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Телевизии и радиостанции
Дата: 16.03.2013
Източник: Нова телевизия
Предаване: България говори
Място на материала:
Продължителност в мин.: 20
Брой думи: 3114
Резюме: Тема: Състоянието на икономиката
Гост: Асен Василев, министър на икономиката, енергетиката и туризма
Водещ: Ние продължаваме с последния гост в нашето предаване. Последен, но първо интервю,
не и по важност. Добър ден. Здравейте.
Асен Василев: Здравейте.
Водещ: Това е новият министър на икономиката, енергетиката и туризма. Притеснява ли ви, г-н
министър, че понеделник е шестият ден от вашето управление, ние си говорихме и с гостите
по-рано, тоест 10% от тези 60 дни вече са изтекли, дори си позволих да използвам този
скромен бюджет, но пестелив пясъчен часовник. 10% изведнъж си отиват.
Асен Василев: Абсолютно. Донякъде ме притеснява, донякъде ме радва. Защото вече сме
започнали доста инициативи, които се надявам към края на следващата седмица да можем да
говорим с вас и с останалите ви колеги докъде са стигнали. Също така, както обявих, още
когато с г-н Добрев приехме и предадохме министерството, екипът ми е готов, той ще бъде
обявен в началото на следващата седмица. Част от хората вече навлизат в проблематиката. И
другото, което е много важно, успях да се запозная с колегите. Една наистина страхотна
администрация. Така че смятам, че с тяхна помощ ще успеем доста бързичко да се справим с
някои доста важни задачи.
Водещ: Сега, ако трябва да бъдем искрени. Покрай тези колеги, с които сте се запознали и тези
колеги, с които сте се разделили, всъщност може да се окаже така, че първите протести срещу
това правителство са свързани именно с нещо, свързано с вашето министерство. Вие
освободихте от длъжността Иво Маринов от длъжността му зам.-министър на туризма. Появиха
се много притеснения за това, че едва ли не зачерквате туризма като бизнес, бизнес, който
дава около 14% от БВП, че няма да има нов зам.-министър на транспорта. Въобще каква е
ситуацията с този отрасъл?
Асен Василев: Значи, туризмът за мен е може би един от най-важните отрасли, да не кажа найважният отрасъл в икономиката, защото освен, че той създава много работни места, всъщност
реално той е експортен отрасъл, защото това са хора, които идват отвън и носят доходи отвън
в този отрасъл.

Водещ: Ние продължаваме с последния гост в нашето предаване. Последен, но първо
интервю, не и по важност. Добър ден. Здравейте.
Асен Василев: Здравейте.
Водещ: Това е новият министър на икономиката, енергетиката и туризма. Притеснява ли ви, г-н
министър, че понеделник е шестият ден от вашето управление, ние си говорихме и с гостите
по-рано, тоест 10% от тези 60 дни вече са изтекли, дори си позволих да използвам този
скромен бюджет, но пестелив пясъчен часовник. 10% изведнъж си отиват.
Асен Василев: Абсолютно. Донякъде ме притеснява, донякъде ме радва. Защото вече сме
започнали доста инициативи, които се надявам към края на следващата седмица да можем да
говорим с вас и с останалите ви колеги докъде са стигнали. Също така, както обявих, още
когато с г-н Добрев приехме и предадохме министерството, екипът ми е готов, той ще бъде
обявен в началото на следващата седмица. Част от хората вече навлизат в проблематиката. И
другото, което е много важно, успях да се запозная с колегите. Една наистина страхотна
администрация. Така че смятам, че с тяхна помощ ще успеем доста бързичко да се справим с
някои доста важни задачи.
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Текст: Тема: Състоянието на икономиката
Гост: Асен Василев, министър на икономиката, енергетиката и туризма
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Водещ: Сега, ако трябва да бъдем искрени. Покрай тези колеги, с които сте се запознали и тези
колеги, с които сте се разделили, всъщност може да се окаже така, че първите протести срещу
това правителство са свързани именно с нещо, свързано с вашето министерство. Вие
освободихте от длъжността Иво Маринов от длъжността му зам.-министър на туризма. Появиха
се много притеснения за това, че едва ли не зачерквате туризма като бизнес, бизнес, който
дава около 14% от БВП, че няма да има нов зам.-министър на транспорта. Въобще каква е
ситуацията с този отрасъл?
Асен Василев: Значи, туризмът за мен е може би един от най-важните отрасли, да не кажа
най-важният отрасъл в икономиката, защото освен, че той създава много работни места,
всъщност реално той е експортен отрасъл, защото това са хора, които идват отвън и носят
доходи отвън в този отрасъл.
Водещ: Но дава 3 млрд. лв. годишно...
Асен Василев: Абсолютно. Дава 3 млрд. лв. на българската икономика. И точно това казвам –
това е един експорт на една услуга, която е изключително важна. За мен беше много важно и
продължава да бъде много важно туризмът да има специален фокус и да си има ресорен зам.министър. Това е изключително важно. Другото нещо, което е важно, е този ресорен зам.министър да не отговаря за търговия с оръжия, с лицензии и всякакви други дирекции там. Той
трябва да може да се фокусира изцяло и напълно в отрасъла на туризма.
Водещ: Решили ли сте кой ще бъде той?
Асен Василев: Решил съм, но това няма да бъде обявено днес, както може да се ...
Водещ: Но няма да е Иво Маринов?
Асен Василев: Не, няма да е Иво Маринов. Това, разбира се, не зависи изцяло от мен, това
зависи от премиера. Така че, нали, все пак ще трябва да се съобразим и с това какво
премиерът мисли. Моето мнение е такова. Аз смятам, че туризмът има нужда от изключителен
фокус, за да може да се решат няколко важни задачки в областта на туризма. Най-важната,
разбира се, е да се случи летният туристически сезон, както се планира спокойно, без
проблеми.
Водещ: Има ли опасност за него?
Асен Василев: Ами, доколкото аз знам, не. За момента има няколко важни панаира, които се
случват с наши важни партньори. Единият е в Русия. Аз съм там съм изпратил специален
поздравителен адрес за участниците.
Водещ: Което е притеснението на туристическия бранш.
Асен Василев: Да. Има още един важен панаир, който е в Украйна, където също нали ще
имаме присъствие. Държавата е изцяло зад туристическия отрасъл и аз много бих искал да
работя с част от браншовите организации, за да помислим как туризмът ни всъщност може да
започне да става по-добър продукт, по-добра услуга. Защото в момента ние имаме един
туристически отрасъл, който е голям, който расте, но който расте до голяма степен чрез
предлагането на по-евтина услуга. Това го видяхме и в логото, което се опита да се предложи
към туризма. Там имаше от всичко по малко, но реално нямаше послание в това лого.
Водещ: Тоест акцентът там, според вас, беше това, че предлагаме евтина услуга, което не е
правилният ...
Асен Василев: Ами, аз не знам точно какъв беше акцентът. Което всъщност е голям проблем в
маркетинга и в рекламата. Хората са объркани, когато го видят това лого. С туристическия
бранш трябва да седнем и да помислим много сериозно, и това е важната задачка занапред как
България да бъде маркетирана, как България може да бъде брандирана, какво всъщност
даваме ние, което е уникално, което никой друг не може да предложи.
Водещ: Според вас, кое е то?
Асен Василев: Ами, там трябва да се свърши доста работа. Но имаме няколко уникални
предимства, като примерно Черно море в момента и от доста време насам е най-малко
соленото море. Тоест там може да се плува дълго, нали, без да се прави зачервяване на очите,
всякакви такива неща, без да има сериозни проблеми. Това никъде не присъства. Това е едно
уникално предимство. Как ние може да го използваме в нашите послания, вече си има хора,
които трябва да поратим – с бранша, с маркетингови организации, с рекламни къщи. Също
така, какъв тип услуга ние искаме да предлагаме в туризма – дали ние сме мястото, където
хората идват, за да се забавляват 24 часа, не затварят ресторантите, не затварят дискотеките,
всичко е купон или искаме да сме една спокойна, семейна дестинация. Много е трудно да
бъдем и двете.
Водещ: Няма ли риск, че едно твърде рязко, една твърде рязка промяна на това, което вече е
утвърдено поради някаква причина като туристическа дестинация за България с схващането на
чужденците, в един момент промяната може просто да накара те отидат в Турция или в Гърция.
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Асен Василев: Аз затова казах – за този сезон забравяме, няма как да стане промяна. Той
вече е планиран. Голяма част...
Водещ: Тоест да не се притесняват хората, всичко ще е ок?
Асен Василев: Но това, което според мен е важно в средносрочен и дългосрочен план е да
започне един диалог с туристическия бранш как България иска да се маркетира, какъв тип
клиенти искаме да имаме и също така, нека не забравяме, че туризмът е визитната картичка на
нашата държава. През туризма, през нашите курорти най-много хора се запознават с България.
Тоест какво ние искаме да им покажем за България през туристическия бранш.
Водещ: Разбирам. Знаете ли, има един интересен въпрос, свързан с вашето министерство.
Хората се питат – не трябваше ли да има отделно министерство за енергетиката, като
отрасълът, който в някакъв смисъл свали предишното правителство и очевидно е един от топ
три по важност в разбиранията на хората в България, а пък има отделно за електронното
правителство. Въобще как ще се справите с тези три дини под една мишница?
Асен Василев: Те да бяха само три. Значи, ако се върнем назад във времето в МИЕТ
всъщност са пет министерства от преди 1989 г., ако погледнем структурата на държавната
система. Аз предложих да има отделно министерство. Оказа се, че е много трудно и сложно
това да стане, тъй като минава през акт на НС за разделяне на администрациите и целия този
процес. Напълно смятам, че енергетиката, също както и туризмът е изключително важен
отрасъл в нашата икономика и тя заслужава особено внимание. Там има няколко важни неща.
Едното е цялата енергийна структура как работи, където трябва много внимателно да се работи
с регулатора и да се види как между различните участници в системата икономически и
юридически да се направят така взаимоотношенията, че да не може да се получат
неравностойни договори или възможности за използване на едната страна от другата. И
другото, което е много важно - да се види как може да се защитят потребителите, тоест
потребителите да нямат неравностойни договори с електроразпределителните дружества. Това
е много важна функция на КЗП и на регулатора. И третата не малка задачка в отрасъла на
енергетиката е всъщност управлението на държавните активи в този отрасъл, които въобще не
са малко.
Водещ: Но ясно е, че няма как за два месеца енергетиката да стане прозрачна и добре
функционираща система. Но ако приемем, че улицата свали...
Асен Василев: ... Според мен, за два месеца имаме шанс да вкараме изключително ниво на
прозрачност в енергетиката.
Водещ: Как ще стане това?
Асен Василев: Това е една от основните задачи.
Водещ: Защото хората в момента остават с впечатление, че акцентът е единствено за
саниране на сградите, в което няма нищо лошо. Това, да, ще повиши енергийната ефективност,
но няма да намали сметките.
Асен Василев: Сметките може да бъдат определени и намалени в момента само от
Държавната комисия за регулиране на енергетиката и водите. Но това, което можем ние да
помогнем и да направим, и това, което споменах, е един международен одит, където да стане
ясно защо цените са такива каквито са – кой на кого, какво плаща, защо го плаща, какви
разходи се правят, за да обоснове тази цена, тези разходи наистина обосновани ли са и това
да бъде основата на един преглед на отношенията между различните играчи в енергетиката и
на база на този преглед да се види какви са резервите, има ли резерви и по какъв начин
всъщност ценовата структура може да бъде подобрена.
Водещ: Ако този преглед доведе до там, че за да има много доставчици и хората да могат да
избират, НЕК трябва да се лиши от функцията си на основен обществен доставчик, това
възможно ли е? Това ли е решението на проблема?
Асен Василев: Ами, това Европа, доколкото знам го иска от нас чрез Трети либерализационен
пакет. И ние вече започваме да плащаме глоби, защото не сме го направили.
Водещ: Тоест вие ще подкрепите схващането, че към момента НЕК на практика помага да се
прикриват по-скъпите производители на ток на база по-евтините?
Асен Василев: Докато не е минал одитът, аз не мога да подкрепя никакво становище. Тоест аз
трябва да видя данните и числата, за да може да видим реално кой какво прави. И не само аз
да ги видя, а да могат да ги видят всичките хора, които са навън и протестират, за да можем да
имаме информиран обществен дебат, а не просто да викаме – долу тази компания, горе тази
компания, дайте ни това, дайте ни онова.
Водещ: ... какво би се случило, г-н министър, да речем, че АЕЦ Козлодуй бъде изправен пред
ситуация да избира свободно на кого да продава. Имам предвид, това ще доведе до
изтласкване от пазара на по-неефективните производители и едва ли не загуба на мощности и
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работни места, клоня към Ковачки, да речем ТЕЦ-овете на Ковачки. Отново ще има обществено
недоволство. Тоест и в двата случая ще има определени групи от обществото, които ще бъдат
на улицата.
Асен Василев: Ами, точно затова е започнало гражданското движение. Това е изключително
важно. И ние тези обществени съвети, за които говорим, това е тяхната роля. Всички тези
въпроси да бъдат внимателни погледнати, с истинската информация и хора както от бранша на
миньорите, така и потребители на електроенергия, така и от протестиращите, така и от
различните организации, представени по цялата верига на генерирането, пренасянето и
разпределението на тока да могат да седнат на една маса и заедно като общество да направим
тези трудни избори, да видим какъв е изборът, колко трудно се случва, колко бавно, искаме ли,
какъв преход искаме да направим. Защото не бива и не може държавата с един подпис да
прави този избор вместо обществото. Винаги, първо, ще има недоволни. Второ, много е важно
този избор да бъде обществено осъзнат. И трето, много е важно държавата да знае къде е
нейната роля. Има регулатор. Аз като министър на икономиката съм принципал, тоест
ръководител на редица дружества, които са регулирани от този регулатор. Аз трябва да се
съобразявам с това какво този регулатор ми казва. Ние трябва да работим с регулатора, да
покажем цялата информация, която от нашите дружества, да дадем идеи какво може да се
случи...
Водещ: Тоест в този смисъл ще има ли справедливо отношение към омразни ЧЕЗ например?
Който, ако погледнем от друга гледна точка, той е един инвеститор в България и ние трябва да
се отнасяме подобаващо, с респект, и естествено на финала независимо дали е сгафил или не,
той трябва да получи едно справедливо отношение, колкото и да е омразен?
Асен Василев: Аз го казах и когато встъпвах в длъжност. Много е важно държавата да бъде
коректна към бизнеса, към всички бизнеси, за да можем да очакваме бизнесите да бъдат
коректни към държавата. Но ако се окаже, че определени бизнеси не са си изпълнявали
лицензионни задължения или има договори, които са едностранно направени, едностранно
написани, по някакъв начин поставят в неравностойно положение различните играчи на пазара,
тоест грубо казано, ако някой не играе честно, той ще трябва да играе честно.
Водещ: Вие казвате, че трябва да се обръща внимание на бизнеса. Между другото, аз тук не
бих се съгласил с г-н Костов, който каза в началото на нашето предаване, че не бива да търсим
незабавни бизнес решения от служебния кабинет. Според мен, трябва да търсим такива. И ще
ви кажа защо – в речта си министър-председателят зададе основната цел – за
макроикономическа, финансова и фискална стабилност – те да бъдат запазени. Въпреки това, в
речта си той не каза нищо директно за стимулиране на растежа, за обръщане на повече
внимание на малките и средните предприятия, на които предприятия държавата по определени
данни дължи от 120 до 900 млн. лв.
Асен Василев: Цифрите, които аз получавам са доста по-различни. Държавата дължи доста
по-малко пари към малките и средни предприятия.
Водещ: Те са забавени плащания.
Асен Василев: Това са плащания, които трябва да бъдат платени. Още не са разплатени.
Говорили сме с г-н Калин Христов, министъра на финансите, тези плащания да бъдат
направени в сроковете, в които трябва да бъдат направени.
Водещ: ... влезе в сила новата европейска директива, която твърди, мога да кажа и нейния
номер, значи приетата директива задължава държавните органи да извършват плащането за
получени стоки и услуги в срок от 30 календарни дни.
Асен Василев: Идеално. Както казах, държавата трябва да бъде коректна с бизнеса. Няма как
ние да очакваме бизнеса да бъде коректен с държавата, ако ние не сме коректни с бизнеса.
Водещ: Дайте един пример за стимулиране на растежа, за подкрепа на малки и средни
предприятия, което вашето министерство би направило, като изключим оперативната
програма, която в момента е най-голяма, конкурентоспособност.
Асен Василев: Ами, доколкото знам, и в момента се запознавам с материалите, има доста
голям ресурс, заложен по оперативната програма за енергийна ефективност. Има 250 сгради,
които вече са ...
Водещ: За саниране...
Асен Василев: За саниране. Това са пари, които директно ще влязат в ръцете на строителите.
Водещ: Тоест се помага и строителният бранш.
Асен Василев: Се подпомага строителният бранш веднага.
Водещ: Колко места мислите, че ще бъдат открити като работни?
Асен Василев: Това могат да кажат само строителите. Това, което ние можем да кажем е, че
това е един директен ресурс, който ще помогне да имаме по-добри, по-енергийно ефективни
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училища, болници, обществени сгради, детски градини, от една страна. А от друга страна, ще
влезе директен ресурс в строителния бранш, който е един от най-силно ударените от кризата.
Водещ: Ако приемем, че тези строители спечелят пари, малко в повече дори, дай Боже, какво
бихте ги посъветвали? Защото има две притеснения. Първото притеснение е данъкът върху
лихвите, който май не се оказа чак толкова успешен, колкото трябва. И второто притеснение е
валутният борд, че трябва да превалутират спестяванията си от левове в евро. Тоест първи
въпрос – какво е личното ви отношение за данъка върху лихвите – трябваше ли да се случи и
имаше ли очаквания ефект?
Асен Василев: За това може би е по-добре да говори министърът на финансите. Моето лично
отношение е, че тази мярка няма да доведе до ефекта, който се очакваше от нея. И от такава
гледна точка, икономически тя е неефективна. Що се отнася до валутния борд, аз много се
радвам, че точно Калин Христов стана министър на финансите. Аз съм на 100% с него и с
цялото правителство, и с президента, че макроикономическата стабилност на страната е
изключително важна
Водещ: И плащанията към фирмите също така ще бъдат... А редно ли е предприятията да
изискват лихва по забавата, ако държавата не се издължи към тях?
Асен Василев: Абсолютно. Абсолютно. Съвсем редно е, когато някой не се издължи в
определените срокове към вас, вие да изисквате лихва по забавеното плащане. По същия
начин, по който, ако предприятието не се издължи в определения срок към държавата,
държавата изисква лихва по забавеното плащане.
Водещ: Страхувате ли се, че бизнесът в лицето на малкия и средния, и големи предприятия
дори може в някакъв момент на отчаяние да прибегне до момент на тъй наречения локаут,
тоест да затвори производствата като някакъв вид реванш и към държава, и към
протестиращи?
Асен Василев: Това за мен би била една стъпка на самоунищожение, която е излишна.
Ситуацията е изключително напрегната, но тя не е напрегната толкова, защото в момента сме в
криза. Тя, според мен, е напрегната, защото освен, че в момента сме в криза, хората не виждат
ясна визия за това как те ще излязат от тази криза, как животът им ще стане по-добър, как след
три-пет-десет години техните доходи ще бъдат по-големи, по-добри, какво те ще правят, за да
получават по-високи доходи. И там всъщност, ако погледнем до голяма степен е ролята на
държавата да работи с бизнеса, за да може да създаде такава визия за развитие, както
започнахме и в началото на разговора с туризма. Какъв искаме да бъде нашият туризъм след
десет години. Тази година той е такъв, какъвто е. Няма как да го променим. Просто трябва да се
случат нещата, планирано, добре, без сътресения. Но много по-важно е да започне дискусията
– добре, ако искаме нашият туризъм да създава добре платени работни места, повече работни
места, фирмите да са много по-печеливши, какво ние трябва да направим как да планираме, в
каква посока да се развиваме, какви хора да обучаваме, за да може това да се случва навреме.
Водещ: Вие имате компания, която не е регистрирана в България, какво, по-скоро в чужбина.
Какво би трябвало да се случи в една държава като България, за да може следващата ви
компания да е регистрирана в България? Какво би ви накарало вас, ако приемем фиктивно, че
сте чужд инвеститор, да имате увереността, че ако регистрирате компанията си в България и тя
работи тук, ще е ок?
Асен Василев: Причината най-напред да не е регистрирана в България е, че нашите външни
партньори, с които работим, искат да работят с компании по законодателство, което не е
българско. Тоест основното нещо, което трябва да се случи, е да върнем доверието на
външните партньори към българската съдебна система и към българските институции.
Водещ: Добре. Нека да завършим с това. Много съм ви признателен за това, че гостувахте в
първото си интервю.
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