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√ Икономическият и социален съвет организира Международна конференция за кооперациите и развитието на 
социалната икономика 
http://www.focus-news.net/?id=n1723384 
Международна конференция на тема „Ролята на кооперациите за развитието на социалната икономика” ще се проведе 
на 4 декември от 10.30 часа в зала „Роял 3” на хотел „Шератон”, съобщиха организаторите от Икономическия и социален 
съвет (ИСС). Конференцията се провежда в годината, обявена от ООН за Международна година на кооперациите и в 
контекста на наскоро приетата Национална концепция за социална икономика. 
Социалната икономика е ключов елемент на Европейския социален модел, а кооперациите като субекти на социалната 
икономика, са доказали своя принос за социалното и икономическо развитие, особен по време на криза. 
С тази конференция гражданското общество си поставя за цел в един широк европейски дебат да се обобщят 
необходимите действия и политики за развитие на социалната икономика на европейско и национално ниво, в 
контекста на Стратегия "Европа 2020".  
Председателят на Народното събрание Цецка Цачева ще открие международната конференция, а с приветствие към 
участниците ще се обърнат Етиен Флимлин – Съпрезидент на „Кооперативна Европа – Европейски регион на 
Международния кооперативен алианс“ и Лука Жайер – Президент на Група 3 на Европейския икономически и социален 
комитет (ЕИСК). 
Официален гост и участник в конференцията е министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов, който ще 
поднесе приветствие към участниците. Модератор на конференцията е заместник-председателят на ИСС Васил Велев. 
Участието си в този международен форума са потвърдили членове на ИСС, членове на ЕИСК, представители 
„Кооперативна Европа”, на български кооперативни организации, на българския парламент и правителство, учени и 
експерти. 
Министерството на труда и социалната политика ще представи Националната концепция за социална икономика на 
България. Основни изказвания в конференцията ще направят Председателят на ИСС проф. Лалко Дулевски, Клаус 
Нидерландер, директор на „Кооперативна Европа – Европейски регион на Международния кооперативен алианс“ и 
Бисер Славков, представител на кооперативните организации в България. В рамките на дискусията, български 
кооперации ще представят добри практики от дейността си. 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ Заплатите и задлъжнялостта остават под лупата на Брюксел 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/11/29/1958298_zaplatite_i_zadlujnialostta_ostavat_pod_lupata_na
/ 
Висока външна задлъжнялост и силен ръст на доходите – това са основните макроикономически дисбаланси в България 
според Европейската комисия и нейните експерти препоръчват задълбоченото им проучване. 
Сигналът не е първи по рода си – в края на миналата година също бяха констатирани дисбаланси в българската 
икономика. Тогава Брюксел считаше за проблемни четири области като междувременно страната постигна номинално 
подобрение по показателите за задлъжнялост на частния сектор и дефицит по текущата сметка. 
През следващите месеци правителството ще трябва да обясни на Европейската комисия как ще коригира дисбалансите 
или че те са неизбежни за държава като България, която догонва Западна Европа по жизнен стандарт. 
Предизвикателството ще е да се докаже, че покачването на доходите ще се постига с устойчив икономически растеж, а 
не с трупане на дългове и раздуването на балони в отделни сектори на икономиката. 
Защо ни наблюдават 
Според критериите на механизма за ранно предупреждение в държавите извън еврозоната разходите за труд могат да 
се повишават с максимум 12% на година (смята се средната стойност за последните три години, като е обхванат период 
от 2009 до 2011 г.). В България равнището на покачване е 20.3%, което превишава нормата и автоматично вкарва 
страната под наблюдение. 
Това се тълкува като сигнал, че заплатите растат по-бързо, отколкото се увеличава производителността на труда, което 
само по себе е тревожно, защото води до загуба на конкурентоспособност. 
Ако опасенията се потвърдят, ще се окаже, че разходите се увеличават заради мерки като повишаване на държавните 
заплати, а в условия на бюджетен дефицит това се финансира с дългове. Друга причина е вдигане на осигурителните 
прагове, което дори не повишава реалните доходи на хората, но нарушава конкурентоспособността на фирмите. В по-
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общ план притесненията на брюкселските чиновници са, че доходите могат да растат заради улеснен достъп до кредит и 
инфлация, а това са предпоставки за бъдещи корекции, които да повишат безработицата и да причинят рецесия. Затова 
правителството ще трябва да предостави доказателства, че дисбалансът е пазарен, а не се дължи на негови действия. 
Вторият проблемен показател е нетната международна инвестиционна позиция на България. Тя сравнява разликата 
между финансовите активи на една държава в чужбина и нейните външни задължения. Формален праг е, ако тази 
разлика е отрицателно  число, да не надхвърля 35% от брутния вътрешен продукт. За България показателят отчита -
85.6%, макар и да има подобрение спрямо миналогодишните -95.4%. 
Справка с данните на БНБ за външния дълг показва, че голяма част от тези задължения са следствие от периода на 
икономически растеж преди кризата, когато в България навлизаха чуждестранни компании и отпускаха кредити към 
своите дъщерни дружества. Затова и към края на септември само вътрешнофирмените дългове от български фирми към 
централите им зад граница съставляват почти 40% от брутния вътрешен продукт. Външният дълг на банковия сектор 
обаче продължава да намалява до 13.9% от БВП към края на септември при равнище от 16.1% в края на миналия 
септември. 
Това означава, че задлъжнялостта и зависимостта на българските банки от техните централи намаляват, но за сметка на 
това  те имат по-голяма маневреност и възможности за бъдещ ръст на кредитирането, който да се финансира с депозити 
от България. Поне на теория това означава, че растежът на българската икономика е по-малко зависим от притока на 
чужди капиталови потоци и евентуалното им изтегляне би засегнало България по-слабо. 
Какво да направи правителството 
До редакционното приключване на броя от Министерството  на финансите не коментираха каква ще е позицията на 
България спрямо констатациите на Европейската комисия. 
Макроикономистът от Центъра за либерални стратегии Георги Ганев коментира, че най-правилното поведение на 
управляващите в този момент е да защитят съществуването на тези дисбаланси и да настояват, че не трябва да се вземат 
мерки за преодоляването им. 
"И двата показателя не са сигнал за тревога поради факта, че икономиката ни е догонваща. Растежът на разходите за 
труд е нормален, ако ще догонваме Западна Европа. Те се покачват с едни от най-бързите темпове в Европейския съюз и 
въпросът е дали растат с производителността. Нетната инвестиционна позиция е силно инертен показател, който 
отразява притока на капитали под формата на ПЧИ преди кризата и по тази причина още дълги години ще се констатират 
дисбаланси. Изводът е, че има потенциални опасности, но нищо сериозно", каза той пред "Капитал Daily". 
Ганев обърна внимание и на факта, че дефицитът по текущата сметка на България не се сочи като източник на 
дисбаланси и това всъщност е тревожно. "Дефицитът по текущата сметка би стигнал стойности, изискващи внимание, 
само ако има приток на чуждестранни инвестиции. Така излиза, че нарушаването на референтната стойност е нещо 
положително, а спазването й сигнализира за наличие на проблем", допълни той. 
Какви са реалните опасности 
"Сценарият в бюджета е рисков, тъй като предвижда растеж на потреблението, който да доведе до нарастване макар и 
умерено на дефицита по текущата сметка. Този растеж на потреблението не се дължи на подобряване на ситуацията на 
пазара на труда, а на увеличението на пенсиите и евентуално на някакво нарастване на заплатите в публичния сектор. 
Това не е неустойчиво по своя характер и може да предизвика инфлационен натиск, като в този сценарий се увеличава и 
дефицитът по текущата сметка. Това води по-големи рискове, отколкото, ако дефицитът бе движен от преки 
чуждестранни инвестиции", коментира Петър Чобанов, икономист от Института за нов икономически напредък. 
Друг проблем е, че няма предсказуема среда, в която бизнесът да планира дългосрочно развитие, като по неговите думи 
"държавата може да се намеси и да преобърне инвестиционните проекти с краката нагоре, въвеждайки някоя 
допълнителна регулация". 
Хроничен проблем, за който Европейската комисия сигнализира, а правителството не взима мерки, е влошената 
ситуация на пазара на труда. В конвергентния си доклад от 30 май комисията обвини правителството, че не взима мерки 
за реформиране на образователната система, така че със завършване на училищата младите хора да са квалифицирани 
за потребностите на бизнеса. 
Петър Чобанов прогнозира, че догодина по това време Европейската комисия ще посочи като дисбаланс и високото 
равнище на безработица. В момента тя се води под 9%, защото се осредняват стойностите й за изминалите три години, 
но в следващия доклад след включването на 2012 г. безработицата също ще се посочи като риск за икономиката, който 
заплашва стабилността й. 
Минимален риск от санкции 
В месеците до април 2013 г. българското правителство ще трябва да подготви позиция относно констатираните 
дисбаланси и да убеди Европейската комисия, че те са приемливи, или да заложи мерки за отстраняването им. 
Съществува и теоретична вероятност Европейската комисия да санкционира България, ако правителството не представи 
убедителни аргументи, че дисбалансите са приемливи и трябва да се запазят. Така, ако при следващия доклад се 
констатира липса на подобрение по същите показатели, България може да бъде глобена, като санкцията ще се равнява 
на 0.1% от БВП, или  81 млн. лв., ако прогнозата за 2013 г. се реализира. 
Европейски мониторинг за още 11 държави 
Освен България под сериозно наблюдение заради макроикономически дисбаланси се поставят още  Белгия, Дания, 
Испания, Италия, Кипър, Словения, Финландия, Франция, Унгария, Швеция и Обединеното кралство. Отделно специален 
надзорен механизъм се провежда за Гърция, Ирландия и Румъния, които са получили помощ от международните 
финансови институции и препоръките на Европейската комисия имат много по-голяма тежест. 
Словения показва сходни с България дисбаланси - нетната международна инвестиционна позиция и пазарен дял на 



износа, а Унгария има четири дисбаланса по показателите за безработица, дълга на правителствения и на частния сектор 
и по нетната си международна инвестиционна позиция. 
 
√ България изостава в почти всички международни класации 
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През последната година България бележи влошаване на позицията си във всички международни класации в сравнение с 
останалите държави от Европейския съюз. Това показва последното изследване на Института за пазарна икономика 
(ИПИ) и фондация "Фридрих Науман". 
През миналата година страната ни е била близо до средните нива в Европа в класациите за икономическа свобода и 
условия за правене на бизнес. През 2012 г. обаче България вече попада в долната третина спрямо държавите от ЕС (виж 
графиката) и е на дъното по индекс за човешко развитие и по възприятие за корупция. По последния показател през 
2011 г. страната се доближава до нивата отпреди 12 години, показват данните на неправителствената организация 
"Трансперънси интернешънъл". 
По думите на икономистите от ИПИ България продължава да бъде най-бедната страна в Европа поради недостатъчната 
защита на собствеността, тежките административни процедури, високата корупция и прекомерното регулиране на 
частните взаимоотношения. Изходът според тях е в реформите, които обаче обикновено се посрещат със страх и 
съпротива. 
Единственото изключение за страната ни е леко подобрение в показателя право на собственост в международния 
едноименен индекс.Там обаче картината също не е толкова радостна, защото страната изпреварва единствено Румъния 
и така заема предпоследно място в ЕС. Спрямо всички участващи държави България попада в средата по този показател 
и е на 62-а от общо 130 позиции. 
Право на бизнес 
Защитата на частната собственост е сред основните предпоставки за развитие на икономиката и оттам - за ръст на 
доходите. "По-висока ефективност на съдебната система ще доведе до ръст на доходите, защото предприемачите ще са 
сигурни в спазването на договорите и в защитата на тяхната собственост", коментира Светла Костадинова от ИПИ. Така 
ще намалеят и разходите, които бизнесът прави сега, за да се застрахова срещу неизпълнение на договореното, а това 
ще доведе и до повече инвестиции. Изследването на алианс "Право на собственост" пък показва, че една точка 
покачване в индекса се равнява на 8.8 хил. щатски долара увеличение на БВП на глава от населението. 
Типичен проблем за бизнеса е например възможността за обявяване на фалит със задна дата. Към него насочиха 
вниманието си и експертите от Международния валутен фонд (МВФ) през октомври. От години Търговският закон дава 
възможност при обявяване на несъстоятелност всяка сделка от миналото, случила се дори преди 10 години, да бъде 
разваляна, ако е сключена след датата, за която съдът е обявил фирмата за неплатежоспособна. Това влошава бизнес 
климата, защото създава голям риск за кредиторите и ефектът е, че новите кредитополучатели привличат средства по-
скъпо, предупредиха тогава от МВФ. Този проблем обаче е на път да бъде решен законодателно. 
С бавен ход 
От ИПИ са изпратили запитване до окръжните съдилища в България за средния период, който отнема процедурата по 
несъстоятелност. От тях 13 не са дали отговор, защото не знаят или не водят подобна статистика. Сред получените 
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отговори обаче има срокове от около 2 до 6-7 години. "Въпросът е фалиралите фирми да не завличат всички останали по 
веригата, но това се получава заради дълга, тромава, скъпа и неясна процедура," допълни Костадинова. Според 
класацията Doing business на Световната банка срокът за уреждане на корпоративните фалити остава средно 3.3 години 
и по този показател България не отчита напредък от самото създаване на класацията. 
Друга възможност за улесняване на бизнеса е готовността за въвеждане на електронно правителство (виж графиката). 
През тази година България се класира на 60-а позиция от 193 държави, показва изследването, разработено от 
Организацията на обединените нации (ООН). Оценката на България обаче се влошава в регионален план и тя е под 
средното ниво за Източна Европа, докато през 2010 г. е била над него. Една от препоръките на икономистите от ИПИ е да 
се въведе принципът "електронни услуги – безплатни, услуги на гише – двойно по-скъпи", за да имат бизнесът и 
обществото стимули да използват административни услуги по електронен път. 
 
√ Пореден нов план за бъдещето на еврозоната предвижда още интеграция 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2012/11/29/1958243_poreden_nov_plan_za_budeshteto_na_evrozonata_pr
edvijda/?ref=novo24 
Еврозоната трябва поетапно да придобие функциите на национално правителство с министерство на финансите и да 
получа правото да облага с данъци или да емитира единни еврооблигации, за да гарантира дългосрочното оцеляване на 
единната валута. Тези предложения стоят в основата на плана, представен от председателя на Европейската комисия 
Жозе Барозу в сряда. 
Той има за цел своевременното изготвяне на проектобюджет на еврозоната и призовава за създаване на фонд в 
рамките на 18 месеца, който да осигури стимули са затруднените държави, опитващи да реформират икономиките си. 
Фондът, който според идеите на Барозу ще се превърне в единна хазна на еврозоната, първоначално ще предоставя 
помощ на държави, сключили договор с Брюксел, в който заявяват намерението си да проведат реформи - процес, 
подобен на спасителната помощ за Гърция, Ирландия и Португалия, обяснява Financial Times. И все пак всички държави в 
еврозоната, които нарушават правилата за дълга и дефицита, ще трябва да подпишат такова споразумение, не само 
тези, които получават международна финансова помощ. 
Според Барозу централизацията на властта в еврозоната е необходима, за да се осигури оцеляването на единната 
валута. Председателят на ЕКпредупреди лидерите на държавите членки, че рискуват да възпламенят паника на 
финансовите пазари, ако не покажат готовност за промяна в начина, по който се управлява валутният съюз. "Трябва да се 
преборим с кризата на доверието, като покажем, че сме готови да вървим напред към по-тясно сътрудничество и 
интеграция", каза Барозу. "Опасявам се, че сега не всички столици имат същото усещане за спешност, каквото имаха 
преди няколко месеца", допълни той. 
"Византийски" процес 
Много от краткосрочните предложения напредват постепенно пред "византийския", както го определя FT, 
законодателен процес, особено що се отнася до банковия съюз. Правителствата спорят за създаването на единен надзор 
на всички банки от еврозоната, а Барозу заяви, че скоро ще представи дългоочакваното предложение за единна система 
за спасяване на банките. Настоящият му план обаче не предоставя детайли за третия стълб на банковия съюз, а именно 
единна схема за гарантиране на депозитите в еврозоната. Документът просто призовава страните членки да създадат 
свои собствени схеми и почти не споменава гарантирането на депозитите, което според мнозина анализатори е 
необходимо, за не се стига до масово теглене на депозити от банките, коментира FT. 
Барозу заяви, че не е изоставил идеята, но тя остава особено спорна в Германия, където политици и банкери гледат на 
нея като на начин да накарат германските данъкоплатци да помогнат на нестабилните испански и френски банки. Wall 
Street Journal коментира, че нито една идея в предложението от 5 страници не е изцяло нова и непозната в ЕС и някои 
държави може да се отнесат към него скептично. Планът със сигурност няма да зарадва особено Германия, Холандия и 
други по-стабилни страни, тъй като те са уморени от това да помагат на закъсалите членки в периферията на 
еврозоната.  
Колкото до фискалния и икономически съюз, планът на Барозу е амбициозен, тъй като европейските лидери са 
признали, че антикризисните реформи изпадат в застой заради ограничения в договорите на ЕС. В средносрочен план - 
между 18 месеца и 5 години, Брюксел трябва постепенно да получи право да налага вето над някои мерки или да 
изисква промени в националните бюджети, както и да събира пари за новия единен бюджет чрез данъци или емитиране 
на дълг.  
Приемането на единните еврооблигации трябва да се осъществи в няколко етапа. Първо ще има краткосрочни ценни 
книжа с падежи на едва или две години и едва по-късно въвеждане на единни еврооблигации.  
Промени в евродоговорите 
Но дори и подобни постепенни мерки ще изискват промени в евродоговорите, признава се в плана на Барозу, които 
според него трябва да се случат след изборите за европарламент през 2014 г. Идеята предвижда и политически 
реформи да направят Брюксел по-надежден за европейските гласоподаватели. Те обаче остават сравнително абстрактни 
и се фокусират върху разширяването на правомощията на европарламента за сметка на други евроинституции.  
 
√ Бизнес доверието в еврозоната с изненадващ ръст 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2012/11/29/1957986_biznes_doverieto_v_evrozonata_s_iznenadvasht_rust/ 
Икономическото доверие в еврозоната неочаквано се повиши през ноември, въпреки че валутният блок влезе във втора 
рецесия за последните четири години, показват данните на Европейската комисия, цитирани от Bloomberg. 
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Общият индекс следящ настроенията и на бизнеса, и на потребителите в 17-те страни от еврозоната се увеличава до 85.7 
пункта от ревизираните 84.3 за октомври. Това е е първото покачване на индекса след осем поредни месеца на спад. 
Икономистите прогнозираха в най-добрия случай той да остане на същите нива от миналия месец или да спадне 
минимално. 
Подобрение отчита и индексът, следящ бизнес климата в европейския валутен блок, като показателят се е повишил с 
0.42 пункта до -1.19 пункта. Освен това са регистрирани по-високи очаквания както за поръчките, така и за 
промишленото производство. 
Незивисимо от положителните резултати от проучването, проведено сред мениджъри от индустриалния сектор, става 
ясно че, те очакват спад на реалните инвестиции с 1% през следващата година. Това буди съмнение, че еврозоната ще се 
върне към растеж догодина, както оптимистично твърдят европейските лидери. 
БВП-то на еврозоната вече две последователни тримесечия спада и икономисти предвиждат допълнително свиване от 
0.3% през четвъртото тримесечие. 
Мерките за строги икономии, подкопават доверието и вдигат безработицата до рекордно високи нива, което прави 
очакванията на Еврокомисията кризата да бъде преодоляна и дори да има скромен икономически растеж от 0.01%, 
трудно изпълними. В същото време Организацията за икономическо сътрудничество и развитие тази седмица обяви 
новата си прогноза според, която БВП на еврозоната ще се свие през тази година с 0.4% и с нови 0.1 на сто догодина, 
преди да се върне към растеж от 1.2 процента през 2014 г. 
"Продължаваме да разглеждаме еврозоната като най-големият източник на рискове за влошаване на икономиката в 
глобален мащаб", каза главният икономист на ОИСР Пиер Карло Падоан за Bloomberg вчера. "Финансовите сътресения 
може да дестабилизират обстановката отново, което да доведе до по-нататъшна низходяща ревизия на растежа", 
добави той. 
Citigroup прогнозира тази седмица, че еврозоната ще остане в рецесия и през 2013 г., като очаква още понижения на 
лихвите от Европейската централна банка, която ще се опитва по този начин да стимулира икономиката, генерираща 
една пета от световното производство. 
 
Вестник Класа 
 
√ Другата седмица става ясно за коледните надбавки на пенсионерите 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/217284_%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D1%81%D0
%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%
BE+%D0%B7%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D0%
B4%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%B
D%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5+ 
В средата на следващата седмица ще стане ясно дали ще има коледни надбавки за пенсионерите и колко точно ще са 
като сума. Чака се отговорът на финансовото министерство. Това заяви министърът на труда и социалната политика Тотю 
Младенов при посещението си в Пловдив. 
Заедно с кмета на града Иван Тотев той разгледа извършените реконструкции на Античния театър със средства по 
„Красива България". Младенов ще разгледа и детска градина „Космонавт", която също е санирана с пари по програмата. 
В средата на месеца социалният министър посочи, че ако приходите в НОИ продължават да бъдат повече от заложеното, 
коледни добавки за пенсионерите ще има. Той изрази мнението, че добавките не трябва да са еднакви за всички, а само 
за най-ниските пенсии. Вицепремиерът Симеон Дянков потвърди, че е важно да се види изпълнението на бюджета към 
края на ноември и ако има излишък, може да се мисли за допълнителни средства за пенсионерите по Коледа. 
Преди дни обаче финансовият министър намекна, че ускореното строителство на магистрали може да осуети 
изплащането на допълнителни средства за възрастните хора. От КНСБ пък изчислиха, че за коледните добавки са нужни 
около 60 млн. лв. 
 
√ Световната икономика е в най-добрата форма 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/217290_%D0%A1%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%B0+%D0%B5+%D0%B2+%D0%BD%D0
%B0%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0++ 
Световната икономика е в най-добрата си форма от година и половина насам, според проучване сред инвеститорите, 
направено от финансовото издание Bloomberg. Близо две трети от 862 души, участвали в изследването, определят 
световната икономика като стабилна или подобряваща се. За сравнение, през май тази година, когато бе направено 
същото проучване, едва половината изразяваха подобно мнение. Инвеститорите очакват щатският Федерален резерв до 
продължи с помощта си за икономиката посредством операции на паричните пазари по обратно изкупуване на 
облигации.САЩ бе посочена като страната, чиито пазари ще предоставят най-добри възможности за инвеститорите през 
следващата година за осмо поредно тримесечие. 
Китай е поставен на второ място, променяйки тенденциите от предходните тримесечия и изкачвайки се сериозно от 
четвъртото място, заемано от страната от проучването през септември. “Глобалната икономика се подобрява, 
възстановявайки се благодарение на САЩ и развиващите се пазари“, коментира Андреа Гуци, отговорен за 
изследването. „Все повече хора забогатяват, а бедните стават все по-малко“. Акциите се сочат като най-добър избор, 
като един от трима смятат, че те ще са най-добре представящият се клас активи през следващата година. Недвижимите 
имоти са посочени на второ място като класа активи с очаквана най-добра доходност. Растящият оптимизъм сред 
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инвеститорите за световната икономика не се е отразил на очакванията им за финансовия сектор. Около седем от десет 
смятат, че големите банки ще продължат да понижават изплащаните възнаграждения през следващата година и ще 
съкратят поне 188 000 работни места в следващите две години. Промяната на регулацията на сектора се сочи като 
основна причина за тези негативни очаквания. 
Трима от четирима участници в анкетата смятат, че „фискалната пропаст“ ще бъде избегната след споразумение между 
администрацията на Обама и лидерите на Конгреса. От ОИСР предупредиха през тази седмица за потенциална рецесия, 
ако до споразумение в САЩ не се стигне. Близо половината от инвеститорите планират да повишат експозициите си в 
акции през следващите шест месеца, в сравнение с двама от петима през септември. Най-бичи настроени са участниците 
за щатските акции, като основната част от тях прогнозират ръст на широкия щатски индекс Standard & Poor’s 500 през 
следващата година. За сравнение, индексът се е повишил с 12% през тази година. Щатските компании се смята, че са с 
по-добър потенциал за печалби, баланси и достъп до капитали, според някои участници. Междувременно цените на 
имотите в САЩ са регистрирали ръст от 3% за годината до септември, което е най-много от 12-те месеца до юли 2010 г. 
Суровините са загубили част от привлекателността си при последното изследване. Само 12% от анкетираните смятат, че 
те ще са най-добре представящият се актив през следващата година, в сравнение с 18% при изследването през 
септември. Инвеститорите остават негативно настроени и по отношение на облигациите. Четиридесет и осем процента 
от анкетираните смятат да намалят държаните в щатски държавни облигации инвестиции през следващите шест месеца. 
Това е най-много от май 2011 г. Повече от двама от петима инвеститори очакват страните от ЕС да предлагат най-лошите 
инвестиционни възможности през следващата година. Вторият регион с най-лоши очаквания е Япония, посочена от 23% 
от анкетираните, следвана от страните от Близкия Изток със 17%. Половината от изследваните не очакват военни удари 
срещу Иран. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Дянков: Плосък данък още 15 г. 
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2012-11-30&article=433094 
България се нуждае от ниския плосък данък за следващите 10-15 години, за да навакса в развитието си. Това каза 
вицепремиерът и финансов министър Симеон Дянков в интервю за германския вестник "Ди Цайт" (Die Zeit). По думите 
му това е причината страната ни да не приема исканото от някои големи европейски държави хармонизиране на 
данъците в ЕС. Относно въвеждането на единната европейска валута и у нас Дянков посочва, че за тази цел "наскоро 
сключеният фискален пакт трябва да позакрепне". "Понастоящем критериите от Маастрихт се изпълняват само от 
държави, които са извън еврозоната. Няма абсолютно никакъв смисъл да се присъединяваме към клуб, който така явно 
не спазва собствените си правила", казва вицепремиерът. Той все пак посочва, че страната ни желае да приеме еврото в 
дългосрочен план. "Необходимо е да има много тежки наказания за страните, които не спазват правилата, и тези 
наказания трябва също така да се прилагат", отсича Дянков.  
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