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Вестник Класа
√ Дянков се прицели в балансиран бюджет, МВФ иска от нас още фискални буфери
http://www.klassa.bg/news/Read/article/203560_%D0%94%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D1%81%D0%B5+%D
0%BF%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8+%D0%B2+%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0
%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD+%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%2C+%D0%9C%D0%92%D0%A4+%D0%B8
%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D1%82+%D0%BD%D0%B0%D1%81+%D0%BE%D1%89%D0%B5+%D1%84%D0%B8%D1%8
1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8+%D0%B1%D1%83%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B8
След като до март бюджетът светеше „на червено“ с 0,9% от БВП, по предварителни данни за април се очаква излишък
от около 440 млн. лв. Така като се тегли чертата, бюджетният дефицит ще бъде до 0,2-0,3% от БВП за първите четири
месеца или близо до балансиран бюджет. Тези цифри изнесе финансовият министър Симеон Дянков в парламента при
обсъждането на националната програма за реформи. Фискалното подобрение по думите му се дължи на по-доброто
изпълнение на приходите и най-вече на ръста при косвените данъци.
Да се увеличат фискалните буфери, както и нивото на фискалния резерв и да се изключи възможността за неговото
намаляване, пък ни препоръча ръководителят на мисията на МВФ за България Катрина Пърфийлд. "Емитирането на
международните финансови пазари за осигуряване на средства за бъдещи разходи по падежиращ дълг, както и за
укрепване на фискалния резерв, би било добра възможност. Разработването на план за нивото на държавния дълг в
средносрочен аспект би могло да допринесе за по-интегриран подход на финансирането в бъдеще", смятат от фонда.
На практика това означава да емитираме повече дълг на международните пазари, вместо да пипаме Сребърния фонд,
който е част от фискалния резерв. Според Дянков обаче МВФ не е изразил негативно становище по отношение на
законопроекта за Сребърния фонд и е възможно законодателните промени да бъдат приети до два месеца.
Последната прогноза е родната икономика да отчете ръст от 0,8% през 2012 г. и 1,5% през 2013 г., при условие, че се
възстанови икономическият растеж в еврозоната и се постигне по-добро усвояване на фондовете на ЕС.
„Реформите за повишаване събираемостта на ДДС дават заслужаващи поздравление резултати, но от критично значение
за поддържане на растежа ще е усвояването на еврофондовете“, предупреди още Катрина Пърфийлд. Пенсионната
реформа от своя страна ще донесе икономии от 4% от БВП в средносрочен план. Правителството би могло да помисли за
обвързване на пенсионната възраст с продължителността на живота и унифициране на пенсионната възраст. Ще трябва
да се търси и решение за увеличаващия се фискален натиск на разходите за здравеопазване в средносрочен аспект, се
казва в становището на МВФ след приключилата редовна мисия у нас. Банковата система за пореден път бе похвалена
като добре капитализирана, ликвидна, печеливша и с ефективен банков надзор. Отчита се все пак ръстът на лошите
кредити, но покритието им с провизии остава високо. От фонда ни обръщат внимание на необходимите реформи в
правната рамка, свързани с обявяване в несъстоятелност, включително и ограничаване възможността за обявяване в
несъстоятелност със задна дата. Подобни призиви се чуват от банковата общност в последните години.
Премиерът Бойко Борисов също не пропусна да отчете позитивните заключения в доклада на МВФ, отговаряйки задочно
на критиките на лидера на БСП Сергей Станишев по повод финансовата политика.
Националната програма за реформи обаче не срещна много хвалби в парламента. Според левицата документът не
гарантира икономически растеж и приток на чуждестранни инвестиции, а данните за развитието на икономиката през
януари и февруари са тревожни и показват риск за бюджетното изпълнение. Съпредседателят на Синята коалиция
Мартин Димитров обвини управляващите в липса на реална оценка на ситуацията при 13% безработица и 450 000
загубени работни места от началото на мандата на ГЕРБ, а лидерът на ДСБ Иван Костов констатира отсъствие на
радикална промяна в нито една от ключовите публични сфери на страната. Алиосман Имамов от ДПС пък оцени като
основен недостатък липсата на прогностичен анализ. Менда Стоянова от групата на ГЕРБ се опита да защити програмата,
като посочи, че на фона на ситуацията в Европа България се представя изключително добре и е сред страните с устойчив
икономически растеж, дори и с посочените ревизии от февруари тази година. В крайна сметка Народното събрание
реши при последваща актуализация правителството да докладва за изпълнението на мерките, заложени в националната
програма, предимно в областта на фискалната политика, електронното управление, енергийната ефективност,
административната реформа, както и реформата в системата на здравеопазването и образованието.
√ Опростяват процедурите по ОП „Конкурентоспособност“
http://www.klassa.bg/news/Read/article/203706_%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%B2%D0%
B0%D1%82+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5++%D0%BF%D0%B
E+%D0%9E%D0%9F+%E2%80%9E%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1
%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%E2%80%9C
Окончателното плащане по ОП „Конкурентоспособност” да не отнема повече от месец и половина, а подписите за едно
междинно плащане да намалеят от 24 на 12. Това става възможно със сливането на междинното звено и управляващия
орган на оперативната програма, което официално днес ще обяви министърът на икономиката, енергетиката и туризма

Делян Добрев с премиера Бойко Борисов. Новината обаче бе съобщена още в петък от министър Добрев на
Международната конференция за инвестиции Bulgaria: Business Up, на който в. „Класа“ бе медиен партньор. Сливането
на звената няма да е само на хартия, те ще са вече в една и съща сграда, отделите им ще бъдат оптимизирани от 12 на 6,
като се премахнат дублиращите функции.
Недостатъчната степен на усвояване на средства от европейските фондове през първия програмен период (21,32% към
15.04.2012 г.) показва необходимостта от промяна на нормативната рамка, пък посочиха от Българската търговскопромишлена палата. Проучванията сред членовете на палатата през 2011 г. показват, че обемът от документация е
прекалено голям, в нормативната база съществуват спорни текстове с възможности за различни тълкувания, няма
прозрачност при оценка на проектите, в същото време има закъснения при подписване на договора. Сред финансовите
проблеми са забавяне на плащанията, необходимост от собствени средства за заплащане на банкова гаранция, тъй като
размерът й прави проектите недостъпни за МСП. Затова новият Закон за управление на средствата от ЕС трябва да
създаде предсказуема и ефективна нормативна рамка, да унифицира процедурите, да има механизъм за координация
на отделните оперативни програми, да се регламентира стриктно обхватът на предмета на обжалването, както и да се
включи механизъм за намаляване на административната тежест. Необходимо е да се повиши размерът на авансовите
плащания, да има изрична забрана за промяна от управляващия/договарящия орган на специфичните изисквания,
свързани с условията и документите по отчитането на направените разходи, предлагат още от БТПП.
Основното притеснение на чуждестранните инвеститори в България идва от бюрокрацията и административните
процедури, а най-голямото ни предимство е ниската данъчна тежест, посочи министър Делян Добрев. Според него
размерът на данъците оформя 80% от решението в коя държава да се инвестира. България обаче има конкуренция от
страни, които дават допълнителни стимули, например Сърбия. „17 млн. евро субсидия отпуска Сърбия на чужди
компании, които разкрият 1000 работни места в страната“, посочи още Добрев. Според Борислав Стефанов,
изпълнителен директор на БАИ, въвеждането на финансови стимули за създадени работни места би помогнало за
привличането на инвеститори от сфери като аутсорсинга. Той също даде пример със Сърбия, където големите компании
получават между 2000 и 10 000 евро за всяко новооткрито работно място.
„Без специални стимули за определени дейности. Това ще изкриви пазара“, опонира му Цветан Василев, председател на
Българската търговско-промишлена палата. Практиката показва, че това са нетрайни инвестиции и че щом спрат
стимулите от съответната държава, и инвеститорите се изнасят. Според проучване на БТПП за очакванията на бизнеса за
2012 г., цитирано от Симеонов, по отношение на инвестициите очакванията са все още доста умерени. Основните
проблеми, които срещат компаниите, са бавното административно обслужване, лисата на квалифицирана работна ръка,
корупцията, нелоялната конкуренция на фирми от неформалния сектор.
Вестник Капитал дейли
√ В годината на нова рецесия
http://www.capital.bg/biznes/finansi/2012/05/13/1826461_v_godinata_na_nova_recesiia/
Това, което неофициално се прогнозира от няколко месеца, вече се прави и официално. А то е, че през тази година
еврозоната ще изпадне отново в рецесия след 2009 г. В пролетния си доклад Европейската комисия прогнозира, че
икономиката й ще се свие с 0.3%, а тази на ЕС ще остане без промяна. Това означава и че тъй чаканото и дълго
икономическо възстановяване ще е под формата на латинската буква W.
Забавянето в на континента ще има ефект и върху България - Брюксел свали очакванията си за растежа тук до 0.5%. Това
е и най-ниската прогноза, давана от официална институция досега - правителството очаква растеж от 1.4%, БНБ - 0.7%, а
Международният валутен фонд - 0.8%. Цифрите освен това са значително занижени в сравнение с есенната прогноза на
ЕК, когато очакваният икономически ръст в България за 2012 г. бе 2.3%. Според ревизираната прогноза икономиката ни
ще нарасне с 1.9% през 2013 г., като предишните очаквания бяха за 3% ръст. През 2011 г. брутният вътрешен продукт на
страната се увеличи с 1.7%. Ефектите от икономическото забавяне в останалата част на Европа вече започнаха да се
отразяват и в България, което става видно от спада на износа и забавянето на икономическата активност през първото
тримесечие.
ЕК отбелязва, че възстановяването в България се ограничава от слабостта на пазара на труда, задлъжнялостта на
корпоративния сектор и спада на строителството. Негативна роля играе и регионалната икономическа несигурност,
поради която притокът на чуждестранни инвестиции се е стабилизирал на ниски нива и не подпомага растежа, както е
било през последното десетилетие. Като положителна страна на българската икономика се изтъква стабилността на
финансовия сектор и публичните финанси, "които не са изправени пред сериозни потребности от корекция в
средносрочен план".
Към нова рецесия
Европейската комисия като цяло потвърди междинната си прогноза от февруари, която предвижда икономиката на
еврозоната отново да изпадне в рецесия и да се свие с 0.3%. За целия Европейски съюз прогнозата също остава без
промяна - тя е за нулев растеж през тази и за 1.3% през следващата година. Комисията очаква наред с ускорението на
глобалния растеж да започне и бавно възстановяване в рамките на валутния блок, чиято икономика се очаква да
нарасне с 1% през 2013 г.
В миналогодишните си пролетни прогнози Брюксел очакваше растеж от 1.8% за еврозоната през 2012 година. От ЕК
прогнозират наред със забавянето на икономическата активност през 2012 г. да продължи и увеличаването на
безработицата, съответно с 0.2% в ЕС и 0.5% в еврозоната. Комисията очаква възстановяването на растежа през 2013 г.
да подобри ситуацията на пазарите на труда, но прогнозира, че до края на следващата година безработицата ще се
задържи на равнища от 10.3% за ЕС и 11% в еврозоната.

На различни скорости
Според прогнозата най-сериозни затруднения ще срещнат Гърция и Португалия, където се очаква икономическият спад
да достигне 4.7 и 3.3%. При други две проблемни държави - Испания и Италия, той ще е съответно 1.8 и 1.4%. Според
комисията финансовата и икономическата несигурност в общността се запазва, но благодарение на строгите политики
напрежението върху пазарите е отслабнало. Държавата с най-голям икономически растеж през тази година се очаква да
бъде Полша - 2.7%. В балтийските републики темповете ще са около 2%. Моторите на единната икономика Германия и
Франция се очаква да постигнат ръст от 0.7 и 0.5%.
"Възстановяването на икономиката е въпрос на обозримо бъдеще, но икономическата ситуация остава нестабилна, като
все още има значителни различия между държавите членки. Свидетели сме на продължаващи опити за преодоляване
на фискалните и структурните дисбаланси, натрупани преди и след настъпването на кризата, които се усложниха от все
още слабата икономическа конюнктура", коментира комисарят по икономическите и паричните въпроси Оли Рен. Той
също така предупреждава, че ако не се предприемат решителни действия за осигуряване на стабилност и преодоляване
на дисбалансите, растежът в ЕС може да остане на ниски равнища.
Фискална консолидация
От Еврокомисията очакват фискалната консолидация в съюза да продължи, благодарение на което трябва да бъде
постигнато намаление на средния бюджетен дефицит до 3.6% в ЕС и 3.2 в еврозоната през тази година и до 3.3% и 2.9%
през 2013 г. За 2011 г. бюджетните дефицити в ЕС и еврозоната бяха съответно 4.5% и 4.1%. ЕК очаква и забавяне
нарастването на съотношението на дълга към БВП, като до 2013 г. се очаква да достигне 87.2% от БВП за ЕС и 92.6% за
еврозоната.
ЕК предупреждава, че съществуват няколко фактора, които ще тежат върху икономиките. Частното потребление е един
от тях - то ще бъде потискано от високата безработица, ниския темп на растеж на заплатите и инфлацията заедно с
високата задлъжнялост на домакинствата в някои страни членки. Частните инвестиции също продължават да се свиват,
но от ЕК очакват това да се промени с връщането на доверието. В прогнозата се посочва, че основният двигател за
икономиките при свитото потребление ще остане износът. Очаква се и постепенно намаляване на инфлацията,
съпроводено от по-слабото въздействие на растящите цени на петрола и увеличението на данъците.
Вестник Капитал
√ Катрина Пърфийлд: България трябва да заложи на по-високи фискални буфери
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/05/11/1825442_katrina_purfiild_bulgariia_triabva_da_zaloji_na/
В световния си икономически преглед от миналия месец прогнозирате ръст за българската икономика от
0.8%. Износът на България започна да се свива, потреблението също... Kое ви прави оптимисти?
Очакваме по-малък растеж, отколкото в предишната ни прогноза. Дълговата криза в еврозоната създава неблагоприятна
външна среда за България и това забавя растежа. Прогнозата ни е за 0.8% ръст на икономиката за тази година, а това е
по-ниско от предишната прогноза. За 2013 г. очакваме 1.5%. Това показва, че сме съобразили прогнозата си с тази за
еврозоната.
Тя обаче отразява още две неща. Първото е, че очакваме възстановяване в еврозоната през втората половина на
годината, което ще позволи на износа отново да допринася за растежа. Фактор е и усвояването на еврофондовете, които
ще са ключови за увеличаване на вътрешното търсене и ще ви помогнат да противодействате на неблагоприятната
външна среда. В същото време България трябва да продължи да следва благоразумна политика, с която да се създадат
буфери срещу евентуалните външни шокове. Важно за защитата срещу бъдещи шокове е и да продължите със
структурните реформи.
Има ли шанс правителството да изпълни бюджетната си цел за тази година?
Приятно бяхме изненадани от това как бюджетът се представя в първите месеци на годината. Наистина е изненадващо
колко добри са постъпленията от ДДС. Те отразяват поскъпването на горивата, но са и следствие на предприетите до
момента реформи за подобряване на събираемостта. От гледна точка на разходите също има строг контрол и това
помага да се компенсират леките спадове при преките данъци.
Като цяло очакваме, че България ще успее да постигне бюджетната си цел за тази година. За догодина виждаме, че също
се залага дефицит в размер на 1.3% спрямо брутния вътрешен продукт. Това е много благоразумно при сегашната
ситуация, защото ще даде пространство за действие, без да се нарушават правилата за фискална дисциплина.
Констатирате ръст на преките чуждестранни инвестиции в региона за миналата година и прогнозирате тази тенденция
да се запази. Защо обаче България е изключение и освен двукратното свиване миналата година тази инвестициите
отново спадат?
Трябва да се отбележат две важни неща за България. Поглеждайки назад, България направи някои много важни
реформи, които ще помогнат за подсигуряване срещу фискалните рискове в средносрочен план. Имам предвид
напредъка в провежданата пенсионна реформа. Оценките сочат, че дефицитът на пенсионната система ще е нулев или
близък до нулата след години. Очакват се спестявания и добри резултати. Разбира се, има и какво да се подобрява.
България се изправя пред процес на рязко застаряване на населението, поради което възрастта за пенсиониране трябва
да се обвърже с увеличаването на продължителността на живота. Това не само ще реши специфичните проблеми на
системата, но ще облекчи и пазара на работна сила. Ако погледнем настоящето - безработицата се повишава и една от
причините е ниската квалификация на работната ръка.
Липсата на достатъчно компетентни работници в комбинация със застаряващо население усложнява и двата проблема.
Едното решение е комбинация от структурни реформи – да се гарантира, че образователната система ще създава

квалифицирана работна ръка, но да се предприемат и активни мерки на пазара на труда, така че по-възрастни хора също
да получат достъп до програми за обучение и повишаване на квалификацията. Тези мерки са нужни дори и с цената на
специални разходи за тях. Важно е също да се подобри бизнес средата, политическата обстановка да бъде попредсказуема, а съдебната система да се подобри. Създавайки квалифицирана работна ръка, държавата поставя
основите за дългосрочен растеж.
По тази тема наш екип ще посети България и през юли, с което ще се опитаме също да предложим решения за
повишаване на квалификацията на работната ръка и пазарът на труда да стане по-привлекателен.
Какви мерки бихте препоръчали, не само за привличане на преки чуждестранни инвестиции, но и за стимулиране на
растежа?
Ключово е правителството да осигури усвояемост на еврофондовете. Това ще е предпоставка за растеж в иначе много
несигурни времена. Важно е България да запази благоразумната си политика. Правителството планира да увеличи
пенсиите с темпа на инфлация, което е добро решение. В същото време обаче България трябва да запази силите си да
посреща изненади и това ще е най-мъдрото поведение.
Какви мерки би препоръчал МВФ за източноевропейските икономики, които са силно зависими от чуждите
капиталови потоци, а сега те изглеждат пресъхнали?
България е тясно свързана с еврозоната. Кризата от 2009 г. показа, че България не е остров. Ако отново възникнат
проблеми, страната ви ще бъде засегната по линия на външната търговия и финансовите потоци. В същото време е
добре да се създаде доверие, защото хората спестяват повече, когато не са сигурни за бъдещето. Нарастващите
спестявания помагат на банките да увеличат средствата си за кредитиране. Това отличава страната ви от някои други
държави. В същото време трябва да се върнем към главното послание - България да има по-високи фискални буфери, за
да е способна да противодейства на всяка потенциална опасност или шок отвън.
Защо имаме ръст на депозитите и много по-бавно нарастване на кредитирането и какви според вас са
предизвикателствата пред банковия сектор?
Смятам, че в момента не виждаме растеж в кредитирането заради несигурността. В среда като сегашната, когато хората
изпитват несигурност - главно заради това, което става навън, а безработицата е висока - хората се страхуват да харчат.
Няма търсене на кредити. Това, което виждаме, е вид подсигуряващо се спестяване. Банковата система обаче има
висока капиталова адекватност, добре е капитализирана и с ефективен банков надзор и затова смятам, че в условията на
кризата се справя много добре.
Какво смятате за идеята така нареченият Сребърен фонд да инвестира средствата си в държавни ценни книжа,
емитирани на вътрешния пазар?
Нека поставим този въпрос в по-широк контекст. Ако разглеждаме Сребърния фонд като част от фискалния резерв, ще си
припомним, че фискалният резерв бе много важен за България, за да й помогне да посрещне шоковете през 2009 г.
Страната ви спестяваше в добрите времена и когато дойдоха лошите, бюджетът можеше да разчита на тези спестявания.
Сега този резерв е двойно под нивото си от 2008 г., а на хоризонта отново се задава риск от засилване на кризата в
еврозоната.
Затова е важно да се вземат мерки за увеличаване на резерва, а не за намаляването му. Според нас най-правилно е да
се обърнете към международните пазари, които ще ви позволят не само да се подсигурите за плащанията по
падежиращия дълг, но също така и да се изградят буфери. Силните финансови буфери ще помогнат на България да
повиши устойчивостта си и да гарантира тази устойчивост при сегашната несигурност.
Не е ли истинският въпрос "как да си финансираме дефицитите на най-ниска цена"?
На този етап е ясно, че за следващите 2-3 години бюджетът ще е с дефицит и затова средносрочната стратегия изисква
мерки за финансиране на тези дефицити. Добре е правителството да си изгради стратегия и тя да подсигури
финансиране за нуждите, които може да изникнат.
Един от главните аргументи на правителството е, че в други държави с такъв тип фондове като Сребърния също
инвестират в собствени ДЦК и това дори е било заложено в дизайна им.
Всяка система е създадена при различни обстоятелства. Някои страни имат пенсионни фондове, в някои държави тези
фондове са част от фискалния резерв и се използват за финансиране на бюджета. Смятам обаче, че за България е важно
да поддържа фискалния си резерв висок и да си подсигури средносрочна стратегия за нивото на дълга за по-интегриран
подход за финансирането в бъдеще, и това ще е важно.
Не е ли проблем пенсионните системи да станат кредитори на правителствата, когато няма гаранция за реформи и
благоразумна политика?
Смятам, че държавите имат различни типове пенсионни системи и всяка от тях е специфична. Това, за което
призоваваме ние, е да се подсигури пенсионна система, която е устойчива в средносрочен план, а за България по-важно
е тя да се реформира така, че да посрещне затрудненията, породени от застаряването на населението.
По ваше мнение какво е препоръчителното ниво на фискалния резерв, под което не трябва той да пада?
Ясно посочихме, че според нас фискалният резерв не трябва да се намалява повече и вместо това трябва да се мисли за
неговото увеличаване.
Тоест сегашното му ниво трябва да е предел, под който да не се пада?
Да.
Как ще ни се отрази несигурността от изборите във Франция и Гърция?
Това създава голяма несигурност по много причини и тя може да продължи. Поради това предлагаме на България да
увеличи буферите си.
Какви са очакванията за растежа в България след три години?

Прогнозата ни е за възстановяване на ръста до около 3.5% през 2015 г. Но ако погледнем отвъд това, ще видим, че
населението застарява много бързо. И смятам, че именно за да се поддържа устойчив този растеж, в момента поставяме
фокус върху необходимостта от по-смели структурни реформи. Трябва да може да се преодолеят напрежението в
пенсионната система и увеличаващият се фискален натиск на разходите за здравеопазване в средносрочен аспект, което
това застаряване създава. Реформирането на тези области е най-добрият начин, по който България може да направи
това.
Вестник Сега
√ Реалната стойност на пенсиите намалява за първи път от 2000 г.
През 2011 г. държавата е осигурявала 79 895 военни, полицаи и други категории привилегировани служители, които
могат да се пенсионират само с 25 г. трудов стаж
http://www.segabg.com/article.php?id=600548
Замразяването на пенсиите по време на управлението на ГЕРБ е довело до реалното им обезценяване за първи път от 12
години насам. Въпреки постоянните обещания за оптимизация на администрацията, броят на държавните служители се
е увеличил. Пенсиите на военни и полицаи продължават да струват на бюджета 2 пъти повече от направените за тях
вноски. Това показва отчетът на НОИ за изпълнението на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване
през 2011 г.
Средният месечен размер на пенсиите за 2011 г. е 266.63 лв., което е номинален ръст с 1.2% спрямо 2010 г., когато е бил
263.44 лв. Реално обаче средната пенсия е намаляла с 2.1%, тъй като средногодишната хармонизирана инфлация е 3.4%,
отчитат от НОИ. От пенсионната реформа през 2000 г. досега средната пенсия винаги е успявала да надскочи
инфлацията. През 2000 г. реалният ръст - разликата между номиналното увеличение и инфлацията, е бил с цели 13%,
през 2001 г. - само с 1.3%, но пак нагоре. Между 2002 г. и 2007 г. реалното нарастване се движи между 3 и малко над 5%,
с изключение на 2004-а, когато се вдига със 7.1 на сто. През 2008 г. скокът е с 8.7%, а в изборната 2009 г. - с рекордните
14.1%.
През 2011 г. държавата е осигурявала 79 895 военни, полицаи, разузнавачи и други категории привилегировани
служители, които могат да се пенсионират независимо от възрастта само с 25 г. трудов стаж до края на м.г. От тази
година ГЕРБ вдигна изискуемия стаж на 27 г., но не посмя да им сложи възраст. При тях е отчетено намаление с около
3000 спрямо 2010 г. Внесените осигурителни вноски са едва 214 млн. лв. при 519 млн. лв. разход за пенсиите на 88 640
пенсионери по специалните закони. През 2010 г. разходът е бил под 504 млн. лв. за 88 500 пенсионери. Средният
осигурителен доход на тази категория лица минава 1002 лв., докато през 2010 г. е бил 997 лв.
Редовите държавни служители пък напук на всякакви обещания за реформи са се увеличили от 31 260 през 2010 г. на 32
469 души със среден доход от 985 лв. При него е отчетено намаление спрямо 2010 г., когато е бил 1008 лв., но това може
да се обясни с по-големия брой млади служители - родени след 1959 г., които вземат по-малко пари за прослужено
време и започват с по-ниски стартови заплати. През м.г. те са били 17 025 при 15 444 родени преди 1960 г.
Драматично намалява осигурителният доход на работещите тежък труд. Той буквално се срива от 1020 лв. през 2010 г.
на 861 лв. през 2011 г. Това означава по-малко пари в индивидуалните им партиди в професионалните фондове,
откъдето след 2014 г. трябва да се плащат ранните пенсии. Осигурените миньори, металурзи и други работещи при найтежките условия са намалели за година от 8337 на 6979. Осигурените работещи при малко по-леки условия от II
категория труд са се увеличили за година от 102 423 на 123 271 души. Техният осигурителен доход също е паднал
осезателно от 744 лв. на 650 лв.
За най-масовата трета категория осигурените през 2011 г. са били 2.284 млн. души при 2.413 млн. година по-рано.
Средният им осигурителен доход е бил 658 лв. при 570 лв. година по-рано.
РАЗМИНАВАНЕ
Според отчета средният осигурителен доход за 2011 г. - 619.68 лв., е по-висок от планирания 609.86 лв. Утвърденият от
НОИ, на базата на който се определя размерът на пенсиите, обаче е 594.15 лв. Той е цитиран и в самия доклад към
отчета с обяснението, че е изчислен на базата на декларирания доход на 2.667 млн. осигурени лица в регистъра на
осигурените лица. В този регистър обаче не влизат военни, полицаи и работещите в различни спецслужби, чийто
осигурителен доход е по-висок. Отчетени са и 2.88 млн. осигурени лица общо при план 2.815 млн. души. Затова не е ясно
как при осигурени лица и осигурителен доход над плана НОИ се оказа със събрани 235.4 млн. лв. по-малко от
осигуровки. Първоначалните данни за осигурените бяха за 2.765 млн. души.

