудови договори за 2011 година спрямо 2008 година е намалял с 57%.
Младенов изтъкна ролята на минималните осигурителни прагове в осветляването на икономиката и посочи, че за 70 на
сто от икономическите дейности в страната бизнесът и синдикатите по браншове са се договорили. Според него така от
една страна се помага на работниците и служителите, а от друга - на бизнеса да се справи с нелоялната конкуренция в
даден бранш.
Тази теза на Младенов обаче е в противоречие с мнението на част от работодателските организации. В края на лятото от
БСК изразиха опасение, че в някои браншове договорените прагове са достижими само за няколко по-големи фирми,
докато останалите предприятия биха били затруднени от тях. От Асоциацията на индустриалния капитал пък са против
договарянето на минимални осигурителни прагове въобще, защото те легализират границата на сивия сектор. Според
организацията с минималните прагове се определя една сума, върху която е законно да се плащат осигуровки и оттам
нататък никой не се занимава с плащането на друга сума отгоре в плик.
Младенов коментира още, че все повече стават компаниите в България, които инвестират в подобряване на условията
на труд и квалификацията на работниците си, по-добри социални политики за тях и техните семейства, в екология и в
местните общности.
“Нараства броят на компаниите, които развиват добрата социална отговорност и ние сме тези, които трябва да насърчим
всички да следват тези добри примери“, каза Младенов.
“Бизнесът е този, който може да прави най-добрата социална политика, държавата е тази, която трябва да създаде
условията за това, посочи министърът. С помощта на европейските програми искаме да подпомогнем бизнеса да бъде
по-конкурентоспособен, да има по-добра производителност на труда и хората да получават по-добри доходи“, добави
той.
“За последните три години над 700 хиляди души в страната са се възползвали от възможностите за обучение,
допълнителна квалификация и политиките на министерството, реализирани с помощта на Европейския социален фонд“,
каза още социалният министър. Той допълни, че се увеличават и фирмите, които заявяват свободни работни места за
млади хора.
Вестник Дума
√ Миражът ниска безработица
http://www.duma.bg/node/42823
В края на септември 2012 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 59,2 хил., или с 2,7 на сто помалко в сравнение със същия период на предходната година, съобщи официалната статистика. Най-голямо намаление
на наетите се отчита в "Преработваща промишленост" - с 23,0 хил., и "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 10,7 хил.
Тези цифри идват в потвърждение на прогнозата на КНСБ, че няма как с предвиждан под 2% ръст на БВП за догодина да
се разкриват нови работни места. Като се прибавят и свитото търсене, както и конкуренцията между безработните с поголяма квалификация и тези с ниско образование и липса на квалификация, картината става още по-песимистична.
Предизвикателствата пред пазара на труда и в момента у нас не са малко, но
очакванията за увеличаване на безработицата
поставят под угроза и сега съществуващите работни места и тяхното запазване, да не говорим за по-добро качество на
условията на труда и по-справедливо заплащане. Но за това е нужно правителството поне да се вслуша във всички
разумни съвети на експерти, работодатели, синдикати, за да се търси повече сигурност и най-вече - нова заетост. "Много
е важно да бъдат очертани водещите сектори в икономиката, които да получат необходимите стимули в дългосрочен
план, за да бъдат развити и да предлагат по-устойчива заетост", коментира лидерът на КНСБ Пламен Димитров. Нещо,
което засега не се случва.
Близо 400 000 работни места са били закрити за периода между 2008 г. и първата половина на 2012 г. Същевременно се
повишава броят на безработните младежи и този на т. нар. обезкуражени да намерят работа хора. Проект на
Българската стопанска камара показва, че през 2008 г. процентът на безработните младежи (15 - 24 г.) е бил 12,7 на сто, а

коефициентът на обезкуражените - 4,3 на сто. До първата половина на 2012 г. тези показатели скачат значително на 28,4
на сто и 7,3 процента. Пак по данни на БСК от работещите 2,5 млн. са завършили висше образование, 1 млн.- основно, а
100 хил. са неграмотни. От данните, изнесени от НСИ по отношение на пазара на труда, коефициентът на безработица за
2009 г. е бил 6,8 на сто, за 2010 г.- 10,2 на сто, и за 2011 г. - 11,2 на сто.
Агенцията по заетостта също дава "сводки" с признание за
по-висока регистрирана безработица
спрямо 2011 г. - 11,2 средно месечно за първото полугодие. Входящият поток от безработни нараства с 10 на сто, а
изходящият намалява само с 5,9 процента, отчитат оттам. Тоест повече освободени от работа, отколкото намерили свое
работно място. Изпълнителният директор на агенцията Камелия Лозанова също като повечето управляващи от ГЕРБ се
опитва да впрегне по "научному", но повече като оправдание, фактори като човешките ресурси, икономическата
обстановка, бъдещо намаляване на безработицата с диференциация по региони и т.н. За да стане ясно накрая, че към
редиците на бедстващите през следващата година "ще се влеят и много съкратени през 2011 г. и 2012 г. с изтекли
периоди на получаване на обезщетения за безработица, част от които са с висока квалификация".
Експертите прогнозират задържане на нивото на безработицата на 11-12 процента, а сериозно намаление едва ли може
да се очаква в краткосрочен план, по твърденията на председателя на Центъра за икономическо развитие Георги
Прохаски. По думите му икономиката постига леки растежи на базата на повишаването на производителността на труда,
без да успява да привлече нова работна ръка. Понижаването на равнището на безработица ще е бавен процес, който ще
отнеме три-четири години, преди да има по-осезателно намаляване, смята Прохаски.
В бюджета за 2013 г.
липсват ясни политики и мерки
за насърчаване на заетостта, категорични са икономистите от БАН. За тях също безработицата е основен проблем за
България. Основанията за това са, че ръст на икономиката над 3 процента се очаква едва през 2014 г., а дотогава
очакваният икономически ръст не би могъл да генерира нови работни места. За справяне с безработицата би трябвало
държавата да създаде допълнителни стимули, смятат учените. Но предизборният бюджет`2013 като че ли пренебрегва
тези факти, при програмите за безработни няма гъвкавост, няма и стимули за малките и средните предприятия да
разкриват работни места.
Нещо повече - проучвания и данни от реалния сектор показват тенденция дори за увеличаване на равнището на
безработицата, посочват от Асоциацията на индустриалния капитал, чиито членове например планират през следващата
година да съкратят работна сила, като по този начин финансират увеличение на възнагражденията.
За първите 2 тримесечия на 2012 г. по данни на асоциацията коефициентът на безработица е съответно 12,9 и 12,3
процента. За поредна година бюджетът на Националния план за действие по заетостта е замразен на 73 млн. лв., при
загубени над 400 000 работни места в икономиката, алармират от асоциацията на индустриалния капитал. И допълват,
че проектът на бюджет на националния план за заетост за 2013 г. дори не е индексиран с темпа на инфлация.
През третото тримесечие на 2012 г. средната месечна работна заплата намалява спрямо второто тримесечие на 2012 г. с
0,5% до 754 лв. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление на средната месечна работна
заплата, са "Финансови и застрахователни дейности"- със 7,0%, "Други дейности" - с 4,8%, и "Операции с недвижими
имоти" - с 2,8%.
Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през третото тримесечие на 2012 г. са получили наетите лица по
трудово и служебно правоотношение в "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти;
далекосъобщения" - 1750 лв.; "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни
горива" - 1522 лв.; "Финансови и застрахователни дейности" - 1426 лв.
Най-ниско платени са били наетите в "Административни и спомагателни дейности" - 494 лв. "Хотелиерство и
ресторантьорство" - 506 лв. "Други дейности" - 574 лв.
Телевизия Видин
√ Как да спрем сивата икономика да краде
http://vidin.tv/bg/news/kak_da_sprem_sivata_ikonomika_da_krade.8526.html
Представителите на бизнеса, синдикатите и държавната администрация обсъдиха днес във Видин как да бъде
ограничен сивият сектор. Срещата бе по инициатива на най-широко представителната организация на работодателите в
България – Асоциация на индустриалния капитал в България. Срещата премина под мотото „Как да спрем сивата
икономика да краде от нашите пари”.
Радио Фокус - Видин
√ Доплащането „на ръка” става все по- широко разпространено
http://www.focus-radio.net/?action=news&id=622643
Приключилото на 2 ноември 2012 г. социологическо проучване по проект „Ограничаване и превенция на неформална
икономика” отчита първите положителни резултати от мерките, които правителството предприе през последните три
години за премахване на сивия сектор, каза на пресконференция Румен Радев, заместник-председател на Управителния
съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България, предаде репортер на Радио “Фокус”- Видин. Въпреки това,
все още широко разпространена е готовността за работа без договор, работа на договори с фиктивни клаузи и
полагането на труд без осигуровки, като едни от социално допустимите „компромиси”, уточни Румен Радев.

Положителното е, че се забелязва преструктуриране на неформалните практики в трудово-правните отношения. Ако
през 2010 г. типичната практика бе работа без договор, то сега по-разпространена е работата на договор за сума, равна
или-малко над минималния осигурителен праг и допълнително заплащане „на ръка”. „Очевидно е, че колкото регионът
е с по-висока степен на безработица, толкова там възможностите на небросъвестен работодател да злоупотреби с
нерегламентирано доплащане на заплата са по-големи. От една страна служителят няма сигурност, но още по-големият
проблем е че той не прави вноски в социалноосигурителната система, което задълбочава дефицита в НОИ”, каза още
Радев.
БНР Видин
√ Снимката на 12 ноември 2012
http://radiovidin.bnr.bg/News/Pages/Snimkata-na-12-noemvri-2012.aspx
Леко намаляване на дела на "сивата" икономика в бранша "Туризъм" е отчетено в периода от 2010 година до настоящия
момент, каза за РАДИО Видин Румен Радев, заместник председател на Управителния Съвет на Асоциациата на
индустриалния капитал в България. Днес във Видин той бе лектор на среща под наслов "Как да спрем сивата икономика
да краде от нашите пари?". Организацията има представителства в общо 88 общини в страната и е едно от най-големите
представителства на работодателите в страната.
Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Класа
√ Ускоряване на инфлацията и висока безработица прогнозира Райфайзенбанк
http://www.klassa.bg/news/Read/article/215671_%D0%A3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%
BD%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0+%D0%
B8+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%8
2%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0+%D0%A0
%D0%B0%D0%B9%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
Инфлацията в България в края на 2012 г. ще достигне 4.8%, се прогнозира в анализ на Райфайзенбанк. Предишната
прогноза на банката беше за годишна инфлация от 4.4%. Прогнозата за този показател на Центъра за икономическо
развитие беше за 4%, а на правителството – по-ниска. В анализа на банката за октомври очакванията са за месечна
инфлация от 0.6% .
В анализа се отбелязва, че за втори път в рамките на последните три месеца темпът на инфлация се ускори силно – през
септември неговата месечна стойност достигна 1.1% (регистрираното число два месеца по-рано, през юли, бе 1.5%).
Обратно на предвижданията за известно забавяне на ценовата динамика при храните, тя отново достига много високи
стойности. Ценовият индекс при тази група стоки се е повишил на месечна база с 2.6% (при 0.6% през юли и 0.9% през
август). Най-голямо поскъпване е регистрирано при зеленчуците (7.2%), плодовете (6%) и месото и месните продукти
(4.3%). Макар и с по-малки темпове, цените на повечето от останалите хранителни стоки също са се повишили –
например млякото, млечните продукти и яйцата (1.3%), хлябът и зърнените храни (1.2%), растителните и животинските
масла и мазнини (1.1%).
Слабо поевтиняване е отчетено само при минералните води, безалкохолните напитки, плодовите и зеленчуковите
сокове (-1.3%), кафето, чая и какаото (-1%).
Силното поскъпване на храните за момента надхвърля всички очаквания, подчертават експертите. Една част от него
традиционно следва от сезонността през септември, а друга може да се обясни със слабите резултати в някои сектори на
селското стопанство. Сравнението с 2010 г. обаче, когато реколтата също беше слаба, показва, че част от поскъпването
не може да бъде рационално обяснена, освен с наличието на силни психологически фактори сред търговците.
При нехранителните стоки ускорението на месечния темп на нарастване на цените е минимално – от 0.5% през август до
0.7% през септември. От тях най-много са нараснали цените на горивата (от 2% до 3.3%), следвани от домакинските
стоки за краткотрайна употреба (с 1.7%) и др. Спад в цените регистрират телефоните, телефаксите и подобни апарати (2.3%), фотографската и кинематографска техника, оптичните уреди и оборудване (-1.5%).
От нехранителния сектор единствено групата на услугите регистрира общ спад на цените през септември – с 0.6%,
дължащ се главно на сезонното поевтиняване на туристическите пътувания.
Относно безработицата в страната предвижданията са от октомври сезонните фактори да преустановят своето действие,
вследствие на което безработицата да започне отново да нараства, посочват анализаторите от Райфайзенбанк. За цялата
2012 г. прогнозите им са за доста високата средна стойност на безработицата в размер на 12.2% от икономически
активното население.

√ До 2014 г. световната икономика ще се възстановява бавно
http://www.klassa.bg/news/Read/article/215661_%D0%94%D0%BE+2014+%D0%B3.+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%
BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B
0+%D1%89%D0%B5+%D1%81%D0%B5+%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8
F%D0%B2%D0%B0+%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE
Ритъмът на възстановяване на световната икономика ще бъде бавен поне до 2014 г., сочи макроикономически доклад
на рейтинговата агенция Moody's, цитиран от БГНЕС в понеделник.
Според документа, който оценява положението в периода 2012-2014 г., структурните промени, които трябва да се
приложат за възстановяването на икономиката, ще дадат резултат бавно.
Moody's посочва глобалните рискове, като по-дълбоката от очакваното рецесия в еврозоната, която ще бъде
придружена от свиване на кредитите, прекомерното фискално наместване в САЩ през 2013 г., последиците за цените на
суровия петрол от геополитическите рискове и проблемите на основните бурно развиващи се пазари.
"Ревизираме прогнозата си към понижение заради продължаващото наместване спрямо глобалните неравновесия",
заяви Колин Елис, заместник директор на отдел "Макроикономически анализи" в Moody's. Рейтинговата агенция
отбелязва, че развитите икономики от Г-20 ще постигнат скромно възстановяване.
Тя запазва прогнозата си за сравнителен растеж в САЩ и очаква застой в еврозоната през 2013 г. Като цяло за
икономиките от Г-20 Moody's очаква реален растеж от 2.7% през 2012 г., 3% през 2013 г. и 3.3% през 2014 г., прогнозира
агенцията.
"Според нас данъчната консолидация и несигурността на финансовите пазари ще продължат да тегнат над бизнеса и
доверието на потребителите в развитите икономики, докато повишаването на несигурността ще продължи да се
отразява на разходите, сключването на договори и инвестициите", заяви Елис.
Вестник Капитал daily
√ ЕЦБ поиска повече координация между БНБ и правителството
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/11/12/1945334_ecb_poiska_poveche_koordinaciia_mejdu_bnb_i/
Министерството на финансите да съгласува с БНБ управлението на парите на държавата, за да се провежда по-добра
парична политика. Това препоръчва в становище на Европейската централна банка (ЕЦБ) по подготвяния Закон за
публичните финанси, който ще определя правилата за управление на държавните средства от 2013 г.
Законопроектът е подготвен от Министерството на финансите и се очаква да бъде разгледан на първо четене от
бюджетната парламентарна комисия през седмицата. Становището на ЕЦБ е официално и идва след запитване от страна
на министерството. Мнението на банката, макар и да носи тежест, не е обвързващо и българският парламент трябва да
прецени и избере дали и доколко да се съобрази с него при предстоящото гласуване и обсъждане, доколкото законът не
противоречи на европейското законодателство.
Повече координация
От ЕЦБ посочват, че управлението на правителствената ликвидност може да предизвика намеса в гладкото
осъществяване на монетарна политика от Българската народна банка (БНБ). "Наистина, разполагайки ликвидните си
средства в БНБ или в българската банкова система, правителството може да постигне големи ликвидни ефекти за
икономиката, които са сравними с операции по провеждане на парична политика", се посочва в становището на ЕЦБ.
Според банката липсата на предварителна координация с БНБ може да й попречи да изпълнява пълноценно функциите
си по провеждане на парична политика. От ЕЦБ призовават тази вратичка в закона (която между другото съществува и в
момента) да се затвори.
Експерт от Министерството на финансите, пожелал анонимност, заяви, че сега действащият закон е много по-либерален.
Той отказа да коментира дали държавата ще се съобрази с препоръките на банкерите от Франкфурт.
Подобно противопоставяне между правителството и БНБ имаше през есента на 2009 г., когато финансовият
министър Симеон Дянков обяви, че обмисля част от фискалния резерв да бъде изтеглена от централната банка и да се
депозира в търговските банки за по-висока лихва. Тогава управителят на БНБ Иван Искров поиска среща с премиера
Бойко Борисов и на последвалата обща пресконференция министър-председателят обяви, че отменя идеята на
финансовия министър.
Година по-рано в самото начало на финансовата криза, когато на власт бе тройната коалиция, правителството също
използваше фискалния резерв за провеждането на парична политика, но след съгласуване с БНБ. Тогава управляващите
изтеглиха пари от резерва и увеличиха капитала на Българската банка за развитие, като целта бе средствата да се
преотдадат към търговските банки и така да се съживи кредитирането в първите месеци на финансовата криза. Условие
за отпускане на кредитна линия за финансовите институции бе и да не заделят дивиденти от печалбите си в периода на
ниска ликвидност, а да увеличават своите резерви.
Институционално напрежение
След като ГЕРБ дойде на власт, между финансовото министерство и централната банка на няколко пъти възникна
напрежение. През пролетта на тази година финансовият министър Симеон Дянков планираше да промени закона за
Сребърния фонд (той също е част от фискалния резерв – бел. авт.) с активите му да могат да се инвестират и в ДЦК. Това
накара централната банка да публикува нетипично критично изявление, а седмици след това част от същите аргументи
изтъкна в свое изявление и ЕЦБ.
Преди десет години в своя съвместна публикация макроикономистите Николай Неновски и Калин Христов, който сега е
подуправител на БНБ, отговарящ за валутния борд, коментират, че включването на фискалните резерви в пасива на

централната банка е главният канал за провеждане на парична политика в условията на валутен борд от типа на
българския и латвийския.
С малки допълнения
Другите забележки на ЕЦБ са свързани с начините на отчитане на бюджетното изпълнение. Според експертите от
Франкфурт българското правителство трябва да въведе система за текущо проследяване на бюджетното изпълнение на
начислена база с включени ангажименти за плащания на институциите. В момента Министерството на финансите всеки
месец публикува отчет за изпълнението на бюджета само на касова основа, но той се изготвя на база реалните
постъпления и плащания.
√ Големи надежди, много условия
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/11/12/1945338_golemi_nadejdi_mnogo_usloviia/
Европейската комисия се опасява, че България има структурен проблем с ниските бюджетни приходи. Това става ясно от
изпратеното от комисията становище до българското правителство, с което официално започват преговорите по
следващия програмен период 2014 - 2020 г. В документа са извадени четири основни предизвикателства пред страната
(виж инфографиката), като първото от тях е съчетанието от структурно ниски бюджетни приходи и неефективни
публични разходи, по-специално в образование и здравеопазване.
В понеделник в България пристигнаха експерти от всички дирекции на комисията, за да проведат първите си работни
срещи с българските власти по съдържанието на бъдещия договор, който страната трябва да подпише с ЕК. Техническите
преговори ще продължат поне до средата на следващата година, като те трябва да уточнят броя на оперативните
програми, процентът, който всяка от тях ще получи от парите, и основните условия, които България ще трябва да
изпълни след подписването на договора.
"Не очаквам да бъдат дълги и тежки преговори", заяви оптимистично министърът по еврофондовете Томислав
Дончев на пресконференция преди началото. "България има аргументи за всяко свое искане и виждане." Според него
договорът може да бъде окончателно готов до средата на следващата година.
Българската подготовка обаче може да се окаже недостатъчна, ако преговорите за европейския бюджет не стигнат до
съгласие за повишаването на бюджета на общността, каквато опасност има. Заради спорове в Брюксел, част от
българските пари за догодина вече са под въпрос (виж карето).
Сравняване на бележките
Изпратеният от ЕК документ е всъщност предложение от страна на комисията, на което България вчера е отговорила със
своето предложение. Разликите между двете са "нищожни" по думите на Дончев. Сред тези нищожни разлики влизат
например финансирането на второкласни пътища, които не водят до национални коридори, както и отпускането на пари
за историческо-културно наследство, което според министъра не е сред любимите дейности на дирекцията по
регионално развитие. "Трябва да демонстрирате как такива проекти ще допринесат за икономически ръст и работни
места", поясни Валтер Дефа, генерален директор на ГД "Регионална политика". Предстои да стават ясни още различия
между Брюксел и София, докато българското правителство проведе работните срещи по групи и формулира своите
национални приоритети, които после ще трябва да защити в окончателния договор. Дафа нарече тази първа среща
"сравняване на бележките".
Още на нея обаче пролича, че София има много да изпълни, ако иска да влезе в новия период по-добре подготвена.
Източник от Министерството на финансите твърди, че има структурен проблем с приходите. Той се вижда от бюджетния
дефицит (който се очаква да е около 1.1 млрд. лв.). Трябва да отрежем около милиард разходи, за да са адекватни на
приходите, каза още експертът от министерството. По-дългосрочно решение очевидно ще се търси след изборите, а
реформирането на отделните сектори е отговорност на ресорните министерства, допълни източникът.
В договора, който България и ЕК ще подпишат, ще има предварителни условия, на които страната ще трябва да
отговори, а основно сред тях е пълна реформа на пазара на труда, подчерта Петер Стуб Йоргенсен - директор на
дирекция "Социална пазарна икономика на страните - членки на ЕС". "Целият пазар на труда, начинът, по който
предлагаме подготовка, какъв достъп имат до този пазар изпадащите от училище - всичко трябва да бъде на място
преди програмния период. Защото после има много малко време за догонване. Така че има малко време, в което тази
работа да бъде свършена", смята Йоргенсен.
Още преди два месеца министерството по еврофондовете обяви, че България има да изготви още 3 закона, 9 стратегии и
2 национални плана до края на 2013 г., за да влезе подготвена в новия програмен период. Трябва да бъдат изменени
Законът за енергийната ефективност, Законът за водите, националният план за управление на отпадъците, а също така
да бъдат въведени нови цени във водния и железопътния сектор, където комисията счита сегашните за необосновано
ниски. На този фон надеждите на Дончев за затваряне на всички предварителни условия преди подписването на договор
изглеждат твърде оптимистични.
Битката за общите пари
Сред основните акценти, които комисията иска да постави, са жп транспортът, развитието на конкурентна среда и
помощ за малките и средните предприятия. "Вече не е достатъчно да се инвестира просто в добри проекти, фокусът вече
е към това как те допринасят за растежа", поясни Дончев, а Валтер Дефа го подкрепи, като призова да се избягват
"кърпежи". Това е в тон с новата линия, прокарвана от Германия в кохезионната политика, която залага повече на
проекти, които носят приходи и привличат частни инвестиции.
На срещата беше отказано да се коментират конкретни числа, тъй като трябва да се изчака приключването на
преговорите по общата бюджетна рамка между страните членки. Но макар България да обяви, че ще гони 17 млрд. лева
за следващия период (без националното финансиране и земеделските субсидии), това число напоследък претърпя

ревизия надолу, тъй като ЕК смята да заложи не 2.5%, а 2.36% от брутния национален доход като горна граница за
допустимата помощ на страна членка. По настоящи прогнози страната разчита като долна граница да вземе малко
повече от настоящите средства, а горната граница остава 20 млрд. лв. с националното финансиране.
√ Икономическите проблеми в ЕС връщат българите от чужбина
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/11/12/1945303_ikonomicheskite_problemi_v_es_vrushtat_bulgarit
e_ot/
Краят на годината е време за равносметка и нови планове. За актуалното състояние на пазара на труда в България
и в рамките на ЕС, за прогнозите за повишаване на безработицата догодина и за ефектите от държавните мерки
разговаряме с изпълнителния директор на Агенцията по заетостта Камелия Лозанова. Тя зае поста официално
през февруари 2012 г., но изпълнява длъжността от септември миналата година, след оттеглянето на предишния
директор Росица Стелиянова. Работи в системата на Агенцията по заетостта над 20 години.
Кои са най-работещите програми за заетост в момента и как измервате ефективността им?
- Като най-ефективни и най-търсени от работодателите и безработни или заети можем да оценим на първо място
младежките схеми по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Например стажантската програма "Ново
начало – от образование към заетост" на Агенцията по заетостта (АЗ). Този проект показва, че над 50% от младите хора,
които са преминали шестмесечния стаж при работодател по програмата, остават на работа при него или си намират
работа непосредствено след изтичането на стажа при друг работодател и не се връщат в регистрите ни.
Резултатите са същите и при националната програма "Старт на кариерата", финансирана от Националния план за
действие по заетостта. Отчетите, които правим заедно с Министерството на труда и социалната политика, сочат, че също
около половината от младежите, преминали деветмесечния стаж, остават на работа в администрациите. Това е особено
положително, тъй като, както знаете, те не си увеличават щатовете в последните години. Използва се текучеството в
самата администрация, за да бъдат задържани младежи на работа.
Отчитаме и голям ефект от схемите за обучение на възрастни. На този етап все още анализираме интереса за включване
в схемите "Аз мога" и "Аз мога повече", също и по грантовите схеми, за които агенцията вече е договарящ орган.
Наблюденията ни показват, че голяма част от хората запазват заетостта си, т.е. налице е сериозен ефект от тези схеми.
Защо според вас работодателите все още масово се въздържат да кандидатстват по програмите ви и какви мерки
предприемате, за да ги стимулирате?
- Напротив, работодателите вече станаха много активни. Техният брой непрекъснато се увеличава. Това се дължи, от
една страна, на доброто популяризиране на оперативната програма, а от друга, на това, че последните схеми, които
стартирахме, са с изключително облекчен достъп до работодателите и са подходящи за бизнеса.
От началото на годината до октомври само по национален план (закона за насърчаване на заетостта) – имаме 4646
сключени договора. По мерките на оперативната програма цифрите са огромни, особено по схема "Ново начало – от
образование към заетост" и по схема "Подкрепа за заетост". Те вляха в нашите редици работодатели, които никога не
бяха работили с агенцията. Имаме договори с общо 6899 работодатели по оперативната програма.
Агенцията по заетостта предприе и различни мерки в контекста на приоритетите, поставени от министъра на труда - да
достигнем до всеки работодател, дори най-малкия. Големите са лесни за обхващане и с тях се работи отдавна. Но
агенцията има 98 дирекции "Бюро по труда" на територията на цялата страна. Заедно с филиалите и 600 мобилни екипа
от специалисти ние покриваме близо 700 населени места. Обхващаме буквално всеки един работодател, който мъничко
дори се интересува.
Какви резултати показва работата на мобилните ви екипи, при положение че действат в региони без бизнес?
- Ефектите, които измерваме от работата на мобилните екипи, са два. Единият е, че наистина започваме да обхващаме
голям процент от обезкуражените лица. Другият ефект е, че успяваме да предложим мерки, програми и възможности за
заетост на хора в най-отдалечените кътчета на България, до които администрацията досега не беше стигала.
В малките населени места бизнесът почти не се развива. В тези райони ние най-много разчитаме на кметовете като
работодатели. Не случайно към схема "Развитие" има голям интерес от страна на кметовете. От над 50 хил. души,
работили по тази схема, 80% сме насочили към общините.
Цитирахте на семинара на КНСБ миналата седмица прогнозите, че безработицата догодина ще продължава да е
висока. При положение че взимате тези мерки, защо не се обръща все още тенденцията?
- Агенцията по заетостта не е тази, която определя икономическия профил на България, нито е тази, която инвестира в
икономиката и бизнеса на страната. Агенцията е балансьор на пазара на труда и посредник. Въпреки че ние наистина в
момента много облекчаваме българския бизнес с това, че му даваме глътка въздух – работна сила, за която той не
заплаща нищо, защото ние покриваме и заплати и осигуровки по схемите на оперативната програма.
Аз не казах нищо различно от прогнозата, която се дава и от финансовото министерство, и от Европа. Това е състоянието
на пазара на труда в целия Европейски съюз – безработицата расте. Нищо в България не се случва различно. Даже
безработицата в България съвсем не нараства с тези сериозни темпове, с които нараства в редица държави, и все още
стои на ниво малко над средното за ЕС.
От кого все пак зависи да се обърне тенденцията?
- От всички нас, разбира се. Бизнесът трябва да се адаптира към новите икономически условия, които настават в периода
вече на изход от кризата. Хората пък, търсейки нова квалификация и повишавайки уменията си, трябва да откликнат на
новите потребности на бизнеса. Държавата прави най-доброто, което може.
Имате ли наблюдения как се отразяват съкращенията в Европа на нашия пазар?
Увеличава се входящият поток от работили в чужбина безработни и в нашите бюра по труда. През деветте месеца на

2012 г. сме регистрирали 4219 човека с опит от чужбина - повече са от миналата година с над 1500 човека. Това ясно
показва кризата на пазарите в Европа.
Какво се случва с тях тук? Успяват ли да намерят работа с опита си отвън?
Използваме всички механизми за насочване на тези хора било то на първичен пазар, било по програми и мерки, както го
правим с всеки един, който е регистриран при нас. Нека имат амбицията да търсят работа и да ползват услугите на
бюрата по труда.
Опашките за "Аз мога повече" пак бяха големи. На какъв етап е идеята да има електронни услуги в АЗ, както и тази за
електронните терминали?
- Електронните терминали не са само идея. Приключи процедурата по Закона за обществените поръчки (ЗОП) и вече са
доставени 115 обществени терминала, т.нар. киоски. Те са на достъпни места в бюрата по труда, в регионалните служби
и в централната администрация на АЗ. Сега тече обществена процедура за софтуер. Ако процедурата по ЗОП приключи
успешно, проектът предстои да се финализира в началото на следващата година.
Киоските ще предоставят възможност на клиентите, регистрирани в бюрата по труда, да проверяват свободните работни
места в цялата страна, включително публикуваните на портала на Европейската служба за услуги по заетостта (EURES).
Ще се селектират подходящите работни места според профила на човека - квалификация, професионален опит,
посочените лични и социални компетентности, както и наличието на увреждане например. Терминалите ще дават и
информация кога трябва да се подпише по график безработният. Ще има възможност и да се изпращат съобщения за
подходящи програми и мерки за регистрираните.
По повод опашките по "Аз мога повече" - те могат да се обяснят с народопсихологията. Най-големите опашки бяха в
първия и в последния ден от срока. В останалите дни записването си вървеше с нормален ритъм. Отговорно заявявам, че
ние създадохме най-добрата възможна организация с човешкия ресурс и възможностите, които имахме.
√ Приходите на пенсионните дружества се повишават
http://www.capital.bg/biznes/2012/11/12/1945302_prihodite_na_pensionnite_drujestva_se_povishavat/?ref=novo24
По-високите активи на пенсионните фондове са допринесли за поредното увеличение на приходите и съответно на
печалбата на дружествата, които ги управляват. Постъпленията на осигурителните компании за първите девет месеца на
2012 г. възлизат на 86 млн. лв., което е ръст от 16.7% в сравнение със същия период на миналата година.
Те идват от такси за управление на фондовете. Отделно от това намаляват и разходите за управление на собствени
средства, с близо една трета, което също допринася значително за положителния резултат. Общо активите, които
управляват пенсионните дружества в допълнителното осигуряване към края на септември, са 5.43 млрд. лв., което е ръст
от 25.3% спрямо година по-рано.
Общият брой на осигурените лица в частните пенсионни фондове е 4.065 млн. души, което е с с 2.77% повече спрямо
година по-рано. Допълнителните задължителни частни пенсионни фондове са за родените след 31 декември 1959 г. - те
се осигуряват в универсалните, а работещите при тежки условия на труд и в професионалните. Доброволните са по
желание и в тях вноски може да прави всеки, който поиска, независимо от възрастта си.
Смяна на стратегията
Представители на пенсионните компании коментираха, че доброто представяне се дължи на доходността, идваща от
поскъпването на държавните ценни книжа и корпоративните облигации в последните месеци.
"Преструктурирането на портфейлите към по-нискорискови активи вече дава своите плодове, от друга страна, в близко
бъдеще депозитите едва ли ще могат да се ползват за спасителен пристан за парите на пенсионните фондове, тъй като
предоговарянето на високите лихви отпреди няколко месеца вече е невъзможно. Така че фондовете вече се
преориентират и търсят нови възможности", заяви Милен Марков, главен изпълнителен директор на
пенсионноосигурителна компания "Съгласие".
Отделно от това през последните месеци акциите на световните борси отбелязаха ръст, като някои дори надминаха
нивата си отпреди кризата и тези, които са запазили инвестициите си в чужди книжа, са реализирали доходност.
Стари забавени вноски
"От НАП бяха изчистени доста стари забавени вноски (част от които още от 2008 г.), което малко изкривява статистиката,
това се случва заради въвеждането на нов софтуер в приходната агенция. От друга страна, безспорно и доходността на
пенсионните фондове расте, като от началото на годината тя вече гони 8%", каза София Христова, изпълнителен
директор на пенсионно дружество "Алианц България", пред "Капитал Daily".
По малко доброволни вноски
Данните на Комисията за финансов надзор показват, че към края на септември активите на универсалните пенсионни
фондове са достигнали 4.27 млрд. лв., което е със 741 млн. лв. повече спрямо началото на годината. В същото време
влиянието на кризата продължава да се усеща - тенденцията за намаляване броя на хората, които се осигуряват в
доброволните фондове, спада.
Те са надолу с над 4 хил. души от началото на годината до 592 хил. през септември. Спадат и брутните постъпления от
осигурителните вноски в тези фондове, като към края на септември тази година те са 39.2 млн. лв., което е спад с 9.6% на
годишна база.

Вестник Сега
√ И властта призна - ръстът на пенсиите ще е двойно по-нисък от обещания
http://www.segabg.com/article.php?id=623691
След множеството експертни критики и управляващите все пак признаха, че реалното увеличение на пенсиите догодина
ще е далеч от обещаните 9.3%. Като се отчете инфлацията, ръстът ще е едва 5.9%, пише в проектобюджета на НОИ за
догодина. Освен това за втора поредна година през 2012 г. пенсиите губят от реалната си стойност - макар и само 0.2%,
сочат още изчисленията на осигурителния институт.
През 2011 г. за първи път беше отчетено обезценяване на парите за старост с 2.1% заради рестриктивната политика на
ГЕРБ и липсата на индексиране за всички пенсии от 2010 г. досега. Последното индексиране беше през 2009 г. и бе
гласувано от тройната коалиция. Тогава реалното изменение на пенсията на един пенсионер отчете ръст с 21.3%. Още
през 2010 г. обаче ръстът се стопи до едва 4%.
Средната пенсия намалява въпреки увеличението на минималния размер от 136 лв. на 145 лв. от 1 юни, с което бяха
подпомогнати около 700 000 души. Вдигането на вдовишките добавки от 1 септември 2011 г. от 20% на 26.5% от
пенсията на починалия съпруг също не успява да покрие инфлацията.
В изборната 2013 г. за първи път през мандата си ГЕРБ предвижда индексиране средно с 9.3% на всички пенсии. Това ще
стане от 1 април вместо, както е по закон, от 1 юли. Според сметките на НОИ това ще доведе до реален ръст от само 5.9%
през 2013 г. спрямо 2012 г. при прогнозна стойност на средногодишната инфлация от 2.5% догодина. Прогнозата за
инфлацията обаче обикновено е по-ниска от реалната й стойност - заради постоянния ръст на цените на основни стоки и
услуги като горива, електроенергия и др. Т.е. реално инфлацията ще е над обявените 2.5%. Като се вземе предвид този
факт, както и натрупаните загуби на парите за старост за последните 2 години, които също трябва да се компенсират,
може да се прогнозира, че ръст на пенсиите догодина въобще няма да има.
В същото време от ГЕРБ обещаваха индексиране, което да компенсира инфлацията през трите години замразяване.
Според управляващите инфлацията е била 9.8%, а решението е пенсиите да се увеличат диференцирано според
годината на отпускане. Тези до края на 2009 г. да се вдигнат с целия процент на инфлация от 9.8%, а през следващите
години да се вземат данните за предходните и така ръстът на пенсиите, отпуснати през 2012 г., ще е едва 2.2%. И
опозицията, и социалните партньори обаче искат увеличението да е с индекса на потребителските цени (реалната
инфлация), както е записано в социалния кодекс. Според калкулатора на НСИ от средата на 2009 г., когато е последната
индексация на всички пенсии, до момента този индекс е почти 13%.
Според изчисленията на НОИ през 2013 г. средната пенсия спрямо средния осигурителен доход, или т.нар. коефициент
на заместване, трябва да стигне до 59.1%. Социалният министър Тотю Младенов се похвали, че това е най-високото ниво
от 2000 г. досега. Дори през 2009 г. при индексация на пенсиите с около 20% той е бил 56.28%. Увеличението на
коефициента на заместване догодина обаче не е причина за хвалба, тъй като обяснението може да се търси в почти
замразените възнаграждения в кризата и по-слабия ръст на средния осигурителен доход, от който се събират парите за
плащанията на НОИ. Прогнозата е през 2013 г. средният осигурителен доход да стане 637.80 лв. През 2012 г. прогнозите
бяха за 622.30 лв. средно, но от началото на 2012 г. до август този показател не е достигнат в нито един месец. Най-близо
до прогнозите е бил средният доход през април - 620 лв., а средно досега е 609 лв.
В същото време НОИ отчита под 36% коефициент на заместване на средната пенсия спрямо средната работна заплата в
страната през второто тримесечие на 2012 г., за когато са последните данни. Това означава, че управляващите не успяват
да вкарат в осигуряването голяма част от доходите на българите. През 2009 г. обаче този показател е бил над 40%, което
ще рече, че тогава хората са се осигурявали върху по-голяма част от реалните си доходи.
√ Данъкът върху лихвите остава само за срочните влогове и депозити
http://www.segabg.com/article.php?id=623689
Новият данък върху доходите от лихви остава само за срочните депозити и влогове. Начислените по тях лихви след 1
януари 2013 г. ще се облагат с 10%. Разплащателните сметки и безсрочните спестовни сметки, включително детските
влогове, ще бъдат изключени от прилагането на налога.
Това предвиждат окончателните редакции на работната група в парламента по промените в данъчните закони, които ще
бъдат внесени днес за второ четене в ресорната бюджетна комисия. Комисията ще обсъди и алтернативни предложения
на опозицията за отмяна на налога или въвеждането на необлагаем минимум, но шансовете за успех не са големи.
Според първоначалния вариант на законопроекта с данък следваше да се обложат всички влогове и депозити
независимо от срочността им. Изключение бе предвидено само за разплащателните сметки. Тези прокарани без
съгласуване текстове обаче се оказаха неадекватни спрямо практиката на банките и вече съществуващата нормативна
уредба. Банките например предупредиха, че работят по наредба на БНБ, в която категорията "влогове" не съществува, а
сметките са разграничени на разплащателни, депозитни и спестовни (б.р. - и други). Някои банкови продукти пък се
оказаха хибриди между разплащателни сметки и влогове. Така след консултация с банките от финансовото
министерство започнаха да говорят за облагане единствено на срочните депозити и влогове.
Отговор на въпроса защо срочността се оказа ключова за окончателните редакции на текста и няма ли
неравнопоставеност при различните получатели на доходи от лихви няма. Според неофициални коментари една от
възможните причини е сложното администриране на данъка, ако той бъде въведен и по безсрочните сметки, при които
начисляването на лихвите обикновено се прави на ежедневна основа. Не е ясно и колко точно очаква да получи
държавата от новия данък след изключването на безсрочните сметки. По първоначални калкулации на финансовото
министерство от данъка върху лихвите се очакваха около 120 млн. лв., които трябва да закърпят сметките около

увеличението на пенсиите от 1 април. В същото време приходите от данъка няма да са ритмични, защото зависят от
изтичането на падежите. Първоначално законопроектът предвиждаше банките да привеждат на НАП удържания данък
след края на всяко тримесечие, но срокът бе съкратен до месец след месеца, за който са начислени. Между първо и
второ четене е отстранен и проблемът около декларирането на доходите от лихви по депозити. С изрични текстове те се
изключват от годишната данъчна основа и няма да се декларират пред НАП.
-------РЕДАКЦИИ
Сериозни редакции има и в закона за корпоративното подоходно облагане по линия на данъка за хазартната дейност. С
промени между първо и второ четене мнозинството вече предлага ставката за онлайн хазарта и тази за традиционния
хазарт да бъдат изравнени - 15% от общия размер на залозите. Първоначално кабинетът предложи онлайн хазартът,
който бе законово регламентиран едва през 2012 г., да се обложи с по-ниска ставка - 7%, но опозицията предупреди, че
въвеждането на две различни ставки за една и съща дейност е противозаконно. Не е ясно дали високата ставка няма да
откаже двамата подали заявления за официално лицензиране онлайн оператори.
Публикации за сивата икономика
Вестник Класа
√ Сивата икономика е намаляла, отчете Тотю Младенов
http://www.klassa.bg/news/Read/article/215705_%D0%A1%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B8%D0%BA%D0
%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0
%BB%D0%B0%2C+%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B5+%D0%A2%D0%BE%D1%82%D1%8E+%D0%9C%D0%BB
%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2+
Свиване на сивата икономика и намаляване на броя на хората, които работят без трудови договори, отчете социалният
министър Тотю Младенов в понеделник. След като миналата седмица финансовият министър Симеон Дянков заяви, че
икономиката се прави от частния сектор, сега и Тотю Младенов пренасочи най-доброто от социалната икономика към
бизнеса.
Благодарение на големите бизнес организации и контролните институции в България през последните две години
нивото на сивата икономика е намаляло със седем пункта, каза Младенов. Той е категоричен, че усилията в тази посока
ще продължат.
Хората, работещи без договори, пък са намалели с 57 процента, каза още Младенов.
„Винаги съм смятал, че бизнесът е този, който може да прави най-добрата социална политика. Държавата е тази, която
трябва да създаде условията за това", каза още социалният министър.
Вестник Новинар
√ Сивата икономика - надолу със 7 на сто
http://novinar.bg/news/sivata-ikonomika---nadolu-sas-7-na-sto_NDEwMDs5OQ==.html
Сивата икономика в България е намаляла през последните години със 7 на сто. Това съобщи министърът на труда и
социалната политика Тотю Младенов. Броят на работещите без трудови договори пък е по-малко с 57 на сто за 2011 г.
спрямо 2008 г., допълни той.
По думите му около 70 на сто от икономическите дейности в страната и синдикатите по браншове са договорили
минималните осигурителните прагове. По този начин едновременно се помага и на служителите, и на бизнеса да се
справи с нелоялната конкуренция, обясни социалният министър. Той изтъкна, че все повече компании инвестират в
подобряване на условията на труд и на квалификацията на служителите си.
Увеличават се и фирмите, които назначават повече млади хора, подчерта Младенов. „България пое по един добър път,
който ще ни доведе до добри резултати”, допълни Плевнелиев. Правосъдният министър Диана Ковачева допълни, че
следващата година се предвижда в парламента да се внесе за обсъждане въпросът за електронното правосъдие.
Вестник Монитор
√ Работниците на черно намалели наполовина
http://www.monitor.bg/article?id=362035
Броят на работещите без трудов договор са намалели наполовина за последните три години. Това заяви социалният
министър Тотю Младенов на международна конференция за бизнес етиката вчера. През последните 2 години сивата
икономика е намаляла със 7 пункта, отчете още Младенов. Резултатите били вследствие от съвместните проверки на
работодатели, които правят експертите на Инспекцията по труда и Агенцията за приходите.
Бизнесът у нас инвестира все повече в безопасния труд, похвали се още социалният министър. Досега 239 предприятия
получиха европари, за да обезопасят машините и да осигурят лични предпазни средства за служителите си. Все повече
шефове наемат и младежи без опит по схемата “Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за
стаж”. Половината от завършилите програмата остават на работа при същия работодател, а останалите намират по-лесно
препитание, сочат данни на Министерството на труда и социалната политика. 50 на сто от преминалите обучение в
българо-германските центрове също намират работа. Над 700 хиляди българи пък са се възползвали от програмата
“Развитие на човешките ресурси”. “Съдбите на тези хора са се променили след това”, обясни социалният министър.

news.bg
√ 57 % спад на работещите без трудови договори
http://news.ibox.bg/news/id_280472517
Сивата икономика е намаляла със 7 пункта, а с 57 % е намалял броят на работещите без трудови договори през
миналата година в сравнение с 2008 г., изтъкна социалният министър Тотю Младенов пред участниците
вМеждународната конференция, посветена на бизнес етиката, провеждаща се в София.
Той подчерта, че тази година 70% от икономическите дейности са с договорени минимални осигурителни прагове от
бизнеса и синдикатите. Младенов посочи тези данни в подкрепа на твърдението си, че провежданите политики в
страната в последните години подкрепят лоялния бизнес.
Той призова медиите да показват добрите примери. Според него бизнесът е този, който може да прави най-добрата
социална политика, а държавата трябва да създава условия за това.
Младенов изтъкна възможностите на оперативните програми към социалното министерство и тази за
конкурентоспособността към икономическото министерство.
Той изтъкна и съвместната дейност с образователното министерство за усвояване на парите от Европейския социален
фонд. Младенов посочи, че за последните три години над 700 хиляди души са се възползвали от тези възможности.
Правосъдният министър Диана Ковачева изтъкна важността на обединяването на усилията на държавни институции,
неправителствения сектор и бизнеса и заяви, че етиката в бизнеса е не само позната, а е утвърдена ценност. Тя добави,
че етичните стандарти са преди всичко въпрос на отстояване.
„Както не може да построи мост само от едната страна, така е и с етиката в бизнеса", отбеляза тя и подчерта, че
присъствието в конференцията на президента и двама министри показва, че институциите подават ръка на бизнеса.
„Нека бизнесът я поеме", допълни Ковачева.
Тя съобщи, че в началото на годината ще бъде внесен в парламента пакет законодателни промени, касаещи въпроса за
електронното правосъдие и уточни, че те предвиждат до три години хартията да изчезне от административното и
гражданското право и така правосъдието да стане по-прозрачно, бързо и ефективно.
Ковачева съобщи още, че от 1 декември стартира възможността във всеки момент, когато стане промяна на статута в
данните на Агенцията по вписванията, собственикът на фирмата да получава смс. Така ще бъдат предотвратени опитите
за кражби на фирми, подчерта още правосъдният министър.
В конференцията участваха, освен държавници и бизнесмени, и посланиците на САЩ, Германия и Австрия.

