Асоциация на индустриалния капитал в България
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√ Пресконференция по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика” в Ямбол
http://www.mypr.bg/news/politician/Preskonferentsiya-po-proekt-Ogranichavane-i-preventsiya-na-neformalnata-ikonomika-vYambol-4631/
Ръководството на Асоциация на индустриалния капитал – най-представителната организация на работодателите в
България ще проведе пресконференция на 21.11.2012 г. от 13.30 ч. Конферентна зала, хотел “Кабиле” - гр. Ямбол. В
пресконференцията ще вземе участие заместник-председателят на УС на АИКБ – г-н Румен Радев.
Очаква се дискусията как да бъде ефективно ограничен сивия сектор, който, особено в условията на продължаваща
икономическа криза изкривява конкурентната среда, ощетява бюджетните системи и краде от легалния бизнес.
По време на пресконференцията ще бъдат представени резултатите от социологическите проучвания по проект
“Ограничаване и превенция на неформалната икономика”. Това са резултати от оценките на ефекта на мерките, които
правителството прие през последните три години за ограничаване на неформалната икономика. Ще узнаете и какви са
възможностите да се включите в борбата с неформалната икономика и да следите напредъка й на уебсайта на проекта –
www.ikonomikanasvetlo.bg. Ще имате възможност да се информирате как са се променили нагласите и оценките спрямо
отделните проявления на сивата икономика.
Пресконференцията се провежда в рамките на проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”,
изпълняван от Асоциацията на индустриалния капитал в България в партньорство с Конфедерация на независимите
синдикати в България, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от
Европейския социален фонд на Европейския съюз и Република България.
ngobg.info
√ Дискусия на тема "Как да спрем сивата икономика да краде от нашите пари?" - гр.Ямбол
http://www.ngobg.info/bg/messages/6226-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B4%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC-%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-%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B5.html
Дата: 21.11.2012г.
Място : гр.Ямбол, конферентна зала, хотел "Кабиле"
13:30ч.-14:00ч. -Пресконференция за журналисти / Кафе и регистрация на участниците
14:00-14:30- Откриване, представяне на Асоциация на индустриалния капитал в България и възможностите, които
предлага в подкрепа на бизнеса в България
14:30ч.-14:45ч. - Представяне на резултатите от социологическите проучвания по проект "Ограничаване и превенция на
неформалната икономика"
14:45ч.-15:00ч. - Потенциални мерки за ограничаване и превенция на неформалната икономика
15:00ч.-16:00ч. - Дискусия
focus-news.net
√ Акценти в предаването „Денят Он Ер” по „България Он Ер”
http://www.focus-news.net/?id=n1719910
Днес в „Денят On Аir с Веселин Дремджиев" по радио и телевизия „България Он Ер”, 19.30 ч.:
- България и Полша, чрез изказвания на министър Дянков и на президента Комаровски дадоха ясен сигнал, че обмислят
влизането си в Еврозоната през следващите няколко години. В замяна на това и на приемането на банковия съюз и
единния банков надзор, София и Варшава настояват страните, включително и тези извън еврозоната, да имат право на
глас в банковия съюз и достъп до спасителния фонд. Коментар на еволюцията на българската позиция от бившата
финансова министърка проф. Христина Вучева
- Асоциацията на европейските търговско-промишлени палати представи по-скоро песимистичните прогнози на
европейските фирми, докато българските имат по-скоро положителни нагласи за бизнес климата през 2013 година.
Същевременно Германо-българската индустриално търговска камара обобщи, че кризата може да се е отразила
негативно върху германските инвестиции в България, но българският износ нараства. Анализ на Румен Радев, заместникпредседател на Асоциацията на индустриалния капитал

- Муудис понижи кредитния рейтинг на Франция, като й отне престижните ААА. Това става след като през пролетта
същото направи S&P. Засега пазарите и финансовият министър Пиер Московоси реагират по-скоро хладнокръвно, но ако
и последният от голямата тройка рейтингови агенции - Фич се присъедини към тази оценка, не е изключено Франция да
види доходността на нейния суверенен дълг да започне да расте от завидните засега 2%. Залогът е в изпълнението на
програмата на правителството за повишаване на конкурентоспособността на Франция, както ще ни каже пряко от Париж
Любомир Роглев
- Министрите на Еврогрупата обсъждат няколко важни проблема, като един от тях, по традиция е Гърция. Става въпрос
не само за отпускането на нов транш финансиране за Атина, но и бъдещето на огромния дълг на страната. Все по-често
се появяват съобщения за възможно обратно изкупуване от Гърция на нейния дълг, но срещу 25% от стойността на
облигациите - анализ в пазарните минути с Владимир Сиркаров
- СДС пое топката от Бойко Борисов и днес номинира бившия президент Петър Стоянов за конституционен съдия. Колко
пластове има в това предложение и в тази номинация - пряко Емил Кабаиванов, председател на СДС
Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Класа
√ До пет години България може да влезе в еврозоната
http://www.klassa.bg/news/Read/article/216569_%D0%94%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%82+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0
%B8%D0%BD%D0%B8+%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%
B5+%D0%B4%D0%B0+%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B5+%D0%B2+%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0
%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0
България замрази кандидатурата си за присъединяване към еврозоната, но е възможно страната да се присъедини към
нея в рамките на пет години, ако валутният блок реализира допълнителен напредък. Мястото на България несъмнено е в
единната валута, твърди в интервю за в. The Times вицепремиерът и финансов министър Симеон Дянков. Според него
всички членове на европейския банков съюз трябва да получат равен статут за гласуване, за да се избегнат деформации
във финансовия сектор, Симеон Дянков похвали стъпките на еврозоната към единен банков надзорен орган и
създаването на фискален пакт и заяви, че „несъмнено" те направиха единната валута и Европа като цяло по-стабилни.
Въпреки това той е на мнение, че гласовете на държавите, които не членуват в еврозоната, трябва да са подходящо
представени в спорния единен банков надзорен орган, който ще се намира в Европейската централна банка. Естествена
последица е тези държави членки на банковия съюз също да имат достъп до спасителния фонд на еврозоната по време
на банкови кризи, заяви той.
В понеделник Кипър, който е ротационен председател на ЕС, разпространи нов проект на комплект от предложения за
банковия съюз, чиято цел е да даде старт на прекъснатите преговори. Голяма част от развиващия се европейски банков
сектор се притежава от лидери на еврозоната, което означава, че те ще бъдат дълбоко засегнати от плановете за единен
надзорен орган, независимо дали ще се присъединят към банковия съюз.
Първоначалните предложения на ЕС бяха критикувани за това, че не дават достъп на държавите, които не членуват в
еврозоната, до спасителния фонд на зоната - Европейския механизъм за стабилност (ЕМС) - дори и банките им да
подлежат на диктата на единния надзорен орган. ЕБВР, която беше създадена, за да кредитира страните от бившия
Източен блок, призова да се позволи на държавите, които не членуват в еврозоната, да се включат в ЕМС, ако се включат
и в механизма за единен надзор.
Идеята на банковия съюз е да се прекъсне порочния кръг между държавния дълг и банковите системи на европейските
държави, който заплашва да разруши единния валутен съюз.
„Ако ще има единен банков надзорен орган в ЕЦБ или в институции, свързана с ЕЦБ, което именно се обсъжда, всеки
следва да има право на глас", заяви г-н Дянков по време на посещение в Лондон. „Държавите, които не членуват в
Еврогрупата трябва да седят на масата като равни ... Ако имате равно право на глас, не трябва ли да имате и достъп до
ЕМС? Считам, че това ще бъде естествена стъпка."
Министър Дянков заяви, че понастоящем неговата страна не се стреми към членство в еврозоната, тъй като се прави
оценка на опитите за подобряване на управлението на еврозоната. България е обезпокоена от предложението на
Франция за обща данъчна политика, заяви министър Дянков и допълни, че е твърдо решен да защити режима на
изключително ниски данъци в България.
Също така той подкрепи твърдия подход на Великобритания към преговорите за бюджета на ЕС и заяви: „Ако всяка
страна се опитва да консолидира (публичните си финанси), ЕС също трябва да намери начини за консолидация".
Предвид това, че валутният курс в България е фиксиран към еврото, страната ще се присъедини към единната валута в
случай, че има напредък по механизми като Банковия съюз и ако регионът осъществи реформи, с които да преодолее
липсата на конкуретноспособност, смята той.
Германия се стреми да получи по-силно влияние вътре в единния надзорен орган, което да отразява нейния по-силно
развит банков сектор и по-големия фискален риск, който ще поеме при една бъдеща криза. Тя също така иска да запази
надзора върху по-малките германски кредитори, а не на ЕЦБ да бъдат предоставени правомощия над всичките 6 000
банки в еврозоната. Великобритания няма да се присъедини към Банковия съюз, но се опитва да запази своето влияние
в Европейския банков орган, пояснява вестникът.

Вестник Капитал Daily
√ Компаниите са с по-лоши очаквания за 2013 г.
http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2012/11/20/1951538_kompaniite_sa_s_po-loshi_ochakvaniia_za_2013_g/
Кризата за българския бизнес не само не е отминала, но и ще продължи през следващата година. Надеждите на
фирмите, че през 2012 г. дестабилизацията ще бъде преодоляна, не се оправдаха и прогнозите им за догодина са доста
по-реалистични. Това показват резултатите от Европейския икономически преглед за 2013 г. на Асоциацията на
европейските търговско-промишлени палати Eurochambers, който проследява очакванията на компаниите в 26
европейски страни, включително и България. Данните за страната бяха представени от Българската търговскопромишлена палата (БТПП).
Прогнозата на българските фирми за догодина обаче все пак е за ръст, макар и доста по-малък от миналогодишния. Не
така стоят нещата в част от Европа, където бизнес доверието достига най-ниската си стойност за последните 20 години
откакто се провежда анкетата на Eurochambers. Компаниите в две трети от страните очакват 2013 г. да бъде по-лоша от
2012 г. Особено негативни са нагласите в Кипър, а за първи път от 2009 г. насам песимистични са настроенията и в
Германия и Естония.
Има обаче и оптимисти. Турският бизнес например като цяло е положително настроен за развитието си през следващата
година, а географската близост и множеството турски инвеститори в страната може да помогнат и на българската
икономика, смятат икономистите на БТПП.
Охлаждане на ентусиазма
Като цяло българските фирми са оптимистично настроени за бизнес климата през 2013 г., като заемат осмо място сред
страните, участвали в анкетата. Въпреки това делът на компаниите, които имат положителни очаквания за догодина, е
само с 16% по-голям от този на песимистите. Тази балансова стойност е едва една трета от числото, което беше отчетено
в анкетата през 2011 г. по отношение на нагласите за текущата година. "Сега фирмите гледат по-реалистично и затова
резултатът като цяло е по-балансиран", коментира председателят на управителния съвет на БТПП Цветан Симеонов. По
думите му доста по-малко компании от обичайното са се оказали прави в очакванията си за ръст по някои от
показателите за 2012 г. и затова сега са по-въздържани в прогнозите си за догодина. "Трябва да се отчете и това, че
предишното проучване се проведе, преди да започнат сериозните проблеми в Гърция, и затова резултатите тогава бяха
по-положителни", добави експертът на БТПП Олга Чугунска.
Важна роля играе и фактът, че в страните, които са основни търговски партньори на България, очакванията не са много
високи. "Затова не можем да разчитаме тласъкът за българската икономика да дойде от ЕС и трябва да развиваме трети
пазари", посочи Симеонов. Според работодателите, за да се обърне негативната тенденция, от ключово значение е да се
заложи на по-ефективна администрация за сметка на намаляване на разходите и тежестта за фирмите.
Слаби очаквания за продажбите
Наполовина по-слаби са очакванията на българския бизнес за продажбите догодина. На фона на петте държави обаче,
които като цяло очакват понижение (Кипър, Словения, Испания, Чехия и Унгария), повечето фирми у нас все пак
прогнозират ръст на оборотите. Така по този показател България се нарежда на десето място сред анкетираните страни.
По-малко от една трета от миналогодишните фирми обаче разчитат увеличението да дойде от продажбите в страната.
"Производителите си дават сметка, че потребителите все още предпочитат да пестят пари, да отлагат разходи.
Спестяванията продължават да нарастват, макар и не с такива темпове като преди", каза Симеонов. За почти половината
от фирмите пък (49%) 2013-а ще бъде година на стагнацията.
По експортни прогнози българските предприятия се нареждат едва на 13-о място в Европа и заедно с полските отчитат
най-значителния спад спрямо миналата година. Според експертите на БТПП обаче този път ЕС има свръхочаквания.
"Няма причина за толкова оптимистични прогнози в Европа", смята Цветан Симеонов. По думите му европейските стоки
са все още скъпи и затова неконкурентни. На този фон България има малко по-добри шансове от другите страни в ЕС да
заложи на продажбите в чужбина.
(Не)реалистично за заетостта
Само с 3.3% повече са фирмите, които прогнозират увеличение на работните места догодина, от тези, които предвиждат
съкращения. Понижението на този показател е особено впечатляващо на фона на миналогодишните резултати, когато
превесът беше близо седем пъти по-голям. И макар че България влиза в десетката на най-оптимистичните прогнози в
Европа, това не се дължи на обективни фактори, а на много по-негативните очаквания в другите страни. Общо десет от
анкетираните 26 държави очакват спад на заетостта.
Според експертите на БТПП обаче дори и тази прогноза за България е малко оптимистична. Причината е, че
увеличението на минималната работна заплата винаги досега е водело до увеличение на безработицата, особено в
нискоквалифицираните сегменти. "Не очакваме и сега това да ни отмине", каза Симеонов. По думите му компаниите
вероятно разчитат на увеличените суми по европейските програми, които се реализират през Министерството на труда и
социалната политика, и на базата на тези стимули някои фирми очакват да увеличат заетостта.
Инвестиционен вакуум
Пет пъти по-малък е превесът на фирмите, които прогнозират ръст на инвестициите през 2013 г. спрямо
миналогодишните резултати, показват още данните от анкетата. От една страна, намалява делът на компаниите, които
предвиждат да увеличат капиталовложенията си. От друга, нараства броят на предприятията, които прогнозират спад.
"Очевидно заради очакваните загуби те няма да могат да запазят инвестициите и ще трябва да направят регрес", посочи
Симеонов.
Има обаче възможности за развитие, смятат от БТПП. Нараства интересът към България от страна на Гърция, инвестиции

може да дойдат и от арабския свят и Япония, резерви има също в Китай, Индия и Узбекистан. "Бизнесът не предвижда
Европа да тръгне напред през 2013 г., затова България не трябва да разчита само на ЕС, а да се насочи към трети страни",
подчерта Цветан Симеонов.
√ Затвор за укриването на осигуровки
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/11/20/1951573_zatvor_za_ukrivaneto_na_osigurovki/
Дългогодишното настояване на синдикатите да се криминализира неплащането на осигуровки е на път да се осъществи,
само че в по-различен вариант. Депутати от ГЕРБ предлагат затвор, но за укриването на осигурителни задължения над 3
хил. лв. Текстовете са внесени като промени в преходните и заключителни разпоредби към бюджета за 2013 г. и ще се
гласуват при разглеждането му на второ четене, твърдят източници на "Капитал Daily".
Кой е заплашен
За укриване (и последващо неплащане) на осигуровки ще се счита наемането на работа без договор, осигуряването
върху доход, по-нисък от реалния, укриване на данни в декларациите пред Националната агенция за приходите (НАП),
фалшифицирането и унищожаването на счетоводни документи.
Текстовете определят като "осигурителни вноски в големи размери" сумата от 3 хил. лв. и за избягване на плащането им
ще се предвижда затвор от една до шест години и глоба до 2 хил. лв. Прагът за осигуровки в особено големи размери е
12 хил. лв., като за укриването им се предвижда затвор от три до осем години и конфискация на част или дори цялото
имущество на виновния.
Наказанието за укриване на осигуровки в големи размери може да се намали до затвор от две години и глоба в размер
на 500 лв., ако укритите вноски се внесат до приключване на следствието. За укрити задължения в особено големи
размери също се предвижда намаляване на наказанието, ако задълженията се внесат, преди производството да
приключи. Тогава санкцията е до три години и глоба от хиляда лева.
С текстовете се правят поправки в Наказателния кодекс. От тях обаче не става ясно кой ще носи наказателната
отговорност за укритите осигуровки - управителят на съответната фирма или счетоводителят й и т.н. Работниците се
освобождават от наказателна отговорност. Не се предвиждат по-строги санкции от сега действащите и за компаниите,
които съвестно декларират задълженията си към осигурителните институции, но не ги внасят в срок поради влошено
финансово състояние.
Източник от Министерството на финансите коментира, че управляващите подкрепят идеята и са били информирани за
подготвянето на такива текстове от председателя на бюджетната комисия Менда Стоянова.
Бизнесът е против
Представителите на частния сектор обаче разкритикуваха идеята и призоваха за реформи и създаването на
благоприятна бизнес среда.
Изпълнителният председател на Българската стопанска камара Божидар Данев, коментира, че това е популистка мярка,
защото същата наказателна отговорност може да се вмени на длъжностните лица и по сега действащото
законодателство, а новите текстове са само симулация на дейност.
"Не укриването на осигуровки е разпространено. Разпространено е неплащането на вече декларирани задължения. А
плащането се бави заради липса на средства, често заради неплащане от страна на държавата или заради
невъзстановяване на ДДС", твърди Данев.
Десислава Николова, старши икономист в Института за пазарна икономика, пък коментира, че това е отрицателен
стимул, който може да свие икономическата активност, а не да изкара сегменти от сивата икономика на светло.
"Има дейности и области, в които хората са благодарни, че имат работа и средство да оцелеят, дори и работейки в сивия
сектор. Това е начин за справяне с кризата и рестрикциите, които правителството подготвя, може да предизвикат
увеличаване на безработицата", коментира тя.
Според нея по-удачно е държавата да реформира пенсионната система и осигуровките да се превеждат по лични
партиди, при което хората сами ще знаят за какво се удържат тези средства. Да се остави размерът на пенсиите да
зависи само от благосклонността на политиците обаче според Николова действа демотивиращо за хората да се
осигуряват и увеличава склонността им да работят в сивия сектор.
Вестник Стандарт
√ До 2 седмици решават за коледните пенсии
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2012-11-21&article=432033
До две седмици ще стане ясно дали пенсионерите ще получат бонуси към пенсиите си за Коледа. Това е така, защото
тогава излизат бюджетните данни за месец ноември, които ще покажат има ли излишък в хазната. Това каза
вицепремиерът и финансов министър Симеон Дянков пред БНТ. "Ако до ноември комулативно за годината имаме
излишък в бюджета - тогава какъвто излишък имаме, социалният министър Тотю Младенов може да мисли как да го
разпределим. Това ще е много трудно, просто защото обстановката навсякъде из Европа е все още сложна", каза
Дянков. Така коледни бонуси за пенсионерите ще има само в случаи на излишък в бюджета. Вицепремиерът отново
отбеляза, че лично той не е привърженик на подобни коледни добавки, тъй като бюджетът трябва да се изпълнява така,
както е заложен. "Дефицитът за тази година ще бъде около 1%, което е по-ниско от заложените 1,3%", добави Дянков.

Вестник Преса
√ Дянков: Европейски заплати у нас след 10 години
http://pressadaily.bg/publication/6198-%D0%94%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2:%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4-10-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8/
"Здравеопазването е най-нереформираният сектор в България. От 2009 г. увеличаваме парите със 700 млн. лв. на
година. Трябва да си зададем въпроса: “Срещу тези пари какво получихме, по - радостни ли сме, по - доволни ли сме?".
Така вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков коментира пред Нова тв искането на Българския лекарски
съюз и пациентските организации премиерът Бойко Борисов да го уволни, тъй като бил вреден за здравето на
българина. Лекарите твърдяха, позовавайки се на становище на Конституционния съд, че Симеон Дянков е взел над 1
млрд. лв. от здравните вноски на българите и ги е използвал за други държавни плащания.
Финансовият министър не отговори на въпроса дали наистина е пренасочвал средства от НЗОК, но отново заяви, че
Министерство на здравеопазването и неправителствените организации трябва да направят реформата в сектора. Той
даде пример с Министерство на културата и Вежди Рашидов. "Аз съм ресорен вицепремиер и за този сектор. Идва при
мен Рашидов и ми казва: “Трябват ми пари! А аз му казвам за какво няма да му дам пари. След време той идва пак и
казва: Ще се боря с чалгата, ще увелича с 40% посещенията в театрите", и го прави, а аз му давам пари", разказа Дянков.
На въпрос дали стигат 8 евро месечно за здравното осигуряване на едно дете в България,финансовият министър
отговори, че не стигат и е готов да даде повече пари, но при условие, че има реформи. Той обясни, че още не си е смятал
пенсията, защото му остават около 22 - 23 години да работи. Дянков обаче изчисли, ако сега трябва да се пенсионира ще
получава около 700 лв. пенсия, защото неговият нетен доход е 2701 лв.
Относно това дали ще има коледни добавки за пенсионери, вицепремиерът заяви, че това не е сигурно още и
припомни отново, че не е техен привърженик. Той поясни, че ако има пари, за което ще стане ясно около 7 - 8 декември,
те ще бъдат дадени на министерството на Тотю Младенов и те сами ще определят кои пенсионери ще получат пари за
Коледа. "Доста време ще е нужно на България да стигне средната заплата в Европейския съюз, която е 900 евро", заяви
министърът на финансите. За сравнение средната заплата в България е около 800 лв. "Около 10 - 12 години ще е нужно
на България, за да стигне до стандарта, който е наложен в другите страни от Европейския съюз“, поясни той. "Можем да
мечтаем, че много бързо ще стигнем германците, но това няма как да стане", каза той и добави: "„Това е така, защото
десетилетия наред сме козирували пред СССР, докато други държави са се развивали".
Симеон Дянков коментира и това как едно четиричленно семейство може да живее с 620 лв."Разбирам, че е доста
трудно да се живее с такъв бюджет, но не може веднага да забогатеем, трябва време", отново каза той. От думите му
обаче стана ясно, че неговото семейство е немислимо да живее с толкова средства на месец. "Само наемът ми е около
1000 лв., а около 500 лв. е токът и водата, така че над половината ми заплата отива за разходи", каза той. Дянков съобщи
също така, че се строят много детски градини, за да може майките да се връщат на работа след 1 - та година на детето.
Според него обаче това не оправя проблема с ниските майчински, но така вече нямало да липсват места за децата в
градините. Той информира, че доста често жените се оплакват от това и се оправдават с него, че остават в къщи и не
могат да се върнат на работа.
Относно предстоящия вот на недоверие към управлението на ГЕРБ Симеон Дянков заяви, че той няма да е успешен и
няма да доведе до някакви положителни резултати за опозицията. Спадът на доверието към ГЕРБ той коментира така:
"Социолозите също грешат. Аз съм убеден, че ГЕРБ ще има отново голяма победа, защото всеки един може да застане
до нещо и да каже - "аз го направих", а предишните управляващи не могат да се похвалят с това", заяви министърът.
Дянков сподели и колко килограма е бил, когато е поел поста на финансов министър и колко е сега. Той определи
темата като "болна". "Около 75 кг бях, когато поех поста, стигнах в началото на тази пролет 90 кг, а сега съм 84 кг", заяви
вицепремиерът.
Вестник Труд
√ 100% скок на младите безработни
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1642455
Два пъти повече са станали безработните младежи (до 29 г.) в България за последните 4 години на икономическа криза.
През октомври 2008 г., когато у нас започнаха първите масови съкращения, те са били 37 529 души. Сега са 73 921 ръстът е почти 100%. Темпът е по-сериозен от общото увеличение на всички безработни в кризата, което е с 61%.
Данните са на Агенцията по заетостта и отчитат само записалите се в бюрата по труда. Според Националния
статистически институт, който брои и хората без регистрация, към юни т.г. безработните млади са повече - 124 500.
Основната причина е, че в кризата фирмите запазват най-опитните и квалифицирани служители.
Друг проблем е, че в повечето случаи професионалната подготовка на младежите не отговаря на изискванията на
бизнеса, а във времена на икономически трудности работодателите гледат да спестят разходи за обучение, обясняват
специалисти по човешки ресурси.
Високата безработица сред младите е проблем в целия свят. Данните на Евростат обаче показват, че България е на 4-то
място сред страните в Европейския съюз, в които тя набира скорост най-застрашително. Пазарът на труда се влошава побързо единствено в затъналите във външни дългове Испания, Гърция и Кипър.

Според европейската статистика през септември т.г. почти всеки трети българин под 25 г. търси работа, но без успех.
Същевременно броят на заетите в тази възрастова група е намалял от 274 000 на 170 000 за последните 4 г.
Според Международната организация на труда дълговата криза в редица развити европейски икономики ще забави
възстановяването по целия свят. Заради това младежката безработица ще остане висока поне до 2016 г., смятат
експертите. Върху проблема акцентира вчера и вицепремиерът Симеон Дянков.
Пред БНТ той заяви, че високата безработица е основното, "срещу което трябва да се борим". Зам.-министърката на
труда Зорница Русинова коментира, че до края на година 10 000 младежи ще започнат работа, а през 2013 г.
ведомството ще инвестира 450 млн. лв. в програми за обучение и заетост.
Вестник Сега
√ Според Дянков народът и най-вече пенсионерите благоденстват при ГЕРБ
http://www.segabg.com/article.php?id=624681
Няколко месеца преди изборите за нов парламент финансовият министър Симеон Дянков направи констатацията, че при
ГЕРБ българите живеят далеч по-добре, отколкото при социалистите, въпреки че не им се вярва. Сравненията, които
използва за фон на равносметката, бяха изпадналата във фактически фалит Гърция и разходите на правителството на
тройната коалиция в жизнено важни сфери като здравната и пенсионната.
Вицепремиерът стигна до парадоксалното заключение, че най-облагодетелствани са пенсионерите. За тях ГЕРБ ще
отпусне над 9 млрд. лв. повече от предишния кабинет. "Със 147% повече ние даваме за пенсии, отколкото предишното
правителство", обяви Дянков пред БНТ. Но пропусна да спомене, че според отчета на НОИ за 2011 г. за първи път,
откакто има подобна статистика, пенсиите са загубили 2.1% от покупателната си способност, а за т.г. се очаква хората от
третата възраст отново да обеднеят, макар и символично, с 0.2%, и то след вдигане на вдовишката добавка и на
минималната пенсия.
Дянков пресметна, че само в проектобюджета за 2013 г. ръстът на парите за пенсии е с около 1.2 млрд. лв. повече. Не
става ясно откъде идва това увеличение, тъй като за т.г. се очаква разходите да са към 7.24 млрд. лв., а за догодина са
предвидени към 7.9 млрд. лв., или с едва около 660 млн. лв. повече. Финансовият министър не даде големи надежди за
коледна добавка към пенсиите. "Знаете, че аз не съм привърженик на тази идея, смятам, че каквото е записано в закона
и като заплати, и като пенсии, това трябва да се прави. Ако до ноември комулативно имаме излишък в бюджета, тогава
какъвто излишък имаме министър Тотю Младенов може да измисли как да го разпредели. Но това ще е много трудно,
защото обстановката в Европа все още е сложна", заключи Дянков. И допълни, че "в социалната сфера това правителство
дава много, и то в период на световна и особено европейска икономическа криза". При замразени четвърта година
социални плащания обаче разходите растат единствено заради повечето бедни.
За да покаже колко се е подобрил животът у нас, Дянков използва данни на Евростат и сравни родните доходи с тези в
съсипаната Гърция. "Те показват, че само в периода 2009 г. до 2012 г. от 41% среден доход в България спрямо гръцкия, в
смисъл гърците, ако получават 100 евро средно, за българите през 2009 г. са били 41 евро, до края на 2013 г. ще бъде
61%", обясни Дянков. Все пак той призна, че причината за стопяване на разликите с гърците се крие повече в тяхното
рязко изоставане и по-малко в напредването на България.
Вицепремиерът пак припомни, че това правителство е дало 3 млрд. лв. повече за здравеопазване от управлението на
тройната коалиция. Само за 2013 г., за която са предвидени 2.765 млн. лв., ръстът е със 700 млн. лв. повече от 2012 г.
Дянков обаче удобно пропуска да спомене, че по време на кабинета "Станишев" вноската бе по-ниска - 6 вместо 8%. Той
твърди, че прибраният в края на 2010 г. голям резерв на касата от 1.4 млрд. лв., който бе натрупан за правене на
реформи, не е изхарчен, парите не са преразпределени за други цели, а си стоят във фискалния резерв на държавата.
"Те, повечето българи едва ли смятат, че живеят по-добре, но данните са, че живеят по-добре", е убеден Симеон
Дянков.
-------ВИНА
Срещу обвиненията, че и след увеличението на най-високата пенсия у нас от 700 лв. на 770 лв. тя пак ще е по-ниска от
най-ниската гръцка, Симеон Дянков използва традиционното за ГЕРБ оправдание - комунистите. Той цитира изследване
на "Отворено общество", че в края на 2008 г. съотношението между средната пенсия в Гърция и у нас е било 6:1, а сега е
3:1. "Хората винаги казват - защо е така, в пропадналата държава до нас - Гърция, пак получават по-високи пенсии?
Отговорът е, защото те не са имали 60 г. комунизъм, не са вървели назад. 1944 г. България средно е по-богата от Гърция.
Кога ние отиваме много назад от тях? Отиваме 70-80-те години", подходи исторически вицепремиерът.

