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Повечето български политици имат допълнителни доходи, които надхвърлят
многократно заплатите им; най-скъп е животът в скандинавските страни, а най-евтин - в
България: това са две от българските теми в чуждите медии днес.

"Бедна България има богати политици", заключава германската осведомителна
агенция ДПА въз основа на данните на българската Сметна палата за доходите на
депутатите и министрите. Сайтът
Юръпонлайн магазин посочва, че
голяма част от политиците имат допълнителни доходи, които често пъти са
неколкократно по-високи от официалните им заплати. Изданията поясняват, че в
България политиците имат право на допълнителни доходи, освен когато не влизат
в конфликт на интереси.
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Данните на Евростат за нивото на цените и разходите за живот в европейските
държави сравнява германският Франкфуртер Алгемайне Цайтунг. От тях става ясно,
че най-скъп е животът в скандинавските страни, а най-ниско ниво на цените - близо
наполовина на средните за ЕС - се регистрира в България и Румъния. Швейцарският
Тагблат
е още по-конкретен: той пише, че в дъното на таблицата е България с 51% от нивото на
средните европейски цени.

Точно с данните за по-ниските цени и разходи в България и Румъния се аргументира
генералният секретар на Германския съюз на селските стопани Хелмут Борн, който
твърди, че не е редно средствата от ЕС за аграрно развитие да се преразпределят в
полза на източноевропейските държави и в ущърб на Германия. В крайна сметка, казва
Борн, производствените разходи в Германия са доста по-различни от тези в България и
Румъния.

Гръцката криза кара полския вестник Dziennik Gazeta Prawna да критикува
европейската финансова система. Изданието смята, че ситуацията в Гърция не е плод
на случайност, а естествена последица от извращението на идеята за общия европейски
пазар, която била подменена от философията на финансова пирамида.

"Безконечен приток на пари трябваше да осигурява прираста на всички участници, като
най-богатите страни в Европа печелеха най-много, благодарение на нови пазари, и
после раздаваха спечелените пари на Гърция, Португалия, Испания, Полша и България,
та да могат те да купуват германски или френски стоки. Но като всяка друга пирамида,
и тази система рухна", коментира полското издание.
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