Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

bgnow.eu
√ 400 лв. минимална заплата е неадекватна и нереалистична
„При дефлация, символичен ръст на БВП и увеличение на средната заплата в порядъка на 3% е неадекватно и
нереалистично да се предлага подобен ръст от над 15% на минималната заплата”, каза за economic.bg Васил Велев,
председател на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Той коментира
предложението на КНСБ минималната работна заплата да бъде повишена през 2015 г. от 340 до 400 лв.
Велев обяви като неоснователен мотива на синдиката, че с повишаване на доходите ще се преодолее дефлацията.
Според него, ако се следва логиката на дефлацията, то минималната заплата дори трябва да се понижи, тъй като с помалко пари могат да се закупи същото количество стоки.
Проведена анкета сред членовете на АИКБ показва, че повечето от тях считат, че трябва да се запази настоящото ниво
или ако има увеличение, то да е в рамките на 10-15 лв.
Васил Велев посочи, че най-засегнати от рязък ръст на минималните възнаграждения ще са бизнеси, ангажиращи
предимно нископлатена работна ръка, като текстилна промишленост, хотелиерство и ресторантьорство, селско
стопанство. Той подчерта, че много сериозни ще са последствията за бизнеса в Северозападна България и изобщо
общините с по-ниска средна заплата, давайки за пример област Видин, където средната заплата е 550 лв.
Предложението на Асоциацията е минималната заплата да се договаря така, както се договарят минималните
осигурителни доходи и да е различна за отделните икономически дейности, защото разликата между първите три и
последните три икономически дейности по средна заплата е три пъти.
Според АИКБ, самите минимални осигурителни прагове вече са се изчерпали в този си вид и ползите от тях са
съизмерими и дори по-малки от вредите. „Досега имаше два подхода за дейности, при които няма споразумение за
праговете - оставяне на действащите от предходната година или административно определяне чрез средния процент на
договорените. За 2015 г., в тези случаи, ние предлагаме обективен трети подход - индексиране с ръста на средния
осигурителен доход в съответния сектор”, обясни в допълнение Велев.
„Ние сме категорично против замразяване на пенсионната реформа и на ръста във възрастта за пенсиониране. Тя трябва
да продължи по начина, записан в Кодекса за социално осигуряване докато не се изработи нещо по-добро.
Замразяването за една година не доведе до някакъв положителен резултат, а дори стана точно обратното”, коментира
той друго предложение на Конфедерацията - за ново замразяване на възрастта за пенсиониране през следващата
година.
„По-скоро не бихме възразили. Тази мярка, макар и непопулярна, може би има основание, тъй като всички доходи се
облагат с плосък данък - 10%”, е становището на Асоциацията по повод намерението на управляващите са възстановят
нивото на данъка върху лихвите по депозитите (до 10%) . Той обаче изрази резерви относно това какъв ще е бюджетният
ефект от нея.
Напомняме, че днес от Българска стопанска камара реагира остро на това намерение, определяйки го като удар по
спестителите и „спестовността като добродетел”.
economynews.bg
√ Коледните бонуси в индустрията се завръщат
Коледни бонуси за своите служители предвиждат повечето фирми от индустрията. Това показва проучване на
Асоциацията на индустриалния капитал в България, поръчано от bTV.
57 на сто от фирмите в България ще зарадват служителите си за празниците, докато 15% не могат да си го позволят. 75 на
сто от шефовете казват, че бонусите са обвързани с очакваните финансови резултати на фирмата за тази година
27% от фирмите ще зарадват всеки един от служителите си с бонус до 100 лева. 35 на сто с между 100 и 300 лева. А 38% над 300 лева.
„Очаква се да има ръст на БВП с около 1-1.5 %, голяма част от фирмите реализират повече продажби, голяма част
оптимизираха разходите си, така че им позволи да реализират по-големи печалби и може би с очакванията за по-добри
финансови резултати са свързани и очакванията за раздаването на коледни бонуси”, коментира Добрин Иванов,
изпълнителен директор на АИКБ.
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Важни обществено-икономически и политически теми

Вестник 24 часа
√ Владислав Горанов: До края на седмицата внасяме законопроекта за Бюджет 2015
До края на седмицата ще внесем законопроекта за Бюджет 2015, в който основен принцип е нормализиране на
дефицита под 3%. Това заяви Владислав Горанов, министър на финансите, пред журналисти преди откриването на
Десетото юбилейно издание на Младежкия икономически форум 2014 в УНСС, съобщи „Фокус”.
„Много сме напреднали с изготвянето на законопроекта и до края на седмицата ще го внесем за обсъждане, както и
тригодишната прогноза за периода 2015-2017 година. Тогава ще съм готов да обсъждаме и отделните параметри”,
обясни Горанов.
„Основните принципи, които ще спазваме при изготвянето на закона, са спазване на договора за функционирането на ЕС
и нормализиране на държавния дефицит под 3%. Това е водещият приоритет. Основно ще се фокусираме и върху това да
гарантираме механизма за усвояването на европейските средства с цел да нямаме нулева година за европейските
програми през 2015 година”, посочи още финансовият министър.
"Темата за увеличението на минималната работна заплата е деликатна в условия на свръх дефицит и минимален
икономически ръст. Подобно увеличение от повече от 10 на 100 на минималната работна заплата би могло да окаже
натиск върху пазара на труда", заяви Горанов.
На въпрос дали се обсъжда плавно увеличение на осигурителните вноски догодина министърът на финансите заяви, че
още преди изборите е заявено от ГЕРБ, че тема за промяна параметри на данъчната и осигурителна система в частта
данъчно-осигурителна тежест не стои.
√ Отпускат още 100 млн. лв на Здравната каса
Временната комисия по бюджет и финанси прие на второ четене актуализацията на държавния бюджет за 2014 година,
съобщи БГНЕС.
С актуализацията на държавния бюджет за 2014 година, изготвена от кабинета "Борисов" се предвижда рекорден
дефицит в размер на 3,7%. Промените в Закона за държавния бюджет позволяват и изтеглянето на нов държавен дълг до
4,5 млрд. лева. В актуализацията са заложени по-ниски приходи с повече от 1 млрд. лева от тези в рамката, изготвена от
Пламен Орешарски, както и близо 280 млн. лева по-високи разходи.
В мотивите към проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет се посочва, че найсериозен е проблемът с недостига на финансиране на поети ангажименти в Министерство на вътрешните работи, където
над 80% от разходите се формират от разходите за персонал. Необходимият допълнителен ресурс за издръжка на
системата на МВР за 2014 г. е в размер 125.7 млн. лева, от които 110 млн. лева за разходи за персонал и 15.7 млн. лева за
издръжка на системата на МВР за 2014 година. Оптимизирането и преструктурирането на разходите на МВР може да се
осъществи единствено чрез структурирани реформи в министерството, което не може да се случи в краткосрочен план да
края на годината.
По бюджета на Министерството на труда и социалната политика ще бъдат предоставени средства в размер на 50 млн.
лева, от които 36 млн. лева за помощи за домакинства, за програми за заетост и за гарантиране изплащане на
социалните помощи в системата на социално подпомагане и 14 млн. лева за издръжка на дейностите по изпълнение на
основните функции на министъра на труда и социалната политика. Министерството на здравеопазването ще получи още
24,2 млн. лева, а 100 млн. лева ще бъдат дадени на НЗОК. 16,4 млн. лева отиват за регионалното министерство, 16,4 за
земеделското и 5 млн. лева за правосъдното ведомство.
√ Калфин настоява за 380 лв. минимална заплата
Вицепремиерът и социален министър Ивайло Калфин ще настоява за увеличаване на минималната работна заплата на
380 лева от началото на следващата година, както е заложено в дългосрочната финансова рамка, предаде БГНЕС.
Калфин обясни, че одобрява идеята за данъчни облекчения за работещи родители с деца, но предложеният от ГЕРБ
вариант е символичен.
По отношение на пенсионната реформа министър Калфин потвърди позицията си, че ще настоява за по-плавно
увеличение на пенсионната възраст от заложения за догодина вариант с по 4 месеца на година, както и за вдигане на
осигуровките за пенсия в дългосрочен план.
„В момента прагът на бедност е 286 лв. Но при всички случаи 15 месеца дефлация в България означават убито
потребление и убит вътрешен пазар. Няма как това да не се отрази върху цялата икономика. Един от начините за
решаване е чрез раздвижване на най-ниските доходи - хората, които не могат да си позволят стоки от първа
необходимост", обясни Калфин.
Той добави, че ще настоява за различен подход при възрастта за пенсиониране, за хората, които са преди пенсия и имат
трудности да си намерят работа, за равнището на доходите, особено минималните:
„Ако се върви към този подход за отстъпка от данъците на семействата с деца, бих го подкрепил, но с по-видим резултат.
Да не забравяме, че влизаме в следващата година с 3,7% дефицит. Не очаквайте да съм този, който ще иска
продължаващо увеличаване на дефицита, защото това ще ни вкара в една много опасна за държавата процедура в ЕС, от
което няма да излезем с години".
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√ Актуализираха бюджета, всички подкрепиха прихващанията да не се признават
Държавата ще финишира 2014 г. с 3,7% свръхдефицит и ще изтегли нов дълг от 4,5 млрд. лв. Това реши бюджетната
комисия, която актуализира държавните финанси почти без дебати. Преди това единодушно се отпуснаха още 100 млн.
лв. за бюджета на здравната каса.
Всички парламентарни групи подкрепиха промените, внесени от РБ и ГЕРБ, които забраняват прихващанията в КТБ. Тези
поправки на Закона за банковата несъстоятелност се правят чрез заключителните разпоредби на закона за бюджета.
Текстът гласи, че "прихващането е недействително по отношение на кредиторите на несъстоятелността освен за частта,
която всеки от тях би получил от осребреното имущество".
Румен Гечев уточни, че те са "за" тази промяна, защото защитава обществения интерес. Единодушно в комисията мина и
другото предложение, което задължава изплащане на гарантирани депозити в банки, обявени в несъстоятелност, до 7
работни дни. Менда Стоянова от ГЕРБ уточни, че тази поправка не променя закон със задна дата, а се регулират
отношения, които ще са факт при бъдеща несъстоятелност, т.е. когато решението на БНБ влезе в сила, това ще е
моментът, в който съдът ще може да гледа несъстоятелността на КТБ.
БСП поиска да се преразгледа прогнозата за по-ниски приходи и така да се намали размерът на новия дълг. Депутатът
Петър Кънев се мотивира така: "Българите пазаруват по празниците, което означава, че приходите от ДДС ще се вдигнат.
Освен това поне 10-15% от влоговете в КТБ няма да се върнат в банките, а ще отидат за потребление". Менда Стоянова
обаче призова да не се основаваме на прогнози, а да заложим на експертната прогноза на финансите и предложението
бе отхвърлено. От АБВ пък поискаха 50-те млн.лв. за коледни надбавки да се увеличат на 110 млн .лв., за да има за
всички възрастни хора. Зам. финансовият министър Кирил Ананиев предупреди, че 50-те млн. вече са преведени.
Комисията обсъди и предложение на Михаил Миков и депутати от БСП, което предвижда с пари от управление
"Банково" на БНБ да се помогне на гаранционния фонд, вместо да се теглят заеми. Румен Гечев се мотивира с това, че
валутният борд е свръхгарантиран, а парите от резерва на БНБ са точно за да се ползват в кризисна ситуация. Менда
Стоянова се съгласи с това, че бордът е стабилен, а левът е гарантиран със 130% валутни резерви. Мартин Димитров от РБ
обаче предупреди, че потенциалният риск да се "пипат резервите е по-голям, отколкото да се теглят 2 млрд. лв. заем".
Менда Стоянова добави също, че ползването на резерва на БНБ ще е лош сигнал за международните пазари и "не е
нужно да отупваме и последния ъгъл на брашнения чувал". Предложението на БСП бе подкрепено само от тяхната група
с четирима депутати гласували "за", от другите групи седем бяха "против", трима се въздържаха.
√ До 389 лв. такса, ако депозит в КТБ се изтегли в брой
До 389 лева може да стигне таксата, ако вложител изтегли депозита си от КТБ в брой. Това става ясно от тарифата,
публикувана на сайта на фонда за гарантиране на влоговете. (Виж таблицата.)
Във вторник от институцията обявиха и 9-те банки, през които от 4 декември ще се изплащат депозитите в КТБ. Това са
Алианц Банк, Банка ДСК, Обединена българска банка, Първа инвестиционна банка, Райфайзенбанк, СИБАНК, УниКредит
Булбанк, Централна кооперативна банка и Юробанк.
Хората и фирмите са разпределени в определена банка спрямо последната цифра от съответно ЕГН или ЕИК и Булстат.
Още в първия ден всеки вложител може да получи целия размер на гарантираната сума срещу документ за самоличност
или за юридическите лица - ЕИК или Булстат. 255 000 са вложителите с гарантирани депозити в КТБ.
Те могат да изтеглят парите в брой, да ги оставят в банката или да ги преведат в друга. Според обявената тарифа, ако
вложител прехвърли парите в друга банка, няма да дължи такса, ако сумата е под 100 000 лева. За по-големите депозити
за превода ще се плащат 12 лв.
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√ 255 000 са вложителите с гарантирани депозити в КТБ
255 000 са вложителите с гарантирани депозити в Корпоративна търговска банка, заяви новият председател на Фонда за
гарантиране на влоговете Радослав Миленков, цитиран от БНР.
Общата сума на гарантираните сметки е 3,6 милиарда лева, като парите ще бъдат осигурени в клоновете на деветте
обслужващи банки.
Въпреки първоначалните намерения поне в първите събота и неделя след началото на изплащането клоновете да
работят извънредно, това няма да се случи по технически причини. Миленков апелира към вложителите да не се
струпват пред банките още на 4 декември, когато започва изплащането, за да се избегне напрежение.
"Изплащането на гарантираните влогове в КТБ ще продължи 5 години", обясни Радослав Миленков. Ако вложителят иска
да вземе парите си в брой, трябва да има предвид, че това не е безплатно, и да се обади в банката няколко дни
предварително.
За изтегляне на суми до 3 хиляди лева таксата е 3 лева, след което с нарастване на сумата тя нараства, като за найголемите суми се изисква и предварителна заявка. Не съветваме хората да теглят големи суми в брой, чисто от гледна
точка на сигурността им. По-добре да оперират през банките.
До 100 хиляди лева първата транзакция е безплатна, независимо дали вложителят реши да си открие сметка в
обслужващата банка, или да направи превод в сметка на друга финансова институция. Над тази сума обаче преводът ще
струва 12 лева. Радослав Миленков обяви и какво може да направи вложителят, ако се окаже, че сумата е по-малка от
очакванията му:
Той може да оспори сумата, която има да получава, пред квесторите и впоследствие синдиците на КТБ в едногодишен
срок, като представи доказателства за своите твърдения. Съответно квесторите или впоследствие синдиците са длъжни
да се произнесат по така направеното възражение в 7-дневен срок.
Ако някой не може да отиде лично в банката, трябва да даде нотариално заверено пълномощно на свой представител.
Влоговете в чуждестранна валута се изплащат в български лева по курса на БНБ в началния ден на изплащането,
независимо кога собствениците им ще решат да се разпоредят с тях.
√ Две български и две чуждестранни банки отпускат мостово финансиране на България
Четири банки ще отпускат мостово финансиране на България. Страната ни сама е избрала банките "Сити", "Ейч Ес Би Си"
и местните клонове на "Сосиете Женерал" и "Уникредит". Информацията идва от двама източници на „Ройтерс”.
Българският парламент даде първоначално одобрение за вземане на допълнителни 4,5 милиарда лева дълг, с който да
бъде запълнена дупката в бюджета за тази година, както и за заздравяване на банковата система след рухването на
Корпоративна търговска банка.
„Две международни и две местни банки бяха избрани да предоставят мостовото финансиране... на стойност 1,3
милиарда евро”, съобщава браншови източник, пожелал да остане анонимен.
България трябва да предостави на Фонда за гарантиране на влоговете в банките около 2 милиарда лева, за да покрие
гарантираните депозити в КТБ. Други 1 милиард лева ще бъдат използвани за рефинансирането на държавната помощ за
Първа инвестиционна банка, третата най-голяма в страната, която беше засегната от паниката през юни, припомня
Ройтерс.
По-рано днес Европейската комисия одобри държавната помощ за Първа инвестиционна банка и се съгласи тя да бъде
удължена до 18 месеца. Говорителка на финансовото министерство обаче отказа коментар, като заяви, че имената на
банките ще бъдат обявени след одобрението на правителството.
Около 19 банки са изразили интерес да предоставят средствата, които България ще рефинансира, като емитира
чуждестранни ценни книжа догодина.
Втори източник заяви, че очаква продажбата на тези ценни книжа да бъде през февруари или март догодина в
зависимост от пазарните условия.
Финансовият министър Владислав Горанов заяви, че планира да представи бюджета си и плановете за дълга за 2015 г.
пред правителството в края на седмицата. Той вече съобщи, че фискалният дефицит догодина няма да превишава прага
на ЕС от 3% от БВП. Новият заем ще увеличи държавния дълг на България на 28,4% от БВП тази година спрямо 18% през
2013 г., но тя ще остане страната членка на ЕС с най-нисък дълг.
Вестник Труд
√ Отпускат още 125.7 млн. лв на МВР
Временната комисия по бюджет и финанси прие на второ четене актуализацията на държавния бюджет за 2014 година,
съобщи БГНЕС.
С актуализацията на държавния бюджет за 2014 година, изготвена от кабинета "Борисов" се предвижда рекорден
дефицит в размер на 3,7%. Промените в Закона за държавния бюджет позволяват и изтеглянето на нов държавен дълг до
4,5 млрд. лева. В актуализацията са заложени по-ниски приходи с повече от 1 млрд. лева от тези в рамката, изготвена от
Пламен Орешарски, както и близо 280 млн. лева по-високи разходи.
В мотивите към проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет се посочва, че найсериозен е проблемът с недостига на финансиране на поети ангажименти в Министерство на вътрешните работи, където
над 80% от разходите се формират от разходите за персонал. Необходимият допълнителен ресурс за издръжка на
системата на МВР за 2014 г. е в размер 125.7 млн. лева, от които 110 млн. лева за разходи за персонал и 15.7 млн. лева за
издръжка на системата на МВР за 2014 година. Оптимизирането и преструктурирането на разходите на МВР може да се
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осъществи единствено чрез структурирани реформи в министерството, което не може да се случи в краткосрочен план да
края на годината.
По бюджета на Министерството на труда и социалната политика ще бъдат предоставени средства в размер на 50 млн.
лева, от които 36 млн. лева за помощи за домакинства, за програми за заетост и за гарантиране изплащане на
социалните помощи в системата на социално подпомагане и 14 млн. лева за издръжка на дейностите по изпълнение на
основните функции на министъра на труда и социалната политика. Министерството на здравеопазването ще получи още
24,2 млн. лева, а 100 млн. лева ще бъдат дадени на НЗОК. 16,4 млн. лева отиват за регионалното министерство, 16,4 за
земеделското и 5 млн. лева за правосъдното ведомство.
Вестник Капитал Daily
√ Безконтактните разплащания ще стават все по-популярни
До 2020 г. над половината от електронните транзакции ще стават през мобилно устройство
До 2020 г. над 50% от електронните разплащания ще се извършват през мобилно устройство, като в света ще се
използват 6 млрд. смартфони. Това показват данните от различни проучвания на международните картови организации
(като MasterCard, Visa, American Express и т.н.), цитирани от Мариана Великова-Чаушева, директор "Карти" в Уникредит
Булбанк, в рамките на организираната от "Капитал" конференция "Банките и бизнесът".
Прогнозите на анализаторите предвиждат още до края на десетилетието като стандарт да бъдат установени и т.нар.
безконтактни разплащания. При тях платежното средство – било то банкова карта, мобилен телефон, часовник или
гривна с вграден чип и т.н. – не се въвежда в устройството, което приема плащането (например ПОС терминал), а просто
се доближава до него, като при покупки за по-малки суми дори не е необходимо въвеждането на ПИН код от клиента.
Смяна на инфраструктурата
Тази тенденция вече се наблюдава и на българския пазар, където все повече банки започват да издават безконтактни
карти и да подменят инфраструктурата си от ПОС терминали с устройства, които могат да приемат такива разплащания.
"Всяка изтичаща като валидност банкова карта от миналия декември я подновяваме в безконтактна карта", обяснява
Великова-Чаушева. По думите й Уникредит Булбанк вече е издала около 230 хиляди безконтактни карти, а около 15-20%
от ПОС терминалите приемат безконтактни разплащания.
Данните на MasterCard също показват нарастващата популярност на този тип транзакции в света и в Европа. Към края на
третото тримесечие на 2014 г. безконтактните разплащания с карти на организацията се приемат в 67 страни. От тях 37 са
в Европа, а над 14% от картите с логото на MasterCard или Maestro на континента са безконтактни. България попада в
групата на страните, в които този дял е в диапазона между 10% и 19% (виж графиката), като по думите на Ваня Манова,
мениджър на MasterCard за България и Македония, страната е "в горната граница на тази група". Терминалите, които
приемат подобни разплащания на континента, пък са над 16%, като и в това отношение България е в групата страни в
диапазона 10-19%.
Изпреварващи темпове
Доказателство за бързите темпове, с които безконтактните разплащания навлизат на българския пазар, са и поускорените срокове, в които страната ще подмени платежната си инфраструктура с такава, която може да приема
подобни транзакции. Според приетите от MasterCard правила до 2020 г. всички терминали, приемащи разплащания с
платежни средства с логото на MasterCard или Maestro, трябва да станат безконтактни. За целта от 1 януари 2016 г.
всички нови терминали, които се въвеждат в експлоатация, трябва да имат такава функционалност, а останалите да
бъдат подменени до 2020 г. Поради по-високата степен на готовност на България за приемането на безконтактни
разплащания сроковете за страната са съответно 1 юли 2016 г. за новите терминали, които се инсталират, и до 2018 г. за
подмяната на останалите терминали, съобщи Ваня Манова.
Увеличаващата се популярност на безконтактните плащания и напредъкът на технологиите водят и до нарастването на
различни платежни решения като мобилни приложения за мобилни портфейли, обединяващи данните за няколко карти,
чипове с платежна информация, които се вграждат в телефони, часовници, гривни и др. "За плащанията вече не можем
да мислим просто като за плащания с карти, по-скоро самата пластика може би ще се използва малко по-рядко за сметка
на плащанията през мобилни устройства", обобщава Георги Чолаков, акционер и разработчик в софтуерната компания
"Сирма бизнес консултинг".
√ Бизнесът и домакинствата продължават да връщат средства в банките
Проблемните заеми на фирмите растат и през октомври
Бизнесът и домакинствата продължават да връщат парите си в банките четвърти пореден месец през октомври след
масовите тегления през юни, когато от системата бяха извадени малко над 1 млрд. лв. Финансовите предприятия обаче
отново са изтеглили значителна част от средствата си от банковата система, показва паричната статистика на БНБ към
края на октомври.
Продължава и тенденцията на увеличаване на проблемните заеми в портфейлите на българските банки, като общото
нарастване за последния месец е с 53.2 млн. лв. до 9.98 млрд. лв. и отново е генерирано от корпоративния сектор.
Зaвръщането на вложенията
Според данните на централната банка през октомври обемът на банковите депозити на домакинствата, бизнеса и
финансовите предприятия (посредници, застрахователни дружества, пенсионни фондове и др.) нараства с малко под 38
млн. лв. и достига 58.9 млрд. лв. Темпът е значително по-бавен в сравнение с предходните месеци – статистиката отчете
ръст с 531 млн. лв. през септември, с 1.03 млрд. лв. през август и с около 370 млн. лв. през юни. Така, след като през юни
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от системата бяха извадени 1.04 млрд. лв., през последвалите четири месеца в сектора са влезли почти два пъти повече
спестявания – общо 1.97 млрд. лв.
Масовите тегления през юни засегнаха най-осезаемо Корпоративна търговска банка и Първа инвестиционна банка, от
които бяха извадени съответно 907 млн. лв. и 788 млн. лв. Финансовите отчети на кредитните институции към края на
юни обаче показаха, че тегления е имало и от други от банките на пазара. Освен засиленото изваждане на средства от
системата в сектора отчетоха и други тенденции покрай събитията от края на юни, като например повишен интерес към
превалутиране на спестяванията на вложителите от левове в евро, прехвърляне на средства по сметки извън страната и
увеличаване на парите в сейфове.
В следващите месеци обаче по наблюдения на банкери доверието в системата постепенно се завръща, за което
свидетелстват и данните на БНБ за увеличаването на депозитите на бизнеса и населението в банките. И през октомври
компаниите продължават да изпреварват домакинствата по обема на вложените в депозити средства. Общият обем на
депозитите на домакинствата в банките обаче остава над два пъти по-висок спрямо спестяванията на фирмите от
реалната икономика – съответно 39.3 млрд. лв. и 16.3 млрд. лв.
Ефектът от увеличаването на депозитите на бизнеса и домакинствата през октомври се неутрализира от изтеглянията на
средства от системата от страна на финансовите предприятия. За последния месец вложенията им намаляват със 196.9
млн. лв. (за сравнение - през юни те изтеглиха 231 млн. лв. от спестяванията си в банките). Тегленията са както при
овърнайт депозитите (-94.9 млн. лв.), така и при срочните депозити (102 млн. лв.).
Проблемните кредитни портфейли
И през октомври паричната статистика отчита общо влошаване на качеството на кредитните портфейли на банките в
страната. През изминалия месец то отново идва от корпоративния сектор – през октомври в графата "лоши и
преструктурирани" са преминали заеми на бизнеса за 78.3 млн. лв., с което общата им стойност достига 6.6 млрд. лв.
Увеличението обаче е с доста по-малък темп спрямо септември, когато ръстът на просрочията беше 256.7 млн. лв.
Проблемните кредити на домакинствата – както потребителски, така и жилищни – намаляват. Спадът при заемите за
потребление е с 14.9 млн. лв. до 1.2 млрд. лв., а понижението при ипотеките е с 6.4 млн. лв. до 1.9 млрд. лв., сочат
данните на БНБ.
√ България може да загуби 205 млн. евро по "Околна среда"
Европейското финансиране за Северната тангента също е под въпрос, готви се реформа в ДКЕВР заради водния
сектор
Загубата на средства по Оперативна програма "Околна среда" може да достигне 205 млн. евро. Причината е критично
забавяне на проекти и невъзможност парите да се пренасочат по други направления, тъй като идва краят на програмния
период. Това обяви министър на околната среда и водите Ивелина Василева, по време на конференция за
предизвикателствата пред изпълнението на инфраструктурни проекти.
"Околна среда" е най-тежко ударената от програмите тази година, заради спрените плащания от миналия ноември.
Преди дни вицепремиерът Томислав Дончев прогнозира, че загубите за тази година за България ще бъдат многократно
по-високи от минали години. По неофициални изчисления на експерти, сумата която можем да загубим по всички
програми, е около 400 млн. евро.
Василева обясни, че България работи активно да минимизира тези загуби. Води се диалог с Европейската комисия да се
направи изключение за проектите, които се бавят заради жалби. Василева даде пример с водния проект на Поморие,
където един от компонентите е блокиран от 7 месеца в Комисията за защита на конкуренцията и съда. Възможно е това
закъснение да се навакса, но и ЕК ни увери, че ще провери разбиране и ще разгледа всеки случай по отделно, каза
Василева.
В сектор отпадъци критично се бавят проектите на Разлог, Самоков, Баня и др, обясни тя Рисковите проекти във водния
сектор са 6-7 – в Банско, Исперих, Тервел и др., допълни министърът.
Северната тангента може да изгуби еврофинансиране
Половин година, след като Европейската комисия одобри финансиране за проекта за Северна тангента на София,
регионалният министър Лиляна Павлова съобщи, че има голяма вероятност то да бъде изгубено. Проектът е за над 120
млн. евро, но не може да започне, заради спорове със собствениците на земи по трасето. Водят се съдебни дела с
десетки собственици, а финансовите претенции за отчужденията са за 25 млн. лева, обясни министърът. Опитваме се да
договорим извънсъдебни решения до края на януари и да започнем строителство, иначе парите от Европа се губят, каза
Павлова.
Тя допълни, че дори в този случай Северната тангента ще се строи, защото е сред онсовните пътни приоритети. Ще я
достроим със заем, уточни Павлова. За отсечката, която ще свързва "Тракия" с "Хемус", "Люлин" и пътя до Калотина има
избран изпълнител – консорциумът "ХПВС- ССТ", в който влизат "Хидрострой" - на бившия директор на пътната агенция
по времето на НДСВ Велико Желев, "Пътни строежи Велико Търново", "Пътинженерингстрой", "Пътстрой Бургас" и
"Водстрой 98".
Водната реформа се бави критично
Освен инфарктното наваксване с изостаналите проекти по "Околна среда", екоминистерството и регионалното
министерство имат сериозен проблем с новия програмен период, заради недовършената реформа във водния сектор.
Дори и новата програма да получи одобрение до края на годината, големите водни проекти няма как да започнат,
защото не е приключил процеса по прехвърлянето им към ВиК операторите.
По думите на Павлова обаче общините трябва да останат основни бенефициенти, тъй като вече са натрупали опит, но да
изпълняват проектите съвместно с ВиК операторите на регионален принцип. За целта трябва да се изготвят регионални
6

прединвестиционни проучвания, чийто въложител ще е МРРБ, ще трябва да приключи разделянето на активите във
водния сектор, ВиК асоциациите трябва да функционират ефективно и др. Не можем да си позволим отново да изгубим
три години в подготовка, каза Павлова.
Реформа и в ДКЕВР
За целите на водната реформа, Държавната комисия за водно и енергийно регулиране (ДКЕВР) ще засили капацитета си
по отношение на водите, каза Павлова. "В рамките на следващите шест месеца ще бъдат направени предложения за
законодателни и функционални промени и за реформа в структурата на ДКЕВР, нейните функции, задължения и
отговорности във връзка с обособяването на секция "Води". Сега регулаторът основно се занимава със сектор
"Енергетика". Затова след анализ, включително и на екип от Световната банка, е дадена препоръка, която е приета от
правителството, да се направи функционално самостоятелно отделяне в регулатора, на секция, която да се занимава
само със сектор "Води", каза Павлова.
Парите по "Регионално развитие" ще тръгнат след януари
Министър Лиляна Павлова обясни още, че се надява средствата по оперативната програма "Регионално развитие" да
бъдат отблокирани в края на януари. До края на ноември България ще изпълни всички изисквания на ЕК по програмата –
препроверка, анализ на грешките, промяна в системата и налагане на плоска финансова корекция, каза Павлова.
Вече е отправена покана към екипа на ЕК одитори да направят преглед на това дали са изпълнени всички условия, за да
може средствата по програмата да бъдат отблокирани. Надяваме се да получим тяхната подкрепа и в края на януари –
първата възможна дата, средствата да бъдат отблокирани, каза регионалният министър.
Вестник Сега
√ Калфин иска гъвкаво пенсиониране за хора без стаж или възраст
Вицепремиерът не смята за добро замразяването на социалните плащания и на минималната заплата за 2015 г.,
както иска ГЕРБ
Възможност за пенсиониране на хора без необходимия стаж и възраст, но с намалена пенсия е един от вариантите, които
социалният вицепремиер Ивайло Калфин ще предложи за 2015 г. Друга идея е хората в предпенсионна възраст, които не
могат да си намерят работа, да бъдат включени в програми, за да получават доход. "В момента има програми за помощ
преди пенсиониране, които са с такива критерии, че много малко хора биха могли да се включат в тях. Ще потърся друг
начин за хората пред пенсия, на които не им стигат стаж и възраст, но не могат да си намерят работа, за да могат да
получат някакъв доход", разясни вицепремиерът. Идея за гъвкаво пенсиониране имаше и БСП, която предлагаше хората,
на които не им достигат 2 години осигурителен стаж или възраст, да могат да се пенсионират по-рано, но срещу по-ниска
пенсия. Калфин обаче не смята да предлага същото.
Вицепремиерът отказа подробности за какви условия на пенсиониране за 2015 г. ще настоява пред финансовия
министър, НОИ и социалните партньори, защото не искал да води разговорите през медиите. Въпреки това Калфин
отново повтори, че замразяване на възрастта и стажа за пенсиониране за трета категория не трябва да има, но и стъпката
трябва да е по-плавна от предвидените в момента 4 месеца. Синдикатите онзи ден заплашиха със стачки и протести, ако
не се замрази за още една година цялата пенсионна реформа.
В кабинета има пълен разнобой относно замразяването на социалните плащания на нивото на тазгодишния им размер и
през 2015 г. "Това, което чувам от медиите, е, че ГЕРБ искат замразяване на всички доходи, което не е добре за
икономиката", коментира Калфин. Той ще настоява минималната заплата да стане 380 лв., както е записано в
средносрочната бюджетна прогноза. Финансовият министър Владислав Горанов обаче се обяви за замразяване на
заплатата. "Увеличението на минималната заплата е деликатна тема в условия на свръхдефицит и минимален
икономически ръст. Ръст от повече от 10% би могъл да окаже натиск върху пазара на труда", коментира Горанов вчера.
Това може да означава, че ще се предложи по-ниско увеличение - например до 360 или 370 лв., което ще е под 10 на сто
ръст. И така кабинетът обаче ще си навлече гнева на синдикатите, които искат 400 лв. минимална заплата, и на
работодателите, според които каквото и да е административно увеличение ще доведе до обезлюдяване на по-бедните
региони и фалит на малките и средните фирми в тях.
√ България е на дъното в световна анти класация за корупция
Анализатори препоръчват премахване на 4 вида данък и на минималната заплата
Страната ни е на дъното на европейската класация по възприятие за корупция, а дългоочакваното догонване на
развитите държави в ЕС не се случва. Това показва изследване на Института за пазарна икономика (ИПИ), обобщаващо 7
проучвания през последните години по показатели като право на собственост, икономическа свобода, правене на
бизнес, усещане за корупция и др.
По т.нар индекс за възприятие на корупцията, изследван от "Трансперънси интернешънъл", страната ни получава индекс
41, който ни праща на 77-о място в света заедно с Тунис и Сенегал (от 177 държави). С точка по-нагоре са Босна и
Херцеговина, Бразилия, Сърбия и Южна Африка, а с точка по-малко - Румъния и Китай. Средно индексът за страните от ЕС
е 59, което ни дава преднина единствено спрямо Гърция, Косово, Албания, Беларус и Украйна.
Най-високо е нивото на корупция в съдебната ни система. Оценката по този показател е 4.4 точки при максимални 5,
което характеризира системата като "изключително корумпирана". Нормативната ни уредба за преследване на
корупционни практики се оценява като ефективна, но не и прилагането й, тъй като липсват осъдителни присъди.
Следващите най-корумпирани области са здравеопазването и политическите партии.
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По показател конкурентоспособност, изследван през 2013 г.- юли 2014 г. от Световния икономически форум, резултатите
ни са посредствени - тук сме във 2-та половина на класацията между Италия и Кипър, което е леко подобрение спрямо
предходната година. По икономическа свобода положението е подобно - класирани сме на 40-о място от 152 държави,
докато миналата година сме били на 49-о. Тук обаче напредването се дължи на изоставане на други държави. По
отношение на условията за правене на бизнес тази година България заема 58-о място от 189 страни, което е влошаване с
едно място спрямо м.г. Така се нареждаме до Ботсвана и Тонга, а в европейски план сме в средата на класацията,
изпреварвайки Италия, Румъния и Гърция. Най-голямо влошаване има при издаването на разрешителни за строеж и
достъпа до електричество. По индекс образование (международни класации PISA) България е под средния резултат за
европейските държави в математиката, в четенето с разбиране и в науките.
Основните причини за буксуването са корупцията - главно в съдебната система, неработещите институции, политическата
нестабилност и липсващите реформи, посочи Зорница Славова от ИПИ. По думите й всичко това води до невъзможност
за бизнеса да планира дългосрочно и съответно до забавяне на икономическия растеж. От института са разработили 90
мерки, които според тях ще извадят страната ни от летаргията. Сред тях са премахване на минималната заплата и
минималния осигурителен доход, облекчаване на колективното трудово договаряне, премахване на т.нар клас
прослужено време при изчисляване на възнагражденията в частния сектор и на ограниченията пред свободните
професии и др. По отношение на бизнес средата се предлага намаляване на данъка върху ЕТ от 15% на 10%, както и
премахване на редица налози - данък дивидент (сега е 5%), данък наследство (0.4-6,6%), както и данъците върху
застрахователните премии (2%) и върху дохода от лихви по срочни банкови депозити (8%). Положително според
експертите биха се отразили още прехвърлянето на някои преки данъци като приход към общините, уеднаквяването на
всички такси на местно и държавно ниво и др. Ключови според ИПИ са реформите в съдебната система, които да
гарантират нейната независимост и подобряване на специализацията й, както и подобряването на работата на
администрацията.
√ Суперсъвет ще решава за глобите на екопроектите от Брюксел
Отделят от ДКЕВР водния регулатор като част от реформата в сектора
Специален съвет под ръководството на вицепремиера и министър на еврофондовете Томислав Дончев ще решава кой да
плаща глобите по екопроектите, наложени от Брюксел по оперативната програма "Околна среда". Това стана ясно от
думите на екоминистъра Ивелина Василева в отговор на въпрос на в. "Сега" за това кой и как ще плати финансовия
недостиг по проектите с нередности, изпълнявани основно от общините.
Екопрограмата бе спряна в края на миналата година. Плащанията от Брюксел по нея бяха отблокирани преди десетина
дни, но проблемът за общините остава. Европейската комисия реши да наложи 9.5% плоска финансова корекция върху
бюджета на цялата програма в размер на близо 153 млн. лева, след като провери 239 договора. Служебното
правителство прие протоколно тази корекция, за да се отблокират парите, но нямаше решение за това как ще се плащат
парите, които реално България няма да получи по вече започнати проекти. В повечето случаи стойността им надвишава
бюджетите на местните власти и ако се наложи те да поемат липсите сами, ще се изправят пред фалит.
"Методически съвет ще разглежда проектите, заради които са наложени финансовите корекции по програмата. В него
ще участват всички контролни органи в системата на изготвяне и изпълнение на проектите. Ще се решава поотделно за
всеки проект в зависимост от това какви са нередностите. Ако общината не е била ангажирана отговорно с
осъществяването на проекта, ще си понесе отговорността за това със съответната финансова тежест. Но когато общината
няма вина, ще плати държавата", обясни Василева.
Голямото забавяне по няколко проекта за изграждане на депа за отпадъци и ВиК мрежи е причината за това България да
загуби други близо 200 млн. евро по програмата. На толкова е оценен евентуалният риск към края на годината.
Причината е в обжалването на търговете като тези за изграждане на депа на общините Разлог, Самоков и Бяла, Русенско,
заедно с още 7 проекта във водния сектор, каза още Ивелина Василева вчера на конференция за изпълнението на обекти
по екопрограмата и по програмата за развитие на селските райони, организирана от Камарата на строителите в България.
Добрата новина за бранша е, че вече е одобрен първият транш от 166 млн. евро по отблокираната програма.
Общо 1.1 млрд. евро са средствата по двете програми, на които могат да разчитат строителите за периода до 2020 г.,
обобщи и строителният министър Лиляна Павлова. И допълни, че нужните само за водния сектор пари били 11.7 млрд.
евро. "За да разчитаме на финансиране, трябва да приключим реформата във водния сектор до края на 2016 г. Част от
тази реформа са по-сериозна регулация и отделяне на водния регулатор от Държавната комисия по енергийно
регулиране", категорична беше Павлова. Според нея до 6 месеца трябва да е факт новата структура. Тя е част от
препоръките на Световната банка, която правителството е приело и ще изпълнява.
Вестник Монитор
√ С гласовете на всички парламентарни сили прихващанията в КТБ стават недействителни
Актуализацията на бюджета без промени на второ четене
Прихващанията между клиенти на КТБ, които са в резултат на извършени цесии, стават недействителни - това
предвиждат промените в Закона за държавния бюджет, които ще бъдат отразени и в Закона за банковата
несъстоятелност. Новите текстове бяха приети вчера с гласовете на депутатите от всички парламентарни сили от
временната парламентарна бюджетна комисия. „Поправката беше одобрена без промени. В нея
не се включва изменение на закона със задна дата
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а се регулират отношения, които ще бъдат факт при една бъдеща несъстоятелност, която все още не е започнала”,
коментира шефът на комисията Менда Стоянова. Вече има жалба по отнемане на лиценза и когато решението на БНБ
влезе в сила, това ще е в момента, в който може да започне да се разглежда несъстоятелността на КБТ, уточни тя.
Предвижда се прихващанията, които ще бъдат заявени пред квесторите на КТБ, които са в резултат на извършени цесии,
да бъдат удовлетворявани до размера, който съответният вложител би получил от масата на несъстоятелността при
нейното приключване.
Мастити адвокати се облизват за комисиони затова твърдят, че ще атакуват текста в съда, коментира още Стоянова.
Временната бюджетна комисия прие вчера на второ четене актуализацията на държавния бюджет за 2014 г. Без да прави
промени в текстовете, одобрени в пленарната зала.
Дефицитът по бюджета ще остане 3,7 на сто от БВП. Предвидено е на Фонда за гарантиране на влоговете в банките да
бъде предоставен заем в размер на 2.9 млрд. лв.
Бюджетът на Националната здравноосигурителна каса се увеличава със 100 млн. лева.
Вестник Класа
√ Актуализацията на бюджета мина и на второ четене
/Временната комисия по бюджет и финанси прие на второ четене актуализацията на държавния бюджет за 2014 година.
Една от основните точки, по които имаше спор, беше тази за приходите. Според БСП, в новата парична рамка трябваше
да се заложат повече приходи, като част от парите щели да влязат в хазната по линия на ДДС. Петър Кънев от червените
заяви, че депозантите на КТБ щели да изхарчат 5 до 10% от средствата за потребление. Според Менда Стоянова от ГЕРБ
обаче това е произволна сметка на Кънев, която не бива да се отчита в актуализацията на бюджета.
С актуализацията на държавния бюджет за 2014 година се предвижда рекорден дефицит в размер на 3,7%. Промените в
Закона за държавния бюджет позволяват и изтеглянето на нов държавен дълг до 4,5 млрд. лева. В актуализацията са
заложени са по-ниски приходи - с повече от 1 млрд. лева от тези в рамката, изготвена от Пламен Орешарски, както и
близо 280 млн. лева по-високи разходи.
В мотивите към проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет се посочва, че найсериозен е проблемът с недостига на финансиране на поети ангажименти в Министерство на вътрешните работи, където
над 80% от разходите се формират от разходите за персонал. Необходимият допълнителен ресурс за издръжка на
системата на МВР за 2014 г. е в размер 125.7 млн. лева, от които 110 млн. лева за разходи за персонал и 15.7 млн. лева за
издръжка на системата на МВР за 2014 година. Оптимизирането и преструктурирането на разходите на МВР може да се
осъществи единствено чрез структурирани реформи в министерството, което не може да се случи в краткосрочен план да
края на годината.
По бюджета на Министерството на труда и социалната политика ще бъдат предоставени средства в размер на 50 млн.
лева, от които 36 млн. лева за помощи за домакинства, за програми за заетост и за гарантиране изплащане на
социалните помощи в системата на социално подпомагане и 14 млн. лева за издръжка на дейностите по изпълнение на
основните функции на министъра на труда и социалната политика. Министерството на здравеопазването ще получи още
24,2 млн. лева, а 100 млн. лева ще бъдат дадени на НЗОК. 16,4 млн. лева отиват за регионалното министерство, 16,4 за
земеделското и 5 млн. лева за правосъдното ведомство.
√ ОИСР: Световната икономика ще нарасне с 3,3 на сто през 2015 г.
Различията между отделните страни водят до нестабилност на дълговите и валутните пазари
Световната икономика постепенно ще се подобрява през следващите две години. Япония ще нарасне по-малко от
очакваното, докато еврозоната ще се бори със стагнация и повишен от риск дефлация, посочи Организацията за
икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).
Според Организацията между страните има значителни различия, както по отношение на растежа, така и на паричната
политика, което води до нестабилност на дълговите и валутните пазари, предава Ройтерс.
Икономиките на САЩ и Великобритания ще нараснат по-силно от тези в еврозоната и Япония. Сред развиващите се
страни пък Индия, Индонезия и Южна Африка ще съумеят да се възстановят постепенно.
По думите на експертите от ОИСР руската икономика ще стагнира през следващата година, а растежът в Китай ще се
забави.
Като цяло световната икономика ще нарасне с 3,3 на сто през тази година, с 3,7% през 2015 г. и с 3,9% през 2016 г. според
ОИСР. По този начин Организация потвърди прогнозите, публикувани преди срещата на върха на Г20 в началото на
месеца.Въпреки че повечето прогнози остават непроменени, очакванията за Япония за следващата година са смъкнати
почти наполовина до 0,8% след изпадането в рецесия през третото тримесечие. ОИСР обаче все още очаква Япония да се
възстанови на фона на високите корпоративни печалби и слабата йена, стимулираща износа.
Най-голямата тревога за глобалния растеж обаче остава ситуацията на Стария континент, който "може да изпадне в
постоянен стагнационен капан".
"Еврозоната е в риск от дефлация, ако растежът е в застой или ако инфлационните очаквания спаднат още", посочват от
ОИСР.
Очакванията за инфлацията в еврозоната са за равнище от 0,6 на сто през следващата година и за 1% през 2016 г. Нивата
обаче продължават да са далеч от заложеното от Европейската централна банка ниво от 2 на сто.
В тази връзка ОИСР отново призова ЕЦБ да започне работа по количествени улеснения в еврозоната.
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√ Горанов: Едва ли ще има увеличение на минималната заплата
Относно пенсиите ще се прилага швейцарското правило, а данъкът върху лихвите е част от плоския данък, каза
финансовият министър
До края на седмицата Бюджет 2015 г. влиза за обсъждане в парламента, уверява министърът на финансите Владислав
Горанов.
По негови думи увеличение на минималната работна заплата едва ли ще има, имайки предвид състоянието на пазара на
труда в условията на дефлация.
„До края на седмицата трябва да внесем за обсъждане законопроекта за бюджета за 2015 г. и тригодишната бюджетна
прогноза за периода от 2015 до 2017 г.“, заяви Горанов пред журналисти в рамките на Младежки икономически форум,
който се провежда в УНСС.
Финансовото министерство очаква реален растеж на брутния вътрешен продукт през 2015 г. в рамките на 0,8% до 1% и
ръст на потреблението близък до нулата, но в рамките на прираста на инфлацията.
По думите на Горанов липсата на инфлация се оказва проблем не само у нас, но и в Европа. Министърът на финансите
коментира евентуалното увеличение на минималната работна заплата до 380 лв.
„Темата е деликатна, защото при дефлация и при минимален ръст на икономиката подобно увеличение би могло да
окаже натиск върху пазара на труда“, каза той.
Според него дебатът трябва да бъде проведен много внимателно. Той определя и покачването от 10% (до 374 лв. - бел.
ред.) като спекулация и уверява, че щом ведомството е готово с предложенията за параметрите на Бюджет 2015 г., ще
разкрие повече подробности.
Заплахите за протести, ако не нарасне минималното заплащане, Горанов определи като „най-естественото нещо при
демокрация“.
Относно пенсиите финансовият министър каза, че ще се прилага швейцарското правило (средният ръст на инфлацията и
осигурителния доход - бел. ред.), което е записано в закона. „То работи и не сме твърдели, че пенсиите ще бъдат
замразени“, отговори финансовият министър.
Основните приоритети пред Бюджет 2015 г. по думите на Горанов са спазване на договора за функциониране на
Европейския съюз и придвижване на дефицита в границата под трите процента.
„Основният фокус ще бъде да гарантираме механизма на усвояването на европейските средства и да нямаме нулева
2015 година“, добавя той по отношение на финансовия план за следващата година.
„Ще финансираме проекти по европейските програми дори и да не са постъпили средства от Брюксел“, каза Горанов,
като уверява, че това би могло да се случи още от 1 януари 2015 г. „Съществува риск обаче програмите да не бъдат
утвърдени и тогава средствата могат да останат за сметка на бюджета.“
„Преди изборите заявихме, че за нас темата за промяна на параметри в данъчно-осигурителната система в частта
данъчно-осигурителната тежест не стоят“, коментира Горанов готовността на социалния министър Ивайло Калфин да
подкрепи плавно увеличаване на осигурителните вноски.
„Не е новина, че данъкът върху доходите от лихви по депозитите попада в рамките на плоския данък по силата на Закона
за облагане на доходите върху физически лица“, каза лаконично министърът по отношение на предложението за
увеличение на ставката отново на 10% и изказването, че промените в данъчно-осигурителната система не стоят на
дневен ред.
„За фиска пряката импликация от случващото се в КТБ, която вече е с отнет лиценз, е относително неутрална“, заявява
Горанов. По негово думи случващото се ще има пряко въздествие върху растежа на икономиката.
Изчисления на Министерството на финансите допускат влошаване на потенциалния растеж на БВП с 0,6%. Според
Горанов негативните ефекти от КТБ за икономиката ще се проявят в началото на 2015 г.
„Ако КТБ беше класическа банка и ако в нея нямаше лоши практики, тя щеше да окаже огромно влияние върху
икономиката“, допълва министърът. „Но дейността на КТБ е свързана с неформалната икономика, която статистиката не
мери.“
„Това, че ще подпомогнем със средства Фонда за гарантиране на влоговете в банките изпреварвашо ще увеличи
държавния дълг. Но Фондът ще трябва да връща средставата и може би с по-висока лихва, от което държавата може да
спечели“, коментира Горанов по отношение на дълга и запълването на недостига във ФГВБ посредством държавна
помощ.
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