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Заключение на мисията на Международния валутен фонд в България
В периода 27 юни – 3 юли 2013 г. мисия на Международния валутен фонд (МВФ) бе
на посещение в София за обсъждане с българските власти на икономическото
развитие и политиките на правителството. В края на настоящата редовна мисия,
Мишел Шанън, ръководител на мисията на МВФ за България, направи следното
изявление:
„Въпреки нестабилната политическа конюнктура, България запази трудно
постигнатата макроикономическа и финансова стабилност, която спомогна за
предпазване на страната от най-тежките последици от световната криза. Вътрешната
несигурност и сътресенията на световните пазари през последните седмици не оказаха
значителен пазарен ефект върху България, като доходността по облигациите и
спредовете по суаповете за кредитно неизпълнение запазват нивата, наблюдавани при
други държави - отличници от Източна Европа с високи резултати.
„Очаква се икономическият растеж през 2013 г. да се повиши съвсем слабо в
сравнение с забавения темп през 2012 г., докато безработицата остава неприемливо
висока. Икономическият растеж е подкрепен от нарастването на износа и по-доброто
усвояване на фондове на Европейския съюз (ЕС), като същевременно инфлацията
отчита понижение и се очаква да остане ниска. Рисковете за перспективите включват
несигурността в еврозоната и вътрешнополитическата ситуация.
„Приветстваме намерението на новото правителство да осигури приемственост в
поддържаната макроикономическа политика, да увеличи защитата за най-уязвимите
слоеве на обществото и да разреши основни структурни проблеми в икономиката.
Един балансиран подход, който поставя ударението върху структурните реформи като
основен двигател на промяната, ще продължи да бъде от ключово значение, докато
правителството дефинира допълнително и прилага своите икономически политики.
Мисията приветства усилията за подновяване на тристранния диалог в подкрепа на
всеобхватни и устойчиви решения за икономическите предизвикателства, пред които е
изправена България.
„Преструктурирането на разходите в бюджета за 2013 г. с цел осигуряване на поголяма целева социална защита в рамките на съществуващия бюджет се приветства от
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мисията. Мисията прогнозира, че заложеният в бюджета за 2013 г. бюджетен дефицит
е постижим. Всякакви по-ниски бюджетни приходи в резултат на по-слаба от
прогнозираната икономическа активност или забавяния във възстановяването на
средства от фондовете на ЕС обаче не трябва да бъдат за сметка на намаляване на
предвидените в бюджета разходи. Така ще се избегне натискът върху и без това
крехкото възстановяване. В бъдеще ще бъде необходимо да продължи подобрението
на структурата и ефективността на разходите за повишаване качеството на публичните
услуги и за поставяне на цели във връзка с обществените услуги в рамките на
ограничените фискални възможности.
„Приетата средносрочна бюджетна рамка, описана в последната Конвергентна
програма, е подходяща. Застаряването на населението и продължаващата емиграция
поставят значителни предизвикателства пред средносрочните публични разходи. В
този контекст, замразяването на процеса по увеличаване на пенсионната възраст и
промяната в правилата за индексиране на пенсиите би означавало влошаване на
устойчивостта на пенсионната система, освен ако не бъдат придружени от
компенсиращи намаления на разходите.
„Плановете за намаляване на административните пречки пред бизнеса, за повишаване
на ефективността в енергийния сектор и в основните публични услуги, включително в
здравеопазването и повишаване на доверието в правната система и преодоляване на
корупцията и кронизма, са от ключово значение за укрепване на растежа и заетостта.
По същия начин, плановете за намаляване на структурната безработица, включително
чрез решаване на проблема с несъответствието в уменията и насочване на програми
към младите работници са от ключова важност. Трябва да се разгледа също и ефектът
върху заетостта от по-високите минимални заплати и минимални социалноосигурителни прагове.
Финансовата система остава стабилна и добре капитализирана, с висока ликвидност в
резултат от ограниченото търсене на кредити и продължаващия ръст на депозитите.
Приветстваме намерението на властите да поддържат разумни, консервативни
политики във финансовия сектор в контекста на промените в регулаторната рамка на
ЕC. Необслужваните кредити, които са 16.9% от общите заеми на брутна основа, са
стабилизирани и добре провизирани и трябва да продължат да бъдат управлявани.
Относно правната рамка за решаване на дългови проблеми, неотдавна постигнатото
ограничаване на фалитите със задна дата е стъпка в правилната посока.”

