Бяла книга на АмЧам България
април 2009 г.
Поддържане на устойчива икономическа стабилност
• Запазване на валутния борд на база първоначалната договореност за обменния курс, от 1
EUR= 1.95583 BGN и ускоряване на преговорите с Европейския съюз за влизане в ERM
II и впоследствие в евро зоната;
• Осигуряване на наличието на достатъчно финансови ресурси за покриване на
потенциален недостиг в платежния баланс – т.е. ако покритието на дефицита по
текущата сметка от преките чуждестранни инвестиции продължи да спада;
• Поддържане на практиката на успешно генериране на фискален излишък и увеличаване
на прозрачността в процеса на изразходване на бюджетните средства.
Спиране на забавянето и подновяване на икономическия растеж
• Подобряване на диалога с ЕС, така че България да получи средствата от ЕС, определени
за страната:
реформиране системата за усвояване на средствата от ЕС и контрол на процеса;
осигуряне стимули от правителството за определени области, сред които са
селското стопанство, енергетиката, опазването на околната среда, трудовата сила,
инфраструктурата и производството.
• Насърчаване и улесняване на притока на преки чуждестранни инвестиции в България
чрез:
реформа и подкрепа за функционирането на обслужване на едно гише в Българската
агенция за инвестиции. Нещо повече, Агенцията за инвестиции би следвало да стане
правителствена агенция, на пряко подчинение на министър-председателя;
съкращаване на бюрократичните процедури и сроковете за отговор;
осигуряване на комплексен пакет от стимули за потенциални инвеститори в
конкретно определени времеви рамки;
подкрепа за развитието на прилежащата инфраструктура към индустриалните
паркове.
• Увеличаване на държавните капиталови разходи като анти-кризисна мярка, която да
смекчи въздействието от икономическия спад и безработицата. (например като се
инвестира в инфраструктурни проекти, насърчаване и подкрепа на изграждането на
публично-частни партньорства, възлагане концесионни договори, свързани с развитието
на инфраструктурата).
• Продължаване на разрастването на мащаба и обхвата на дейностите на Българската
банка за развитие и Българската агенция за експортно застраховане;
• Ускоряване на процеса на възстановяване на ДДС, за да се преодолее ликвидния натиск
върху компаниите, които оперират в страната.
Намаляване на сивата икономика и корупцията и засилване на прозрачността и
прилагането на законите
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Реформиране на системата на обществените поръчки чрез прилагане на правила и
разпоредби, които насърчават прозрачността и свеждат до минимум корупцията във
връзка с проекти с държавно/ общинско участие;
Подобряване на цялостния съдебен процес – следствие, прокуратура, съд – с оглед на
успешното приключване на делата по случаи, свързани с корупция и нарушения на
данъчните закони;
Защита на правото на интелектуална собственост: засилване на партньорството между
правителството и бизнеса, насочено към подобряване на правоприлагането.

Подпомагане на дългосрочното развитие на България
• Установяване, подкрепа и насърчаване на секторите, които ще допринесат за развитие
на конкурентни предимства за България и ще послужат като двигатели на дългосрочния
икономически растеж - напремер информационни технологии и комуникации,
конвенционална енергетика и енергия от възобновяеми източници, туризъм,
здравеопазване, производство, опазване на околната среда, селско стопанство,
франчайзинг и инфраструктура.
- изработване на конкретни секторни стратегии и осигуряване на съответните
регулаторни рамки за насърчаване развитието на тези сектори на базата на
пазарните принципи;
- активна политика на изграждане на канали за комуникация и консултации с
бизнеса – консултативни органи, работни групи, фокус групи;
• Търсене начини за ускоряване на ръста на износа по отношение на вноса, така че да се
минимизира дефицитът по текущата сметка и уязвимостта на икономиката от външни
шокове;
• Реформа на образователната система:
- увеличаване на инвестициите в образованието и изследователската дейност, за да се
развие потенциала на талантливи българи с цел засилване на икономическият растеж
и подобряване на жизнения стандарт;
- насърчаване на партньорството между академичните среди и бизнеса за развитие на
образователните програми;
- подкрепа на сътрудничеството между български и международни университети за
координиране на българските и чуждестранни учебни програми и обмен на студенти;
- насърчаване на професионалното обучение и обучението по време на целия живот;
• Повишаване производителността на труда, която е на едно от най-ниските нива в Европа.
Модернизиране на Кодекса на труда.
• Осъществяване на цялостна реформа в системата на здравеопазването.
• Поддържане на достатъчно финансиране на пенсионната система, за да се осигури
адекватен стандарт на живот на пенсионерите.
• Реформа на енергийния сектор:
- Диверсификация на източниците за газоснабдяване на България, за да се
преодолее зависимостта от единствения доставчик и подобрят позициите на
страната в преговорите за минимизиране на нарушенията в газоподаването и за
цената на газта в дългосрочен план;
- Насърчаване и подкрепа за проекти за подобряване на енергийната ефективност,
която е една от най-ниските в Европа;
- Засилване на прозрачността във вземането на решенията;
- Подкрепа за подготовката и изпълнението на проекти в областта на
възобновяемите енергийни източници.
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