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dir.bg
√ Глобяват 106 000 за изтекли лични карти
http://novini.dir.bg/news.php?id=9199111
Сезонните работници масово отказват да подписват трудови договори, защото официално се водят безработни и
получават помощи. Това обяви вчера шефът на Българската стопанска камара Божидар Данев. Те сами притискат
работодателя да заобикаля правилата, твърди той. Според колегата му Васил Велев от Асоциацията на индустриалния
капитал ромите, които помагат при прибиране на реколтата, също категорично отказват да подписват каквито и да са
документи за получено възнаграждение, за да не загубят помощите си. Според БСК има доста случаи, в които нашите
гурбетчии в ЕС се връщат временно в родината и поработват за няколко месеца на черно. И те отказват да подписват
договори, понеже официално се водят социално слаби в съответните европейски страни. Според Мария Стамболиева,
шеф на отдел “Координация на социалните схеми“ в Агенцията за социално подпомагане, само за три месеца сме
получили над 800 протокола от различни страни членки за отпуснати детски и социални помощи на наши семейства. В
един от случаите става дума за фамилия с 6 деца.
vnews.bg
√ Сезонни работници точат НОИ
http://vnews.bg/news/33455
Сезонните работници масово отказват да подписват трудови договори, защото официално се водят безработни и
получават помощи. Това обяви вчера шефът на Българската стопанска камара Божидар Данев. Те сами притискат
работодателя да заобикаля правилата, твърди той. Според колегата му Васил Велев от Асоциацията на индустриалния
капитал ромите, които помагат при прибиране на реколтата, също категорично отказват да подписват каквито и да са
документи за получено възнаграждение, за да не загубят помощите си, пише „Монитор“ . Според БСК има доста случаи,
в които нашите гурбетчии в ЕС се връщат временно в родината и поработват за няколко месеца на черно. И те отказват
да подписват договори, понеже официално се водят социално слаби в съответните европейски страни. Според Мария
Стамболиева, шеф на отдел „Координация на социалните схеми“ в Агенцията за социално подпомагане, само за три
месеца сме получили над 800 протокола от различни страни членки за отпуснати детски и социални помощи на наши
семейства. В един от случаите става дума за фамилия с 6 деца.
В Германия например за едно дете се полагат 185 евро месечно. Към тях се добавят и различни други социални
помощи. Така семействата с 3-4 деца си докарват по 1000 евро всеки месец без каквито и да е усилия.
Ако се трудят без договор, работниците да бъдат глобявани така, както се наказват некоректните
работодатели настояват от БСК. При това те искат санкцията за всеки, който работи в сивата икономика, да е по-голяма
от пропуснатите осигурителни и здравни вноски. Осигурителните права на такъв работник не бива да бъдат
възстановявани автоматично, както предлагат синдикатите, коментира още Божидар Данев. Според него глобата трябва
да бъде най-малко размерът на пропуснатите ползи за съответните фондове и върху тях да се добави и малка санкция,
каквито са наказанията за самия работодател, когато закъснее с плащанията.
Когато работниците не подписват трудови договори, нарушават четири закона – Кодекса на труда, Кодекса за социално
осигуряване, Закона за здравното осигуряване и Закона за данъците върху доходите на физическите лица, уточняват от
БСК. За подобни санкции вече се обявиха от социалното министерство и от синдикатите.
***
Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Класа
√ Продажбите в еврозоната с плах ръст, потреблението у нас остава свито
http://www.klassa.bg/news/Read/article/177074_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B8%D1%
82%D0%B5+%D0%B2+%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D1%81+%D0
%BF%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82%2C+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%
D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE+%D1%83+%D0%BD%D0%B0%D1%81+%D0%BE%D1%81%D1%82%
D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE
Продажбите на дребно в еврозоната са нараснали с най-бърза скорост за последната една година през юни, показват
данни на Евростат. Изненадващо високите стойности обаче се дължат изцяло на покачването на показателя в Германия.
Според статистическата агенция на ЕС продажбите на дребно са нараснали с 0.9% на месечна база, като се очакваше да
достигнат едва 0.5% спрямо спада от 1.3% месец по-рано. Това е най-високото им ниво от май 2010 г., когато се
повишиха с 1.2 на сто.

На годишна база показателят се е понижил с 0.4%, а се очакваше да се свие с 1% спрямо спада от 1.8% за предходния
период. Обемът на продажбите е с висока волатилност през последните месеци, като той нарасна през април и спадна
през март. Като цяло трендът остава без промени и най-вероятно тази тенденция ще се запази.
У нас обаче тенденцията е отрицателна. Потреблението на хората продължава да остава свито, като през юни спадът е с
0.6 на сто спрямо месец по-рано. Така страната ни се нарежда на трето място по понижаване на продажбите на дребно в
ЕС. За година продажбите на дребно са намалели с 0.8 на сто, което поставя България сред страните в общността на 11-о
място по спад.
През юни в целия Европейски съюз е отчетен растеж от 0,7% на същия показател. През май продажбите на дребно и в
27-те държави - членки на Общността, и във валутния съюз намаляха с по 1.3 на сто, припомня Евростат. Потреблението
в групата „Храни, напитки и тютюневи изделия“ се е увеличило с 0.9% в еврозоната и с 1% в ЕС през юни спрямо май. В
нехранителния сектор е отчетен растеж от съответно 1% и 1.2%.
От страните - членки на ЕС, за които Евростат разполага с данни, продажбите на дребно са нараснали през юни на
месечна база в 14 страни, намалели са в 6 и са останали непроменени в Ирландия. Най-голям месечен ръст на
продажбите на дребно през юни е регистриран в Германия (6.3%), следвана от Латвия (3.3%), Швеция (3%) и Австрия
(2.4%). Спрямо май най-сериозно понижение на показателя регистрират Румъния (-1.3%) и Белгия (-1%).
Спрямо година по-рано обаче продажбите в групата „Храни, напитки и тютюневи изделия“ са намалели с 0.2% в
еврозоната и с 1.1% в целия ЕС. Евростат не отчита изменение на продажбите на дребно в нехранителния сектор в
еврозоната през юни. За Общността обаче е регистриран растеж от 1%.
Най-голям годишен ръст на продажбите на дребно през юни е отчетен в Люксембург със завидните 12.4 на сто, следван
от Литва (7.1%), Латвия (5.4%) и Франция (4.6%). Статистиката показва, че най-голям спад спрямо година по-рано има в
Испания (-8.3%), Румъния (-8.2%), Португалия (-5.9%), Белгия (-4.3%), Малта (-4.2%) и Словакия (-4.2%).
√ До 2050 г. социалните системи у нас са застрашени от разпад
http://www.klassa.bg/news/Read/article/177073_%D0%94%D0%BE+2050+%D0%B3.+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%
B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8+%D1%83+%D0%
BD%D0%B0%D1%81+%D1%81%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B
8+%D0%BE%D1%82+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D0%B0%D0%B4
До 2050 г. се очаква населението у нас над 60-годишна възраст да бъде над 30% Това коментира вчера Емилия Войнова
от дирекция „Жизнено равнище и социална сигурност“ на социалното министерство на кръгла маса за демографските
предизвикателства. Тя добави, че когато делът на населението в тази възраст надвиши 30%, е застрашено
функционирането на всички социални системи и те започват да се разпадат. Войнова обяви, че демографската ситуация
у нас е най-кризисна в сравнение с всички останали държави - членки на Европейския съюз.
Според данните сред негативните демографски тенденции са ниската раждаемост, високата обща смъртност, ниската
средна продължителност на живота и големите миграционни потоци. Войнова определи като изключително тежък
проблем ранната смъртност сред мъжете, което води до това все повече жени да остават сами, след като починат
съпрузите им. Оттам следва и увеличаване на проблема за женската бедност в по-високите възрастови групи. Според
експертите негативният естествен прираст у нас се задълбочава в последните години и заради кризата.
Зам.-министърът на труда и социалната политика Деяна Костадинова, която отговаря за демографската политика,
коментира, че трябва да се акцентира върху необходимостта от мерки за подкрепа на възрастните хора и преосмисляне
на ролята и приноса им за социално-икономическото развитие на обществото. Тя обясни още, че 2012-а ще бъде
европейската година за активен живот на възрастните хора и солидарност между поколенията. Костадинова добави, че
заложените в програмата на правителството и в националната програма за реформи мерки са актуализиране на
Националната стратегия за демографско развитие на България, както и Националната концепция за насърчаване на
активния живот на възрастните хора.
България – на пето място по застаряване в света
Въпреки разликите в населенията на отделните страни на ЕС, проблемите със застаряването са сходни, коментира
Емилия Войнова. Темповете на застаряване в България обаче са много по-високи от тези в останалите европейски
страни. Според доклад на ООН от 1 януари 2010 г. страната ни е на пето място по темп на застаряване на населението в
света. Средната продължителност на живота за населението на държавите от Европейския съюз е 76,4 години при
мъжете и 82,4 - при жените. У нас тя е 70,1 години при мъжете и 77,4 - при жените. Данни на Евростат пък сочат, че
населението в ЕС на възраст 15-64 години се очаква да намалее с 48 млн. души до 2050 г., а делът на населението над
80-годишна възраст ще се увеличи от 4,1 процента през 2005 г. до 11,4 процента през 2050 година. Съотношението
между хората в трудоспособна възраст и тези над 65 години ще намалее – от 4 към 1 то ще стане 2 към 1.
Промените на пазара на труда
Застаряването ще окаже голямо влияние и върху профила на пазара на труда у нас, като това предстои да се засилва
като тенденция. Делът на населението под
трудоспособна възраст през 1990 г. е 21,6 процента, докато през миналата година той е 14,6%. По относителен дял на
населението над трудоспособна възраст (над 60 години) най-засегнатите у нас области са Видин с 30,5%, Габрово –
28,8%, Монтана (28,5%), Перник (27,4%). Според данни на социалното министерство на всеки 100 души, излизащи от
трудоспособна възраст, в пазара на труда са влизали 124 души. След 2008 г. се наблюдава обратното съотношение – на
100 души, излизащи от пазара, има 91, които влизат. Този брой намалява постепенно през следващите години, като през
2011 г. на 100 напускащи пазара на труда има само 70, които влизат в него. Анализите сочат още, че негативните ефекти
са повече от сериозни и за пенсионната система, понеже няма стълб на системата, който да не е засегнат от
застаряването на населението.

Проблемите пред страните от ЕС
Демографските проблеми ще имат сериозно отражение и върху растежа на средния БВП на ЕС. Очаква се след
намалението от 2,4% за периода 2004 - 2010 г., понижаване до 1,2% за периода 2031 - 2050 година. Експертите
прогнозират, че публичните разходи, свързани със застаряването на населението, ще се увеличат средно с около 4,75
процентни пункта от БВП до 2060 г. в ЕС и с повече от 5 процентни пункта в еврозоната - по-специално чрез разходи за
пенсии, здравеопазване и дългосрочни грижи. В системата на здравеопазването и образованието също ще са
необходими промени. До 2060 г. се предвижда публичните разходи за здравеопазване в ЕС да нараснат с 1,5 процентни
пункта от БВП. Разходите за публично образование също ще се променят. Въпреки ниската раждаемост те няма да
намалеят, понеже ще има необходимост застаряващото население да се обучава за по-дълго оставане на пазара на
труда. Войнова обяви, че България е на последно място в Европа по участие на възрастни хора в учене през целия живот.
Вестник Труд
√ Пактът за стабилност не заменя липсващите реформи
http://www.youtube.com/watch?v=mjgcz4NIZos&NR=1
Вече е очевидно, че правителството на ГЕРБ няма намерение да осъществи социалните реформи, обявени в
предизборната му програма. Вместо реформи министърът на финансите Симеон Дянков предложи Пакт за финансова
стабилност. Парламентът одобри предложението за ограничаване на дефицита по консолидираната фискална програма
съответно до 2% от брутния вътрешен продукт (БВП) и разходите по тази програма до 40% от БВП. Предвижда се чрез
промяна в конституцията повишаването на данъците върху печалбата и върху личните доходи да се допуска само ако за
него са гласували две трети от народните представители.
-От средата на 1997 г. в България със закон е въведен валутен борд, който е немислим при системен бюджетен дефицит.
Дори и от 2 процента. Този закон не е отменен. Учудващо е, че министърът на финансите и подкрепилите решението
депутати не са забелязали противоречието. Ако наистина искаха да запазят финансовата стабилност, те би трябвало да
въведат изискване за балансиран бюджет средно за период от три или пет години например, като дефицитът за отделна
година не надминава 2%.
- Приетата граница 40% от БВП за годишните разходи на бюджета далече надхвърля възможното и целесъобразно
преразпределение на доходите в една либерална икономическа система. Високата норма на преразпределение е една
от главните причини за данъчните измами, сивата икономика, корупцията и икономическата престъпност. Те
деформират пазарния механизъм, спъват икономическия растеж и повишаването на благосъстоянието.
- Министър Дянков не е изяснил защо ограничението за повишаването на двата основни подоходни данъка корпоративния и за личните доходи - не важи също за ДДС и осигурителните вноски. Впрочем министърът вероятно
знае, че неговото хрумване ще си остане само пропаганден ход, доколкото изискващата се промяна в конституцията
няма да събере необходимите депутатски гласове.
Пактът за финансова стабилност е опит да се наложи силово, с декрет, равновесно състояние на сегашната
нереформирана икономическа система. Неговата цел е също да затрудни максимално всяко “неразумно” бъдещо
правителство, което с погрешни решения би могло да дестабилизира публичните финанси и паричната система.
Този опит е недомислен и обречен на провал. Трайната балансираност на публичните финанси е недостижима, когато
тяхната структура е необоснована и противоречи на човешката природа и произтичащите от нея интереси на
стопанските субекти. В най-голяма степен тази констатация се отнася за социалните разходи на бюджета.
При сегашната държавна здравноосигурителна система, основана на принципа на солидарността и “свободния” достъп
до медицинска помощ, съществува непреодолим натиск да се увеличават разходите за здравеопазване. Особено в
условията на бърз прогрес на науката, методите и средствата за лечение. Младите, богатите и пазещи своето здраве
граждани нямат интерес да плащат пълния размер на осигуровките в националния здравен фонд (пропорционални на
личните им доходи). Защото по-малко ползват субсидираната от фонда медицинска помощ, която невинаги е качествена
и навременна. При това положение дефицитът на здравноосигурителната система неизбежно расте и се изостря.
Проблемите не се решават нито чрез доплащането на ползваните услуги (узаконено или нерегламентирано), нито чрез
опашките от чакащи. Сменящите се здравни министри предлагат само частични поправки в системата, изразяващи се в
преструктуриране и закриване на лечебни заведения, диагностично свързани групи на мястото на клиничните пътеки и
др. Но не се подготвя наложителният преход към здравноосигурителна система, основана на личната отговорност и
личния интерес на гражданите (когато те се осигуряват по лични медицински сметки).
Не се отстраняват и пороците на сегашната пенсионна система, изградена на разходно-покривния принцип.
Предвиденото постепенно удължаване на възрастта и трудовия стаж може само временно да смекчи хроничния
дефицит на държавния пенсионен фонд. Но няма да накара работещите да декларират пълния размер на доходите си и
да внасят съответните осигуровки, които се използват веднага за плащане на текущите пенсии. Сегашното правителство,
както и предишните, не изпълнява залегналото в Кодекса за социално осигуряване от 2000 г. изискване - постепенно да
се увеличава процентът на осигурителните вноски по индивидуални партиди на работещите и съответно да намаляват
вноските в държавния пенсионен фонд. Без това е невъзможно реалното повишаване на мизерните пенсии.
Добре започналата реформа в средното образование се препъна при прилагането на принципа “парите следват
ученика” и премахване на “делегираните бюджети”. Поради което конкуренцията между училищата не помага за
повишаване на качеството и ефективността на образователния процес.
Вече е ясно, че правителството на ГЕРБ няма време и воля до края на своя мандат да подготви и осъществи
наложителните реформи в социалната сфера. За да запази финансовата стабилност, то ще продължи да орязва

разходите за здравеопазване, образование и социални помощи и да не променя замразените от 2009 година пенсии и
заплати на администрацията. Все повече здравни и учебни заведения ще изпадат в дефицит и ще трупат дългове. Някои
ще се изправят пред банкрут. Тогава финансовият министър и премиерът с “големи усилия” и благонамереност ще
намират средства да ги спасят. Както го правеха предишните управници още от времето на социализма. По същия
принцип ще бъдат увеличени символично и пенсиите на някои социални групи - например на вдовиците. А останалите
ще чакат по-добри времена. Ако оцелеят при скочилите с 30-40 процента цени на хранителните и други продукти, за
които отиват олекналите им пенсии.
На президентските и местните избори през октомври най-силно засегнатите социални слоеве вероятно ще изразят
своето недоволство и неодобрение. Въпреки очевидно резултатната работа на някои министри. Ако неодобрението е
твърде силно, правителството ще се принуди да отпусне разходите за социални нужди и да предприеме по-енергични
действия за подобряване на събираемостта на приходите. Преди всичко чрез ограничаване на контрабандата на
акцизни стоки и източването на ДДС, извършвано при съучастието на корумпирани държавни служители. И като се
възползва от започналото съживяване на икономиката.
Ако не успее, ще загуби властта на следващите избори. Както стана с предишните правителства. Новите управляващи ще
забравят за финансовата стабилност, поне за известно време. Пактът за стабилност няма да им попречи.
Проф. Георги ПЕТРОВ
Вестник Стандарт
√ Плащаш с карта, пестиш данък
Банките предлагат да се забранят парите в брой за покупка над 1500 лв.
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2011-08-04&article=376946
По-ниско ДДС за плащания, извършвани с карти, предлагат търговските банки. Това стана ясно от анализ на финансовото
министерство за дела на сивата икономика у нас за периода 2000-2009 г. Идеята е така да се стимулират безкасовите
плащания за определен период от време (например за една-две години).
Размерът на ДДС за избрания период се предвижда да бъде обсъден допълнително в работна група от финансови
експерти, представители на правителството и на държавните агенции, както и представители на банките. Една от
спряганите цифри за намаляване на ДДС е 18%. В същото време търговските банки предлагат и всяко плащане на стоки и
услуги над 1500 лв. да се извършва по банков път, както и всички възнаграждения да се превеждат само по карта.
Последното предложение обаче беше отхвърлено в началото на годината от депутатите, тъй като е трудно приложимо,
особено в малките населени места.
В анализа е посочено още, че тези мерки изискват техническо оборудване на търговските обекти с ПОС-терминали за
приемане на картови плащания. Устройства за плащане с карти трябва да бъдат поставени в болници, медицински
центрове, лекарски и зъболекарски кабинети, академични институции, пощенски служби, офиси и клиентски центрове
на компании от сектора на комуналните услуги, общински офиси за плащане на местни данъци и такси.
Вестник Сега
√ През 2010 г. чиновниците ни струват 27 млрд. лв. Какво получихме срещу тази сума?
http://www.segabg.com/online/new/articlenew.asp?issueid=9864&sectionid=5&id=0000901
Докладът за състоянието на администрацията през 2010 г. е четиво, интересно дори и за неспециалисти, тъй като
съдържа полезни, любопитни и уникални данни.
Голямата новина от доклада е, че щатната численост в последните 3 години намалява - от над 91 000 души през 2008 г.
до около 77 000 души през 2010 г. Тук обаче трябва да направим уговорката, която и авторите на доклада постоянно
повтарят - че в бройката не се включват заетите в системата на МВР (около 58 000 души през 2010 г.). Населението
намалява, намалява и администрацията, която го обслужва - в това няма нищо изненадващо.
Но докато това се случва, се наблюдава и друга, доста нелогична и тревожна тенденция. Броят на административните
структури расте, т.е. все по-малко чиновници работят във все повече служби. Сред причините са както процесът на
децентрализация, т.е. чиновникът да е по-близо до гражданите и бизнеса, така и постоянното увеличаване на
правомощията и регулациите, което спомага за множенето на структурите.
През 2010 г. 487 структури декларират, че предоставят административни услуги. Това означава, че над 80% от
администрацията е заета с контролиране, регистриране, проверка, разрешаване, лицензиране, удостоверяване и т. н. на
гражданите и бизнеса в България. През 2010 г. администрациите предоставят и администрират общо 2004 услуги и
регулаторни режими и затова са предоставили общо 7 155 889 услуги.
Правейки това обаче, администрациите все още не считат за необходимо да си говорят помежду си. Само 27% от
структурите посочват, че прилагат междуведомствено съгласуване, което е крайно тревожно, отчитайки увеличението на
административните структури от 2007 г. насам.
В доклада има ред други любопитни факти - за парите за телефони, интернет, външни експерти, начин на оценяване на
качеството на работа, компютрите, електронното правителство и др.
Има обаче един раздел, който липсва в доклада - какви са разходите, които прави администрацията. Без подобна
информация данните за намалените чиновници и увеличените им заплати висят във въздуха.
Разходите на администрацията

Колко пари са необходими за съществуването на чиновниците? През 2004 г. за "общи държавни служби" бюджетът е
отделил 1.12 млрд. лева или 7.3% от всички бюджетни разходи, докато през 2010 г. похарчените пари за съществуването
на администрацията са 1.67 млрд. лева (6.2% от всички разходи).
Другата гледна точка е каква част от произведеното в икономиката отива за съществуването на чиновниците. За 2004 г.
това е 2.8% от БВП, докато през 2010 г. парите са 2.4% от БВП.
Дали са малко или много средствата за съществуване на държавните служби зависи от гледната точка. Със сигурност
обаче парите за администрацията следват стриктно бизнес цикъла и растат, когато икономиката е в подем. А в периода
на криза действително има намаление на разходите за съществуването на службите, но то не може да компенсира
колосалните невидими разходи, които не се отчитат в бюджета - времето, което губи бизнесът, за да общува с
чиновниците, разходите на гражданите да спазват всички правила, които биват измисляни и променяни постоянно.
Колко пари се харчат през държавния бюджет?
Всъщност най-важният въпрос, който човек си задава, изчитайки доклада за администрацията, е как нейното състояние
се отразява на нашия живот. Има редица констатации, които карат човек да настръхне. Говори се например за "недобра
организация" - 28.9% от администрациите нямат система за документооборот, а 35.5% нямат система за управление на
база данни. Докладът отбелязва феномена "изморени чиновници" и прекомерните възможности за отпуск/злоупотреба
с почивките. Оказва се, че 82.8% от реално заетите общо имат неизползван отпуск в размер на 2 166 699 дни.
50% от атестираните държавни служители получават оценка 3 - "като цяло изпълняват работата на нивото на
изискванията за длъжността, но не ги надминават", обяснява документът.
При такава картина е трудно да си представим, че парите, които държавата иззема чрез данъци и такси, се харчат по
най-добрия начин. Дори и да приемем, че намеренията на администрацията са да направи живота ни по-лесен и подобър, няма как да повярваме, че точно тази администрация може да постигне това. Затова и данните за общото
преразпределение през бюджета (иззетите пари от данъкоплатците и похарчени от администрацията за публичните
политики) звучат стряскащо.
През 2010 г. администрацията е похарчила почти 27 млрд. лева, или 38% от всичко, произведено в икономиката. За
сравнение - преразпределението през 2004 г. е 15 млрд. лева (39.1%). При това тези числа не включват европейските
пари.
Разбира се, повечето средства се връщат у данъкоплатците под формата на пенсии, здравни услуги, стипендии, заплати
за учители, лекари, полицаи и т. н. Но големият въпрос е дали сме доволни от работата на администрацията и тя ли
трябва да взема решенията за повечето неща в живота ни. Процесите от последните 3 години са в добра посока, но все
още сме далеч от ефективна, малка, добре платена, мотивираща и знаеща какво прави администрация.
Лудост е да вярваме, че тази администрация, с този начин на работа и организация може да действа ефективно.
Глупост би било да се надяваме, че повече пари за тази администрация ще помогнат на работата й.
Наивност би било да мислим, че чиновниците могат да решават кое е най-добре за всяка отделна фирма и за всеки
работещ/пенсионер/ученик.
Най-доброто, което може да се направи, е да намалим намесата на администрацията в живота ни, което всъщност е
логичният невидим извод от доклада за състоянието на администрацията за 2010.

Дял на заетите в администрацията (без МВР и ДАНС).

Под мотото "по-близко до хората" териториалните звена на администрациите се размножават неудържимо
през годините.
***
Публикации за борбата със сивия бизнес
Вестник Дневник
√ Министерство на финансите: Сивата икономика добавя 20% към официалния БВП
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/08/03/1133476_ministerstvo_na_finansite_sivata_ikonomika_dobavia_20/
Сивата икономика е създала паралелна продукция, равна на 20% от официалния брутен вътрешен продукт на
България за периода между 2000 и 2009 г. Това твърди Министерството на финансите в свое проучване, чието резюме
публикува на своя сайт.
Пълните резултати от първия подробен институционален анализ на дела на сенчестата икономика в страната
финансовото министерство ще публикува в средата на септември.
Експертите на ведомството градят оценките си на метода на потреблението на енергия в България.
Основната теза на този модел е, че ръстът в потреблението на електричество е показателен и за реалния растеж на
икономиката без значение дали той е бил отчетен от официалната статистика.
Това означава, че ако през една година потреблението на енергия нарасне с определен процент и той е по-голям от
отчетения ръст на икономиката (коригиран с ценовите изменения), то това се дължи на производство, което остава
скрито за държавата.
От самото министерство признават, че класическата версия на този модел е потенциално уязвима, тъй като игнорира
потенциални промени в потреблението, дължащи се на навлизащите по-високи технологии. Затова и над
проучването се работи допълнително, като през септември ще се обявят пълните резултати.
Данните на финансовото министерство обаче са близки до тези на Центъра за изследване на демокрацията.
Организацията всяка година публикува свое изследване. Според последното, обявено през април, през 2010 г.
неформалният сектор е съставлявал 23% от БВП.
Двете проучвания обаче се разминават с твърдението на професора по икономика в Германия Фридрих Шнайдер. В
негова статия за "Файненшъл таймс" от април се казва, че сивата икономика е проблем навсякъде в Европа, но в
България нейният дял от БВП е най-висок - 32.6%.
В изследването си Министерството на финансите също цитира проучване на Шнайдер за мерките, които ефективно
ограничават сивия сектор.
Като най-често използвана мярка в международен мащаб се посочва използването на система за електронни
разплащания.
В България също бе направен опит в тази насока, като се задължат работодателите да превеждат заплатите на
служителите си по банков път, както и всички плащания над 5000 лв. също да стават през банка.
При окончателното гласуване на тези предложения обаче прагът за плащанията по банков път бе вдигнат на 15 хил.
лв., а трудовите възнаграждения продължават да се плащат по начин, избран от работодателите.
Money.bg
√ Дянков измери сивата икономика с електромер
http://money.bg/news/id_1987717663/%D0%94%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%
B5%D1%80%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B
C%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%81_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80
Делът на сивия сектор в българската икономика е около 1/5 спрямо официалния брутен вътрешен продукт за периода
2000-2009 година. Това сочат предварителни оценки на експертите на Министерството на финансите, изготвени по
метода на потреблението на енергия в България за същия период. Резултатите от първия подробен институционален
анализ на дела на сенчестата икономика в страната МФ ще публикува в средата на септември.

Предварителните оценки отчитат ефектите върху потреблението на енергия от промяна на цените на енергийните стоки,
структурата на икономиката и технологичния напредък. Методът е избран заради относителната му простота и точност
при отчитане на динамиката на сенчестия сектор.
Предварителните резултати са представени в таблицата по-долу и показват, че през последните години делът на сивата
икономика е достигнал стойности от около 20% от официалния БВП. Анализът обхваща периода до 2009 г., тъй като все
още не са публикувани официалните статистически данни за потреблението енергия в страната за миналата година.
Първата част на проекта, която вече е публикувана на страницата на МФ, се фокусира върху алтернативните аналитични
подходи за измерване и моделиране на феномена „сива икономика". Идентифицирани са четири най-често използвани
дефиниции - фискална, пазарна, юридическа и статистическа, както и четири основни подхода за измерване и
моделиране на сивата икономика - количество пари в обращение; потребление на електричество; Индекс „Икономика
на светло", както и емпирични модели за анализ на сивата икономика - структурно уравнение за измерване на
корупцията и сивата икономика и Моделът МIMIC.
В първия анализ по проекта е представен и възприетият световен опит за борба срещу сивата икономика посредством
интегриране на системи за електронни разплащания. Разгледани са и инициативите в България за борба със сивата
икономика.
Вестник 24 часа
√ По - нисък ДДС, ако плащаш с карта
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=988081
По-нисък ДДС, ако плащаш за стока и услуга с карта, а не в брой. Това ще обсъжда финансовото министерство с банкери
и бизнеса. Целта на предложението е да вади всички сделки на светло.
Екипът на финансовия министър Симеон Дянков е набелязал мерки за битка със сивата икономика.
Ведомството му започва серия от анализи, за да установи каква част от икономиката ни е заета от сивия сектор. Това
става ясно от обявените на сайта вчера методология и иструментариум за това. Възможно било също да се преразгледа
"летвата" за забрана на плащания в брой 1500 лева вместо 5000 лева.
Можело да въведат и социални стумули като раздаване на предплатени карти и ваучери за плащания от болници, пощи,
офиси и общини.
Делът на сивия сектор у нас е 1/5 от официалния брутен вътрешен продукт за периода 2000-2009 г., са предварителните
прогнози на финансите. Резултатите от първия анализ ще се обявят през септември.
За илюстрация на сивата икономика се сочи разминаването между декларираните заплати и бурния растеж на
потребителското кредитиране през 2007-2008 г. Коментарът е, че ако заплатите бяха колкото официалните, повечето
кредити нямаше да бъдат отпуснати или плащани.
"Инструментът", който ще лови сивата икономика, е "потребление на електричество". За първи път е пробван в Куба и
СССР и в държави, където към "официалната статистика няма голямо доверие".
Той залага на това, че съотношението между потреблението на електричество и еластичността на БВП трябва да е
единица. С отклонението се мери нерегистрираният ръст. При емпиричния модел, който се съпоставя с реалната
икономика, се залага на това, че "сивите" трансакции са с пари в брой, поради което растат парите в обръщение.
Вестник Сега
√ Бизнесът: Да се глобяват работниците, неподписали трудови договори
http://novinar.bg/news/biznesat-da-se-globiavat-rabotnitcite-nepodpisali-trudovi-dogovori_MzY0ODszNA==.html
Работниците често сами притискали работодателите да ги назначават без трудови договори. Когато не подпишели
такива, те нарушавали четири закона - Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравното
осигуряване и Закона за данъците върху доходите на физическите лица. „Не виждаме защо при нарушаването на четири
закона да бъдем снизходителни към това“, заяви изпълнителният председател на Българската стопанска камара (БСК)
Божидар Данев пред БНР.
Според него осигурителните права на работниците без трудов договор не бива да се възстановяват автоматично, както
предлагат синдикатите. „Те също са виновни, че не се осигуряват”, заяви Данев.
В дискусията около предложенията за засилване на санкциите срещу черния пазар на труда работодателите бяха
категорични, че глобата трябва да е по-голяма от пропуснатите здравни и осигурителни вноски. Данев смята, че тя
трябва да се изчислява въз основа на размера на пропуснатите ползи за осигурителния и здравния фонд, като се добави
и някаква малка санкция, примерно размерът на глобата, която плаща работодателят, когато закъснее с внасянето на
осигуровките.

