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Асоциация на индустриалния капитал в България 
 
news.ibox.bg 
 
√ Полупразна остана гражданската квота към социалния обществен съвет 
http://news.ibox.bg/news/id_844050790 
Само 12 вместо 18 души се включиха в първото заседание на обществения съвет към социалния министър Деяна 
Костадинова, след като гражданските организации на протестиращите не успяха да запълнят своята квота съгласно 
устройството и дейността му. 
Те са излъчили само един представител, а имат право на общо 6 членове - по един от всеки административен регион на 
страната. Номиниран представител има единствено от Югозападния регион, в който е и София. 
Социалният обществен съвет се оказа най-трудно събираеми изостана с няколко заседания в сравнение с тези в 
икономическото и здравното министерства.  
Проблемите в МТСП дойдоха, тъй като имаше само няколко номинации и то без нужните документи до първия краен 
срок 2 април. Наложи се удължаването му до 12 април, за да се събере все пак кворум. Гражданските организации на 
протестиращите могат да номинират още представители до 30 април. 
От ведомството си обясняват проблема с формирането на съвета с факта, че недоволството на хората не е било основно 
заради социалната сфера, а заради липса на справедливост и перспектива. 
Началото на първото заседание беше поставено от зам.-министъра Иванка Шалапатова. Тя не скри радостта си, че вече 
имат възможност да се съберат и да дискутират конкретни проблеми по отношение на държавната политика, свързана 
съсзаетостта, доходите, трудовите отношения, държавно обществено осигуряване, социална закрила, включване на 
хората с увреждания, свободно движение на работници, миграция. 
Пожелавам успех в търсенето на пресечната точка на всички важни ракурси, които споменах, заяви Шалапатова и 
подчерта, че основополагащ при работата на Съвета ще бъдепринципът на прозрачност. 
Първото заседание се явява учредително и на него бяха обсъдени правилата, по които ще работят занапред. В крайна 
сметка се стигна до договорката всеки да даде бележки за правилата и след това министърът да ги утвърди. 
И за да навакса споменатото изоставане от другите обществени съвети, социалният съвет ще ускори работата 
си. Мандатът му е докато изчете този на служебния кабинет, като се предвижда по едно заседание на две 
седмици. Въпреки това обаче, той ще се събере и следващия петък, както и след празниците - на 10 май. 
Дискусионна се оказа темата за следващо заседание. В „сблъсък" влязоха въпросите за хората с увреждания и децата; 
анализа на ефективността на програмата за заетост; пазара на труда; доходи; метода на определяне на минималната 
работна заплата; енергийните помощи; социалната справедливост. 
От БСК настояха темата за заетостта да мине на преден план, тъй като тя рефлектира върху много други сфери. 
Асоциация на индустриалния капитал в България пък се застъпи за злободневните теми. 
В крайна сметка за следващото заседание надделя темата за заетостта, като фокус ще бъде поставен и върху някои 
подвъпроси, свързани със заетостта на хората с увреждания и доходите. 
Темата за енергийните помощи, по предложение на представителя на гражданите, остава за след Великден. 
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√ Само един представител на гражданите в Обществения съвет към МТСП 
http://inews.bg/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE-
%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD-
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-
%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-
%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-
%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-
%D0%9C%D0%A2%D0%A1%D0%9F_l.a_c.328_i.281023.html 
Общественият съвет към Министерството на труда и социалната политика проведе първото си заседание с 12 членове от 
общо 18 съгласно правилата за устройство и дейност на съвета. Излъчени са по един представител от национално 
представителните организации на синдикатите, работодателите, на националното сдружение на общините, организации 
на пенсионери и възрастни хора. 
Към момента е излъчен само един представител на гражданите в съвета. Тяхната квота е по 6 членове - по един от всеки 
административен район в страната. Гражданските организации имат възможност да направят предложения за 
попълване на състава на съвета до 30 април включително. 

http://news.ibox.bg/news/id_844050790
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Създаването на Обществения съвет има за цел да бъдат дискутирани конкретни проблеми по отношение на държавната 
политика в сферата на заетостта, доходите, трудовите отношения, социалната закрила, включване на хората с 
увреждания, свободно движение на работници. 
Това каза заместник-министърът на труда и социалната политика Иванка Шалапатова при откриването на първото 
заседание на Обществения съвет към Министерството на труда и социалната политика. 
Шалапатова изрази задоволството си от това, че вече представителите на съвета имат възможността да се съберат и да 
дискутират проблемите в социалната политика. 
Първото заседание на съвета бе учредително и на него членовете обсъдиха бъдещите правила, по които трябва да 
заработи консултативния орган. 
От Асоциацията на индустриалния капитал предложиха всеки от състава да даде бележки за правилата на работа на 
съвета, след което социалният министър да ги утвърди. 
Мандатът на Обществения съвет е до приключване на мандата на служебното правителство, което означава, че ще има 
само още две заседания. Те са насрочени за 26 април и 10 май. Второто заседание на съвета ще бъде на тема 
програмите за заетост като на този етап може да се представи преглед на състоянието на пазара на труда, заяви Елка 
Димитрова, директор на Дирекция "Пазара на труда" към МТСП. 
Представителите на БСК поискаха заетостта да бъде изведена на по-преден план по време на второто заседание на 
съвета, докато представителите на хората с увреждания поискаха техните проблеми да бъдат на дневен ред. 
Темите, които ще разглежда общественият съвет трябва да се определят от текущите проблеми, които решава 
социалното министерство, смятат от Асоциацията на индустриалния капитал. 
Според тях темата за заетостта на пазара на труда също е с по-голям приоритет от останалите проблеми. 
Енергийните помощи и методът на определяне на минималната работна заплата също биха могли да бъдат изведени за 
обсъждане на следващото заседание на Обществения съвет. Елка Димитрова предложи на членовете на второ 
заседание да бъде поставена темата за заетостта като заседаващите ще се фокусират като под въпроси върху заетостта 
на хората с увреждания. 
На 26 април ще бъде следващото заседание, а на 10 май по-следващото. Представителят на протестиращите Методи 
Митев поиска да бъдат включени като тема на обсъждане енергийните помощи за най-бедните. 
 
faktor.bg 
 
√ Граждани бойкотират Обществения съвет към социалното министерство 
http://faktor.bg/obshtestvo/ulicata/8309-grazhdani-boikotirat-obshtestveniya-savet-kam-sotzialnoto-ministerstvo.html 
Социалният обществен съвет към социалното министерство се оказа най-трудно събираем и изостана с няколко 
заседания в сравнение с тези в икономическото и здравното министерства. 
От общо 18 само 12 души се включиха в първото заседание на социалния министър Деяна Костадинова. Причината – 
невъзможността на  гражданските организации на протестиращите да запълнят своята квота, излъчвайки само един от 6 
–те члена, представляващи всеки един от административните региони в страната.  
Номиниран представител има единствено от Югозападния регион, в който е и София. 
От ведомството си обясняват проблема с формирането на съвета с факта, че недоволството на хората не е било основно 
заради социалната сфера, а заради липса на справедливост и перспектива. 
Първото заседание се явява учредително и на него бяха обсъдени правилата, по които ще работят занапред. Беше 
прието предложението всеки да даде бележки за правилата на социалния министър Костадинова, които по-късно тя да 
утвърди. 
И за да навакса споменатото изоставане от другите обществени съвети, социалният съвет ще ускори работата си, като се 
предвижда по едно заседание на две седмици.   
Дискусионна се оказа темата за следващо заседание. В „сблъсък" влязоха въпросите за хората с увреждания и децата; 
анализа на ефективността на програмата за заетост; пазара на труда; доходи; метода на определяне на минималната 
работна заплата; енергийните помощи; социалната справедливост. 
От БСК настояха темата за заетостта да мине на преден план, тъй като тя рефлектира върху много други сфери. 
Асоциация на индустриалния капитал в България пък се застъпи за злободневните теми. 
Предмет на следващото заседание ще бъде темата за заетостта,  а проблема за енергийните помощи остава за след 
Великден. 
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√ ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ: ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 4 ГОДИНИ ВСИЧКО БЕШЕ ОБЪРНАТО НАОПАКИ 
http://www.7dni.bg/newsdetail.php?id=1007 
„Да, притеснява ме състоянието на комплекса „Марица-изток”. Още повече ме притеснява състоянието на НЕК като 
цяло, защото тя заплашва и комплекса „Марица-изток”, а и не само него. Мисля, че енергетиката се нуждае от по-
дългосрочна визия. Това е общото ми разбиране за управление на енергетиката – като един отрасъл, при който 
отделните елементи са много тясно обвързани и трябва да се гледат в пакет. „Марица-изток” е едно от най-
стратегическите звена в енергетиката и би трябвало да се грижим за жизнеспособността на комплекса”, коментира пред 
журналисти Пламен Орешарски, номиниран от БСП за министър-председател. Той обясни, че енергетиката не може да 
се разкъсва на по 4-годишни цикли. А в последния мандат промени се правеха през цялото време. „Защото, ако от 90-те 

http://faktor.bg/obshtestvo/ulicata/8309-grazhdani-boikotirat-obshtestveniya-savet-kam-sotzialnoto-ministerstvo.html
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години досега имаше стратегически планове за развитие на енергетиката за период от 15-20 години и те се следваха в 
общи линии, то през последните 4 години всичко беше обърнато наопаки. Ще припомня, че първоначалните намерения 
на ГЕРБ бяха за строителство на АЕЦ „Белене”. Премиерът лично говореше за него и след известно време се обърна на 
180 градуса. Това е само един пример за непоследователност в политиката по отношение на енергетиката“, обясни 
Орешарски. 
Важен елемент в подобряването на икономическата ситуация в страната е битката с монополите – с естествените и с 
изкуствено създадените. Засилена регулация по отношение на цени, реална независимост и сила на регулаторните 
органи трябва да основните инструменти в битката с естествените монополи. Като по-важна обаче Пламен Орешарски 
определи битката с изкуствено създадените монополи. „В редица сектори на нашата икономика в годините назад е 
имало стотици фирми. Днес техният брой е значително по-малък. Две цифри са показателни: от строителната камара ми 
казаха, че обществени поръчки в строителството печелят едва 2 на сто от фирмите. Останалите, ако се вредят за 
подизпълнители – добре. А от Асоциацията на индустриалния капитал съобщиха, че от над 200 хиляди фирми в 
България, едва 25 от тях правят 50 на сто от корпоративната печалба. Това е степен на централизация, която е 
притеснителна от гледна точка на целите за активизиране на бизнеса, за разгръщане на инициативата основно от малкия 
и средния бизнес“, заяви той. Номинираният за министър-председател направи уговорка, че в малкия и средния бизнес 
е големият потенциал за работни места. Но е изключително важно е да се създадат условия и за големия бизнес, около 
който гравитират малкият и средният. „Затова трябва да имаме въобще развит бизнес”, е мнението на Пламен 
Орешарски. 
Нормализирането на инвестиционния климат и прекратяването на практиката с неясни мотиви да се притискат фирми, 
подобряването на събираемостта на приходите, най-вече от акцизни стоки, привличането на инвестиции и 
благоприятстването на по-ниски лихви чрез привличане на външни ресурси през Банката за развитие са първите стъпки 
на което и да е следващо правителство. 
В програмата на „Коалиция за България“ първият раздел е икономически, защото ако не се подобри състоянието на 
икономиката, много от социалните мерки ще бъдат под въпрос. По-активна социална политика не може да се 
реализира, ако не се промени стопанската активност и не се подобри събираемостта на приходите, за да се разпредели 
нещо, трябва да има какво да се разпределя, подчерта Орешарски. 
 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Капитал daily 
 
√ Министерствата са поискали 800 млн. лв. повече за 2014 г. 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/04/21/2046023_ministerstvata_sa_poiskali_800_mln_lv_poveche_z
a_2014_g/?ref=novo24 
Искания за повече разходи и прогноза за по-малък ръст на икономиката. Това съчетание е довело до дискусия за 
ефективността на програмите на министерствата и приоритетите в икономическата политика на България, става ясно от 
публикуваната стенограма от правителственото заседание, проведено в сряда. 
Всички министерства са поискали да изхарчат повече, отколкото е предложено в конвергентната програма за 
следващите 3 години. За 2014 г. ведомствата са поискали с 800 млн. лв. повече, за 2015 г. - 1.3 млрд. лв. над 
предвиденото, а за 2016 г. – 1.1 млрд. лв. На фона на ревизираните надолу очаквания за ръста на икономиката от 1.9% 
до 1% за тази година, които Министерството на финансите огласи, както и в условията на служебно правителство, което 
не може да увеличава данъците, е невъзможно да бъдат зачетени исканията за повече разходи. 
Къде не достигат средствата 
Военният министър Тодор Тагарев е изтъкнал, че в приетата от парламента "Бяла книга" за развитие на отбраната е 
фиксиран минимален процент за финансиране на армията от 1.5% от БВП, а с пенсиите на военнослужещите - минимум 
2% от БВП. 
"Въпросът е, че Законът за публичните финанси е променен и там пише, че разходите не могат да надхвърлят 40% от 
БВП, а фиксираните проценти, като ги съберем, надхвърлят 40% исканите фиксирани проценти от брутния продукт", 
отговаря финансовият министър Калин Христов. Екоминистърът Юлиян Попов пък е поискал увеличение с 2 млн. лв., 
предимно заради вдигането на цените на горивата, което покачва транспортните разходи, и на разходите за реактиви и 
химикали за лабораториите на инспектората. 
Вицепремиерът и социален министър Деяна Костадинова също е очертала съществени дефицити в нейното ведомство - 
6.4 млн. лв. при месечните помощи за деца, 6.5 млн. лв. за деинституционализация и малко над 13 млн. лв. по 
програмата за интеграцията на хората с увреждания. Недостиг от 6 млн. лв. за дългосрочни командировки зад граница 
има и в Министерството на външните работи по думите на служебния премиер Марин Райков. За повече пари са 
настояли и образователният, и културният министър. 
(Не)ефективни разходи 
По думите на Калин Христов всички промени спрямо предишната конвергентна програма идват от ревизираните 
очаквания за развитието на икономиката и оттам очакването за развитието на приходите. "По принцип това, което се 
забелязва, е стремежът на министерствата да стартират нови програми, но няма стремеж да се прави преглед на 
съществуващите и на тяхната ефективност, така че да се освобождава ресурс и той да се пренасочва в нови програми, 
което автоматично води до това очакване, че бюджетът непрекъснато ще се раздува", е казал той. По думите му двата 
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приоритета остават ръстът на инвестициите и поддържането на изплащането на пенсиите. 
Все пак разходите по министерства не са във финалния си вид, тъй като следващото правителство, което ще прави и 
бюджета за 2014 г., може да прави промени в данъчната политика, както и да преразпределя разходи. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Затягаме колана още три години 
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2013-04-20&article=448802 
Тази и следващите две години ще минат отново под знака на орязване на разходите, замразяване на доходите и 
съкращения на работни места. Това става ясно от 3-годишната бюджетна прогноза на финансовото министерство, приета 
от служебния кабинет на последното заседание. Възстановяването на икономиката ще става по-бавно от очакваното, 
затова се налага ревизия на прогнозите за икономическия растеж, правени преди година. Така финансовият министър 
Калин Христов обяснява пред министрите защо отново се налага затягане на коланите. Очакваният растеж на БВП за т.г. 
от 1.9% е намален на 1%, а за догодина са заложени 1.8%. Ръст от 3.4% може да се достигне чак през 2016 г. Причина за 
занижените прогнози е лошото представяне на Еврозоната. Възстановяването на икономиката се забавя и в глобален 
мащаб, обяснява Калин Христов. Положението у нас се утежнявало и заради несигурната политическа ситуация, която 
плашила инвеститорите. Както стана ясно, т.г. приходите в бюджета ще са с 400 млн. лв. по-малко от планираните. Това 
налага орязване на капиталовите разходи със същата сума. Поради тази причина безработицата ще продължи да расте и 
ще стигне 13%. Ръст на заетостта се очаква чак през 2015 и 2016 г.  
Орязаните проектобюджети на министерствата за 2014 г. предизвикаха недоволството на всички членове на служебния 
кабинет, става ясно от стенограмата на заседанието. Един през друг те се оплакват, че се задават сериозни проблеми 
заради по-малкото средства. Министърът на отбраната Тодор Тагарев иска разходите за неговото ведомство да са 
обещаните 1.5% от БВП. В противен случай ще имаме проблеми с освобождаването на честотните спектри, дава пример 
той. Премиерът Марин Райков, който е и министър на външните работи, пък коментира, че според него външно 
министерство е било третирано като "брашнения чувал", който всяко правителство изтупвало, когато се свиват разходи. 
Райков посочва, че бюджет от 106 млн. лв. е "абсолютно несериозно", и припомня, че преди години е бил 170 млн. лв. 
Социалното вице Деяна Костадинова също предупреждава за сериозни проблеми, ако продължава да се орязва 
бюджетът на министерството. За догодина по месечните помощи за дете се очертава недостиг от 6.4 млн. лв. и още 
толкова за закриването на интернатите и преместването на хлапетата в защитени жилища. Другият вицепремиер 
Екатерина Захариева пък подчертава, че няма пари за справяне със свлачищата, за ремонт на пътища и вече 4 години се 
отлага създаването на кадастъра. Кристиан Кръстев пък иска повече субсидии за пощите и БДЖ. Служебните министри 
са поискали 800 млн. лв. повече в бюджетите си за 2014 г., отколкото са определените, посочва финансовият министър 
Калин Христов. Той призовава министрите, вместо да искат пари, да преразгледат програмите си и да закрият 
неефективните.  
 
Вестник Класа 
 
√ МВФ: Необходими са мерки за насърчаване на растежа на световната икономика 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/229499_%D0%9C%D0%92%D0%A4%3A+%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85
%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B0+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8+%D0%B7%D0%B0
+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8A%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D1%80
%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%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 
Забавянето на световната икономика изисква допълнителни мерки. Необходими са политики за фискална 
консолидация, мерки за насърчаване на растежа и заетостта, по-обвързваща парична политика на централните банки. 
Препоръките даде управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристин Лагард на пролетната 
среща на финансовите институции във Вашингтон, предадоха информационни агенции. 
МВФ предупреди, че глобалното икономическо възстановяване се развива неравномерно, което налага приемане на 
допълнителни мерки за укрепване на растежа и увеличаване на заетостта.  
"Създаването на работни места и обезпечаването на траен растеж не изисква само една политика, а серия политики и 
мерки, включващи фискална консолидация с точните темпове, структурни реформи и парична политика, която осигурява 
“глътка въздух” - всички тези фактори трябва да действат комбинирано, в противен случай нещата няма да сработят", 
коментира Кристин Лагард. 
"Правителствата трябва да приемат нови програми за редуциране на безработицата и насърчаване на заетостта, като 
МВФ ще окаже нужната финансова помощ". Това обяви Тарман Шанмугаратнам, председател на Валутния и финансов 
комитет - органа на МВФ за изработване на икономически политики. В комюнике, разпространено след края на 
пролетната среща на МВФ и Световната банка, се казва, че централните банки в най-големите световни икономики 
трябва да продължат валутните си политики в подкрепа на икономическото възстановяване, а възможното намаляване 
на паричната експанзия на пазарите трябва да бъде управлявано много внимателно. 
Световната банка и Международния валутен фонд си паставиха мащабна цел - изкореняване на крайната бедност до 
2030 година. Президентът на Световната банка Джим Йон Ким обяви, че за постигането на тази цел са необходими 
общите усилия на правителства, финансови организации и нестопански сектор. 
Международният валутен фонд и Световната банка заявиха по време на пролетната среща, че подкрепят целта да бъде 
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изкоренена бедността в рамките на едно поколение и за споделянето на нарастващ просперитет сред 188-те членове на 
организацията.  
При това посочената цел трябва да бъде постигната без увреждане на околната среда, предизвикване на икономическа 
задлъжнялост или да бъдат изключвани уязвими хора, поясни Ким. В най-бедните региони като Южна Азия и Африка ще 
бъдат необходими устойчив растеж и рязко увеличаване на заетостта. Освен това трябва да бъдат предотвратявани 
шокови удари като рязко покачване на цените на храните и горивата.  
 
√ Г-20: Глобалната икономика избягна част от "големите основни рискове" 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/229509_%D0%93-
20%3A+%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D
0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D1%8F%D0%B3%D0%BD%D0%B0+%D1%87%D0
%B0%D1%81%D1%82+%D0%BE%D1%82+%22%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BE
%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%22 
Според финансовите министри от Г-20 глобалната икономика е избегнала част от "големите основни рискове", като 
продължава и подобрението на финансовите условия. Но глобалният растеж продължава да бъде прекалено слаб, а 
безработицата остава прекалено висока в редица страни. Икономическото възстановяване остава непостоянно и 
прогресира с различна скорост при развиващите се пазари, които преживяват относително силен растеж. При САЩ, 
който демонстрира постепенно засилване на частното потребление и при възстановяването в еврозоната, което като 
цяло все още тепърва трябва да се материализира, се казва в комюникето след срещата. 
Според Г-20 политическата несигурност, частният процес на деливъридж, изоставането във фискалните реформи, 
повреденото кредитно посредничество и все още незавършеното ребалансиране на глобалното търсене, продължават 
да натежават върху перспективите за глобалния икономически растеж. Средносрочните предизвикателства също 
присъстват в много икономики, включително и в тези с фискална устойчивост и финансова стабилност, се посочва в 
комюникето. 
Финансовите министри и централни банкери на страните от Г-20 обещаха да следят за "нежелани" странични ефекти от 
продължаващите агресивни стимулиращи мерки на централните банки, целящи да помогнат за по-бързия и силен 
икономически растеж. Паричните политики ще трябва да бъдат директно насочено към вътрешната ценова стабилност и 
продължаващата подкрепа за икономическия растеж", се казва в общото изявление на Г-20, цитирано от БНР. 
В комюникето, оповестено след края на тяхната двудневна среща във Вашингтон, се призова и за по-голяма 
настойчивост от властите в еврозоната за създаването на единния европейския банков съюз. Г-20 също така обещаха, че 
всички страни-членки остават ангажирани към по-бърз прогрес за достигане на по-гъвкав режим на обмен на валутните 
курсове и за избягване на "конкурентната девалвация" на техните валути. 
Г-20 отново повториха своята позиция от предишната среща през февруари в Москва за валутните курсове на обмяна. Те 
потвърдиха ангажимента за по-бързо придвижване към по-гъвкави обмени курсове. Страните ще се въздържат от 
конкурентна девалвация и няма да поставяме цели за нашите валутни нива на размяна с конкурентни намерения. 
Отново повтаряме, че прекомерната волатилност на финансовите потоци и безредните движения на валутните пазари 
имат негативно отражение върху икономическата и финансова стабилност, се каза в комюникето. 
Конкретно за еврозоната, Г-20 подчертаха необходимостта да се разшири основата на икономическия и валутен съюз, 
включително чрез спешно придвижване към банков съюз, по-нататъшно намаляване на финансовата фрагментация и 
продължаващо засилване на финансовите баланси на банките. 
В своето комюнике Г-20 призовават икономиките с големи излишъци - такива като Китай и Германия - да обмислят 
предприемането на по-нататъшни стъпки за повишение на вътрешното потребление. Ние ще продължим да прилагаме 
амбициозни структурни реформи, за да повиши нашия растеж потенциал и за разкриване на работни места, обещаха 
финансовите лидери от Г-20. 
 

http://www.klassa.bg/news/Read/article/229509_%D0%93-20%3A+%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%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%B8%D0%B7%D0%B1%D1%8F%D0%B3%D0%BD%D0%B0+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82+%D0%BE%D1%82+%22%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%22
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