Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
Вестник Стандарт
√ Скокът на минималната заплата не ни прави по-богати
http://www.standartnews.com/mneniya-intervyuta/skokat_na_minimalnata_zaplata_ne_ni_pravi_pobogati-190491.html
Кога бизнесът ще се върне на масата за преговори в тристранката? С кои проблеми трябва да се захване първо
кабинетът "Орешарски"? И кои идеи, лансирани преди изборите, да преосмисли? "Стандарт" разговаря с Васил
Велев, председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България.
- Г-н Велев, новият социален министър д-р Хасан Адемов определи за свой приоритет да върне бизнеса в
тристранката и да възстанови диалога между социалните партньори. При какви условия ще се върнете?
- Приветстваме това намерение. Безспорно то е абсолютно правилно и необходимо. Условията да се върнем в
тристранката са споделяни от нас нееднократно - това е промяна в противоконституционното и противоречащо на
международните норми законодателство, въведено в последния работен ден на парламента по предложение на Яне
Янев. Тази част от закона за конфискация на имуществото, която задължава членовете на управителните съвети на
работодателските и синдикалните организации да декларират имуществото си, трябва да отпадне. По време на
изборната кампания работодатели и синдикати се срещаха с основните политически партии. И всички отчетоха, че
приемането на закона в тази му част е било грешка, която трябва да бъде поправена - включително и ГЕРБ, и Коалиция
за България, и ДПС, го приеха. Така че не очакваме сега в парламента да има съпротива за тази поправка.
- Обнадеждават ли ви анонсите на социалния министър, че раздаването на социални помощи ще стане пофокусирано към наистина нуждаещите се, а за бизнеса ще се търсят повече стимули за разкриване на работни места?
- Ние по принцип сме обнадеждени от избора на Хасан Адемов за министър на труда и социалната политика. Той е със
сериозна експертиза в тази сфера. Приветстваме и първите изявления, които направи. Например и ние смятаме, че
социалната помощ трябва да е много по-концентрирана и да достига в по-голям размер до най-нуждаещите се, а не да
се дават на калпак, както той се изрази.
- Социалният министър се обяви и за законови промени, които да осигурят по-гъвкава заетост. Какво означава за
бизнеса това?
- Да може по-лесно да става както наемането на работа, така и освобождаването от работа, но в същото време да има
достатъчна сигурност на работното място. Гъвкавост и сигурност трябва да вървят ръка за ръка, така че да има съгласие в
обществото. В момента законодателството ни не е достатъчно гъвкаво, особено при освобождаване от работа. Освен
това е затруднено назначаването на почасова работа или на непълна работна седмица, т.нар. частична заетост. Което в
условия на криза трябва да се улесни законово.
- Социалният министър д-р Адемов много предпазливо се изказа в сряда за възможността да се вдигне минималната
работна заплата - че първо трябва да се видят възможностите на хазната, след това да се обсъди методиката, по която
тя да се определя. Сигурно е успокоително за бизнеса, че няма да се бърза?
- Време е да се спре с популизма. Минималната работна заплата беше вдигната непремерено много за последната
година и половина - с 40%. Колко още да се вдигне? Това няма да ни направи по-богати. Ще станем по-богати с по-гъвкав
пазар на труда, с добрата бизнес среда, с развитието на икономиката. В това отношение не очакваме неразумни
действия както от страна на г-н Адемов, така и от страна на финансовия министър Петър Чобанов. Обещанието на БСП за
450 лв. минимална заплата е да бъде достигната до края на мандата, а не от утре. И това е реалистично обещание, ако
икономиката се развива, без да създава проблеми пред заетостта и бизнеса. Защото увеличаването на минималната
работна заплата автоматично ще доведе както до по-трудно наемане на нискоквалифицирани работници, така и от
освобождаване на нискоквалифицирани, които не могат да си заработят тази увеличена работна заплата.
- Еврокомисията ни прави забележка за постоянното увеличаване на минималните осигурителни прагове, които също
водят до освобождаване на нискоквалифицирани работници. Ще настоявате ли да се премахне определянето на
такива прагове?
- Съществуването на такива прагове някак си освобождава от отговорност работодатели и работници да дават и да
получават официално заплати на нивото на тези прагове, а над тях - неофициално. Според нас тези минимални
осигурителни прагове трябва да се преразгледат като система дали изобщо да останат.
- С какво обаче трябва да се замени тази система, така че да се гарантира, че се плащат данъци и осигуровки върху
реално получени възнаграждения?
- Трябва да се увеличи контролът, от една страна, а от друга страна, са стимулите. Данъчните вече правят ревизии по
аналог и там, където в един и същи бранш, в една и съща икономическа дейност, в един и същи регион, едно
предприятие осигурява работниците си на 1000 лв., а другото - на 300 лв., защото това е минималният осигурителен
праг, очевидно нещо не е наред. Статистическата информация трябва да се събира, да се анализира рискът и да се
правят целенасочени проверки. Просто трябва да се повиши ефективността в работата на НАП.
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- В плана "Орешарски" се декларира отказ от постепенното увеличение на възрастта и стажа за пенсия, започнало по
времето на ГЕРБ през 2012 г. Как ще го коментирате?
- Това беше една от промените, които тогава подкрепяхме. Вижте какво ни казват и от Еврокомисията: да се прекрати
ранното пенсиониране, да се изравни възрастта за пенсиониране между жените и мъжете, т.е. същите насоки. Средната
ефективна възраст за пенсиониране очевидно трябва да расте. Не може да има 1.5 млн. заети в икономиката и 2.5 млн.
пенсионери и заети в бюджетната сфера.
- Ще бъде ли грешка, ако сегашните управляващи спрат вдигането на пенсионната възраст?
- Да, това би било грешка. Може да се направят отново актюерски разчети, да се преразгледат графиците, но не бива
пенсионната реформа да се замразява.

Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Капитал daily
√ Спешните задачи на икономическите министри
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/05/30/2071748_speshnite_zadachi_na_ikonomicheskite_ministri/
Изтичащи важни срокове по приоритетни проекти, следване на обща правителствена програма и лична визия за
управление. В това триединство ще минат първите месеци на новите министри. Част от тях вече обявиха своите първи
стъпки. Други тепърва ще се изявят.
Работата, която трябва да се свърши обаче, изобщо не е малко - страната се намира на финалната права по преговорите
с Брюксел за новия програмен период, социалното напрежение и очакванията за по-добро управление все още не са
уталожени, а важните секторни реформи така и не са започнати. Премиерът Орешарски поиска няколко седмици кредит
на доверие, но задачите не чакат. Ето най-важните от тях в министерствата, които отговарят за цели икономически
сектори.
Икономика и енергетика: Между цената на тока и конкурентоспособността
Първото и най-спешно действие на новия министър на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев ще бъде
съгласуването с Държавната комисия за енергийно и водно регулиране на нови механизъм за ценообразуване. За да се
осъществи той, ще се наложат законодателни промени. Проблемът е, че подобна промяна не решава кардинално
проблемите в ценообразуването, а единствено освобождава износът от добавки (зелена, кафява и по разходите на НЕК
за дългосрочните й договори), както и прехвърля по-голяма тежест на плащането на преференциалните тарифи върху
свободния пазар (т.е. натоварва повече бизнеса за сметка на бита).
Новият модел може и да засили влиянието на НЕК, която ще трябва да прави микс от зелена електроенергия. Това може
да даде възможност за манипулиране или на приходите й или на закупуваната енергия. Засега обаче изглежда, че БСП
са доволни от модела.
Следващите спешни стъпки са промяна в закона за енергетиката, които да направят така, че заводските централи да
произвеждат по-малко скъпа енергия за пазара, както и да гарантират, че топлофикациите няма произвеждат повече
електороенергия, генерирайки фалшив паров товар. В закона за енергетиката може би трябва и да се определят по-ясни
правила за диспечиране на електоренергията - първо тази, която има най-ниски разходи за гориво (ВЕИ и АЕЦ), след това
цялата останала.
По-нататък Стойнев го очаква поредният натиск за рестартиране на АЕЦ "Белене" и преговори с производители на
енергия с дългосрочни договори за тяхното преструктуриране. Новият министър трябва да даде и повече детайли на
исковете на "Атомстройекспорт" за "Белене", условията по "Южен поток", както и по бъдещите газови концесии в Черно
море.
Не по-малко е работата в сектор икономика. Екипът на новия министър трябва максимално бързо да анализира
причините за ниската усвояемост на средствата по оперативна програма "Конкурентоспособност" и спешно да вземе
мерки, включително и чрез облекчаване на условията за кандидатстване. Важно е и ясно да се очертаят приоритетите за
следващия програмен период, който освен върху конкурентоспособност ще акцентира и върху иновации. Общата рамка
за това беше изготвена преди избирането на новия кабинет. Решаващо за успешното усвояване на европейските
средства след 2014 г. обаче ще е добре уредената и ясна процедура за кандидатстване.
Необходимо е да бъдат уточнени и фокусът и приоритетите на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и
средните предприятия, за да може дейността й да има реален ефект. Много проблеми за решаване има и при
разпределянето на средства от Националния иновационен фонд, включително сроковете, за които се отпускат средства
от бюджета.
Спешни задачи има и в сектор туризъм, независимо дали, както досега, той ще е част от икономическото ведомство, или
ще е отделна агенция. След като в последните дни на предходния парламент бе гласуван окончателно готвеният в
продължение на четири години от кабинета на ГЕРБ нов закон за туризма, непосредствената работа на ведомството ще е
да изработи цялата подзаконова база, свързана с него. До септември трябва да бъдат изготвени и приети общо 13
наредби, тъй като сроковете са заложени в самия закон. В същия срок трябва да са готови подробните правила за
организираните детски и ученически пътувания, за единната система за туристическа информация и за оборудването на
туроператорските офиси.
Наложителна е и промяна в рекламата на българския туризъм в чужбина, заради която в кабинета "Борисов" имаше
няколко скандала. Хотелиери и туроператори неведнъж са казвали, че е нужно изготвянето на цялостна стратегия за
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представянето на сектора, а не "работа на парче", както е в момента. Очакванията към новия ръководител на
туристическия отрасъл са да бъде посредник и инициатор между институциите за решаването на редица затлачени във
времето проблеми, като например дългогодишния спор за инфраструктурата на Слънчев бряг, ефективното управление
на стопанисваните от държавата и общините туристически атракции и др.
Финанси:По-малкосиво в икономиката
Петър Чобанов е един от авторите на предизборната програма на БСП и на плана "Орешарски", така че ще изпълнява
мерки, разписани от самия него. Първа точка в този списък е оценката на явните и скрити задължения на държавата към
частния сектор. Това включва неразплатени обществени поръчки, задържан ДДС по ревизии на коректни фирми и
просрочени дългове на държавни компании със стратегическо значение. На тази база и в контекста на обещанията за
повече социални разходи за най-уязвимите групи правителството ще трябва да реши и дали има нужда от актуализация
на сегашния бюджет. Засега поне заявката е новият кабинет да пробва да се вмести във вече зададените параметри.
Друга задача на новия финансов министър е да оцени работата на приходните агенции и да вземе мерки за
подобряване на събираемостта. Именно премиерът Пламен Орешарски предложи за тази година приходите в бюджета
да се планират с 1.2 млрд. повече и те да дойдат по линия на борба със сивия сектор. Сега задачата за намиране на тези
средства ще се падне на неговия финансов министър или ще трябва да се признае, че в опозиция всеки може да
предлага и обещава невъзможното.
Работата на Чобанов се усложнява допълнително, тъй като той ще отговаря за изпълнението на бюджет при свит
фискален резерв и засилващи се очаквания за повече разходи в условията на нереформирани обществени системи. Така
дилемата пред него ще е или да търси начини да увеличи приходите, или да стимулира колегите си министри да
реформират своите ведомства.
Новият екип във финансовото ведомство ще трябва да подготви първия бюджет на държавата по новия закон за
публичните финанси, който влиза в сила от началото на 2014 г. Това ще изисква всеки министър да защитава своите
бюджети и програмите, за които иска финансиране.
В дългосрочен план освен запазване на фискалната стабилност, каквато заявка вече даде новият министър, екипът на
Чобанов най-вероятно ще трябва да се подготви и за нова емисия еврооблигации, с която да се финансира
падежиращата доларова емисия външен дълг в началото на 2015 г.
Земеделие: Еврофондове на висока скорост
Новият министър Димитър Греков поема земеделското ведомство в условия на сериозни проблеми и изтичащи срокове
за важни промени. В следващите месеци България трябва да приключи преговорите по общата селскостопанска
политика в периода 2014 - 2020 г., като залогът тук е 7.7 млрд. евро. Едновременно с това земеделското министерство
трябва да подготви и бъдещите програми за развитие на селските райони и за рибарство, които още дори нямат
чернови, а трябва да стартират след половин година.
Трябва да продължи и усилената работа във фонд "Земеделие", тъй като 2013 г. е последната за одобрение на проектите
от настоящите програми, а рискът от загуба за милиони евро по тях е сериозен. От министъра и директора на фонд
"Земеделие" се очаква да направят организацията за безпроблемното кандидатстване, одобрение и изплащане на
директните плащания след 2014 г., макар последните данни там да показват, че не се очакват едри проблеми.
В земеделския сектор също има сериозни предизвикателства. Ключово за развитието на растениевъдството е
решаването на затлачения с десетилетия проблем с амортизираната напоителна инфраструктура, която започва да
създава все по-сериозни проблеми на бранша. Макар и в последните години да има напредък по въпроса за
комасацията в страната и като ползване, и като собственост, редица организации настояват за промени в тази политика,
която да ускори процеса.
Още по-тежко е състоянието на животновъдството, което е в процес на преструктуриране и покриване на редица
европейски изисквания. В края на годината изтича срокът за въвеждането на хигиенни изисквания във фермите, а
данните до момента показват, че преобладаващата част от тях не са ги покрили. Тежки проблеми има и в хранителната
индустрия, която през последните години водеше битки с администрацията заради редица ненужни разпоредби, някои
от които вече паднаха и в съда. Промени се очакват и в горския сектор - отрасълът с най-много скандали в мандата на
последните две правителства.
Социално министерство: Приоритет - безработицата
След като служебният кабинет успя в известна степен да потуши общественото недоволство с пакет от спешни социални
мерки, сега топката е в полето на новото правителство.
Новият министър Хасан Адемов вече съобщи пред bTV, че неговото ведомство ще подготви спешни мерки, с които да
помогне на най-уязвимите социални групи да се подготвят за зимния сезон. По думите му помощите не трябва да се
раздават "на калпак", минималната работна заплата е добре да се обвърже с промените в обективно измерими
показатели на пазара на труда, а изравняването на възрастта за пенсиониране на мъжете и жените да става плавно.
За да има по-малко хора, които разчитат на социални помощи обаче, новият социален министър ще трябва да се заеме с
дългосрочни задачи още сега. В неговия ресор попада един от най-големите проблеми на българската икономика –
непрекъснато спадащата заетост през последните три години. При приемането на властта в сряда Адемов заяви, че
предприемачите са тези, които разкриват работни места, и затова бизнесът трябва да бъде подпомогнат. Въпреки че
това е правилната посока, бързи резултати и спад на безработицата не могат да се очакват веднага. Важно е Адемов да
се заеме и с дълго отлаганото модернизиране на трудовото законодателство в посока по-лесно почасово наемане, за
което той вече даде заявка.
Служебният социален министър Деяна Костадинова вече очерта и краткосрочните задачи, които оставя на новия екип
на ведомството за довършване. Може би най-важната сред тях е работата по новия програмен период на оперативна
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програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 г. Екипът на Костадинова остави проекта за следващия период на
финалната права, но все още не е ясно дали България няма да загуби средства през този програмен период. По схема
"Създаване на заетост за младежите чрез осигуряване на възможност за стаж" трябва да бъдат наваксани забавени
плащания в размер на 6.6 млн. лв. и допълнително се очаква одобрение на извършените от работодателите разходи за
около 7 млн. лв. Освен това трябва да се предотврати и загубата на средства по програмата в размер на още 21 млн. лв.,
като тези пари се преразпределят към по-популярни схеми.
В момента тече и процесът по създаване на звено в рамките на Министерството на труда и социалната политика, което
да анализира и прогнозира краткосрочните, средносрочните и дългосрочните тенденции на пазара на труда в България.
Работата по въвеждането на механизъм, чрез който резултатите от анализа за търсенето и предлагането на труд в
България да бъдат включени при разработването на държавната политика в тази област, остава за екипа на Адемов.
Транспорт и съобщения:Поправка на държавните мастодонти
Няколко са направленията в областта на транспорта и съобщенията, които би трябвало да са приоритет на новата власт.
Първо - да направи ясна разлика между БДЖ и Telenor. И двете са държавни (мажоритарен собственик на телекома е
норвежката държава). И ако пропуснем няколкото десетки страници, необходими, за да направим разграничението с
БДЖ, достатъчно ще е да кажем, че българските железници тънат в дългове, а само преди няколко седмици новите
собственици на "Глобул" взеха решение да разпределят рекорден дивидент. Тоест нашата държава е доказала, че не
може да бъде добър собственик на дружества. Затова ключово важно е новата власт в транспорта да не спира
продажбата на товарното поделение на БДЖ, както и да вземе стратегическо решение за бъдещето на пътническото.
Второ - да осъзнае факта, че политика в транспорта не означава преговори с железничарските синдикати. Сиреч - има и
автомобилни превози. За тях като начало е задължително да се проведат истински преговори с турската администрация,
за да се спрат ограниченията срещу българските товарни превозвачи на турските граници. Както и преговори за
допълнителни разрешителни за товарен транспорт с другите държави като Русия и бившите съветски републики.
Трето - да реформира спешно държавните пощи, които все повече губят клиентела от частните конкуренти. Или да
промени профила им, или да ги раздели и частично приватизира.
Четвърто - би трябвало за новия министър Данаил Папазов да е най-лесно да вземе решение ще се концесионира ли
пристанище Варна изобщо и как - като цяло или на отделни терминали.
Пето - да избере вариант как ще се развива летище София, което по думите на мениджмънта му е на път да изчерпа
капацитета си: дали ще се строи нов терминал, дали ще се разширява съществуващият, дали пък ще има ново летище, и
целият комплекс държавен ли ще е, или ще се даде на концесия.
Шесто - но не последно по важност - да разреши проблема с липсващите честоти както за цифровизацията на
телевизионния ефир, така и за изграждането на мобилни мрежи от четвърто поколение. По първата тема вече има
наказателна процедура от Европейската комисия. По втората пък, ако няма съгласие на високо ниво, то намеренията на
служебното правителство за търгове за честоти между съществуващите оператори просто ще се провалят.
Регионално развитие:С едно наум към новата европрограма
Приоритет на новия министър на регионалното развитие Десислава Терзиева ще е да не спират преговорите по
бъдещата оперативна програма "Региони в растеж". Тя е една от най-напредналите не само за България, но и за целия
ЕС и според Карстен Расмусен, заместник-ръководител на отдел "България" в Главна дирекция "Регионална политика"
на ЕК е важно темповете на работа да не бъдат забавяни. В момента се работи по екологичната оценка на програмата и
тя трябва да бъде готова до края на юни.
Същевременно настоящата оперативна програма "Регионално развитие" е в най-активната си фаза. През тази и
следващата година предстои изпълнението на голяма част от одобрените проекти, както и основните разплащания по
програмата. Предизвикателството за 2013 г. е, че трябва да се усвоят едновременно договорените средства през 2010 и
2011 г. Заедно с това мониторингът върху проектите трябва да бъде многократно подсилен, така че да се минимализира
рискът от голяма загуба на средства. Предстоят и срещи с бенефициентите на рискови проекти, както и подготовка на
искане за промяна в програмата и включването на Северната скоростна тангента на София като "резервен проект", към
който да се пренасочват парите от провалените проекти.
В следващите месеци предстои да бъдат довършени и разплатени няколко важни инфраструктурни проекта по програма
"Транспорт", но за да се случи това в срок, контролът върху изпълнителите не трябва да отслабва. Става въпрос за
последната част от магистрала "Тракия", първия лот на "Струма" между Долна Диканя и Дупница, както и две отсечки от
"Хемус" (Шумен – Белокопитово и София - Гара Яна). Предстои и стартът на втория лот от магистрала "Струма" - от
Дупница до Благоевград, чиито изпълнители бяха избрани през пролетта.
Предстои също така и да бъдат предадени в министерството и приети от него т.нар. генерални планове за ВиК сектора в
България, на базата на които да се формира стратегия за бъдещето на отрасъла, както и да се маркират бъдещите
финансови нужди, които да залегнат в следващата оперативна програма "Околна среда".
Здравеопазване: На фокус - спешната помощ
Здравният министър д-р Таня Андреева започва работата си с акцент върху Спешна помощ. Парламентът е на път да
криминализира посегателството от пациенти и техните близки върху лекари по време на дежурство. В интервю пред в.
"Стандарт" тя обяви, че от Световната банка ще бъде взет заем от 500 млн. лв., като по-голямата част от него ще отиде за
покупка на нови линейки и за увеличаване на заплатите на медиците. Досега обаче средства по структурни заеми не са
били използвани за увеличаване на трудови възнаграждения на държавни служители.
Новият министър ще предложи да отпаднат лимитите на лечебните заведения в здравната каса. Това може да стане, ако
бъде сменена квотата на държавата в надзорния съвет и поне един от работодатели, синдикати и пациенти гласува "за".
Независимо че лимитите са антипазарни, преди да ги премахне, здравната каса трябва да е сигурна, че има достатъчно
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средства да се разплаща. От първите намерения на новия здравен министър личи, че ако няма пари от достъп до
средствата от здравни вноски, ще бъдат ограничени първо частните болници. Това би било дискриминация на база
собственост, която по конституция е равнопоставена. В същото време е и конфликт на интереси, тъй като държавата е
собственик на над 100 държавни болници и няма право да ги толерира за сметка на останалите.
Здравният министър планира да ограничи и броя на новите частни болници. В допълнение д-р Андреева обяви, че ще
"се огледат цените на лекарствата и ще се въведе по-добра регулация". В момента България е страната с най-ниска цена
на медикаментите на ниво производител в ЕС и заради натиска на предишното правителство да намаляват цените
производителите са прекратили продажбата и производството на над 200 лекарства през миналата година по данни на
асоциациите им.
Вестник Преса
√ Пенсионната реформа спира на 1 януари 2014г.
http://pressadaily.bg/publication/16096%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-1%D1%8F%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8-2014%D0%B3./
На 1 януари 2014 г. пенсионната реформа, започната от предишното правителство, ще бъде спряна. Това е една от
големите промени, които готвят управляващите. Така на практика ще се прекрати ежегодното вдигане на възрастта за
пенсиониране с по 4 месеца, която стартира преди две години.
Целта е да се направи преглед на параметрите и да бъде начертана нова схема от дългосрочни мерки в пенсионната
система, които да гарантират нейната стабилност и да бъдат съобразени с препоръките на Еврокомисията. Една от тях е
изравняването на възрастта за пенсиониране на мъжете и жените. Тепърва обаче ще се решава от кога и как да стане
това. В момента дамите излизат в заслужен отдих на 60 г. и 8 месеца, а силният пол - на 63 г. и 8 месеца. Разговорите на
синдикатите със социалния министър д-р Хасан Адемов по темата вече са започнали.
„Ако искаме да изпълним препоръката за изравняване на възрастта за двата пола, трябва да го правим с много малки
стъпки“, заяви вчера Адемов пред Би Ти Ви. Ще се обсъжда вариант за вдигане с 1-2 месеца на година на пенсионната
възраст на дамите, научи „Преса“.
През 2010 г. беше подписано национално споразумение за усъвършенстване на пенсионното законодателство. То е
било съобразено с препоръките на ЕК за гарантиране на финансовата устойчивост на пенсионната система, подчерта
министърът. В него се предвиждаше вдигане на възрастта на двата пола с по 6 месеца чак от 2021 г.
„Вместо да се реализира тази програма, правителството на ГЕРБ по предложение на Симеон Дянков предприе съвсем
нова схема. Това отложи непопулярните мерки за следващото правителство“, каза Адемов. Той обяви, че започва
дискусия за търсенето на най-добрите решения, които да бъдат съобразени със състоянието на пазара на труда и
демографската картина.
Вестник Сега
√ Финансовият министър: Доходите не може да се увеличат с магическа пръчка
http://www.segabg.com/article.php?id=650755
Социалните обещания, които даде левицата в предизборната кампания, може да останат на пауза докато икономиката
не се раздвижи и не създаде работни места, каза да bTV финансовият министър Петър Чобанов.
"Ангажиментите ще бъдат изпълнени, но бизнес средата трябва да бъде успокоена", допълни той.
С условието, че предстоят анализи и оценка на състоянието Чобанов коментира, че има пропуски в бюджета и в него е
заложен твърде оптимистичен икономически ръст. Според министъра повишение на минималната работна заплата няма
как да стане без рестарт на икономиката и успокояване на бизнеса, защото не може с магическа пръчка да скочат
доходите.
Чобанов обвини предходните две правителства – на ГЕРБ и на служебния кабинет "Райков" в размествания в бюджета и
изхарчени пари, които са довели до по-малко възможности за гъвкавост и ниски възможности за реакция. "Поели сме
обещание, което да изпълним и търсим парите да ги изпълним. Не само за минималната работна заплата, но и за
майчински и помощите за първокласници. Вероятно обаче това ще стане от следващ бюджетен период, но доходите
зависят от икономиката", коментира Чобанов.
По повод на обещаните 250 000 нови работни места от левицата по време на кампанията, той коментира, че това броят
места са били "пример към обещанието" и добави, че и този ангажимент ще бъде изпълнен. За да стане това обаче е
нужно успокояване на средата и реформи например в държавните такси.
Петър Чобанов ще бъде министър на растежа, а не само на стабилността. По думите му това ще е разликата между
неговото управление и това на Симеон Дянков, защото е важно не само да има фискална сигурност, но и развитие на
възможностите на хората.
По повод на изказването на премиерът Пламен Орешарски пред bTV снощи, че новото правителство започва работа с
ангажимент да разплати 1,4 млрд. лв., финансовият министър обясни, че това са средства, които приходните агенции са
прогнозирали като неизпълнение на данъчните приходи. Чобанов поясни, че проблемите в способността на НАП и
Митниците да съберат повече пари ще бъде анализирана и смяната на шефовете им също ще бъде обект на преоценка.
"Към този милиард има още плащания, които трябва да се направят. Има едни 800 млн . лв. дълг, емитиран през
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февруари на пожар от банковата система у нас. Той беше ,за да се плати дължимото на земеделците и да се спрат
евентуални протести", коментира министърът. Според позицията му дългът е взет за твърде кратък срок - половин
година и така бюджетът е бил много натоварен. Чобанов посочи още 600 млн. лв., които трябва да излязат от резерва и
да отпътуват към Международния валутен фонд, плащайки таксата за увеличение на квотата ни.
Като основен проблем Чобанов посочи, че България е близо до лимита на дълга си, а е едва средата на годината. Според
него ще е нужна изключителна гъвкавост оттук на сетне. Финансовият министър не очаква рестарт на проекта "Белене" и
категорично отрече да има план с дата 5 юни, на който това да бъде обсъждано. Повод за уточнението дойде от
информация в медиите, че предстои да се обяви възобновяването на работата по проекта.
"Трябва внимателен анализ - и на финансите и на енергийната система като цяло. В момента има много проблеми и
неизпълнени инвестиционни програми, както и дисбаланс на мощности и потребление. Това е и заради моментното
състояние на икономиката", заяви той и подчерта, че не споделя ентусиазма за проекта.
Чобанов отрече програмата на кабинета да има категорична точка за приватизация на ЕРП-тата. Според него не е
сигурно, че това ще доведе до разрушаване на монопола, а и пари за изкупуване на държавния дял няма.
Под прицел може да попадне прокараният от служебния кабинет закон, който контролира разпределението на парите в
държавните фирми в банките у нас. Чобанов не даде конкретна позиция, но обърна внимание на публикации в медиите,
според които има вратички за заобикаляне на нормативния акт и трябва да се види дали реално закона работи.
"Пицата не знам дали ще е пица", заяви Чобанов в препратка към бюджета-пица на Симеон Дянков за 2010 г., която
беше малка и постна. Според него бюджетът на държавата не бива да е просто счетоводен баланс, а да отразява
водените политики. Социалните обещания, които даде левицата в предизборната кампания, може да останат на пауза
докато икономиката не се раздвижи и не създаде работни места, каза да bTV финансовият министър Петър Чобанов.
"Ангажиментите ще бъдат изпълнени, но бизнес средата трябва да бъде успокоена", допълни той.
С условието, че предстоят анализи и оценка на състоянието Чобанов коментира, че има пропуски в бюджета и в него е
заложен твърде оптимистичен икономически ръст. Според министъра повишение на минималната работна заплата няма
как да стане без рестарт на икономиката и успокояване на бизнеса, защото не може с магическа пръчка да скочат
доходите.
Чобанов обвини предходните две правителства – на ГЕРБ и на служебния кабинет "Райков" в размествания в бюджета и
изхарчени пари, които са довели до по-малко възможности за гъвкавост и ниски възможности за реакция. "Поели сме
обещание, което да изпълним и търсим парите да ги изпълним. Не само за минималната работна заплата, но и за
майчински и помощите за първокласници. Вероятно обаче това ще стане от следващ бюджетен период, но доходите
зависят от икономиката", коментира Чобанов.
По повод на обещаните 250 000 нови работни места от левицата по време на кампанията, той коментира, че това броят
места са били "пример към обещанието" и добави, че и този ангажимент ще бъде изпълнен. За да стане това обаче е
нужно успокояване на средата и реформи например в държавните такси.
Петър Чобанов ще бъде министър на растежа, а не само на стабилността. По думите му това ще е разликата между
неговото управление и това на Симеон Дянков, защото е важно не само да има фискална сигурност, но и развитие на
възможностите на хората.
По повод на изказването на премиерът Пламен Орешарски пред bTV снощи, че новото правителство започва работа с
ангажимент да разплати 1,4 млрд. лв., финансовият министър обясни, че това са средства, които приходните агенции са
прогнозирали като неизпълнение на данъчните приходи. Чобанов поясни, че проблемите в способността на НАП и
Митниците да съберат повече пари ще бъде анализирана и смяната на шефовете им също ще бъде обект на преоценка.
"Към този милиард има още плащания, които трябва да се направят. Има едни 800 млн . лв. дълг, емитиран през
февруари на пожар от банковата система у нас. Той беше ,за да се плати дължимото на земеделците и да се спрат
евентуални протести", коментира министърът. Според позицията му дългът е взет за твърде кратък срок - половин
година и така бюджетът е бил много натоварен. Чобанов посочи още 600 млн. лв., които трябва да излязат от резерва и
да отпътуват към Международния валутен фонд, плащайки таксата за увеличение на квотата ни.
Като основен проблем Чобанов посочи, че България е близо до лимита на дълга си, а е едва средата на годината. Според
него ще е нужна изключителна гъвкавост оттук на сетне. Финансовият министър не очаква рестарт на проекта "Белене" и
категорично отрече да има план с дата 5 юни, на който това да бъде обсъждано. Повод за уточнението дойде от
информация в медиите, че предстои да се обяви възобновяването на работата по проекта.
"Трябва внимателен анализ - и на финансите и на енергийната система като цяло. В момента има много проблеми и
неизпълнени инвестиционни програми, както и дисбаланс на мощности и потребление. Това е и заради моментното
състояние на икономиката", заяви той и подчерта, че не споделя ентусиазма за проекта.
Чобанов отрече програмата на кабинета да има категорична точка за приватизация на ЕРП-тата. Според него не е
сигурно, че това ще доведе до разрушаване на монопола, а и пари за изкупуване на държавния дял няма.
Под прицел може да попадне прокараният от служебния кабинет закон, който контролира разпределението на парите в
държавните фирми в банките у нас. Чобанов не даде конкретна позиция, но обърна внимание на публикации в медиите,
според които има вратички за заобикаляне на нормативния акт и трябва да се види дали реално закона работи.
"Пицата не знам дали ще е пица", заяви Чобанов в препратка към бюджета-пица на Симеон Дянков за 2010 г., която
беше малка и постна. Според него бюджетът на държавата не бива да е просто счетоводен баланс, а да отразява
водените политики.
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