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Вестник Пари
√ Работодателите са категорично против увеличение на минималната заплата
http://pari.bg/static/pdf/pages/06.pdf
Според бизнеса първо трябва да нарасне производителността на труда Работодателските организации се обявиха
против предложението на КНСБ за увеличаване на минималната заплата. Председателят на бюджетната комисия в
парламента Менда Стоянова също обяви, че в момента това не може да бъде тема. Синдикатите обаче предупредиха
ден по‐рано, че ще инициират разговори по темата в Националния съвет за тристранно сътрудничество, при които често
се случва, ако позицията им бъде отхвърлена, това да доведе до протести.
Синдикалните искания
Според КНСБ минималната заплата трябва да бъде увеличена с 50 лв. на 290 лв. още от 1 юли. По този начин сумата
трябва да надмине прага на бедността и според профсъюза ще повиши покупателната способност на населението.
Синдикатът ще настоява още за трайно решение на въпроса и въвеждането на ставка за индексация на минималната
работна заплата от 7‐8%.
Антиикономическа логика
Работодателските организации изпратиха критични позиции срещу синдикалното предложение, а председателят на
парламентарната бюджетна комисия Менда Стоянова го определи като „антиикономическа логика”. Според нея
заплатата може да расте само ако се променя производителността на труда и всичко останало е опасен популизъм.
Председателят на КНСБ Пламен Димитров обаче е на мнение, че понеже уволненията статистически са довели до
увеличаване на производителността, това е ясен аргумент в подкрепа на вдигането на минималната заплата.
Председателятна Българската стопанска камара Божидар Данев предупреди, че подобна стъпка ще увеличи
безработицата.
„Добре разбираме, че изостават доходите на населението, но това е кризисно състояние, трябва да разбираме, че трябва
временно да ограничим тези искания”, коментира Данев пред БНР. Българската търговско‐промишлена палата
предупреди, че такъв ход може да има отрицателно въздействие върху стабилността на икономическата среда. БСК
излезе с контрапредложение минималната заплата да се определя единствено в рамките на преговорите по бюджета
между май и октомври.
√ Разказ за 1 млрд. щети с (не)очакван край
http://pari.bg/static/pdf/pages/07.pdf
„България е ощетена с 1 млрд., а виновни няма. Това не го разбирам.” Коментарът е под еднаот многобройните статии в
интернет за сделката с дълга и характеризира общото настроение по форумите през последните два дни. Историята с
пуснатото от Министерството на финансите „резюме” на доклада на „Индъстри Уоч” явно създава погрешни очаквания в
обществото, че има „виновник” и той трябва да бъде наказан. Управляващите вече споменаха, че той може да бъде
даден на прокуратурата, но дори това да се случи, е малко вероятно това да доведе до резултат, защото решението за
обмяната на дълга е взето от парламента, а не от бившия финансов министър Милен Велчев. Самият той засега отказва
коментар, но планира пресконференция в близките дни.
Какво всъщност пише в доклада
Резюмето, разпространено от Министерството на финансите, на практика не кореспондира със съдържанието на
доклада на „Индъстри Уоч”. Освен че не са се ангажирали с конкретно число, измерващо нетната загуба за бюджета
(поставена е долна граница от 219 млн. EUR), в доклада си те подчертават редица косвени позитивни ефекти от
извършената сделка. Едно от заключенията им всъщност е, че „при допускания, които показват нетна загуба от
операцията, може да се каже, че тази загуба е цената, платена за редуциране на риска по обслужването на дълга”. Тоест,
крайният резултат от сделката е по‐скоро предмет на субективна преценка. Що се отнася до виновник, такъв всъщност
трудно може да бъде намерен, защото решението е на тогавашния парламент. Целта на изготвения анализ не е да се
докаже вина, а да се измерят, доколкото е възможно, ползите и загубите за държавата и данъкоплатците. По отношение
на самата сделка Народното събрание е упълномощило Министерския съвет за „оптимизиране обслужването на
държавния дълг” със Закона за държавния бюджет на Република България за 2002 г., а след това е одобрило самата
операция, така че едва ли има правно основание тя да бъде дадена на прокуратурата. Такова е мнението и на бившия
министър на финансите Пламен Орешарски, изразено в четвъртък.
Развитие
От НДСВ казаха за в. „Пари”, че ще изискат цялата документация по въпроса от Министерството на финансите. Изглежда,
че в най‐скоро време от партията ще излязат със свое становище по въпроса. Що се отнася до циркулиращите
спекулации, че Милен Велчев може да бъде даден на прокуратурата въз основа на резултатите от анализа на „Индъстри
Уоч”, каквато възможност не изключва Менда Стоянова от ГЕРБ, според която това едва ли ще се случи. Тя все пак
уточнява, че първо ще бъде направен допълнителен анализ. Колкото и още да се шуми около доклада обаче, накрая

черната точка ще бъде в актива на министър Дянков, който е интерпретирал в свободен стил резултатите от него.
Другият губещ за съжаление е „Индъстри Уоч” – в случая просто съставител на анализа.
√ ЕИБ подкрепя проектната компания за магистралите
http://pari.bg/static/pdf/pages/09.pdf
Новото дружество трябва да облекчи работата на пътната агенция Европейската инвестиционна банка е дала препоръки
на регионалното министерство какво трябва да се направи, за да може през юни да има работеща компания
“Стратегически инфраструктурни проекти”. Тя трябва да ръководи три от магистралите. “Преговаряме с банката за всич‐
ки стъпки по създаването на компанията. Екипът на ЕИБ и на регионалното министерство по‐късно ще влязат в
детайлите – колко хора ще работят там и т.н.”, съобщи строителният министър Росен Плевнелиев. Според него през
февруари правителството трябва да одобри създаването на компанията, която ще управлява проектирането и
изграждането на магистралите “Струма”, “Хемус” и “Черно море”. През март или април тя трябва да бъде одобрена и от
парламента, като заради нея ще бъде променен Законът за пътищата.
Работа в екип
“Този път България не иска да прави нещо и после да се обяснява на Брюксел. България иска да бъде партньор. Заедно
с Брюксел да произведе трите най‐важни бъдещи магистрали.” Най‐вероятно от банката ще помагат с ноу‐хау при
работата на компанията. Министърът обясни за пореден път, че това ще е обектово дружество и че това бил един от най‐
работещите модели в света за пресиране на големи инфраструктурни проблеми. Магистрала “Черно море” щяла да
минава през зони, които влизат в Натура 2000. ЕИБ била тази, която може да интегрира европейските институции, за да
бъде разработен качествен проект, който да не наруши биологичното разнообразие, да няма санкции срещу страната ни
и да бъде приет и от природозащитниците. Плевнелиев даде пример,че България участва в проектни компании за
“Бургас ‐ Александруполис”, за “Набуко” и “Южен поток” и че това била нормална практика.
Облекчаване на АПИ
“Агенция “Пътна инфраструктура” има ужасномного работа и ние не й отнемаме компетенции, а просто й помагаме”,
обясни Плевнелиев. Той обясни, че пътната агенция е свила с 20% персонала си, че работи също по някои магистрали,
ще работи по седемте скоростни отсечки и че трябва да подготви десетки други стратегически проекти. След срещата с
посланиците строителният министър Росен Плевнелиев обясни, че за тази година страната ще има 1.6 млрд. лв. за
инфраструктурни проекти. От тях само 600 млн. лв. ще са пари от държавния бюджет, а останалите ще са от
еврофондовете
√ България е на 43‐то място в света по златни резерви
http://pari.bg/static/pdf/pages/18.pdf
България се нарежда на 43‐ то място в света по резерви на злато, показва доклад на Световния съвет по златото. Според
данните страната ни разполага с 39.9 метрични тона злато, което се равнява на 10.7% от общите й резерви в
чуждестранна валута. Общо 113 страни участват в листата. По текущи цени на златото в момента ‐ 1334 USD за
тройунция, резервите на страната ни се оценяват на над 1.7 млрд. USD. Лидери по златни резерви са САЩ, които държат
8133.5 т злато, или 75.2% от всички резерви, които има страната в чужда валута. Златният резерв на САЩ в Кентъки,
известен още като Форт Нокс, е най‐известният в света. В него се намира най‐голяма част от златото в САЩ. Останалат се
съхранява в монетните дворове във Филаделфия и Денвър, в златния резерв в Уест Пойнт и в Службата за проби на
метали в Сан Франциско. Общият им резерв се оценява на около 349 млрд. USD.
Челната тройка
На второ място след САЩ е най‐голямата европейска икономика ‐ Германия. Централната банка на страната държи
3401.8 т злато, което се оценява на близо 146 млрд. USD. Притежаваното от Германия злато представлява 71.2% от
общите й резерви. На трето място се нарежда Международният валутен фонд (МВФ). Организацията, в която членуват
185 страни, притежава 2827.2 т от скъпоценния метал, или около 121 млрд. USD. През последните 25 години фондът
промени политиката си по отношение на златото, но запазва стабилни резерви с цел стабилизиране на международните
пазари и подпомагането на националните икономики. В края на 1999 г. например МВФ продаде част от златните си
резерви, за да подпомогне тежко задлъжнелите страни. Притежаваните от Европейската централна банка 501.4 т злато я
поставят на 12‐о място в света. Товa представлява около 29.3% от всичките й резерви. На резервите си от злато най‐
много залага Португалия. Въпреки че не попада в Топ 10 по притежавано злато, 82.1% от общите й резерви са в злато. Тя
се нарежда на 14‐о място в света с 382.5 т.
Възходът на златото
Цената на златото достигна през декември 2010 г. рекордна стойност от 1432 USD за тройунция. Така само за миналата
година скъпоценният метал е увеличил цената си с 29% на фона на несигурните фондови пазари и дълговата криза в
Европа. Най‐големите притежатели на злато са централните банки настраните, международни институции и правител‐
ства. Техните златни резерви се оценяват на общо 16.5% от световните, или около 29 978 т, показват още данните на
Световния съвет по златото, който е ключов индикатор за развитието на пазара.

Вестник Монитор
√ Светът можеше да избегне финансовата криза
http://www.monitor.bg/article?id=277787
Финансовата криза от 2008 г. e бедствие, причинено от мащабни провали на регулаторните органи, лошо корпоративно
управление и необмислено поемане на рискове от страна на Wall Street. Това е заключението на експертната федерална
комисия, формирана да установи причините, довели до най‐голямата икономическа криза след Втората световна война.
Комисията посочва като основни виновници две президентски администрации на САЩ, Федералния резерв и други
регулаторни органи. "Най‐голямата трагедия би била да приемем често изказваната теза, че никой не би могъл да
предвиди задаващия се финансов колапс и затова е било невъзможно да се предприемат действия", се казва в
заключението на доклада, цитиран от "Ню Йорк таймс".
“Ако приемем тази теза, катастрофата ще се повтори”
се отбелязва още в експертния доклад. По план документът от 576 страници трябваше да бъде официално публикуван в
четвъртък.Според заключенията на доклада двама председатели на Федералния резерв (Фед) могат да бъдат
обвинявани за срива на световната икономика. Това са Алън Грийнспан, който беше шеф на централната банка по време
на раздуването на ипотечния балон, и неговият приемник Бен Бернанке, за това, че не е успял да предвиди кризата.
Критиките към Грийнспан са за подкрепата му за дерегулацията на пазара. Комисията отчита и кардиналния провал на
централната банка да ограничи потока от токсични активи, определяйки го като "ярък пример за небрежност". Критики
се отправят и към мениджьри на големи корпорации като AIG, Citigroup и Merrill Lynch. Банките са прикривали
прекомерния си левъридж чрез деривати и други инструменти, се казва в документа. Спекулациите са били прикривани
от "гигантска сенчеста банкова система", в която финансовите институции са разчитали основно на краткосрочен дълг.
Администрациите на Буш и Клинтън ‐ основните виновници
Американските президенти Бил Клинтън и Джордж Буш и техните администрации са сред основните виновници за
финансовата криза. Кабинетът "Буш" търпи критики поради противоречивата си позиция в условията на зараждащата се
криза. След като с помощта на Федералния резерв правителството на Буш спаси от банкрут една от най‐големите
американски банки ‐ Bear Stearns, през септември 2008 година позволява колапса на Lehman Brothers. Според доклада
действията на президентската администрация са допринесли за "паниката и несигурността на финансовите пазари".
Експертите от комисията отправят обвинения и към решението на кабинета "Клинтън" от 2000 г., позволяващо
нерегулирана извънборсова търговия с деривативни инструменти. Докладът го определя като "повратна точка по пътя
към финансовата криза".
Вестник Сега
√ Почти половин България купува цигари само на черно
http://www.segabg.com/online/new/articlenew.asp?issueid=8189&sectionid=16&id=0000101
Почти половин България е рай за контрабандата, тъй като там никой не купува цигари с бандерол. Това призна шефът на
Агенция "Митници" Ваньо Танов, който вчера бе привикан в парламентарната бюджетна комисия да отчете как се бори с
нарушенията, за да се запълнят пробойните в бюджета.
"В 40% от населените места в България няма легитимни места и легитимни търговци за продажба на цигари. Причината
за това не е изискването търговците да се регистрират по ДДС. Просто дистрибуторите не купуват цигари за тези
населени места, понеже там няма население, което да ги купи", обясни Танов пред депутатите. Митничар №1 добави, че
2.5 милиона българи изпушват на година около 16.5 млрд. къса, от които около 5 млрд., или около 35%, са купени
евтино от черния пазар.
Независими експерти дори твърдят, че нелегалните цигари владеят около половината от пазара у нас, а според Центъра
за изследване на демокрацията в повечето големи градове в близост до южната ни граница делът на контрабандната
стока е над 50%.
Според Танов през 2010 г. приходите от цигарени акцизи са с 200 млн. лв. под събраните през 2009 г. Той обясни спада с
увеличението на ставката ‐ при всеки 10% повишение на акциза контрабандата расте с 4‐5%. От началото на 2010 г.
акцизът скочи с 46%.
Има голям натиск за внос на контрабандни цигари от трети страни заради високия акциз у нас, каза митничар №1.
Основните потоци идват от Гърция, Китай, Молдова и Украйна. 80% от задържаните цигари са на ГКПП "Кулата". Танов
посочи, че от средата на 2010 г. масово у нас започват да влизат контрабандни цигари от Гърция. Наскоро еврослужбата
за борба с измамите ОЛАФ установила, че там четири фабрики бълват стока, без да плащат акцизи.
"Има периоди, в които в рамките на 40 дни са задържани 29 ТИР‐а с контрабандни цигари. От четири ТИР‐а един да
хванем, той ще избие загубите и за другите", посочи Танов. Той изкара статистика, че през м.г. са задържани 249.7 млн.
къса контрабандни цигари, а през 2009 г. ‐ 20.6 млн. къса.

Темата за контрабандата е била обсъждана и на вчерашното заседание на МС. В разпространената стенограма
премиерът Борисов обяснява: "...това, което снощи с Дянков и с митниците говорихме ‐ пълна концентрация, събиране
на приходите до стотинка, борба не само в петрола и бензините, и нафтата. Това, което се прави ‐ връзването на
всичките тези фискални апарати. В аптеките също трябва да се направи и се прави. В цигарите, включително, ако трябва,
да се направят само пунктове, откъдето може да се купуват цигари. И където да сложат митничар, граничар, полицай и
камера заедно. И само оттам ще може да се купуват официално цигари. Докрай ще отидем с тези хора. Това, което е
било, няма да им се върне. Те просто искат да ме изкарат и мен, и вас, маскари като предишните."
МЕРКИ
Шефът на Агенция "Митници" предлага държавната компания "Булгартабак" да пусне една или две марки цигари, от
които да не печели, а само да покрива разходите си по производството им. Те ще са за бедните българи. "Целта е
пушачите с ниски доходи да предпочетат тези марки цигари, а не да търсят контрабандни", каза още Танов. Той посочи,
че марката "Кингс", които държи ниска цена, е качила с 16% пазарния си дял, а в същото време е отличник по внесени
акцизи в бюджета ‐ 125 млн. лв. "Карелия" също вече стигала 15% пазарен дял.
В понеделник на среща между МФ, Министерството на правосъдието, МВР и Агенция "Митници" ще се набележат
промени в Наказателния кодекс и в НПК срещу контрабандата. Една от идеите е, когато полицаи задържат големи
контрабандни пратки, да могат да пишат актове за акцизни нарушения, а не да чакат митничарите. Друго предложение
на Танов е митничари да могат да разследват и да правят дознания. До средата на февруари т.г. се очаква тези промени
да стигнат до МС и парламента.
Вестник Класа
√ Брюксел спира процедурата срещу България за свръхдефицит
http://www.klassa.bg/news/Read/article/157179_%D0%91%D1%80%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB+%D1%81%D0
%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B
0+%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83+%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B
7%D0%B0+%D1%81%D0%B2%D1%80%D1%8A%D1%85%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82
Европейската комисия предлага наказателната процедура срещу България за висок бюджетен дефицит да бъде
прекратена. Това съобщи Брюксел в документ, изпратен до Съвета на ЕС и българското финансово министерство. Освен
за нашата страна, Европейската комисия предлага да бъде спряна и процедурата срещу Кипър, Финландия и Дания.
Мярката започна още през лятото на миналата година, тъй като и четирите държави бяха надскочили прага от 3%
съгласно критериите на Пакта за стабилност и растеж. Според официалните данни, представени от България през април
2010 г. и потвърдени от Евростат, дупката в публичните финанси е била 3,9 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП)
през 2009 г. заради необезпечени задължения по договори на 13 министерства.
Комисията оцени това като временно явление и заяви, че очаква свръхдефицитът да намалее още през 2010 г., като
падне под 3% до 2011 г. Препоръката към българските власти бе да подобрят прозрачността на управлението и да
засилят контрола на разходите. ЕК поиска и структурни реформи в администрацията, здравеопазването, образованието
и пенсионната система.
Към момента не са необходими по‐нататъшни стъпки по процедурата по прекомерен дефицит на България, посочват в
съобщението си от вчера от ЕК ‐ София е успяла да предприеме мерки, които биха осигурили достатъчен напредък за
коригиране на прекомерния дефицит в поставените срокове. България избегна влошаване на дефицита за 2010 г. над
планирания чрез законово адекватни фискални усилия в бюджета за 2011 г. в съответствие с препоръките на съвета,
посочват експертите.
За 2010 г. от ЕК прогнозират, че бюджетният резултат се очаква да бъде в съответствие с препоръката на съвета за 3,8%
от БВП, която беше поставена и в ревизирания бюджет. За 2011 г. според разчетите на Брюксел окончателно ще слезем
под прага от три на сто – заложената прогноза е 2,9% от БВП или годишно намаление от 0,9% от БВП.
Все пак Брюксел предупреждава, че местните и президентските избори у нас, насрочени за втората половина на тази
година, могат да създадат допълнителен натиск върху разходите.
Препоръката към българските власти е да следят отблизо бюджетното развитие и да са готови да предприемат
корективни мерки при нужда. Комисията посочва още, че мерките за продължаване на реформата в пенсионната
система в средносрочен и в дългосрочен план са съгласувани със социалните партньори, като изпълнението на тези
мерки изисква последващи законодателни действия.

