Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
Вестник Преса
√ Програмата „Орешарски": Отпадат 100 лицензионни режима
http://pressadaily.bg/publication/15743%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%E2%80%9E%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8:%D0%9E%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82-100%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B0
Намаляване на лицензионните режими с над 100 само за година, бързо връщане на ДДС и заплащане на лихва от
държавата при забавяне, по-ниски административни такси. Това са само част от 16 много важни хода за бизнес,
направени от кандидата на БСП за премиер Пламен Орешарски в неговата програма. В писмо на четири страници той се
е обърнал към всички работодателски организации, съобщи вчера пред „Преса" шефът на Асоциацията на
индустриалния капитал в България Васил Велев.
„Смятам да предложа назначаването на министър на администрацията и добрата бизнес среда", информира
предприемачите Орешарски. И допълва, че този член на правителството ще се занимава „както с оптимизиране на
администрацията, така и с облекчаването на регулаторните режими и с намаляването на таксите".
Модерна, реформаторска и прозрачна политика обещава на бизнеса кандидат-премиерът на БСП. Той уверява
работодателите, че
валутният борд ще остане
като гаранция за стабилността и предвидимостта на българската икономика. „Ще запазим въведените през периода
2005-2009 г. данъчни ставки за бизнеса - 10% корпоративен данък, 5%данък върху дивидент, 0% налог върху
капиталовите печалби и върху печалбата за дружествата със специална инвестиционна цел", съобщава Орешарски. Той
поема и ангажимент за намаляване на социалните осигуровки в контекста на пенсионната реформа. Орешарски
обещава незабавно od бъдат анализирани и да отпаднат всички лицензионни режими, които спъват развитието на
бизнеса. Според него само за година биха могли да се зачеркнат над 100 такива режима. Предстои и проучване на
административните такси и намаляването им, както препоръчва ЕК - наполовина.
Според финансиста, който в петък получи проучвателен мандат за съставяне на правителство от президента Росен
Плевнелиев, ще бъдат въведени еднакви критерии за търговете във всички министерства. В оценителните комисии се
предвижда задължително участие на външни членове - от други ведомства, от неправителствени организации и от
европейските структури. Гаранциите на онези, които не са спечелили, ще бъдат връщани до 3 дни.
Мерките са част от екшън плана на Орешарски за първата година от управлението му. Те целят моментално
подобряване на бизнес средата у нас и затова ще бъдат посочени и срокове за изпълнението им.
Вчера в червената централа за последни доуточнения по обявените програмни намерения дойдоха Йордан Цонев, д-р
Хасан Адемов, Искра Михайлова и д-р Нигяр Джафер от ДПС. С тях са се срещнали Михаил Миков, Янаки Стоилов, Георги
Пирински и Росен Карадимов. В същото време Станишев и Орешарски правили последен оглед на политико-експертния
състав на кабинета. ДПС няма никакви квоти в кабинета, заяви пред „Преса“ Йордан Цонев.
„Готови сме вече с отделните политики и най-спешните мерки“, коментира Цонев. Той обясни, че е имало четири
основни акцента в преговорите - укрепване на държавността, спасителни мерки за бизнеса, съживяване на
здравеопазването и помощ за социално слабите.
Спешните мерки в здравеопазването ще започнат с търсене на решение за дълговете на болниците, както и с
проблемите на отдалечени селища, които са останали без здравни заведения.
От ДПС категорично застанали зад идеята да има регистър на фирмите в различните браншове, които отговарят на
условията за участие в обществени поръчки. „Ще бъдат въведени и електронни търгове“, категоричен бе Йордан Цонев.
Социално-икономическите мерки предвиждат спешно разширяване на кръга от хора, които ще получават
енергийни помощи
Парите за гледане на дете ще се вдигнат на 310 лв., оставало да се уточни от коя дата. Всички първокласници тази есен
ще получат средства от държавата.
Тази сутрин партийните ръководства на БСП и ДПС трябва да обсъдят структурата и състава на правителството. След това
предстоят консултации с „Атака“, с формацията на Кунева и с ВМРО, а след това предложеният от Орешарски екип
трябва да бъде одобрен последователно от изпълнителното бюро на БСП и от националния й съвет следобед.
От „Атака“ все още мълчат дали ще подкрепят правителството. До този момент нито им искали подкрепата, нито им
показали програмата и проектосъстава на кабинета, обясни вчера Явор Нотев.
До редакционното приключване на броя не бяха уточнени докрай имената на ключови министри в кабинета
„Орешарски“. Като сигурни се определяха само Кирил Ананиев, Петър Чобанов и Таня Андреева (виж по-долу).
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Последните слухове пращаха във военното министерство ген. Михо Михов или депутата Спас Панчев. За поста дипломат
№1 вероятно се е преборил Кристиан Вигенин, след като довчера на обед упорито се спрягаше името на Ивайло Калфин.
vesti.bg
√ Програмата "Орешарски": Отпадат 100 лицензионни режима
http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=5800331
Намаляване на лицензионните режими с над 100 само за година, бързо връщане на ДДС и заплащане на лихва от
държавата при забавяне, по-ниски административни такси. Това са само част от 16 много важни хода за бизнеса,
направени от кандидата на БСП за премиер Пламен Орешарски в неговата програма.
В писмо на четири страници той се е обърнал към всички работодателски организации, съобщил пред "Преса"
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. "Смятам да предложа назначаването
на министър на администрацията и добрата бизнес среда", информира предприемачите Орешарски. И допълва, че този
член на правителството ще се занимава "както с оптимизиране на администрацията, така и с облекчаването на
регулаторните режими и с намаляването на таксите".
Модерна, реформаторска и прозрачна политика обещава на бизнеса кандидат-премиерът на БСП. Той уверява
работодателите, че Валутният борд ще остане като гаранция за стабилността и предвидимостта на българската
икономика. "Ще запазим въведените през периода 2005-2009 г. данъчни ставки за бизнеса -10% корпоративен данък,
5%данък върху дивидент, 0% налог върху капиталовите печалби и върху печалбата за дружествата със специална
инвестиционна цел", съобщава Орешарски. Той поема и ангажимент за намаляване на социалните осигуровки в
контекста на пенсионната реформа. Орешарски обещава незабавно да бъдат анализирани и да отпаднат всички
лицензионни режими, които спъват развитието на бизнеса. Според него само за година биха могли да се зачеркнат над
100 такива ограничения. Предстои и проучване на административните такси и намаляването им, както препоръчва ЕК наполовина.
Според финансиста, който в четвъртък получи проучвателен мандат за съставяне на правителство от президента Росен
Плевнелиев, ще бъдат въведени еднакви критерии за обществените поръчки във всички министерства. В оценителните
комисии се предвижда задължително участие на външни членове. Гаранциите на онези, които не са спечелили, ще
бъдат връщани до 3 дни.
Мерките са част от екшън плана на Орешарски за първата година от управлението му. Те целят моментално
подобряване на бизнес средата у нас и затова ще бъдат посочени и срокове за изпълнението им.
Вчера в червената централа за последни доуточнения по обявените програмни намерения дойдоха Йордан Цонев, д-р
Хасан Адемов, Искра Михайлова и д-р Нигяр Джафер от ДПС. С тях са се срещнали Михаил Миков, Янаки Стоилов, Георги
Пирински и Росен Карадимов. В същото време Станишев и Орешарски правили последен оглед на политико-експертния
състав на кабинета. ДПС няма никакви квоти в правителството, заяви Йордан Цонев.
novinite.bg
√ Програмата "Орешарски": Отпадат 100 лицензионни режима
http://novinite.bg/articles/39045/Programata-Oresharski-Otpadat-100-licenzionni-rejima
Намаляване на лицензионните режими с над 100 само за година, бързо връщане на ДДС и заплащане на лихва от
държавата при забавяне, по-ниски административни такси, предлага номинираният от БСП за премиер
Пламен Орешарски в неговата програма, предаде БГНЕС.
В писмо на четири страници той се е обърнал към всички работодателски организации, съобщава пред вестник "Преса"
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев.
"Смятам да предложа назначаването на министър на администрацията и добрата бизнес среда", информира
предприемачите Орешарски.
Този министър ще се занимава "както с оптимизиране на администрацията, така и с облекчаването на регулаторните
режими и с намаляването на таксите".
Модерна, реформаторска и прозрачна политика обещава на бизнеса кандидат-премиерът на БСП. Той уверява
работодателите, че Валутният борд ще остане като гаранция за стабилността и предвидимостта на българската
икономика.
"Ще запазим въведените през периода 2005-2009 г. данъчни ставки за бизнеса -10% корпоративен данък, 5%данък върху
дивидент, 0% налог върху капиталовите печалби и върху печалбата за дружествата със специална инвестиционна цел",
съобщава Орешарски.
Той поема и ангажимент за намаляване на социалните осигуровки в контекста на пенсионната
реформа.Орешарски обещава незабавно да бъдат анализирани и да отпаднат всички лицензионни режими, които
спъват развитието на бизнеса. Според него само за година биха могли да се зачеркнат над 100 такива ограничения.
Предстои и проучване на административните такси и намаляването им, както препоръчваЕвропейската комисия наполовина.
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ТВ 7
√ Новият кабинет и икономиката
http://tv7.bg/faktorat-koshlukov/NewsDetails&id=9754253
На кръглата маса във "Факторът Кошлуков" по темата "Новият кабинет и икономиката" седнаха експертите Кольо
Парамов, Владимир Каролев, Васил Велев и Йордан Матеев.
Гостите дадоха различни мнения по въпроса дали новият кабинет ще е стабилен. За Кольо Парамов отговорът е "Не",
според Велев си зависи от самия кабинет, а Матеев и Каролев заявиха, че ще е стабилен, тъй като в него влизат три
партии, които нямат интерес от предсрочни избори.
Спорът в студиото се разгорещи, след като стана въпрос за безработицата, ниските доходи и високите сметки. Според
Йордан Матеев липсата на пари в държавата е мит, причината за безпаричието е, че 50% от публичните средства се
прахосват. В същото време данни на НСИ показват, че за първи път българите харчат под една трета за храна, а
режийните са около 50% от доходите. Тази информация разгорещи страстите. Водещият Кошлуков припомни, че именно
високите сметки за ток накараха хората да излязат на улицата.
Гостите посъветваха Орешарски да се заеме най-напред с възстановяването на добрата бизнес среда и загубените
пазари. Само развитието на икономиката може да повиши доходите на хората. Минимална работна заплата от 450 лв. е
възможна, но в рамките на 4-годишния мандат, а не през следващата година. Тя обаче ще се базира на това дали има
развитие на икономиката. Специалистите посочиха, че има страни в Европейския съюз, където минималната работна
заплата е нула, но хората живеят добре. Експертите бяха категорични, че чисто икономически не може да се направят
чудеса, но е важно да се осигури стабилност и предсказуемост за бизнеса.
economic.bg
√ Каролев: Затягането на коланите беше мит
http://economic.bg/news/19796/1/1/Karolev-Zatyaganeto-na-kolanite-beshe-mit.html
Един от големите митове е затягането на коланите (от правителството на Бойко Борисов). Нямаше такова нещо, защото
всяка година бюджетът беше по-голям от предходния. Това коментира във "Факторът Кошлуков" икономистът Владимир
Каролев. Според него една от причините хората да излязат по улицата е популизма. "Сметките за ток не бяха двойно и
тройно по-високи", обясни Каролев.
Страх ме е, че решенията на кабинета няма да са тези в писмото, което беше изпратено до бизнеса, каза от своя страна
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Той поясни, че в писмото на
Орешарски до бизнеса пише, че ще се работи за възстановяване на добрата бизнес среда, пазарите, на условията за
производство и инвестиции.
"Първите стъпи ще са в секторите, в които реформите закъсняха - енергетика, здравеопазване и железниците. Кабинетът
трябва да работи за възстановяване на доверието. Не точно монополите ядосаха хората, а изкуствено създадените
монополи с поръчковото законодателство", обясни Васил Велев. Той е убеден, че трябва да се възстанови диалога в
обществото, като даде пример, че повече от половин година няма Национален съвет за тристранно сътрудничество
(НСТС).
Владимир Каролев добави, че БСП трябва да признае, че няма да има ляв завой, защото той не е и полезен.
Икономистът Кольо Парамов пък е убеден, че кабинетът на Пламен Орешарски не може да оправдае очакванията,
защото няма пари. "Орешарски трябва да е голям магьосник, за да успее да балансира бюджета тази година", твърди
Парамов.
"Има сериозни резерви в бюджета. Има сектори като сигурността, която е префинансирана. В същото време
образованието е недофинансирано", опонира Васил Велев. Според него това, което ще повиши доходите е да поголямото производство.
faktor.bg
√ Икономисти: Орешарски няма шанс да вдигне доходите
http://www.faktor.bg/ikonomika/biznes/9242-ikonomisti-oresharski-nyama-shans-da-vdigne-dohodite.html
Един от големите митове е затягането на коланите (от правителството на Бойко Борисов). Нямаше такова нещо, защото
всяка година бюджетът беше по-голям от предходния.
Това коментира в ТВ7 икономистът Владимир Каролев. Според него една от причините хората да излязат по улицата е
популизмът. "Сметките за ток не бяха двойно и тройно по-високи", обясни Каролев. Страх ме е, че решенията на
кабинета няма да са тези в писмото, което беше изпратено до бизнеса, каза от своя страна Васил Велев, председател на
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Той поясни, че в писмото на Орешарски до бизнеса пише, че
ще се работи за възстановяване на добрата бизнес среда, пазарите, на условията за производство и инвестиции.
"Първите стъпи ще са в секторите, в които реформите закъсняха - енергетика, здравеопазване и железниците. Кабинетът
трябва да работи за възстановяване на доверието. Не точно монополите ядосаха хората, а изкуствено създадените
монополи с поръчковото законодателство", обясни Васил Велев. Той е убеден, че трябва да се възстанови диалога в
обществото, като даде пример, че повече от половин година няма Национален съвет за тристранно сътрудничество
(НСТС).
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Владимир Каролев добави, че БСП трябва да признае, че няма да има ляв завой, защото той не е и полезен.
Икономистът Кольо Парамов пък е убеден, че кабинетът на Пламен Орешарски не може да оправдае очакванията,
защото няма пари. "Орешарски трябва да е голям магьосник, за да успее да балансира бюджета тази година", твърди
Парамов.
"Има сериозни резерви в бюджета. Има сектори като сигурността, която е префинансирана. В същото време
образованието е недофинансирано", опонира Васил Велев. Според него това, което ще повиши доходите е да поголямото производство.
investor.bg
√ К. Христов: Правилата за държавните пари няма да разклатят финансовата система
http://www.investor.bg/na-fokus/441/a/k-hristov-pravilata-za-dyrjavnite-pari-niama-da-razklatiat-finansovata-sistema,151578/
Няма да има сътресения във финансовата система заради новите правила, които прие кабинетът за парите на
държавните фирми, увери служебният финансов министър Калин Христов.
Служебното правителство одобри вчера постановлението за управлението на финансите на дружествата и
предприятията, които са с над 50% държавно участие. Правилата се отнасят до тези с капитал над 3 млн. лева. Текстовете
гласят, че нетната експозиция на възложител към една финансова институция няма да надвишава 25% от паричните
средства на възложителя.
Правилата бяха въведени, след като служебният премиер Марин Райков съобщи, че в една банка са съсредоточени 54%
от парите на държавата. Тази банка няма да фалира, ако от нея се изтеглят пари, увери и министър-председателят.
Калин Христов напомни, че има шестмесечен период на приспособяване и за двете страни, така че да се гарантира
стабилността на финансовата система. Тези шест месеца са гаранция, че не могат да се очакват никакви катаклизми или
притеснения от въвеждането на тази регулация. Правилата са направени така, че да се постигнат желаните от тях ефекти,
без да има сътресения нито във финансовата система, нито върху работата на тези дружества, заяви финансовият
министър.
Той уточни, че правилата се отнасят за дружества с над 3 млн. лева капитал, защото когато парите не са толкова много,
„няма смисъл да имаш прекалено много банки“. Това е свързано с допълнителен разход за поддържане на банкови
сметки, обясни той. Прагът е бил определен по време на анализи и консултации със заинтересованите страни.
Всяко тримесечие ще има отчет за концентрация на средствата, но за всеки месец в рамките на тримесечието.
Финансовият министър заяви, че при публичната консултация е имало само три предложения какво да се подобри в
правилата – от Асоциацията на търговските банки, от Фондация „Банки, инвестиции и пари“ и от Асоциацията на
индустриалния капитал.
Досега имаше пожелателни правила, оттук нататък правилата са задължителни за всички дружества с над 50% държавно
участие. Въвежда се наказание за изпълнителните директори на компании, които не изпълняват тези правила, въвежда
се изискване за задължителни търгов с минимум 5 оферти от банки, посочи той. Според Калин Христов принципите
постигат общата цел да има диверсификация и намаление на риска, да има прозрачност и да се носи отговорност за
изпълнение на тези правила.

Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Капитал
√ Колко е тъжно да бъдеш европеец
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sviat/2013/05/23/2067092_kolko_e_tujno_da_budesh_evropeec/
Ако сте дълбоко нещастен от живота, може би сте французин. Не че те имат монопол върху песимизма, но напоследък
той търпи истински ренесанс в земите на галите.
"Няма друга европейска държава, която да изживява по-силно разочарование и обезкуражаване от Франция",
констатира скорошно проучване на изследователския център Pew Research. То показва, че французите са охладнели към
европейската идея не само повече от гърците, испанците и италианците (страдащи от предписаната им от Брюксел
строга фискална диета), но дори и от пословично евроскептичните британци, обмислящи дали да не скъсат изцяло с ЕС.
А както написа в Twitter германският външнополитически анализатор Улрих Шпек: "Загубата на Великобритания би била
неприятна за ЕС. Загубата на Франция би била фатална."
Изследването на Pew Research, озаглавено "Новият болен човек на Европа - ЕС", е от онези редки сондажи на
общественото мнение, които са сигнал за бушуващ под повърхността тътен. Излизането му съвпадна с оповестяването на
други две сходни проучвания - на Eurobarometer, показващо драстичен срив на одобрението към ЕС, и на Gallup,
онагледяващо безпокойството за бъдещето и притесненията за цяло едно изгубено поколение в Европа (виж графиките).
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Всичко това няма как да не доведе до политически
трусове. След като успя отчасти да си възвърне
доверието на пазарите, сега ЕС губи това на своите
граждани. Без него, дори и да спаси еврото, няма
как да продължи напред.
Шампанско и сълзи
"ЕС беше създаден с цел да успокои подозренията,
които бяха натрупали европейците един към друг
през вековете, и да замени омразата и страха с
доверие. Сривът на това доверие в момента е
плашещ", казва пред "Капитал" Улрих Шпек. Или
както отбелязва изследването на Pew Research:
"Продължителната икономическа криза създава
центробежни сили, които разкъсват европейското
обществено мнение."
Край бреговете на Сена то е отчетливо
депресирано и анти-всичко - 91% от французите
смятат, че икономиката им се представя зле, 67%
мислят, че президентът Франсоа Оланд не се
справя добре, 77% са на мнение, че
икономическата интеграция в Европа се е отразила
лошо на страната им, а 56% се отнасят негативно
към ЕС. Галската потиснатост, освен че е неприятна
сама по себе си, има един силно негативен
страничен ефект - отдалечава страната още повече
от Германия. Недоволството от ЕС, тревогата за
работните места, несигурността в икономическото
бъдеще и съмненията, че държавата им върви в
правилната посока, доближават Франция повече
до членовете на депресирания южен клуб и
засилват въпросите дали се превръща в периферна
държава. "Разширяването на пропастта между
Франция и Германия е опасно за ЕС,"
предупреждава Улрих Шпек.
В какво се превръщат европейските мечти
Всъщност Германия се откъсва не само от съседа
си от другата страна на река Рейн; тя сякаш живее
на различен континент или направо на различна
планета, показва изследването на Pew Research.
Отчуждението идва не само от това, че германците
единствени харесват лидера си, настроени са
положително към ЕС и са оптимисти за
икономиката. Разломът върви и по още една линия
- засилващият се ропот срещу доминацията на
Берлин. "Германците смятат, че са добри
европейски граждани, които изпълняват дълга си,
като помагат за спасяването на кризисните страни.
И когато виждат гнева срещу Германия в някои от
тези държави, те смятат, че с тях се злоупотребява
като с изкупителна жертва. Позицията на Берлин е
много ясна - всеки трябва да подреди къщичката
си и след това може да живеем щастливо заедно",
казва Улрих Шпек.
Засега обаче в Европа няма щастие, а нестабилност
и безпокойство. Данните на Gallup показват, че за
пръв път от десетилетия насам европейците са
убедени, че следващите поколения ще живеят полошо, по-несигурно и в по-неблагоприятни условия
от предишните. На фона на най-продължителната
и дълбока рецесия в историята на еврозоната и 26те милиона безработни в ЕС (един анализатор се
пошегува, че ако те решат да обявят независимост,
могат да основат шестата по население държава в
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съюза) песимизмът и влошаването на имиджа на ЕС не са изненадващи. "Икономическата ситуация е важна част от
обяснението. Но има и нарастващо недоволство от начина, по който се управлява Европа. В много държави кризата
направи не само парите, но и доверието в политическите лидери оскъден ресурс", казва пред "Капитал" Кай-Олаф Ланг
от германската фондация "Наука и политика" (SWP).
На същото мнение е анализаторът от мадридския офис на Европейския съвет по външна политика (ЕСВП) Хосе Игнасио
Торебланка. "Традиционно икономическото представяне е много тясно свързано с удовлетворението от ЕС. Но този път
има и по-дълбоки причини, защото лошото управление на кризата накърнява нагласите към европейската интеграция и
основополагащите чувства на солидарност и доверие между страните. Усещането, че се губи суверенитет, че не всички
държави са равни, че длъжниците са колонизирани от кредиторите - всичко това създава вулкан от отровни страсти",
казва той пред "Капитал". Същевременно негативният начин, по който спасителните програми бяха "продадени" на
европейците и на север, и на юг, доведе до това, че те приемат решенията на лидерите си, но с усещането, че са
измамени, че някой ги е излъгал, че не те ръководят нещата и демокрацията е куха дума, обяснява Торебланка.
Възходът на евроскептицизма, маршируващ през целия континент, вече намира стряскащи политически проявления. От
"Националния фронт" във Франция до "Истинските финландци" във Финландия и от италианското движение "Пет
звезди" на комика Бепе Грило до унгарската формация "Йобик", партиите, заклеймяващи ЕС като извор на всички
нещастия и отдаващи се в различна степен на популизъм и ксенофобия, вярват, че силата е с тях. И както предупреждава
лидерът на европейските либерали Греъм Уотсън, ЕС го чака хаос след вота за Европейски парламент догодина, ако
триумфът на еврофобските партии на скорошните избори в Италия и Великобритания е предвестник на бъдещето.
"Много съм притеснен за европейските избори през 2014 г. Един от уроците от кризата е, че имаме нужда от силни
институции на ЕС, тъй като на хората не им харесва, когато решенията изглеждат като взети в Берлин или Франкфурт
вместо в Брюксел. Затова тези избори ще са ключови, тъй като, ако след тях имаме по-слаби Европейски парламент и
Европейска комисия, това ще създаде допълнителна криза", отбелязва Торебланка.
Надеждата е, че с оживлението на икономиката (когато и да дойде то) евроскептицизмът ще отслабне и евентуално ще
отшуми. Но може да се окаже, че щетите са по-трайни и ЕС ще има нужда от ново лепило, което да го предпази от
разпад. "ЕС губи душата си. Той винаги е бил проект с високи, идеалистични цели. Днес говорим само за банки и валута.
За да превъзмогне екзистенциалната криза, ЕС отново трябва да намери по-висш идеал", казва Улрих Шпек. И най-вече
трябва отново да започне да се харесва на своите граждани и да им върне усещането, че прави нещо за тях. Иначе
Европа ще продължава да бъде синоним на депресия.
Вестник Капитал
√ Смяна на посоката - фискалният резерв надхвърли 5.3 млрд. лева
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/05/26/2068600_smiana_na_posokata__fiskalniiat_rezerv_nadhvurli_53/
Размерът на фискалния резерв се е увеличил и е над 5.3 млрд. лева, показват данните на Българска народна банка за
правителствения депозит при нея. Практиката от последните години показва, че освен тези средства в търговските банки
държавата разполага с още между 300 и 500 млн. лв., което означава, че общият размер на резерва клони към 6 млрд.
лв. в края на май. Фискалният резерв е първият буфер, на който правителството може да разчита при евентуално
неизпълнение на бюджетните приходи и при възникването на извънредни разходи от всякакво естество. Затова и
равнището му винаги е било повод както за спекулации, така и за основателни критики от страна на опозиционните
партии към правителствата, особено при управлението на ГЕРБ.
Ситуацията към момента
Поне на повърхността изглежда, че състоянието на резерва към края на май се подобрява, защото преди една година
(по данни към 15 май 2012 г.) размерът му е бил 4.9 млрд. лв. Още повече че правителственият депозит в централната
банка расте 7 последователни седмици. Със сигурност обаче държавата трябва да разплати 800 млн. лв. задължения по
извънредната емисия на държавни ценни книжа, с които финансира изплащането на земеделските субсидии от 20
февруари (изваждането на тези средства от фискалния резерв през февруари не се отрази на бюджета, защото не става
дума за европейски трансфери, които държавата авансира, а Брюксел възстановява в срок до 45 дни).
Справка с отчетите на финансовото министерство показва, че само за първото тримесечие на годината правителството
вече е достигнало 75% от допустимия за годината бюджетен дефицит. Размерът му с натрупване от началото на годината
е 795 млн. лв. към 31 март, но той ще намалее заради излишъка, който е бил постигнат през април. Такива поне са
предварителните оценки, а данни ще се оповестят в края на тази седмица.
Очаквано сегашните данни ще претърпят и големи изменения до края на годината, защото през лятото има месеци на
бюджетен излишък, а през есента следват разплащания към изпълнителите на държавни инвестиционни проекти и
средномесечните разходи стават двойно по-големи спрямо началото на годината. През миналата година например
дефицитът се оказа с две трети по-нисък от предварително планирания, а причина за това бяха спестявания от държавни
инвестиции и съфинансиране за европроектите. Това обаче беше определено от експерти по публични финанси и като
фактор, забавящ икономическия растеж. В плана на самия Пламен Орешарски пък се предвижда държавата да работи
за максимално усвояване на еврофондовете и изпълнение на инвестиционната програма.
До края на годината
Не е ясно обаче как очакваното ново правителство и парламент ще решат да приключат бюджетната година. Според
номинирания за премиер Пламен Орешарски е възможно бюджетът да се актуализира, за да се допусне по-голям
дефицит за годината, а според експерти от екипа му причина за това решение ще бъдат както погрешно планираните
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разходи в сега действащия бюджет, така и очакваните по-ниски приходи.
Основният натиск върху следващото правителство идва от факта, че трябва да се разплатят 280 млн. лв. просрочени
задължения на централната власт и общините. Практиката на предишното правителство на ГЕРБ беше да оставя
министерствата и местните власти сами да се оправят с този проблем в рамките на отпуснатите им бюджети. И всяко
ведомство трябваше да задели средства от бюджета си за тази година, за да покрие просрочените текущи и
инвестиционни разходи от миналата. Тази практика обаче беше определена като порочна от служебното правителство,
както и от БСП, които обещаха разплащане, ако получат възможност да сформират правителство.
По-малък натиск над бюджета ще окажат социалните разходи, с които Орешарски се ангажира в плана си за управление.
Оценката за тях е да стигнат около 20 млн. лв. Скритите рискове според експертите на левицата са в невъзстановения
ДДС и държавните инвестиционни разходи, за които още не са издадени фактури от фирмите - изпълнители на
обществени поръчки.
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