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√ Евростат: Здрави сте за труд до 74 години
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1337346
Гражданите на Евросъюза без проблем могат да работят до навършването на 74-годишнавъзраст. Това показва
ново изследване на статистическото бюро Евростат.
От данните излиза, че въпреки липсата на качествено здравеопазване хората в България са природно издръжливи.
Те остават в добро здраве и могат да се трудят по-дълго от средния европеец. Българките се очаква да останат в
крепко състояние на духа и тялото 9,9 години след навършването на 65 години, а българите - 8,8 години.
Гражданите на Европейския съюз без проблем могат да работят до навършването на 74-годишна възраст. Това показва
ново изследване на статистическото бюро Евростат.
Според данните жените в ЕС са в добро здраве 8,8 години след навършване на 65-годишна възраст, а мъжете - 8,7
години.
От данните става ясно, че въпреки липсата на качествено здравеопазване хората в България са природно издръжливи. Те
остават в добро здраве и могат да се трудят по-дълго от средния европеец. Българките се очаква да останат в крепко
състояние на духа и тялото 9,9 години след навършването на 65 години, а българите - 8,8 години.
По очаквана продължителност на живота и за дамите, и за мъжете у нас перспективите обаче не са добри.
Представителите и на двата пола ще живеят с 4 години по-малко от средното в ЕС. Евростат е изчислил, че българките,
навършили 65 години през 2010 г., ще живеят средно до 82 години, което е най-ниската очаквана средна възраст за
дамите в ЕС. За сравнение: французойките ще се радват на добро здраве 9,8 години, но пък се очаква да живеят средно
до 88,4 години.
Очакваната средна продължителност на живота на българските мъже също е сред най-кратките в ЕС. (Представителите
на силния пол по правило живеят по-малко.) Прогнозите на Евростат са за тях камбаната да забие средно на 78,6годишна възраст. Малко по-малко ще живеят само литовците и латвийците.
Евростат уточнява, че изненадващ и за самото бюро е фактът, че няма пряка зависимост между това колко дълго ще си в
добро здраве след навършване на 65 години и това колко дълго ще живееш. Другият любопитен факт е, че въпреки че
навсякъде жените живеят по-продължително, в 10 държави от ЕС мъжете ще останат по-дълго време здрави, отколкото
дамите в съответните страни.
√ Скандал за забавени европари за бизнеса
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1337504
Забавянето на оценките заевропроекти на бизнеса и плащанията по тях се дължи на министерството на икономиката, а
не на агенцията за малки и средни предприятия. Това заяви шефът на агенцията Марияна Велкова вчера.
В сряда правителството реши част от ведомството, което изпълнява ролята на междинно звено по програма
“Конкурентоспособност”, да премине към управляващия орган в икономическото министерство. Мотивът е, че
забавянето на плащанията и оценката на проекти поставя под риск усвояването на европарите. За мудността министърът
на икономиката Делян Добрев обвини “неефективната” агенция.
“За да има усвояване, трябва да има договори, а за договори трябва да се отварят схеми. От началото на 2011 г. това се
прави изцяло от министерството”, коментира Велкова. Тя добави, че служителите на агенцията спазват регламентирания
срок от 3 месеца за оценка на проектите. “На управляващия орган в министерството му трябват 2-3 месеца отгоре, за да
одобри нашите доклади. Това не е нормално”, каза Велкова.
Освен че е администратор на програмата, агенцията изпълнява и проект по нея за 27 млн. лв. Той е основно за
организиране участието на български фирми в изложения и търговски мисии. Преди няколко месеца имаше оплакване
от неуредици при изложение в Москва, а причината беше забавяне на плащането към организаторите. От агенцията го
обясниха с бавно възстановяване на сумите по проекта от министерството. Вчера Велкова каза, че проблемът със
забавените плащания остава нерешен. Тя добави, че от целия бюджет на проекта до момента са изразходвани 7,9 млн.
лв. и е поискано възстановяването на 5,5 млн. лв. От тях са изплатени 2,72 млн. лв. по две искания. Одобряването на
едното отнело на министерството 9 месеца.
Заради проблемите с организацията на изложението в Москва бившият министър Трайчо Трайков назначи проверка в
агенцията. Резултатите все още не са обявени. Междувременно в агенцията ще започне нова проверка - този път на броя
на служителите. Тя ще се прави по настояване на министъра на финансите Симеон Дянков, според когото при
регламентиран брой от 62-ма души още през 2007 г. са назначени 170.

√ Доходите изостанаха, ще ги вдигнем
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1337387
С министъра на труда и социалната политика ТОТЮ МЛАДЕНОВ разговаря МИШЕЛ ГУТСУЗЯН
- Г-н Младенов, министърът на финансите Симеон Дянков каза, че пенсиите ще се индексират с 50% от ръста на
производителността на труда и половината от инфлацията. Във всички стратегически финансови документи обаче е
записано, че повишението ще е само с ръста на потребителските цени. Какво всъщност одобри кабинетът?
- С последните промени в Кодекса за социално осигуряване в чл. 100 ясно е записано, че за периода 2013-2015 г. се
предвижда осъвременяване на пенсиите с процент, равен на индекса на потребителските цени през предходната
година. Естествено, желанието на г-н Дянков, моето и на премиера е, ако има възможност, при повече приходи в
бюджета да има по-голямо увеличение догодина. От 1 юни т. г. се увеличава минималната пенсия от 136 на 145 лв.,
което ще повиши доходите на 770 000 пенсионери. Миналата година въпреки кризата успяхме да увеличим и
вдовишките добавки, както и минималната заплата от 240 на 270 лв. От 1 май тя ще стане 290 лв., а от 2013 г. ще расте с
по 20 лв. всяка година, докато стигне 350 лв. през 2015 г.
- Защо решението на кабинета идва след 3 години замразяване на пенсиите и точно в годината на парламентарните
избори?
- Това не е свързано с изборите. Още през м. г. взехме решение за повишаване на минималната пенсия през 2012 г. и за
индексиране на пенсиите спрямо инфлацията през 2013 г.
- Ръстът на пенсиите за следващите 3 години, заложен в конвергентната програма е с малко над 2%. Значи средната
пенсия ще се увеличи с не повече от 5-6 лв. Смятате ли, че това ще компенсира загубената покупателна способност на
пенсиите през последните 3 години?
- Това е минимумът, който залагаме. За първите три месеца на т. г. бюджетът на държавното обществено осигуряване
има с 9 млн. лв. повече приходи спрямо заложените и с 25,9 млн. лв. по-малко разходи. Това означава, че реформите,
които предприехме през последните няколко години, започват да дават резултат. Ако тенденцията се запази, ще имаме
възможност да увеличим пенсиите с малко повече.
- Защо след като предвиждате отпадане на тавана върху максималната пенсия от 2014 г., не вдигнете и максималния
осигурителен доход, за да увеличите приходите?
- Мисля, че това трябва да става постепенно, а не изведнъж. Този въпрос ще се обсъжда, когато се гледа осигурителния
бюджет за догодина.
- Не се ли опасявате, че ръстът на минималната заплата през 2013-2015 г. ще увеличи разходите на бизнеса и вместо
до ръст на доходите ще доведе до ръст на безработицата?
- Изоставането на заплащането на труда през последните години беше доста голямо и сега се мъчим да наваксваме.
Естествено, това не трябва да става за сметка на влошаването на икономическата ситуация. През последните 2 години
има ръст на производителността на труда. Това ни дава основание да мислим, че синдикатите и работодателите ще
договорят по-високи доходи.
- Значи очаквате повишаването на минималната заплата да окаже натиск и за по-високи доходи.
- Надявам се, защото в голяма част от колективните трудови договори възнагражденията са обвързани с минималното
заплащане.
- През януари и февруари имаше рекорден ръст на безработицата. Смятате ли, че тенденцията ще продължи и
подготвени ли сте за негативен сценарий предвид прогнозите за спад на икономиката и дори за нова рецесия?
- През март безработицата е 11,5%. Очаквам през пролетно-летния сезон нивото й да спадне. Като цяло годината е тежка
за пазара на труда. Насочили сме усилията си към всички мерки по националния план по заетостта и оперативната
програма “Човешки ресурси”, за да подпомогнем бизнеса, заетите и безработните с различни схеми за обучения,
квалификация и субсидирана заетост. Стартирахме и национална инициатива за работа на младите хора. Следващия
месец предстои да се сключи споразумение между правителството, работодателите и синдикатите в тази посока и да се
поемат допълнителни ангажименти. Не очаквам в края на годината безработицата да е по-висока от сегашното ниво.
- Какви ангажименти очаквате да поемат синдикатите и бизнесът, за да помогнат на младежите да си намерят
работа?
- Очаквам работодателите да осигурят повече стипендии и стажове за студенти и ученици. Радвам се, че по схемата от
оперативната програма за стажуване на младежи до 29 г. вече са наети от частния бизнес около 2000 стажанти, които
нямат опит и не са работили до момента по своята специалност. В период от 6 месеца им поемаме заплатите плюс
осигуровките и допълнително даваме по половин минимална заплата, за да им бъде назначен наставник. За малките
фирми приехме облекчението, че и самият работодател може да бъде ментор на стажантите. По тази мярка имаме квота
за още около 6500 души. Статистиката показва, че 60% от завършилите стажа остават на постоянни трудови договори.
Останалите стават по-пригодни за пазара на труда.
- Ако се обхванат 8500 души, те ще са по-малко от 15% от младежите, регистрирани в бюрата по труда…
- Затова имаме намерение да продължим тази мярка и през 2013 г. и ще поискаме повече средства в националния план
по заетостта, за да я разширим. Вече изградихме работна група между министерствата на труда и на образованието,
Агенцията по заетостта и агенциите за временна работа. Целта е да се дава по-добра информация на младежите, които
завършват. Чрез бюрата по труда и агенциите за временна работа те ще бъдат наемани на работа с предимство или ще
бъдат насочени към обучение. Така се включваме в европейската инициатива в срок от 4 месеца след завършването да
намерим работа на младите хора.
- Защо въпреки многобройните програми се увеличава делът на дълготрайно безработните?

- Защото близо 60% от тях са без образование и квалификация. Това не е станало от вчера, а с натрупвания през
последните 20 години. Ако бяха взети мерки по-рано, сега делът на дълготрайно безработните нямаше да е толкова
голям. Когато говорим за пазар на труда, трябва да си даваме сметка, че бизнесът има нужда от определен тип
квалифицирана работна ръка. Затова искаме да съдействаме с тяхната подготовка.
- Ще настоявате ли да се увеличи бюджетът на Министерството на труда през 2013 г.?
- Всички министри поискахме повече пари. Накрая премиерът обобщи, че всички ще се стремим, когато се обсъжда
бюджетът за 2013 г., да има повече приходи, за да може да се разпределят допълнителни средства. Както казах, това
вече се случва с бюджета на общественото осигуряване.
- Ръстът там обаче не се ли дължи по-скоро на намаляването на плана за приходите през 2012 г.?
- Не, прогнозата за приходите сега е реална. Преди година беше раздута.
- Какви мерки ще предложите за затягане на контрола над пенсиите за инвалидност?
- От 1 януари 2013 г. социалните пенсии за старост и социалните пенсии за инвалидност ще са към Агенцията за
социално подпомагане. Второто нещо, по което работим, е подобряването на системата за медицинската експертиза.
Становището на работната група е Министерството на здравеопазването да продължи да организира и ръководи
медицинската експертиза. Органите й обаче ще определят само вида и степента на увреждането, но няма да се
произнасят за процента на намалената работоспособност, както беше досега. Това ще се извършва от лекарите на НОИ,
след като човекът е преминал задължителна профилактика. Друг важен момент е, че становищата на медицинската
експертиза ще са базов документ за определяне на потребностите от услуги за хората с увреждания. Това ще се решава
от Агенцията за социално подпомагане за хората, които са в трудоспособна възраст. Крайната ни цел е не да порежем
хората и да ги лишим от техните права, а да има повече пари и услуги за хората с увреждания, както и да се намалят до
минимум злоупотребите.
- Ще продължавате ли да настоявате работниците да получават първи вземанията си при фалит на предприятието?
- По този въпрос мисля, че има сближаване между позициите на синдикатите и работодателите и ще се намери
компромисен вариант.
- Комисията за защита от дискриминация обяви, че различните суми за помощи за раждане на дете в зависимост от
поредността им е дискриминационно и препоръча да промените закона.
-Всяка година даваме близо 500 млн. лв. като помощи за деца. Според статистиката с по 1 дете са 63% от всички
семейства с деца. Затова още през 2008 г. беше прието за първо дете да се дават 250 лв., за второ - 600 лв. Целта беше
семействата да имат по повече от едно дете. Въпросът е спорен и ще го обмислим сериозно.
- Какво се случва със Закона за детето? През май проектът му трябва да бъде внесен в кабинета.
- Все още върви общественото обсъждане на текстовете. Надявам се спорните моменти да се изчистят и до края на
годината да бъде приет.
ВИЗИТКА
Роден на 19 юни 1964 г. във Враца.
Завършва Висшия институт по архитектура и строителство в София.
Специализира в САЩ, Полша, Унгария, Германия, Франция, Белгия, Гърция, Аржентина и Чили в областта на
пенсионноосигурителните системи.
От 27 юли 2009 г. е министър на труда и социалната политика.
Семеен с едно дете.
Вестник Капитал
√ Under construction*
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Електронното правителство е вероятно най-голямата надежда гражданите и бизнеса за улесняване на достъпа им до
административните услуги. За него се говори над десет години. Нещо повече - то е "приоритет" за всяко от последните
три правителства. Въпреки това реализацията му засега се случва със скоростта на побеснял градински охлюв.
В момента обаче електронният охлюв наистина показва признаци на живот. От началото на годината Министерството на
транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) стартира два проекта за доизграждане на еправителството на обща стойност около 30 млн. лв., с които се опитва да превключи на по-бърза предавка. Те трябва да
осъвременят някои от вече изградените елементи на е-управлението, да свържат ключовите регистри, да създадат
система за издаване на е-идентификационни номера и да създадат базата за десетки нови административни услуги за
гражданите и бизнеса. Всичко това са важни липсващи части от пъзела на е-правителството. Финансирането идва по
оперативна програма "Административен капацитет" на ЕС.
Първият проект се нарича "Развитие на административното обслужване по електронен път". Той е на стойност от 15 млн.
лв. (плюс 3 млн. за комуникационни кампании) и е в по-напреднала фаза - вече са отворени ценовите оферти на 13-те
допуснати във финалния етап компании. Очаква се до няколко дни победителите да бъдат обявени официално.
Втората обществена поръчка е с предмет "Подобряване на административното обслужване на потребителите чрез
надграждане на централните системи на електронното правителство". Тя е на стойност 12 млн. лв. и изостава с няколко
месеца. При нея вече са подадени оферти от 14 фирми и консорциуми, а на 30 юли ще бъдат отворени и ценовите
предложения на допуснатите до финалния етап участници. И двете поръчки трябва да бъдат изпълнени до края на
първото тримесечие на 2013 г.
Каква е целта

Зад 13-те отделни обособени позиции със сложни наименования в двете процедури (виж таблицата), стартирани от
транспортното ведомство, се крият важни за реалното създаване на работещи електронни услуги инициативи.
Свързването на ключовите регистри в държавата например ще позволи отделните звена в администрацията да обменят
по служебен път документи, като например свидетелство за съдимост, актуално състояние и др. Трябва да се стигне до
разработването на нови административни електронни услуги и осъвременяване на напълно безполезния към момента
електронен портал www.egov.bg. Освен това трябва да бъдат създадени регистър и пилотна система за издаване на
електронни идентификационни номера за българските граждани.
Във втория проект е включено и разработване на платформа за обмяна текстови съобщения (SMS) между системата на
електронното правителство, гражданите и бизнеса. Тя ще помага на администрацията да изпраща уведомителни и
напомнящи съобщения, разясняват от МТИТС.
Включени са и някои екзотични идеи, като например изграждането на "централизирана система за обществено
допитване", която според министерството трябва да представлява платформа за онлайн референдуми и дискусии, която
да разшири гражданското участие в работата на администрацията.
След година
Ако всички дейности по двете поръчки бъдат изпълнени в срок, в средата на другата година българските граждани и
бизнес ще могат да използват лесно и удобно над 100 е-услуги директно от своя компютър, използвайки осъвременения
единен портал www.egov.bg. По-важно е, че на потребителите няма да се налага да разнасят удостоверения и
документи, до които държавните служители ще имат директен достъп и ще изискват по служебен път (например:
свидетелство за съдимост, актуално състояние и др.). Освен това потребителите ще получават SMS-и при входиране на
заявление и при изпълнение на тяхната услуга.
Всичко това звучи добре, но съществуват и известни съмнения дали след година ИТ експертите на администрацията
няма да кажат, че са все по-близко до реализацията на гореописаните услуги, но е необходимо още едно
осъвременяване и пренаписване на вече създадени елементи на е-правителството. Това няма да е прецедент. Например
през 2007 г. беше стартиран електронният портал на електронното правителствоwww.egov.bg, който трябваше да
обединява наличните административни услуги. Поради липсата на работещи услуги и правила за съвместимост при
създаване на нови този портал се превърна в онлайн информационно табло, съдържащо множество неактуални закони,
наредби и документи. И до днес той не се използва от никого.
Не по-малко показателен е и случаят със създаването на три хардуерни центъра за нуждите на е-правителството на обща
стойност от близо 20 млн. лв. - по един в София, Варна и Сливен. Едва две години след завършването им се оказа, че
центърът в Сливен е напълно излишен. Той беше затворен, а апаратурата от него - прехвърлена в останалите два. Това
обаче струва на държавата поне 5 млн. лв.
-----*Under construction - от англ. ез. - в процес на изграждане.
√ В сребърна клетка
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/04/20/1812146_v_sreburna_kletka/
Причината да има толкова разгорещен дебат около Сребърния фонд не са конкретните идеи на финансовия
министър Симеон Дянков част от него да се влага в български ДЦК. Те са поводът. Истинската причина е, че нито сред
управляващите, нито в обществото има консенсус какво искаме да постигнем с натрупаните в него 1.8 млрд. лв. Затова и
самият Държавен фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система, каквото е официалното му име, е
просто едни пари, на които е завързана панделка с надпис "За пенсии". От политическа гледна точка смяната й е трудна
заради голямата чувствителност по темата.
Но докато дойде време да се ползват (най-рано 2018 г., а според новия законопроект и 2028 г.), лесно може да им се
намерят различни приложения и логично всеки се опитва да ги използва. За управляваната от Иван Искров БНБ (където в
момента е депозиран фондът) тези пари като част от валутните резерви са допълнителна доза макростабилност, докато
за правителството те са фискален буфер, в случай че бюджетните приходи се окажат недостатъчни или дълговата криза
отреже или прекомерно оскъпи финансирането от пазарите. Все вероятни сценарии.
В този вакуум на цялостна визия законопроектът на финансовото министерство, който предвиждаше от тази година 30%
(а през следващите с по десет повече, докато се стигне до 70%) от средствата във фонда да могат да се влагат в ДЦК,
беше атакуван от много посоки - държавни институции, икономисти, работодателски организации и опозиция.
Включително и Европейската централна банка през седмицата излезе с критики, което намалява шанса предложените от
правителството промени да бъдат приети от парламента. Какъвто и да е изходът за оспорения законопроект обаче, от
него вече има негативни последствия. Първата е, че вместо чрез диалог да стигнат до цялостна концепция за
пенсионната, дълговата или въобще икономическата политика на държавата, институциите влизат в публични
конфликти. Втората е, че така дебатът остава на ниска плоскост, изключва търсене на по-балансирано решение и въобще
не поглежда към предизвикателствата пред икономиката. А третата е, че повсеместните критики и липсата на твърда
подкрепа от ГЕРБ и от Бойко Борисов поставят последния останал реформаторски настроен член на кабинета,
вицепремиерът Дянков, в изолация.
Гледната точка на Искров
Позицията на БНБ, която в становище от осем страници синтезира практически всички критики към законопроекта, е
съвсем целенасочена. Досега парите на Сребърния фонд като част от валутните резерви играеха стабилизационна роля.
Те осигуряваха покритие на валутния борд и поне според централната банка така бяха косвена причина за подобряване
на кредитния рейтинг на страната. Промяната на това статукво може да оскъпи цента на финансовия ресурс както за
правителството, така и за частния сектор, защото ще намали доверието във финансовата стабилност на страната.

Разбира се, доколкото Сребърният фонд е целеви и служи само за подкрепа на пенсионната система, и то след години,
ролята му като валутен резерв е малко изкуствена - при натиск върху борда той не би трябвало да може да се използва.
Така че, доколкото някой чужд анализатор или инвеститор гледа на валутните резерви като показател за стабилност, той
би трябвало да постави под въпрос тези части от пасива му, които не са под контрола на БНБ или правителството. Така че
изваждането на Сребърния фонд не би трябвало да има особено негативен ефект.
Другата сериозна критика на централната банка, която е и в основата на аргументите на ЕЦБ, е, че така инвестирането на
фонда на местния пазар може да го изкриви. А липсата на изисквания за книжата на българската държава (за разлика от
ограничението за инвестиционен клас рейтинг за други инструменти) поставя правителството в привилегировано
положение.
Дянков отговори на тези аргументи с писмо до председателя на ЕЦБ Марио Драги. В него той посочва, че финансовото
министерство възнамерява по подобие на други европейски държави с аналогични фондове да емитира специални
нетъргуеми емисии държавни ценни книжа, в които да се вложат част от средствата на Сребърния фонд. Това ще бъде
неутрално по отношение на обема и доходността на стандартизираните емисии, а цената им ще се формира на база на
пазарната, макар да няма повече детайли как точно.
Гледната точка на Дянков
Въпреки полярните гледни точки Дянков показа, че разбира аргументите на критиците, но според него те не отразяват
цялата картина. "Аз всъщност напълно разбирам позицията на БНБ от тази гледна точка", каза той пред БНТ ден след
като централната банка даде гласност на несъгласието си. "Тяхната основна задача е пазене на банковата стабилност на
държавата. Ако имах само тази задача, аз бих постъпил по същия начин, бих имал същите коментари, които и те имат, а
именно по-добре е сегашната ситуация - парите да си стоят в БНБ, нищо, че няма особена доходност или всъщност
негативна е доходността за пенсионерите, те помагат за стабилността на банковата система."
Загрижеността за натрупаните във фонда средства обаче малко издиша, след като в последните години правителството
всячески заобикаля изискванията на закона да се попълва. Дори беше създадена специална "Държавна
консолидационна компания", която да "продава" държавните дялове в компании и така да се избегне регламентът
приходите от приватизация да влизат в Сребърния фонд.
Зад официалния аргумент за доходността обаче прозират и другите по-належащи цели на вицепремиера. А именно да
мобилизира фонда, в случай че очакваната рецесия в еврозоната се отрази силно и на българската икономика. Повечето
прогнози вече сочат, че растежът в България ще падне до под прогнозираните и заложените в бюджета числа. А това се
превежда в по-ниски от планираното приходи и съответно в по-висок дефицит. Данните от първите месеци на годината,
макар и повлияни от необичайно суровата зима, също не вещаят оптимизъм. Към комбинацията от растящ отлив на
капитали както по текущата (заради спадащия износ), така и по финансовата сметка (заради по-малко чужди инвестиции
и връщане на средства от банките към майките им) в размер на общо близо 1 млрд. евро за януари и февруари, се
добавя и бюджетен дефицит и свиващо се кредитиране. По време на пролетната си среща МВФ предупреди, че нуждата
на западноевропейските банки да се отърват от 2 трлн. евро активи през следващите 18 месеца може да доведе до спад
от около 4% на кредитирането в Източна Европа.
А ако дълговата криза в Европа се разпали отново, това ще блокира или оскъпи много финансирането от
международните пазари. Правителството планира да пласира до 950 млн. евро през тази година, които в голямата си
част ще отидат за покриване на падежиращия през януари 2013 г. външен дълг. Вътрешният пазар на ДЦК също показва
сигнали на умора, след като на последните два аукциона правителството или не получаваше достатъчно търсене, или
получаваше, но при неприемлива за него доходност. А ако се наложи да търси по-значителни суми от местния пазар,
това или ще повиши доходността, или ще пресуши ликвидността от икономиката, или и двете.
Затова няма нищо странно в това Дянков да иска да има на разположение част от Сребърния фонд, с който да може да
посрещне част от тези плащания. От негова гледна точка държавата (или бъдещите пенсионери) има 1.8 млрд. лв., които
държи на депозит при микроскопична лихва, а същевременно трябва да тегли кредит при 5-6%, а и повече, ако кризата
се разрасне.
По-важният проблем
Проблемът е, че в опитите за политическа коректност нито БНБ, нито Дянков наричат нещата с истинските им имена и
това изкриви дискусията. Дянков получи критики от почти всички страни, като опозиционни депутати от целия
политически спектър се надпреварваха да изтъкват, че не било нужно отвън да обясняват колко е лоша идеята. А ГЕРБ
засега пази пълно мълчание на всички нива, въпреки че премиерът Бойко Борис едва ли би се отказал от допълнителна
сигурност, че правителството ще има с какво да покрива разходите си. Единствено някакъв глас в защита на идеята на
вицепремиера се чу от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, чийто изпълнителен директор
Евгений Иванов каза пред БНТ, че не е работа на ЕЦБ да казва какво да се случва в България. "Абсурд е средствата да са
само в чужди ДЦК. Омръзна ни да храним чужди икономики с наши пари", обясни той.
Масовите упреци засега блокират всяка мисъл за диалог. А той е доста необходим, защото в някои от критиките към
законопроекта има смисъл, а и защото в дебата може да изкристализират идеи за по-цялостен и дългосрочен подход.
Според икономиста Петър Чобанов, който е и бивш председател на Комисията за финансов надзор (КФН), въпросът за
Сребърния фонд би трябвало да бъде част от цялостната стратегия за управление на дълга и въобще на финансирането.
"Необходимо е да има една дискусия като цяло какво се случва и как се управлява този дълг. За съжаление такава няма.
Както личи от изявленията на КФН и БНБ, подобна дискусия няма и между самите институции, които отговарят за
финансовата стабилност в страната", казва той пред агенция "Фокус".
Например при един диалог може да се изчисти конфликтът на интереси на финансовото министерство, което е, от една
страна, продавач на ДЦК, а от друга, има контрол върху Сребърния фонд в ролята му на купувач. Може да се помисли и
за повече прозрачност при управлението на фонда, а и защо не и за по-малък лимит за книжа на българското

правителство. Но истинският позитив от една експертна дискусия ще е възможността да се направи реална и трезва
преценка на рисковете пред икономиката и да се помислят адекватни мерки. А също така и да се начертае бъдещето на
пенсионната система. Ясно е, че Сребърния фонд са пари, заделени за подкрепа на пенсионната система, но няма визия
как тя да се реформира. А ако това не се случи и парите във фонда не нараснат чувствително, той едва ли ще може да
постигне нещо повече от това да покрие дефицитите в общественото осигуряване за няколко години.
Вместо това войната между институциите поставя вицепремиерът Дянков, който е сред малкото спирачки пред
популизма на ГЕРБ, в пълна изолация. И ако с наближаването на края на мандата на кабинета "Борисов" вече се
сбогуваме с очакванията, че обещаните реформи ще бъдат докарани докрай (където въобще са започнати), поне можем
да се надяваме, че ще има някой, който да спира идеите за безсмислени предизборни разходи.

