Асоциация на индустриалния капитал в България
БНР
√ Половината пари, осигурени от правителството, трябва да отидат за създаване на заетост
http://bnr.bg/sites/horizont/Shows/Current/NeshtoPoveche/politika/Bulgaria/Pages/2803Bednite.aspx
Лидерът на КНСБ Пламен Димитров очаква в следващите дни да бъдат получени окончателните варианти на
предлаганите мерки от правителството и социалните партньори.
Мисля, че е ясно, независимо дали са 40 или 50 милиона лева, половината трябва да отидат за създаване на
временна заетост. Ние продължаваме да твърдим, че средствата могат да бъдат завишени поне два пъти. Ако се
разтърси добре, финансовият министър може да намери още толкова. Според нас има резерви и на работната
група ще покажем откъде могат да се вземат. България, три години вече, не изпълнява заложените капиталови
разходи. Ако пренасочим 5 процента, пак ще са много повече от сумата, която ни предлагат в момента. Други
източници са вноската към ЕС, миналата година например не е изпълнена с 10 процента. Лихвените разходи също
могат да бъдат вкарани в този сценарий, заяви Димитров.
Ние няма да отстъпим по никакъв начин от целеви мерки към останалите групи - работещите бедни, най-бедните
пенсионери, майките, към безработните, които получават минимално обезщетение. За тях КНСБ няма да отстъпи,
за да получат те еднократна помощ. Говорейки за 40 милиона лева, ние ги виждаме като първия транш,допълни
лидерът на КНСБ.
Ивелин Желязков от Асоциацията на индустриалния капитал също е на мнение, че по-голямата част от средствата, които
осигури МС за подпомагане на най-бедните, трябва да отидат за осигуряване и гарантиране на заетост.
Искаме да бъде намерен максимален баланс между активни и пасивни мерки - така, че парите да бъдат употребени
по най-ефективния начин. Към днешна дата са изстискани почти всичките ресурси.
cross.bg
√ Димитров: Има още резерви за подпомагане на социално уязвимите
http://www.cross.bg/1354405
41 милиона лева възприемаме само като първия транш от парите за социално уязвимите групи, които могат да се
намерят. Така лидерът на КНСБ Пламен Димитров коментира пред БНР новината, която дойде от Министерски съвет, че
40 969 604 лв. от резерви в бюджета ще бъдат насочени към подпомагане на най-уязвимите групи.
По думите му половината от средствата трябва да отидат за даване на временна заетост, защото по този начин ще бъдат
адресирани дългосрочно безработните, младежите до 29 години, самотниците, семейства с деца с увреждания.
Ние няма да отстъпим по никакъв начин от целеви мерки към останалите групи, работещите бедни и енергийно
подпомаганите лица, в това число и пенсионерите, най-бедните пенсионери, към майките и към безработните, които
получават минимално обезщетение.
Основният източник според Димитров са капиталовите разходи, защото българската администрация и фирмите така и не
ги усвояват, обясни Пламен Димитров.
Поне 50 милиона от магистралите и още 50 милиона лесно могат да бъдат изтискани от отделни министерства и
ведомства и от централния бюджет, както и вноската за ЕС, лихвените разходи, по същия начин могат да бъдат вкарани в
този сценарий.
Възможни са разминавания между исканията и това, което ще се получи, коментира Ивелин Желязков, директор
"Тристранно сътрудничество" в Асоциацията на индустриалния капитал в България.
Към днешна дата изтискан е максималният ресурс. Най-важното е, колкото и да са парите, много или малко, да-бъдат
употребени по най добрия възможен начин в посока осигуряване на заетост. Защото ако заетостта не намалее, това ще
означава нови хора, които трябва да се нуждаят от подпомагане. Нашата цел е точно обратното, тези хора да са помалко.
Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Капитал daily
√ Свитото потребление е влошило бизнес климата в търговията на дребно
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/03/28/2031631_svitoto_potreblenie_e_vloshilo_biznes_klimata_v/
След рязкото подобрение на бизнес климата през февруари с почти 6 пункта този месец оценката на мениджърите за
общата стопанска конюнктура се е влошила. Спадът в показателя през март е 1.8 процентни пункта, показват данните на
Националния статистически институт (НСИ).

Влошаването се дължи най-вече на резкия спад при търговците на дребно - с 5.3 пункта. Мениджърите в сектора отчитат
като най-негативен фактор слабото търсене, като спрямо предходния месец понижението е с цели 16.4 пункта. Според
данните от анкетата на националната статистика свитото потребление е изместило несигурната икономическа среда и
конкуренцията в бранша като фактори за влошаване на бизнес климата.
Неуверени потребители
Данните за търговията на дребно на статистическия институт за първия месец на годината също показаха, че
домакинствата са несигурни и по-скоро склонни да спестяват доходите си, вместо да ги влагат в текущо потребление.
Спадът през януари на годишна база беше 5.5% - пети пореден месец свиване на продажбите. Единствено магазините за
хранителни продукти отбелязаха ръст на оборотите с 11.2% през януари.
Сега тази тенденция се потвърждава и от оценката на самите търговци. Данните са рязък завой спрямо тези от февруари,
когато продажбите на дребно отбелязаха най-сериозно подобрение. Тогава оценките за бизнес средата в сектора се
повишиха с 11.7 пункта въпреки протестите и политическата несигурност. Анкетираните мениджъри дори смятаха, че
през следващите три месеца цените на дребно ще се повишават.
Очакванията на търговците за следващите три месеца сега обаче са по-умерени. "Относно продажните цени търговците
на дребно не предвиждат увеличение през следващите три месеца", съобщават от НСИ.
И несигурна икономическа среда
Най-голямото притеснение на предприятията в промишлеността и в строителството пък е несигурната икономическа
среда. В промишлеността бизнес климатът през март се понижава с 1.2 пункта спрямо месец по-рано. За сметка на това
обаче очакванията за бизнес състоянието и производствената активност през следващите месеци се подобряват.
Строителните предприемачи са по-резервирани за активността в сектора през следващите три месеца, а показателят за
бизнес климат е по-нисък с 0.7 пункта. Причината е, че очакваното състояние на предприятията в бранша през
следващата половин година се е изместило от "по-добро" към запазване на "същото", отчитат от националната
статистика.
"Несигурната икономическа среда продължава да e най-сериозният фактор, затрудняващ дейността в бранша, следвана
от финансовите проблеми и недостатъчното търсене", съобщават от НСИ. Тези данни също са много различни спрямо
месец по-рано. През февруари имаше надежди за съживяване на най-потиснатия отрасъл от началото на кризата. Тогава
строителните предприемачи дадоха обща оценка за средата в сектора с 4.1 процентни пункта по-висока спрямо първия
месец на годината. Прогнозираше се дори наемането на нов персонал. Както в промишлеността, така и в строителството
мениджърите не очакват повишение на цените в секторите през следващото тримесечие.
Най-оптимистичният сектор
В сектора на услугите оценката за бизнеса климата запазва приблизително същото ниво като през февруари. Прогнозите
на мениджърите по отношение на развитието на бизнеса през следващите шест месеца са по-благоприятни.
Очакванията им за търсенето също се подобряват. През последния месец се отчита засилване на отрицателното
влияние и на факторите "слабости в икономическото законодателство" и "финансови проблеми", съобщават от НСИ.
Вестник Преса
√ Данев: Реалната безработица е 19,2 %
http://pressadaily.bg/publication/12069-%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2:%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B5-192Шокиращи данни за заетостта у нас изнесе председателят на Българската стопанска камара Божидар Данев пред Нова
тв. Той цитира цифри от НСИ, които сочат, че в момента реалната безработица е 19,2%, а само младежката безработица
е 44,3%. По данните за последните 4 години са загубени над 350 000 работни места.
„Това е катастрофа”, коментира Божидар Данев. По думите му мерките, които в момента може да вземе служебното
правителство, са палиативни. „Бъдещото управление трябва да се промени коренно”. Той сравни ситуацията с кораб с
пробойни, за който се купуват кофи и помпи, за да изливат водата, а не се запушват пробойните. „Цифрите изискват
стратегически и тактически мерки”, коментира икономистът проф. Боян Дуранкев. „Тъй като сме член на ЕС, това нещо
не може да продължава”.
Според него стратегическите цели на следващото правителство трябва да са ограничаване и дори премахване на
безработицата. „Там където частният бизнес не е способен да създаде заетост, държавата трябва да го направи.
Следващото правителство ще има голяма възможност за това”, заяви Дуранков. Според него до края на следващото
правителство, минималната работна заплата трябва да стане около 300 евро.
Мненията на експертите се разминаха по течата дали трябва да остане плоският данък. Според проф. Дуранкев
категорично трябва да отпадне, а Божидар Данев пък е на мнение, че плоският данък трябва да остане. „Последните 23
години се оказа, че частният бизнес не е в състояние независимо от плоския данък от ниския корпоративен данък да
генерира заетост, да бъде социално отговорен, да бъде почтен и морален”, заяви проф. Дуранков. „Бизнесът доста се е
напечелил тези години, но е забравил и за заплатите, и за инвестициите. Този проблем не е само български”, смята
професорът.

