Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
Българска национална телевизия
√ Първите пенсии от Сребърния фонд - през 2028 г.
http://bnt.bg/bg/news/view/72642/tristranen_syvet_v_ms
Тристранният съвет обсъди идеята на финансовия министър до 30% от средствата на Сребърния фонд да бъдат
инвестирани в държавни ценни книжа през тази година. По-рано в сутрешния блок на БНТ Симеон Дянков съобщи, че се
отказал от идеята за инвестиране на 70% от фонда, тъй като е съгласен със социалните партньори, че заложеният
процент е прекалено висок и на практика обезкървява фискалния резерв. Въпреки промяната в позицията му, синдикати
и работодатели продължават да са разединени по темата, но приемат, че парите от Сребърния фонд могат да се
използват за плащане на пенсии най-рано през 2028 или 2029 г. Това означава, че се удължава с 10 години забраната за
използване на събраните средства за пенсии.
Социалните партньори одобриха идеята през тази година до 30% от парите на фонда да могат да се инвестират в
български държавни ценни книжа. Това е компромисният вариант, предложен от министър Дянков.
Симеон Дянков - министър на финансите: - Не тръгваме със 70%, а тръгваме с 30%, за да няма обвинения, че по този
начин ще си плащаме дълга на Милен Велчев. И постепенно, с времето, в срок от 6 години - да има възможност, това
реално е времето на следващото правителство, да стигне 60-70%.
Според президента на КНСБ Пламен Димитров Сребърният фонд се управлява зле и затова са нужни спешни промени.
На това мнение били всички социални партньори.
Пламен Димитров - президент на КНСБ: - Заявихме нашата позиция, че ние няма да подкрепим тези промени, ако парите
не останат в българската икономика и затова искаме специални аукциони, на които да могат да играят само Сребърния
фонд и частните пенсионни фондове.
Принципно скептичният към промените лидер на "Подкрепа" Константин Тренчев беше доволен от решението на
Тристранния съвет, че с парите от фонда няма да може да се финансира плащането на външния дълг.
Константин Тренчев - президент на КТ "Подкрепа": - Поискахме
разширяване на броя на участниците, тъй като държавата изключително доминира, тоест ние сме там като пети храст.
Работодателските организации също не бяха единни днес по обсъжданите промени. Като правилни, но закъснели ги
определи Васил Велев. Неговата Асоциация на индустриалния капитал принципно подкрепя идеите на Дянков, а самият
Велев обясни, че България е единствената страна в света, в която законът забранява парите от Сребърния фонд да се
инвестират в националната икономика.
Васил Велев - председател на Асоциация на индустриалния капитал: - Ограничението до 30% инвестици в ДЦК всъщност
до голяма степен успокои и намали опасенията, че голяма част от активите на фонда ще бъдат използвани за емитиране
на такива ДЦК.
Председателят на Българската стопанска камара Божидар Данев припомни, че основният мотив за промените по
отношение на Сребърния фонд е ниската доходност. Той обаче изтъкна, че председател на управителния съвет е самият
Данков и според Данев именно той е виновен за тази ниска доходност.
Социалните партньори дадоха днес и принципното си одобрение на идеята да има обща формула, по която банките да
формират лихвите си.
ВТV
√ Държавата с нова позиция за парите от Сребърния фонд
http://btvnews.bg/bulgaria/drzhavata-s-nova-pozitsiya-za-parite-ot-srebrniya-fond.html
Да бъде отложено включването на Сребърния фонд в пенсионната система, обсъдиха правителството, синдикати и
работодатели. Вместо от 2018-а, парите от фонда ще започнат да отиват за пенсии 10 години по-късно - от 2028 година.
Промяната се налага заради увеличаването на пенсионната възраст, обясниха от синдикатите. Все още няма
окончателно решение.
Участниците в Националния съвет за тристранно сътрудничество останаха на различни позиции по въпроса как да могат
да се инвестират парите от Сребърния фонд.
Финансовото министерство преосмисли позицията си по въпроса с активите. Симеон Дянков и компания намаляват от 70
на 30 процента частта от парите на фонда, които ще могат да се инвестират в държавни ценни книжа. Този лимит ще
расте всяка година постепенно и ще достигне 70% през 2016 г.
Експертите обаче изказаха критиките си към идеята на Дянков значителна част от капитала на фонда за гарантиране на
пенсионната система да бъде изтеглен за други цели. В момента активите му са на депозит в БНБ и по данни на
финансовото министерство всяка година инфлацията изяжда по 40 млн. лв. от него.

Въпреки новата позиция на министерството, част от социалните партньори останаха скептични за предлаганите
промени.
Лидерът на КТ „Подкрепа” Константин Тренчев обяви, че заедно с колегите си от КНСБ са поискали разширяване на броя
на участниците в УС на Сребърния фонд.
„Държавата доминира изключително много. Ако искат да поемаме отговорности, трябва участието да бъде
трипартидно”, каза Тренчев.
Според икономисти пък изтеглянето на парите от фонда ще доведе до срив в рейтинга на България.
Председателят на УС на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев каза след края на заседанието, че „като
цяло Тристранката подкрепя промените в закона за Сребърния фонд”. Той допълни, че мнението на синдикатите за
изграждането на трипартийния принцип на управление също е взето под внимание.
"Не става дума за това да се изхарчат пари, а да се инвестират пари в по-сигурни инструменти от разрешените в
момента", обяви Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал.
Пламен Димитров от КНСБ също каза, че има съгласие за това, че управлението на фонда до момента не е било добро.
Синдикатите подкрепят предложенията за промени,
но поставят условия - парите от фонда да останат в българската икономика, както и имитирането на специални
държавни ценни книжа, които да могат да придобиват само Сребърният фонд и частните пенсионни фондове.
Пръв за възможността да се посегне на парите от фонда, гарантиращи сигурността на пенсионната система, заговори
премиерът Бойко Борисов. Преди десетина дни той заяви пред bTV, че се обмисляприбягването до крайната мярка
заради лошата фискална политика на предходното правителство, завещало огромни дългове на наследниците му.
Тогава министър-председателят увери, че няма да се взимат повече от 20% от средствата от фонда.
Нова телевизия
√ Участие на Васил Велев в предаването Часът на Милен Цветков
http://play.novatv.bg/play/268694/
√ Социалните партньори обсъждат инвестирането на парите за пенсии
http://novatv.bg/news/view/2012/03/22/28305/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8
2%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%8A%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%9E%D0%91%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%90-/
Работодателските организации у нас застанаха на различни позиции по въпроса как да бъдат влагани средствата от
Сребърния фонд, който гарантира държавните пенсии. Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъжда
идеята на финансовия министър Симеон Дянков 30 на сто от средствата във фонда да бъдат вложени в държавни ценни
книжа. Според Дянков, с печалбата могат да се покрият плащанията на страната ни по външния дълг през януари
догодина.
Парите в Сребърния фонд гарантират пенсионната система. В момента законът забранява инвестиции в български ценни
книжа. Притесненията на Българската стопанска камара са, че една такава стъпка ще намали валутния резерв, ще падне
кредитният рейтинг на страната, ще се оскъпи ресурсът, с който се финансира икономиката и ще има натиск върху
доходите и работните места.
От Асоциацията на индустриалния капитал приемат предложението на Дянков. "Подкрепа" обаче смятат, че
въпросителните около изразходването на Сребърния фонд все още са много. КНСБ пък не са съгласни с тези пари да се
извършват плащания по външния дълг.
Според социалния министър Тотю Младенов Търговският закон трябва да позволи на работниците да искат
несъстоятелност на некоректен работодател. А при фалит на фирма неизплатените заплати на работниците да са с
приоритет.
ТВ 7
√ Бъдещето на Сребърния фонд
http://tv7.bg/news/bulgaria/7212032.html
Симеон Дянков ще търси алтернатива за погасяване на външния дълг
1/3 от парите на Сребърния фонд още тази година ще се инвестират в Държавни ценни книжа. Финансовият министър
Симеон Дянков се отказа от идеята си наведнъж да се рискуват 70 на 100 от парите на фонда. Социалните партньори са
получили уверения, че с парите за пенсии няма да се погасява външния дълг.
Натрупаната сума в Сребърния фонд към момента е 1,7 млрд. лв. Те са на депозит в БНБ на ниска лихва и не носят
никаква доходност. Социалните партньори бяха единодушни, че досега фондът не се е ръководил ефективно и поискаха
по-голямо участие в управлението му.
Въпреки противоречията между различните работодатели относно риска, ако се посегне на част от парите, накрая
всички заговориха на един език. Единствено синдикатите от "Подкрепа" останаха песимисти за бъдещето на Сребърния
фонд, а от КНСБ поискаха по-големи гаранции.

От 2013 г. в продължение на 4 години ще се вземат по още 10% от парите на Сребърния фонд и ще се инвестират в
държавни ценни книжа. Така вместо през 2018 г. реално фондът ще започне да изплаща пенсии чак през 2028 г. или
2029 г. За да успокои синдикатите, министър Дянков е заявил, че търси външно финансиране, за да осигурят пари за
падежа по външния дълг през януари догодина.
bbt.tv
√ Отлагат плащането на пенсии от сребърния фонд с 10 години
http://www.bbt.tv/news/14333_otlagat_plashtaneto_na_pensii__ot_srebarniia_fond_s_10_godini/
Отлагат плащането на пенсии със средства от сребърния фонд с 10 години. Така вместо през 2018 свежи пари в
пенсионната система ще се влеят най-рано през 2028 година. Кабинетът готви промени и в закона за сребърния фонд.
Те ще позволят на държавата да инвестира 30% от спестените пари в ценни книжа.
Заради пенсионната реформа и предстоящия ремонт на закона плащането на пенсии от сребърния фонд може да се
забави.
Пламен Димитров – президент на КНСБ
- Демографския удар се измести от 2018- 2025 в 2028- 2029 . Така че нашето предложение беше и то се възприе - да се
мисли за удължаване поне 10 години на крайния срок тоест до когато не може да се пипат парите от фонда
Така, ако парите във фонда се инвестират правилно, доходността им ще се увеличи. В сребърния фонд са събрани над 1
милиард лева. Парите са на депозит в Българската народна банка. Инфлацията изяжда по 40 милиона всяка година.
Затова финансовото министерство предлага до края на 2012-та 30% от активите на фонда да се инвестират в държавни
ценни книжа, като всяка следваща година процентът ще се увеличава с 10. Така през 2016 70% от парите ще се
инвестират в държавни ценни книжа. От българската стопанска камара са против идеите на правителството
Божидар Данев – изпълнителен председател на БСК
- Има определен риск ако се изтеглят тези пари
Има опасност кредитният ни рейтинг да се намали, а това може да вдигне лихвите, допълни Данев. От Асоциацията на
индустриалния капитал смятат, че промените ще подобрят управлението на активите във фонда
Васил Велев – председател на АИКБ
- Не става дума за това да се похарчат пари, става дума за това да се инвестират пари в по-сигурни инструменти от тези
които до момента закона позволява
Социалните партньори не са съгласни с идеята на правителството да плаща външен дълг с пари от сребърния фонд.
Синдикати и работодатели поискаха повече правомощия в управителния му съвет.
Константин Тренчев – президент на КТ „Подкрепа“
- Държавата изключително много доминира. Тоест ние сме там като 5 -ти храст. Дали ни има или ни няма общо взето
без значение
Според бизнеса и профсъюзите в последните години държавата не е управлявала добре парите в сребърния фонд.
nbtv.bg
√ Тристранният съвет прие Сребърния фонд да се използва най-рано през 2028 г.
http://nbtv.bg/?page=news-details&instanceID=24684&type=6
Парите от Сребърния фонд да могат да се използват за плащане на пенсии най-рано през 2028 г., вместо от 2018 г., както
сега е записано в закона, около това предложение се обединиха социалните партньори по време на заседанието на
тристранния съвет. До 30 процента от парите във фонда могат да бъдат инвестирани тази година в ДЦК, като те се
увеличават всяка година с 10 на сто, докато стигнат до 70 на сто през 2016 година.
Ние заявихме ,че няма да подкрепим тези идеи , ако нямаме гаранции,че парите няма да останат в българската
икономика, категоричен е президента на КНСБ Пламен Димитров.
Безпорно ,че законът не е добър , безпорно е че законът трябва да се пипне и осъвършенства, каза председателят на КТ
„Подкрепа“ Константин Тренчев и добави че синдикатите са направили предложение за разширяване броя на
участниците.
Председателят на индустриалният капитал Васил Велев каза ,че с предлаганите промени се цели един много поконсервативен и безрисков профил на Сребърният фонд.
Министър Дянков не излезе да коментира резултатите сред срещата на Тристранният съвет, но тази сутрин стана ясно, че
финансовото министерство коригира предложението си за промяна в управлението на парите от фонда за подпомагане
на държавната пенсионна система, извън Сребърният фонд, и вместо до 70% от средствата му да се инвестират в
държавни ценни книжа, предлага максималният размер да е до 30%.
Агенция Фокус
√ Васил Велев: Сребърният фонд е единственият в света, който има забрана да инвестира в собствената си държава
http://www.focus-news.net/?id=n1634749
Сребърният фонд е единственият в света, който има забрана да инвестира в собствената си държава. Това заяви в
предаването „Това е България” на Радио „Фокус” председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България
Васил Велев по повод обсъжданата днес идея на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество до 30%
от средствата във фонда да се инвестират в държавни ценни книжа. По думите му, нито един лев от него не може да се

инвестира в България – нито в банки, нито в акции, нито в държавни или общински ценни книжа.
„Не става дума за идея на финансовия министър Симеон Дянков, а за една от антикризисните мерки, одобрени от
Съвета за тристранно сътрудничество през 2010 година. Оттогава се работи по промени в закона, но сега упреците са
защото толкова бавно стигна проектът до съгласувателна процедура и до съвета”, обясни Велев.
Той посочи, че работодателите подкрепят възможността за инвестиции в ДЦК, защото в момента действащият закон от
една страна има твърде агресивен портфейл, а от друга страна не дава никаква възможност средствата да се използват с
цел повишаване на доходността.
„Ако положението се запази, парите във фонда ще продължат да се обезценяват”, заяви Васил Велев.
Радио Фокус
√ Васил Велев: Сребърният фонд е единственият света, който има забрана да инвестира в собствената си държава
http://www.focus-radio.net/?action=news&id=566275
Сребърният фонд е единственият света, който има забрана да инвестира в собствената си държава. Това заяви в
предаването „Това е България” на Радио „Фокус” председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България
Васил Велев по повод обсъжданата днес идея на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество до 30%
от средствата във фонда да се инвестират в държавни ценни книжа. По думите му нито един лев от него не може да се
инвестира в България – нито в банки, нито в акции, нито в държавни или общински ценни книжа.
„Не става дума за идея на финансовия министър Симеон Дянков, а за една от антикризисните мерки, одобрени то
Съвета за тристранно сътрудничество през 2010 година. Оттогава се работи по промени в закона, но сега упреците са
защото толкова бавно стигна проекта до съгласувателна процедура и до съвета”, обясни Велев.
Той посочи, че работодателите подкрепят възможността за инвестиции в ДЦК, защото
в момента действащия закон от една страна има твърде агресивен портфейл, а от друга страна не дава никаква
възможност средствата да се използват с цел повишаване на доходността.
„Ако положението се запази, парите във фонда ще продължат да се обезценяват”, заяви Васил Велев.
Българско национално радио
√ Сребърният фонд ще започне да плаща пенсии през 2028 година
http://bnr.bg/sites/horizont/Politics/Bulgaria/Pages/srebyren_fon2203.aspx
Сребърният фонд ще започне да плаща пенсии през 2028 година, а не през 2018-а, каквото беше първоначалното
намерение. Това съобщи лидерът на КНСБ Пламен Димитров след заседанието на Националния тристранен съвет:
Законът казва, че 2018 година може да бъде ползван, но предвид някои промени, демографският удар се мести в
2028-2029 г. Това ще направи възможно инвестициите от Фонда, независимо къде, да бъдат по-дълги и с по-голяма
доходност.
Социалните партньори принципно одобряват новото предложение на държавата до 30 процента от активите на
Сребърния фонд да бъдат инвестирани през тази година в държавни ценни книжа, като във всяка следваща година
процентът ще расте с по 10 до достигане на 70 на сто от парите. Държавата ще емитира специални емисии, които да се
купуват от Сребърния фонд и частните пенсионни дружества - това е обяснил финансовият министър Симеон Дянков.
От КНСБ харесват държавните ценни книжа, но не смятат, че с тази операция трябва да се финансира външният дълг.
Пламен Димитров заяви:
Няма да подкрепим тези промени, ако нямаме гаранции, че парите няма да останат в българската икономика.
Това обсъждат социалните партньори в рамките на Националния тристранен съвет. Работодателите са на противоречиви
позиции по въпроса. Българската стопанска камара отхвърля идеята, а Асоциацията на индустриалния капитал я
подкрепя. Синдикатите пък са против Сребърния фонд да се харчи за държавни ценни книжа, за да се покриват
плащания по външния дълг.
От Българската стопанска камара не приемат идеята с пари от Сребърния фонд да се купуват държавни ценни
книжа. Божидар Данев поясни защо:
Драматичното е, че спадането на средствата във Фонда се наблюдава много сериозно от всички международни
финансови институции. Според нас косвено може би ще доведе до понижаване на кредитния рейтинг, от там до
повишаване на кредитния ресурс, който влиза към България, повишаване евентуално на лихвените проценти към
икономиката и с всички негативни последствия. Значително по-малък е рискът, отколкото първоначалните 70 на
сто към фиска, ако бъде 20 на сто, както каза пък министър-председателят, ще бъде още по малко.
Другата мощна работодателска организация Асоциацията на индустриалния капитал в България подкрепя идеите на
Дянков, заяви Васил Велев:
Това, което беше в първоначалния вариант предложено - до 70 процента от активи на Фонда да могат да се
инвестират в държавни ценни книжа, нашето мнение беше, че този лимит трябва да се намали и всъщност в
последния вариант е 30 % за тази година, който ние подкрепяме. Отпада ограничението за инвестиции в страната.
България е единствената страна със Сребърен фонд, който има забрана да инвестира на местните пазари. Това
нелепо ограничение, ние смятаме категорично, че трябва да отпадне, ние подкрепяме тези промени. Те създават
много по-добри възможности за недопускане на това, което в момента се случва, парите в Сребърния фонд да се
изяждат от инфлацията.
Лидерът на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев също изрази съмнение в бързането сега да се усвояват пари от
Сребърния фонд:

Значи 70 процента, сутринта се изцепи 30 процента близо и сега из един път настъпи някаква много бурна
суматоха, защото трябват пари. Нещо се разбързахме в последно време, след като почти си имал три години.
КНСБ не е против идеята на Дянков, но не и с парите да се плаща външен дълг:
Няма никаква нужда според нас непременно да бъде свързван инвестициите в ДЦК, с което се увеличава
доходността, с емисията и по-скоро нуждата да плащаме външен дълг през януари и по тази гледна точка очевидно
заплащанията по външния дълг трябва непременно България да излезе на външните пазари и това го казват все
повече икономисти и според нас това трябва да стане максимално бързо, коментира Пламен Димитров.
Социалните партньори се съгласиха, че до момента парите не са управлявани ефективно, въпреки че и в сега действащия
закон се позволяват подобни операции.
Вестник Класа
√ Няма да плащаме външен дълг с пари от Сребърния фонд, пускаме еврооблигации
http://www.klassa.bg/news/Read/article/199101_%D0%9D%D1%8F%D0%BC%D0%B0+%D0%B4%D0%B0+%D0%BF%D0%BB%D
0%B0%D1%89%D0%B0%D0%BC%D0%B5+%D0%B2%D1%8A%D0%BD%D1%88%D0%B5%D0%BD+%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D
0%B3+%D1%81+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8+%D0%BE%D1%82+%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%8A%D1%80%
D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%2C+%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B
5+%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
С пари от Фонда за гарантиране на стабилността на пенсионната система, или т.нар. Сребърен фонд, няма да се плаща
външният дълг на страната. Около това се обединиха социалните партньори на заседание вчера. Те приеха идеята на
Министерството на финансите тази година до 30% от парите на фонда да могат да се инвестират в български държавни
ценни книжа (ДЦК), като този дял постепенно ще се увеличава всяка година с 10 на сто, докато стигне до 70 на сто през
2016 г.
"ДЦК са едни от най-сигурните инструменти за инвестиции и доходността им е по-голяма от това парите да стоят в БНБ,
но няма никаква нужда непременно инвестициите в ДЦК да се свързват с плащанията по външния дълг през януари",
уточни президентът на КНСБ Пламен Димитров след заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество.
"Казваме "да" на известна либерализация, но под условие че парите остават в нашата икономика", добави той. Затова и
най-добрият вариант е за плащането на дълга догодина да се потърси външно финансиране.
По-рано вчера в интервю за БНТ финансовият министър Симеон Дянков заяви, че по-голямата част от дълга, чийто падеж
настъпва през януари 2013 г., ще бъде платена с емисия на еврооблигации, вероятно през лятото. По думите му
причините досега той да се въздържа от излизане на пазарите на еврооблигации са, че България има сравнително лош
опит, визирайки сделката на НДСВ, от която сме загубили над 1 млрд. лв., и заради гръцката криза, която "висеше над ЕС
и увеличаваше лихвите". Ако бяхме излезли на пазарите с 5-7- годишна емисия преди одобряването на гръцката сделка,
щяхме да постигнем лихва от 7,5%, ако излезем сега, лихвата ще е 5,5%. Така че времето за емисия е "между сега и юли",
посочи още Дянков.
Пускането на еврооблигации кореспондира и с предложението на КТ „Подкрепа“. Вчера лидерът й Константин Тренчев
представи идеята до няколко месеца да се потърси външно финансиране, за да се осигурят пари за падежа по дълга
през януари догодина. Преди тристранката той заяви, че е притеснен от тази „много бурна суматоха, защото трябват
пари". „Ние сме силно скептични, защото за времето, за което той (Симеон Дянков - бел. ред.) управлява, прави неща, за
които мисля, че и в Буркина Фасо нямаше да оцелее финансов министър, но някак си тук всичко е възможно, ние сме
една прекрасна държава”, коментира синдикалистът.
На тристранния съвет профсъюзи, работодатели и управляващи подкрепиха идеята на КНСБ парите от фонда да могат да
се използват за плащане на пенсии не от 2018 г., както досега бе записано, а най-рано през 2028 или 2029 г. Пламен
Димитров мотивира предложението с вдигането на пенсионната възраст, с което „демографският удар" ще се измести от
2018 г. към 2028-2029 година. „Това ще направи възможно инвестициите, независимо къде, да бъдат по-дълги, а оттам с
по-голяма доходност", коментира Димитров. От 70% на 30% пък ще бъде намален лимитът за инвестиции на средства от
фонда в акции на чужди компании.
Друго, за което бе постигнат консенсус, е участието на държавата и на синдикатите и работодателите в управлението на
фонда по равно. Сега бизнесът и профсъюзите имат само по 1 представител в ръководството срещу 4 на държавата.
„Безспорно е, че законът не е добър, трябва да се пипне, да се усъвършенства. Поискахме разширяване на броя на
участниците, тъй като държавата изключително доминира, тоест ние сме там като пети храст. Всички сме съгласни, че те
могат да се управляват по-активно, въпросът е как, защото не е единствен начинът ДЦК, има и други механизми.
Повдигна се въпросът и за отговорност на хората, които са били в управата и които е можело да имат една по-активна и
креативна позиция, но явно са си пипали ушите", коментира на излизане от Министерския съвет Тренчев.
Работодателите в лицето на БСК също омекнаха в позициите си по изложените идеи. Преди тристранката те се обявиха
против толкова голям процент инвестиции в ДЦК. Изпълнителният председател на БСК Божидар Данев дори определи
ситуацията като косвена национализация на парите, тъй като „националната банка е играла с тези пари, спечелила е
немалко средства, които са преведени в бюджета, вместо да се върнат във фонда“. По думите му за три години БНБ е
внесла 900 милиона лева в хазната, като част от тези пари са на Сребърния фонд. Той дори обвини за ниската доходност,
която досега са носили средствата, самия финансов министър като председател на Управителния съвет на фонда. От БСК
предупредиха, че инвестирането в ДЦК може да доведе до понижаване на кредитния рейтинг и съответно ще се отрази
на цената на кредитния ресурс, който влиза у нас, и на лихвените проценти към икономиката.
Идеите на Министерството на финансите срещнаха подкрепата на другата голяма работодателска организация Асоциацията на индустриалния капитал. И преди, и след заседанието те останаха „за“ тази година до 30% от активите на

фонда да се инвестират в държавни ценни книжа. "България е единствената страна със Сребърен фонд, който има
забрана да инвестира в местни финансови инструменти. Няма друг такъв случай - нито в ЕС, нито в света. Ние считаме, че
това нелепо ограничение трябва категорично да отпадне и по този начин ще се създадат повече възможности
българските пари да работят и за българската индустрия", коментира Васил Велев от АИКБ.
Социалните партньори са дали принципното си одобрение на идеята да се формира обща формула, по която банките да
формират лихвите.
Вестник Стандарт
√ Пипат Сребърния фонд за пенсии през 2028 г.
http://www.standartnews.com/balgariya-obshtestvo/pipat_srebarniya_fond_za_pensii_prez_2028_g-141001.html
Парите от Сребърния фонд ще могат да се използват за плащане на пенсии през 2028 или 2029 година. Около това
становище са се обединили социалните партньори по време на заседанието на съвета за тристранно сътрудничество.
Решението е взето заради промените в демографията на страната и осигуряването на възможност за по-добра
доходност на парите във фонда, обясни лидерът на КНСБ Пламен Димитров. Според сегашното законодателство парите
могат да се използват за плащане на пенсии най-рано през 2018 година.
До 30 на сто от Сребърния фонд ще може да се инвестира в български държавни ценни книжа. Това съобщи по-рано
пред медиите председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев, който взе участие в тристранния
съвет.
В първоначалната идея за промени в закона беше записано, че до 70 процента от Фонда ще могат да се инвестират в
български държавни ценни книжа.
По-голямата част от социалните партньори не подкрепят предложените промени в Закона за Сребърния фонд от
вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков.
Лидерът на КНСБ Пламен Димитров изрази съгласие с инвестицията в държавни ценни книжа, като изтъкна, че трябва да
бъде лимитирано и посочи „разумен процент" от 30-40 на сто с условието средствата да останат в българската
икономика.
По думите на Васил Велев България е единствената страна със Сребърен фонд, който има забрана да се инвестира на
местните пазари, в местни финансови инструменти.
Списание Мениджър
√ Тристранката реши: до 30% от сребърния фонд може да се инвестират в български ДЦК
http://www.manager.bg/news/tristrankata-reshi-do-30-ot-srebarniya-fond-mozhe-da-se-investirat-v-balgarski-dtsk
До 30 на сто от Сребърния фонд ще може да се инвестира в български държавни ценни книжа. Това съобщи на излизане
от тристранката Васил Велев, който е председател на асоциацията на индустриалния капитал. В първоначалната идея за
промени в закона беше записано, че до 70 процента от Фонда ще могат да се инвестират в български държавни ценни
книжа.
Преди началото на заседанието по-голямата част от социалните партньори не изразиха подкрепа за предложените
промени в Закона за Сребърния фонд от вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков.
„Ние сме силно скептични, защото за времето, за което той управлява, прави неща, за които аз лично мисля, че и в
Буркина Фасо нямаше да оцелее финансов министър, но някак си тук всичко е възможно, ние сме една прекрасна
държава”, заяви президентът на КТ „Подкрепа” Константин Тренчев, коментирайки предложенията на финансовия
министър Симеон Дянков, предаде "Дарик.
По думите на Божидар Данев от БСК основният мотив на Министерството на финансите за пренасочване на част от
средствата от така наречения Сребърен фонд за покупка на държавни ценни книжа е ниската доходност. Той обаче
изтъкна, че председател на управителния съвет е самият Данков и според него Дянков е виновен за тази ниска
доходност. Данев допълни, че тези средства също по решение на Дянков, министъра на труда и социалната политика
Тотю Младенов, който е зам.-председател, зам.-министъра на финансите Боряна Пенчева и още двама зам.-министри са
депозирани в националната банка. „Националната банка е играла с тези пари, спечелила е не малко средства, които са
преведени в бюджета, вместо да се върнат във фонда. Тоест ние имаме национализация на дохода на фонда косвена”,
коментира Божидар Данев.
Според лидера на КНСБ Пламен Димитров инвестицията в държавни ценни книги трябва да бъде лимитирано до
процент, който е разумен - между 30 и 40 на сто, максимум до 50% с изричното условие обаче тези средства да останат в
българската икономика.
По думите на председателя на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев България е единствената страна със
Сребърен фонд, който има забрана да се инвестира на местните пазари, в местни финансови инструменти. Той изтъкна,
че няма друг такъв случай в Европейския съюз или в света.
По рано днес финансовият министър заяви в интервю за БНТ, че предлага 30% от активите на Сребърния фонд да бъдат
вложени в държавни ценни книжа. Повече подробности какво каза Дянков вижте тук.

Вестник Капитал Daily
√ Отлагат се плащанията на сребърния фонд към пенсионната система
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/03/22/1793118_otlagat_se_plashtaniiata_na_sreburniia_fond_kum
/
Сребърният фонд ще започне да превежда средства към пенсионната система не през 2018 г., а през 2028 г. Това съобщи
президентът на КНСБ Пламен Димитров, който участва на заседанието на Националния съвет за тристранно
сътрудничество. Димитров поясни, че предложението е направено от КНСБ и е било прието от финансовия министър
Симеон Дянков по време на срещата. Причината за отлагането с десет години е, че при новите демографски прогнози се
очаква пенсионната система да бъде изложена на шок по-късно от досегашните планове.
На заседанието се обсъдиха предложенията за промени в закона за Сребърния фонд, които да позволят средствата в
него да бъдат управлявани по-активно.
Синдикалните организации са поискали и твърдят, че министър Дянков се е съгласил с тях в управлението на Сребърния
фонд да бъдат включени и социалните партньори с право на глас в управителния съвет.
Като цяло Националният съвет за тристранно сътрудничество подкрепи промените в закона за Сребърния фонд, заяви
след заседанието на "тристранката" Васил Велев, председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ).
Той съобщи, че на срещата са били направени редица препоръки по отношение на формирането на управлението на
фонда, като едно от тях е управителният съвет да бъде изграден на трипартиен принцип от типа на Надзорния съвет на
НОИ. Повечето от членовете на "тристранката" са изказали мнения, че промените в закона за Сребърния фонд даже са
закъснели.
Велев посочи, че ограничението до 30 процента за инвестиции в държавни ценни книжа е намалило опасенията, че
голяма част от активите от фонда ще бъдат използвани за имитиране на ценни книжа. Не е въпросът да се похарчат
пари, а да се инвестират в по-сигурни инструменти от тези, които до момента законът позволява. Лимитът от 70
процента от активите във фонда да се инвестират в акции, както е според сега действащия закон, се намалява до 30%. И
обратно, увеличават се лимитите при инвестициите в облигации, съобщи Велев.
Според председателя на АИКБ доскоро средствата от Сребърния фонд са били в безлихвени сметки, сега са на депозити,
но разликата в доходността е много малка. Промените предвиждат възможност фондът да създаде портфейли, които да
бъдат управлявани от професионални инвеститори, отбеляза Велев.
Преди заседанието на "тристранката" председателят на Българската стопанска камара (БСК) Божидар Данев коментира,
че вицепремиерът Симеон Дянков като председател на управителния съвет на фонда е виновен за ниската доходност.
Според Данев не малко средства от фонда са преведени в държавния бюджет, вместо бъдат върнати, тоест има косвена
национализация на дохода на фонда. За три години БНБ е внесла 900 млн. лв. в бюджета, като част от тези пари са на
Сребърния фонд. Основният риск от намаляването на парите от фонда е понижаването на кредитния рейтинг и
повишаването на лихвения процент, смята Данев.
√ Държавата ще тегли нов външен заем до юли
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/03/22/1793653_durjavata_shte_tegli_nov_vunshen_zaem_do_juli/
За първи път от десет години насам България ще търси заем от международните пазари, за да рефинансира
падежиращите в началото на 2013 г. облигации за над 800 млн. евро. Това стана ясно от изказване на финансовия
министър Симеон Дянков в сутрешния блок на националната телевизия и от вчерашното заседание на Националния
съвет за тристранно сътрудничество (НСТС).
Предишната идея Сребърният фонд да може да купува държавни ценни книжа и така да финансира дълговите операции
също остава. Сегашното му управление обаче е лошо и трябва да се промени, а новите правила ще се съгласуват и със
стратегията за управление на държавния дълг.
Бързо, смело, лесно
Вицепремиерът обяви, че до лятото България ще е изтеглила нов външен дълг, но той няма да покрие напълно
падежиращите облигации и плащането им ще се допълни и с други източници. Времето за излизане на пазара е между
сега и юли месец, каза Дянков, като добави, че това е "много бърза, много лесна сделка". "За три седмици може да
стане", заяви той. След като се вземе решение на Министерския съвет, следва техническа работа по подготовка на
емисията, която ще продължи до края на май или началото на юни.
Министърът не даде подробности за новите облигации, но в предишни изказвания загатна, че емисията може да е 5или 7-годишна, защото в този диапазон спредовете за България са най-изгодни.
Час по-късно в Министерския съвет започна заседанието на тристранката, където синдикати и работодателски
организации разкритикуваха досегашното управление на Сребърния фонд и поискаха спешно да се променят начините,
по който функционира.
Разделени в подробностите
Социалните партньори насочиха критиката си към управителния съвет на фонда и към финансовия министър, който е
негов председател, а не към оперативното управление на парите, което е поверено на Българската народна банка. Те
обаче се разединиха в многобройните си искания, едно от които (на КНСБ) беше правителството на практика да
провежда монетарна политика и да облекчава кредитирането чрез фонда и Българската банка за развитие.
"Искаме гаранции, че парите ще останат в българската икономика. Искаме специални аукциони, на които да играят само
Сребърният фонд и частните пенсионни фондове. Да не забравяме, че там има 4 млрд. лв., които не се инвестират в
български държавни ценни книжа, тъй като ги няма и се инвестират в други по-рискови такива. Само при такова условие

и намерение на правителството да стимулира Българската банка за развитие като държавна банка да играе на тези
аукциони също за да може да гарантира акумулирания ресурс в нея и оттам може да дава добри и сравнително поевтини кредити към малкия и средния бизнес... ние вървим към една подкрепа", каза президентът на синдиката Пламен
Димитров.
Той също поиска Сребърният фонд да не превежда трансфери към пенсионната система поне до 2028 г., защото при
демографските прогнози тя можела да устои на натиска дотогава и без неговите средства. В сегашния закон се
предвижда фондът да започне с отчисленията към държавното обществено осигуряване още от 2018 г. Пламен
Димитров заяви, че идеята му е била приета от финансовия министър.
Българската стопанска камара пък се обяви твърдо против влагане на средствата във фонда в държавни ценни книжа и
рефинансиране на външния дълг с резервите на пенсионната система.
"Единствено се разбрахме, че трябва сегашният модел на управление да се промени. Какви ще са промените още не е
решено. Ние сме против фондът да купува български държавни ценни книжа, както се предлага в момента.
Международните пазари в момента имат ликвидност и могат да осигурят финансиране на нова емисия, с която да си
решим проблема. Абсолютно погрешно ще е Сребърният фонд да купува държавни ценни книжа и така да рефинансира
плащанията към външни кредитори", каза пред "Капитал Daily" нейният изпълнителен председател Божидар Данев.
Върху няколко стола
Симеон Дянков напусна заседанието, без да прави изявления, а по-късно от пресцентъра на министерството заявиха, че
всички предложения тепърва ще се обсъждат, но по нито едно няма крайно одобрение и ангажимент да се реализира.
По отношение на критиките за досегашното управление на фонда коментарът бе: "Работодателските и синдикалните
организации също са представени в управителния съвет на фонда."
Във всичките си публични изяви по темата финансовият министър Дянков коментира, че управлението на Сребърния
фонд го обрича на ниска доходност, която при отчитане на инфлацията дори се оказва отрицателна. Така министърът
аргументира и предложението си той да влага средства в български държавни ценни книжа. Те носят по-висока
доходност от депозирането му в БНБ, а освен това подобна операция ще помогне на държавата да плати и част от
външния си дълг.
На вчерашното заседание на тристранката обаче финансовият министър препотвърди намерението си, заявено в
интервю за "Капитал", да намали първоначалния лимит на фонда за инвестиции в държавни ценни книжа. През тази
година той ще може да вложи само 30% от средствата си в български правителствени облигации, а всяка следваща
година този лимит ще се увеличава, докато стигне 70% през 2016 г.
novinite.bg
√ Дянков инвестира 30% от Сребърния фонд вместо 70%
http://novinite.bg/articles/8568/Dyankov-investira-30-ot-Srebarniya-fond-vmesto-70
Само 30% от парите на Сребърния фонд ще могат да се инвестират в държавни ценни книжа.
Преди заседанието на Съвета за тристранно сътрудничество в четвъртък финансовият министър Симеон Дянков обяви
промяната в досегашната идея на оглавяваното от него ведомство 70% от парите наСребърния фонд да могат да се
инвестират, предаде bTV.
Преди дни водещи икономически експерти изразиха критиките си към идеята на Дянков значителна част от капитала на
фонда за гарантиране на пенсионната система да бъде изтеглен за други цели.
Георги Ангелов от „Отворено общество“ заяви, че ако България посегне на Сребърния фонд, има опасност да остане
държавата с най-малък фискален резерв в Европа.
Николай Василев пък предвиди „гръцки сценарий“ за българските пенсионери.
В момента активите на Сребърния фонд са на депозит в БНБ и по данни на финансовото министерство всяка година
инфлацията изяжда по 40 млн. лв. от него.
Въпреки новата позиция на министерството част от социалните партньори останаха скептични за предлаганите промени.
Лидерът на КТ „Подкрепа“ Константин Тренчев обяви, че заедно с колегите си от КНСБ са поискали разширяване на броя
на участниците в УС на Сребърния фонд.
„Държавата доминира изключително много. Ако искат да поемаме отговорности, трябва участието да бъде
трипартитно“, каза Тренчев.
Според икономисти пък изтеглянето на парите от фонда ще доведе до срив в рейтинга на България.
Председателят на УС на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев каза след края на заседанието, че „като
цяло Тристранката подкрепя промените в закона за Сребърния фонд“. Той допълни, че мнението на синдикатите за
изграждането на трипартитния принцип на управление също е взето под внимание.
news.expert.bg
√ Ще има цялостна промяна в управлението на Сребърния фонд
http://news.expert.bg/n381572
Стигнахме до консенсус, че Законът за Сребърния фонд трябва да бъде променен.
Това заяви изпълнителният председател на Българската стопанска камара Божидар Данев, след като напусна
заседанието на НСТС, предаде репортер на БГНЕС.
Това, до което всички стигнахме е, че този фонд не е управляван достатъчно добре досега. Констатирахме, че
Управителният съвет не си е вършил добре работата и средствата във фонда нямат добра доходоносност, каза още той.

Говорим дори за цялостна промяна в управлението на фонда, обясни председателят на БСК. Обсъжда се Управителният
съвет на фонда да се разшири по подобие на Надзорния съвет на НОИ и социалните партньори да са 50 % от всички
участници в управлението на Сребърния фонд.
До 30 процента от парите във фонда ще могат да бъдат инвестирани тази година в ДЦК, като те се увеличават всяка
година с 10 на сто, докато стигнат до 70 на сто през 2016 година, обясни лидерът на КНСБ Пламен Димитров след
Tристранката, предаде БГНЕС.
Ние няма да подкрепим промените, ако нямаме гаранции, че тези средства ще останат в българската икономика и
затова искаме специални аукциони и ДЦК, на които да могат да играят само Сребърният фонд и частните пенсионни
фондове.
От синдиката са предложили и получили съгласие, както от министъра на финансите, така и от другите си колеги в
Tристранката, че трябва да бъде удължен хоризонтът на използване на фонда, тъй се очаква да има "демографски удар"
към 2028 - 2029 - година.
Предложението ни е да се мисли за удължаване с поне десет години на крайния срок, до който не могат да се пипат
парите от фонда. Това ще направи възможно инвестициите от фонда, независимо къде да бъдат по-дълги, а оттам с поголяма доходност, коментира Димитров.
Сега действащият закон позволява 70% от активите на фонда да се инвестират в акции, а с промените този лимит ще се
намали до 30% и се увеличават лимитите за по-надеждните инструменти като облигациите, заяви от своя страна след
заседанието председателят на АИКБ Васил Велев.
Пламен Димитров обясни, че социалните партньори са получили уверението на финансовия министър Симеон
Дянков, че средствата от Сребърния фонд няма да бъдат използвани за решаване на проблема с външния дълг.
Той заяви, че целта е да се направи възможно по-добро управлението на фонда", разказа Димитров. Лидерът на КТ
"Подкрепа" Константин Тренчев пък обясни "Симеон Дянков ни увери, че в рамките на няколко месеца държавата може
да излезе на външни пазари".
dnes.bg
√ Сребърният фонд ще плаща пенсии чак през 2028 г.
http://www.dnes.bg/politika/2012/03/22/srebyrniiat-fond-shte-plashta-pensii-chak-prez-2028-g.154660
Парите от Сребърния фонд да могат да се използват за плащане на пенсии най-рано през 2028 или 2029 г., вместо от
2018 г., както сега е записано в закона. Около това предложение са се обединили социалните партньори по време на
заседанието на тристранния съвет, съобщи президентът на КНСБ Пламен Димитров.
Сред условията на КНСБ за подкрепа на промените в закона за фонда е имитирането на специални държавни ценни
книжа, които да могат да придобиват само Сребърния фонд и частните пенсионни фондове.
От КНСБ са поискали гаранции правителството да изпълни една от антикризисните мерки, а именно да потърси решение
на проблема с външния дълг. По този повод вицепремиерът Симеон Дянков е обещал парите от Сребърния фонд да не
бъдат използвани за погасяване на външния дълг на страната.
Работодателските организации застанаха на противоположни позиции по повод на предложените от финансовия
министър Симеон Дянков промени в закона за Сребърния фонд, стана ясно преди заседанието на тристранката.
По-рано днес вицепремиерът обяви, че се предвижда за тази година максималният процент на инвестиции в български
ДЦК на средства от Сребърния фонд да бъде определен на 30%, като през следващите шест години постепенно ще
нарасне до първоначалното предложение на МФ от 70%.
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) подкрепя предложението, а Българската стопанска камара е
против, стана ясно преди началото на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество.
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев заяви, че подкрепя промените в закона за
Сребърния фонд, защото ще се създадат много по-добри възможности за недопускане на парите от Сребърния фонд да
се изяждат от инфлацията. Според Велев всяка година има 40-50 милиона лева загуба от факта, че парите не се
управляват добре.
От организацията одобряват предложението на финансовото министерство до 30 процента от активите на фонда да се
инвестират в държавни ценни книжа. България е единствената страна, в която има забрана да се инвестират средствата
от Сребърния фонд на българските пазари и в местни финансови инструменти, коментира Велев. Според него това
"нелепо" ограничение трябва категорично да отпадне, като средствата се инвестират в държавни ценни книжа, банкови
депозити и акции.
По думите на Велев това ще допринесе за развитието на българската индустрия. Той определи предложените лимити за
инвестиции от 10 процента в акции като минимални.
Изпълнителният председател на Българската стопанска камара /БСК/ Божидар Данев коментира, че вицепремиерът
Симеон Дянков като председател на Управителния съвет на фонда е виновен за ниската доходност на Сребърния фонд.
Според Данев не малко средства от фонда са преведени в държавния бюджет, вместо да бъдат върнати, тоест има
косвена национализация на дохода на фонда. За три години БНБ е внесла 900 милиона лева в бюджета, като част от тези
пари са на Сребърния фонд. Според Данев основният риск от намаляването на парите от фонда е понижаването на
кредитния рейтинг и повишаването на лихвения процент.
Синдикатите принципно приемат предложените промени, но при определени условия. Президентът на КНСБ Пламен
Димитров заяви, че трябва да се разнообрази начинът, по който се инвестират средствата от Сребърния фонд, но при
условие да бъде запазена сигурността на тези средства.

Според Димитров инвестициите в държавни ценни книжа, трябва да бъдат ограничени до 30-40 процента, максимум до
50 процента, при условие че тези средства останат в българската икономика. Това означава с тях да не се плащат
никакви външни дългове и задължения, каза Димитров. По думите му ценните книжа са едни от най-сигурните
инструменти за инвестиции, тяхната доходност е по-голяма, отколкото депозирането им в БНБ.
За плащанията на външния дълг България трябва непременно да излезе на външните пазари, като това стане
максимално бързо, отбеляза президентът на КНСБ. От синдиката биха подкрепили промените в закона за Сребърния
фонд, ако парите от него се инвестират в мерки за преодоляване на младежката безработица например.
В коментар по темата президентът на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев каза пред журналисти, че е притеснен от
настъпилата суматоха около Сребърния фонд и от това, че вицепремиерът Симеон Дянков постоянно променя позицията
си. Според Тренчев на министъра на финансите са му нужни пари, което е и основната причина за предложенията за
промени в закона за фонда.
www.vesti.bg
√ Тристранката подкрепя Дянков за Сребърния фонд
http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=4666911&play=1
Още през тази година Сребърният фонд, чиято цел е да гарантира стабилността на пенсионната система, ще може да
инвестира 30% от средствата си в държавни облигации.
За това са се споразумели социалните партньори на днешното заседание на Националният съвет за тристранно
сътрудничество (НСТС).
Този праг ще се вдига всяка година, докато не стигне 70% през 2016 г., е решено принципно от тристранката,
предаде Агенция "Фокус".
По-рано днес финансовият министър и вицепремиер Симеон Дянков заяви, че е коригирал предложението си, което
първоначално беше за инвестиране на до 70% от фонда, на 30%. Все пак тристранката одобри първият вариант,
предложен от министъра.
Както е записано сега в закона за него, споразяха се участниците в националния съвет.
Предложението за това е на КНСБ, като идеята е инвестициите му да са по-дългосрочни.
Лимитът от 70% от активите във фонда да се инвестират в акции, както е според сега действащия закон, ще се намали до
30%.
Като цяло тристранния съвет подкрепи промените в закона за Сребърния фонд, заяви пред журналисти след
заседанието Васил Велев - председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ).
Той съобщи, че на срещата са били направени редица препоръки по отношение на формирането на управлението на
фонда, като едно от тях е Управителният съвет да бъде изграден на трипартиен принцип от типа на Надзорния съвет на
НОИ.
Повечето от членовете на "тристранката" са изказали мнения, че промените в закона за Сребърния фонд даже са
закъснели.
Велев посочи, че ограничението до 30% за инвестиции в държавни ценни книжа е намалило опасенията, че голяма част
от активите от фонда ще бъдат използвани за емитиране на ценни книжа.
Председателят на Българската стопанска камара (БСК) Божидар Данев коментира пред журналисти, че вицепремиерът
Симеон Дянков като председател на Управителния съвет на фонда е виновен за ниската доходност на Сребърния фонд.
Според Данев не малко средства от фонда са преведени в държавния бюджет, вместо бъдат върнати, тоест има косвена
национализация на дохода на фонда. За три години БНБ е внесла 900 млн. лв. в бюджета, като част от тези пари са на
Сребърния фонд.
По думите му основният риск от намаляването на парите от фонда е понижаването на кредитния рейтинг и
повишаването на лихвения процент.
Трябва да се разнообрази начинът, по който се инвестират средствата от Сребърния фонд, но при едно условие - да бъде
запазена сигурността на тези средства, заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров.
Плащаме дълга с еврооблигации
bnews.bg
√ Плащаме дълга с еврооблигации
http://www.bnews.bg/article-46512
Ограничението, което ще направи Симеон Дянков - до 30% инвестиции в Държавни ценни книжа/ ДКЦ/ на парите от
т.нар Сребърен фонд до голяма степен успокои опасенията на социалните партньори,
че част от активите му ще бъдат използвани и за емитиране на различни финанасови инструменти. Това заяви пред
журналисти Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал след заседание на Тристранката.
До момента законът позволява до 70% от активите на Сребърния фонд да се инвестират в подобни инструменти.
Но той е направен така, че парите от фонда да се държат на депозит в БНБ, доскоро сумите бяха държани по безлихвени
сметки, отскоро са депозитни, но разликата е много малка в доходността, посочи още Велев.
Тристранката като цяло подкрепи промените в Сребърния фонд.
Бяха направени редица препоръки за подобряване управлението на фонда. Той вече ще има Управителен съвет,
изграден на трипартитен принцип по подобие на надзорниците на Националния осигурителен институт, стана ясно днес.

Предвижда се възможността фондът да може да създава протфейли, които се управляват от професионални
инвеститори, но мениджмънтът му се поверява на УС, каквата е практиката в ЕС за тези суверенни фондове, добави още
Велев.
Една от промените е свързана с това, че предстоят сделки с еврооблигации за погасяване на част от външния дълг на
държавата.
Финансовият министър Симеон Дянков уверил участниците, че до няколко месеца можем да намерим средства на
международните пазари.
Както е известно, в началото на 2013 г. държавата трябва да изплати близо 2 млрд. лв. по дълга си.
Българска стопанска камара и КТ “Подкрепа“ заеха противоположна позиция. Лидерът на синдиката Константин Тренчев
посочи, че фондът трябва да се събира на всеки 2 месеца, което не е правено регулярно. Трябва да се разшири броя на
участниците в управлението на фонда, смята още синдикалистът. По думите му те били там като „пети храст„ и затова
подкрепят предложението да има трипартитно управление.
Може би ще има още едно заседание на Тристранката, за да се финализират промените по Закона за Сребърния фонд.
След заседанието стана ясно още, че парите от Сребърния фонд ще могат да се използват за плащане на пенсии найрано през 2028 или 2029 г.
Около това предложение са се обединили социалните партньори, което означава, че се удължава с 10 години забраната
за използване на събраните средства за пенсии.
investor.bg
√ Бизнесът се разедини в позицията си за инвестициите на Сребърния фонд*
http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/biznesyt-se-razedini-v-poziciiata-si-otnosno-investiciite-na-srebyrniiafond,131979/
Работодателските организации застанаха на противоположни позиции по повод на предложените от финансовия
министър Симеон Дянков промени в закона за Сребърния фонд. Синдикатите пък са против парите от фонда да се харчат
за държавни ценни книжа, за да се покриват плащания по външния дълг, съобщи БНР.
По-рано днес вицепремиерът обяви, че се предвижда за тази година максималният процент на инвестиции в български
ДЦК на средства от Сребърния фонд да бъде определен на 30%, като през следващите шест години постепенно ще
нарасне до първоначалното предложение на МФ от 70%.
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) подкрепя предложението, а Българската стопанска камара е
против, стана ясно преди началото на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество.
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев заяви, че подкрепя промените в закона за
Сребърния фонд, защото ще се създадат много по-добри възможности за недопускане на парите от Сребърния фонд да
се изяждат от инфлацията. Според Велев всяка година има 40-50 милиона лева загуба от факта, че парите не се
управляват добре.
От организацията одобряват предложението на финансовото министерство до 30 процента от активите на фонда да се
инвестират в държавни ценни книжа.
България е единствената страна, в която има забрана да се инвестират средствата от Сребърния фонд на българските
пазари и в местни финансови инструменти, коментира Велев. Според него това "нелепо" ограничение трябва
категорично да отпадне, като средствата се инвестират в държавни ценни книжа, банкови депозити и акции.
По думите на Велев това ще допринесе за развитието на българската индустрия. Той определи предложените лимити за
инвестиции от 10 процента в акции като минимални.
Изпълнителният председател на Българската стопанска камара /БСК/ Божидар Данев коментира, че вицепремиерът
Симеон Дянков като председател на Управителния съвет на фонда е виновен за ниската доходност на Сребърния фонд.
Според Данев не малко средства от фонда са преведени в държавния бюджет, вместо да бъдат върнати, тоест има
косвена национализация на дохода на фонда.
За три години БНБ е внесла 900 милиона лева в бюджета, като част от тези пари са на Сребърния фонд. Според Данев
основният риск от намаляването на парите от фонда е понижаването на кредитния рейтинг и повишаването на лихвения
процент.
Синдикатите принципно приемат предложените промени, но при определени условия. Президентът на КНСБ Пламен
Димитров заяви, че трябва да се разнообрази начинът, по който се инвестират средствата от Сребърния фонд, но при
условие да бъде запазена сигурността на тези средства.
Според Димитров инвестициите в държавни ценни книжа трябва да бъдат ограничени до 30-40 процента, максимум до
50 процента, при условие че тези средства останат в българската икономика. Това означава с тях да не се плащат
никакви външни дългове и задължения, каза Димитров. По думите му ценните книжа са едни от най-сигурните
инструменти за инвестиции, тяхната доходност е по-голяма, отколкото депозирането им в БНБ.
За плащанията на външния дълг България трябва непременно да излезе на външните пазари, като това стане
максимално бързо, отбеляза президентът на КНСБ.
От синдиката биха подкрепили промените в закона за Сребърния фонд, ако парите от него се инвестират в мерки за
преодоляване на младежката безработица например.
В коментар по темата президентът на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев каза пред журналисти, че е притеснен от
настъпилата суматоха около Сребърния фонд и от това, че вицепремиерът Симеон Дянков постоянно променя позицията
си. Според Тренчев на министъра на финансите са му нужни пари, което е и основната причина за предложенията за
промени в закона за фонда.

Сред условията на КНСБ за подкрепа на промените в закона за фонда е имитирането на специални държавни ценни
книжа, които да могат да придобиват само Сребърния фонд и частните пенсионни фондове.
От КНСБ са получили съгласие да се удължи с поне десет години крайният срок, след който да могат да се
използват парите от фонда, каза Димитров. Той коментира, че така инвестициите от фонда ще бъдат с по-голяма
доходност. По досегашния закон средствата във фонда могат да се използват до 2018 г.
От КНСБ са поискали гаранции правителството да изпълни една от антикризисните мерки, а именно да потърси решение
на проблема с външния дълг. По този повод вицепремиерът Симеон Дянков е обещал парите от Сребърния фонд да не
бъдат използвани за погасяване на външния дълг на страната.
novo10.com
√ НСТС е подкрепил предложенията за промени в закона за Сребърния фонд
http://novo10.com/novina/nsts-e-podkrepil-predlojeniqta-za-promeni-v-zakona-za-srebyrniq-fond/2560
Като цяло Националния съвет за тристранно сътрудничество /НСТС/ подкрепи промените в закона за Сребърния фонд.
Това заяви пред журналисти след днешното заседание на "тристранката" Васил Велев - председател на УС на
Асоциацията на индустриалния капитал /АИКБ/. Той съобщи, че на срещата са били направени редица препоръки по
отношение на формирането на управлението на фонда, като едно от тях е Управителният съвет да бъде изграден на
трипартиен принцип от типа на Надзорния съвет на НОИ. Повечето от членовете на "тристранката" са изказали мнения,
че промените в закона за Сребърния фонд даже са закъснели. Велев посочи, че ограничението до 30 процента за
инвестиции в държавни ценни книжа е намалило опасенията, че голяма част от активите от фонда ще бъдат използвани
за имитиране на ценни книжа. Не е въпросът да се похарчат пари, а да се инвестират в по-сигурни инструменти от тези,
които до момента законът позволява. Лимитът от 70 процента от активите във фонда да се инвестират в акции, както е
според сега действащия закон, се намалява до 30 процента. И обратно, увеличават се лимитите при инвестициите в
облигации, съобщи Велев. Според председателя на АИКБ доскоро средствата от Сребърния фонд са били в безлихвени
сметки, сега са на депозити, но разликата в доходността е много малка. Промените предвиждат възможност фондът да
създаде портфейли, които да бъдат управлявани от професионални инвеститори, отбеляза Велев.
economynews.bg
√ НСТС:Почти консенсус за Сребърния фонд
http://www.economynews.bg/%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%83%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4news32029.html
Като цяло Националния съвет за тристранно сътрудничество /НСТС/ подкрепи промените в закона за Сребърния фонд.
Това заяви пред журналисти след днешното заседание на "тристранката" Васил Велев - председател на УС на
Асоциацията на индустриалния капитал /АИКБ/.
Той съобщи, че на срещата са били направени редица препоръки по отношение на формирането на управлението на
фонда, като едно от тях е Управителният съвет да бъде изграден на трипартиен
принцип от типа на Надзорния съвет на НОИ. Повечето от членовете на "тристранката" са изказали мнения, че
промените в закона за Сребърния фонд даже са закъснели. Велев посочи, че ограничението до 30 процента за
инвестиции в държавни ценни книжа е намалило опасенията, че голяма част от активите от фонда ще бъдат използвани
за имитиране на ценни книжа. Не е въпросът да се похарчат пари, а да се инвестират в по-сигурни инструменти от тези,
които до момента законът позволява. Лимитът от 70 процента от активите във фонда да се инвестират в акции, както е
според сега действащия закон, се намалява до 30 процента. И обратно, увеличават се лимитите при инвестициите в
облигации, съобщи Велев. Според председателя на АИКБ доскоро средствата от Сребърния фонд са били в безлихвени
сметки, сега са на депозити, но разликата в доходността е много малка. Промените предвиждат възможност фондът да
създаде портфейли, които да бъдат управлявани от професионални инвеститори, отбеляза Велев.източник
fakti.bg
√ До 30% от Сребърния фонд в ДЦК
http://fakti.bg/m/news/34635
Сребърният фонд ще започне да плаща пенсии през 2028 година, а не през 2018-та, каквото беше първоначалното
намерение. Това съобщи лидерът на КНСБ Пламен Димитров след заседанието на националния тристранен съвет.
Социалните партньори принципно одобряват новото предложение на държавата до 30 процента от активите на
Сребърния фонд да бъдат инвестирани през тази година в държавни ценни книжа (ДЦК), като във всяка следваща
година процентът ще расте с по 10 до достигане на 70 на сто от парите. Държавата ще емитира специални емисии, които
да се купуват от сребърния фонд и частните пенсионни дружества - това е обяснил финансовият министър Симеон
Дянков.
Финансовото министерство днес промени позицията си за промяна в управлението на парите от Сребърния фонд. От
ведомството предложиха вместо до 70% от средствата на фонда да се инвестират в държавни ценни книжа,
максималният размер да е до 30%, съобщи по-рано финансовият министър Симеон Дянков.

Той уточни, че експертите на министерството са се вслушали във възраженията на партньорите от тристранката и
икономистите, че заложеният процент е прекалено висок и на практика обезкръвява фискалния резерв, част от който е и
Сребърният фонд.
Работодателите в тристранката, която се провежда днес, са на различни позиции как да се инвестират средствата в
Сребърния фонд, което ще се обсъжда днес.
Българската стопанска камара (БСК) е против намерението да се разширят възможностите за инвестиране на парите,
определени за изплащане на пенсии след 10 години.
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) обаче подкрепя идеите на Дянков. Това заяви председателят
на асоциацията Васил Велев, според когото инвестирането на тези 30% е разумно: "България е единствената страна със
"Сребърен фонд", който има забрана да инвестира на местните пазари. Това нелепо ограничение, ние смятаме
категорично, че трябва да отпадне, ние подкрепяме тези промени. Те създават много по добри възможности за
недопускане на това, което в момента се случва, парите в "Сребърния фонд" да се изяждат от инфлацията."
Лидерът на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев изрази съмнение защо сега се бърза да се усвояват пари от "Сребърния
фонд", след като е имало три години време.
КНСБ от своя страна не са против идеята на Дянков, но не и с парите да се плаща външен дълг, посочи лидерът на
синдиката Пламен Димитров.
livenews.bg
√ Сребърният фонд ще изплаща пенсии чак през 2028 г.
http://www.livenews.bg/Srebarniyat-fond-shte-izplashta-pensii-chak-prez-2028-g.-(obnovyava-se)-29644
Синдикатите обаче не искат да се прибързва с приемането на промените в Закона за Сребърния фонд
Обсъдихме вариант, който се прие от страните в тристранния съвет, пенсии от парите от Сребърния фонд да се изплащат
от 2028 г., а не както е записано в действащия закон - от 2018 г. Това каза председателят на КНСБ Пламен Димитров пред
журналисти на излизане от преговорите, предаде репортер на LiveBiz.
Toй уточни, че през тази година от фонда ще могат да се инвестират 30% в български ДЦК и всяка година процентът ще
се увеличава с нови 10% за да достигне през 2016 г. 70%.
Според председателя на Асоциация на индустриалния капитал в България Васил Велев на излизане от преговорите
постигна принципмно съгласие за промените в Закона за управлението на сребърния фонд. Част от новите правила са, че
30% от парите във фонда ще могат вече да се инвестират в български акции и облигации. Досега такава възможност
нямаше и старият закон позволяваше да се инвестира само в чужбина. Друга приета от тристранката промяна е, че
възможността за инвестиции в акции се намалява до 30%, докато досега лимитът беше 70% за сметка на по-малкото о и
по-рискови акции, по-голяма част от парите във фонда ще се инвестират в по-консервативните финансови инструменти –
облигации.
zonabg.info
√ Връщат старата схема на болничните
http://zonabg.info/Bulgaria.20_0/23610.news/
От догодина първият ден болнични ще е изцяло за сметка на работодателя, а всеки следващ - за сметка на НОИ. Това е
записано в актуализираната програма за реформи на финансовото министерство. В момента в първите три дни от
отпуска по болест работникът получава по 70 на сто от надницата си и то за сметка само на работодателя.
Управляващите са записали и намерението си от догодина пенсиите да се индексират с процента на инфлацията.
Работодатели и синдикати са единни в позицията си, че е крайно време да се върне старото положение при плащането
на болничните. Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал е категоричен, че работодателят няма как да
следи дали болничните са редовни или фалшиви. „Има една така наречена сезонна епидемия по региони, тоест по
време на черешобера например в Кюстендил масово се разболяват по три дни - време, през което работодателят плаща,
а пък мнимите болни си берат черешите. Същото става по време на гроздобера в районите, където има лозя, розобера",
допълни той.
Мярката за 70-те процента покриване на надницата през първите три дни от болничния бе въведена през 2010 г., но бе
удължавана на няколко пъти. Целта й е да се спестят пари в НОИ, както и да се спре практиката работодатели да пускат
служителите си в отпуск по болест, за да не им плащат. „Става дума за временна принуда. Ако им се отвори
възможността обратно, те пак ще го правят", каза вицепрезидентът на КТ „Подкрепа" Димитър Манолов.
burgasutre.bg
√ Само 30% от активите на Сребърния фонд могат да бъдат изтеглени
http://www.burgasutre.bg/news/country/1267-samo_30_ot_aktivite_na_sreburnia_fond_mogat_da_budat_iztegleni
Финансовото министерство преосмисли позицията си по въпроса с активите на Сребърния фонд.
Симеон Дянков и компания намаляват от 70 на 30 процента частта от парите на фонда, които ще могат да се инвестират
в държавни ценни книжа.
Това стана ясно преди заседанието на Съветът за тристранно сътрудничество.
Експертите изказаха критиките си към идеята на Дянков значителна част от капитала на фонда за гарантиране на
пенсионната система да бъде изтеглен за други цели.

В момента активите му са на депозит в БНБ и по данни на финансовото министерство всяка година инфлацията изяжда
по 40 млн. лв. от него.
Въпреки новата позиция на министерството, част от социалните партньори останаха скептични за предлаганите
промени. Лидерът на КТ „Подкрепа” Константин Тренчев обяви, че заедно с колегите си от КНСБ са поискали
разширяване на броя на участниците в УС на Сребърния фонд.
„Държавата доминира изключително много. Ако искат да поемаме отговорности, трябва участието да бъде
трипартидно”, каза Тренчев, предаде btv.
Според икономисти пък изтеглянето на парите от фонда ще доведе до срив в рейтинга на България.
Председателят на УС на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев каза след края на заседанието, че „като
цяло Тристранката подкрепя промените в закона за Сребърния фонд”. Той допълни, че мнението на синдикатите за
изграждането на трипартийния принцип на управление също е взето под внимание.
Пръв за възможността да се посегне на парите от Сребърния фонд, гарантиращи сигурността на пенсионната система,
заговори премиерът Бойко Борисов. Преди десетина дни той заяви пред bTV, че се обмисля прибягването до крайната
мярка заради лошата фискална политика на предходното правителство, завещало огромни дългове на наследниците му.
Тогава министър-председателят увери, че няма да се взимат повече от 20% от средствата от фонда.
moreto.net
√ Дянков разедини бизнеса относно Сребърния фонд
http://www.moreto.net/novini.php?n=166993
Работодателите са на различно мнение за съдбата на Сребърния фонд.
Според Божидар Данев от БСК финансовият министър Дянков е виновен за ниската доходност на средствата в
Сребърния фонд. Той дори обвини финансист номер 1 за извършената косвена национализация на дохода на Сребърния
фонд. По думите на Данев за три години националната банка е внесла в бюджета 900 млн. лв. Част от тези пари са на
Сребърния фонд. Според Данев спадането на средствата във фонда се наблюдава внимателно от всички международни
институции. По думите му харчене на парите от Сребърния фонд може да доведе до понижаване на кредитния рейтинг
на страната.
За това и БСК няма да подкрепи идеите на Симеон Дянков, заяви Данев на влизане за редовното заседание на
тристранката, в чийто дневен ред сред акцентите е именно темата за Сребърния фонд.
С предлаганите промени се цели един много по-консервативен и безрисков инвестиционен профил на Сребърния фонд,
смята Васил Волев от Асоциацията на индустриалния капитал в България. По думите му намаляват се значително
лимитите за инвестиции в акции и се увеличат лимитите за инвестиции по облигации. България е единствената страна
със Сребърен фонд, в който има забрана да инвестира на местните пазари, подчерта Велев. Според него това е нелепо
ограничение и то трябва да отпадне.
Президентът на КНСБ Пламен Димитров обяви преди днешното заседание на тристранния съвет, че трябва да се
разнообрази начинът, по който се разходват средствата от Сребърния фонд, като се запази целостта му.
Според синдиката с тези пари не трябва да се плащат дългове, а да са насочени към българската икономика. За плащане
на външния дълг България трябва да излезе на външни пазари, заяви Димитров. Освен това КНСБ иска допълнително 20
млн. лв. да се инвестират в мерки срещу младежката безработица. Цялата тази суматоха около Сребърния фонд цели
нещо, заяви от своя страна и Константин Тренчев.
Познавайки психопрофила на човека, който ги предлага, ние сме силно скептични, защото за времето, в което той
управлява той направи неща, за които аз лично мисля, че и в Буркина Фасо нямаше да оцелее като финансов министър,
допълни Тренчев и посочи, че КТ Подкрепа са подготвили редица въпроси към Симеон Дянков.
Дискусията за Сребърния фонд не трябва да се откъсва от дискусията за управление на финансите като цяло, подчерта
Тренчев.
dobrudja-news.net
√ Тристранката подкрепя Дянков за Сребърния фонд
http://dobrudja-news.net/index.php?option=com_content&task=view&id=41059&Itemid=4
Още през тази година Сребърният фонд, чиято цел е да гарантира стабилността на пенсионната система, ще може да
инвестира 30% от средствата си в държавни облигации. За това са се споразумели социалните партньори на днешното
заседание на Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). Този праг ще се вдига всяка година, докато не
стигне 70% през 2016 г., реши тристранката.
По-рано днес финансовият министър и вицепремиер Симеон Дянков заяви, че е коригирал предложението си, което
първоначално беше за инвестиране на до 70% от фонда, на 30%. Все пак тристранката одобри първият вариант,
предложен от министъра. Фондът ще започне да изплаща пенсии от 2028 г., а не през 2018 г., както е записано сега в
закона за него, споразяха се участниците в националния съвет.
Предложението за това е на КНСБ, като идеята е инвестициите му да са по-дългосрочни. Лимитът от 70% от активите във
фонда да се инвестират в акции, както е според сега действащия закон, ще се намали до 30%.
Като цяло тристранния съвет подкрепи промените в закона за Сребърния фонд, заяви пред журналисти след
заседанието Васил Велев - председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ).

Той съобщи, че на срещата са били направени редица препоръки по отношение на формирането на управлението на
фонда, като едно от тях е Управителният съвет да бъде изграден на трипартиен принцип от типа на Надзорния съвет на
НОИ.
Повечето от членовете на "тристранката" са изказали мнения, че промените в закона за Сребърния фонд даже са
закъснели.
Велев посочи, че ограничението до 30% за инвестиции в държавни ценни книжа е намалило опасенията, че голяма част
от активите от фонда ще бъдат използвани за емитиране на ценни книжа.
Председателят на Българската стопанска камара (БСК) Божидар Данев коментира пред журналисти, че вицепремиерът
Симеон Дянков като председател на Управителния съвет на фонда е виновен за ниската доходност на Сребърния фонд.
Според Данев не малко средства от фонда са преведени в държавния бюджет, вместо бъдат върнати, тоест има косвена
национализация на дохода на фонда. За три години БНБ е внесла 900 млн. лв. в бюджета, като част от тези пари са на
Сребърния фонд.
Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Капитал Daily
√ От 2013 г. само първият ден от болничните ще се плаща от работодателя
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/03/22/1793688_ot_2013_g_samo_purviiat_den_ot_bolnichnite_sht
e_se/
От началото на 2013 г. работодателите отново ще плащат само първия ден от болничните, но в пълен размер. Всеки
следващ ден от отсъствието поради заболяване ще е за сметка на Националния осигурителен институт (НОИ), който ще
покрива 80% от изгубения доход. Това е записано в актуализираната програма за реформи на Министерството на
финансите, която беше одобрена от правителството.
В момента компаниите плащат 70% от заплатата на работника през първите три дни от болничния. Фонд "Общо
заболяване и майчинство" се включва от четвъртия ден с 80% от дневната надница.
Ефектите от връщането на стария начин за изплащане на болничните ще увеличи разходите на НОИ с близо 40 млн. лв.,
но пък с толкова ще се намалят тези на работодателите. Идеята се подкрепя както от бизнеса, така и от синдикатите.
Бившият управител на НОИ Йордан Христосков каза за "Капитал Daily", че по-големите разходи на осигурителния
институт не са притеснителни на фона на огромния дефицит в неговите фондове. През миналата година държавното
обществено осигуряване беше финансирано с 1.4 млрд. лв. заради недостатъчно приходи от осигуровки. Планираният
недостиг за тази година е 1.92 млрд. лв.
Повече пари в НОИ и по-малко болнични
От данните на НОИ става ясно, че той е успял да спести близо 100 млн. лв. от това, че за периода от юли 2010 г. до юни
2011 г. работодателите са плащали обезщетенията за първите 3 болнични дни. Освен това болничните листове, платени
от осигурителния институт, са намалели с над 740 хил. за миналата година.
Новото е добре забравено старо
Според Йордан Христосков тази преходна антикризисна мярка беше въведена в средата на 2010 г. по две основни
причини. Първо, за да се намалят разходите на НОИ. Второ, за да се намали броят на фалшивите болнични - очакваше се
по-малкото обезщетение за болест да накара работещите да ползват такъв отпуск само в краен случай.
Димитър Манолов от КТ "Подкрепа" обясни, че мярката е била временна и е логично да се върне старият вариант за
плащането на болничните.
Христосков пък смята, че причината да се върне старият вариант, при който по-голямата част от болничния се поема от
осигурителния институт, е част от пазарлък между работодателите, синдикатите и правителството. В замяна
тристранката трябва да подкрепи предложението на финансовия министър Симеон Дянков първоначално 30% от парите
в Сребърния фонд да се инвестират в ДЦК. Това обаче звучи малко вероятно, тъй като ефект от 40 млн. лв. едва ли може
да се ползва за коз в много по-принципен спор.
Бизнесът бе чут
От близо една година работодателите настояват пред правителството да се възстанови редът за плащането на
болничните, при който те поемат обезщетението само за първия ден, както беше до средата на 2010 г. Досега обаче
кабинетът не само че не се вслуша в гласа на бизнеса, но дори удължи тази временна мярка с още една година.
√ В еврозоната отново се говори за рецесия
http://www.capital.bg/biznes/2012/03/22/1793723_v_evrozonata_otnovo_se_govori_za_recesiia/
Страховете от нова рецесия отново се завърнаха в еврозоната, след като данните за единната икономика се оказаха полоши от очакваните. Услугите и производството през март се свиват повече заради спада на вътрешното търсене.
Лошите данни се отразиха на фондовите и стоковите пазари, които се понижиха.
По-лошо от очакваното
Общият PMI индекс на еврозоната, който се изготвя от консултантската компания Markit на базата на проучване сред
мениджъри в производството и услугите, през март се е свил до 48.7 пункта от 49.3 през февруари. Анализатори,
анкетирани от Bloomberg, очакваха повишение до 49.6. Границата от 50 пункта се използва за разграничаване на
свиването от растежа.
Спадът на съставния PMI индекс "е ясно разочарование след краткото връщане към растеж, отбелязано през януари, и
предполага, че политиците ще трябва да търсят начини да съживят икономическия ръст в региона отново", каза при

представянето на доклада вчера главният икономист в Markit Крис Уилямсън. Излизането на негативните данни натисна
курса на еврото и то спадна почти спрямо всички основни валути, като срещу долара загуби 0.4% от стойността си до
$1.3160. Подобна беше ситуацията и при европейските акции, които също излязоха на червена територия.
Производството спада до 47.7 през март спрямо 49 пункта предходния месец, докато при услугите PMI индексът е
отстъпил символично от 48.8 до 48.7.
Според Уилямсън икономиката в еврозоната вероятно вече е изпаднала в рецесия, след като през четвъртото
тримесечие се сви с 0.3%. "Засега спадът е много слаб, като PMI дава сигнал за свиване на БВП от около 0.1% до 0.2% за
страните, използващи еврото, а покачващото се бизнес доверие в сектора на услугите дава надежда, че условията може
и да се подобрят отново по-късно през годината", добавя Уилямсън. Обикновено индексът и данните за БВП се движат с
общ тренд (виж графиката).
Спад във Франция и Германия
Във Франция индексът на бизнес активността в производството се е понижил до 47.6 пункта през март спрямо 50 пункта
през февруари, а в Германия отстъпва до 48.1 пункта през този месец спрямо 50.2 през миналия. При условие че дори
най-силните икономики в региона страдат, главният икономист на Markit изтъква, че е трудно да се посочи какво би
могло да изведе еврозоната до положително развитие през следващите месеци, особено след като много от по-малките
икономики вече са затънали в рецесията.
"Строгите икономии, които се налагат, ще задържат икономиките дори на по-големите Италия и Испания в рецесия,
която ще навреди на региона като цяло", твърди Уилямсън. Въпреки че ЕЦБ изля над 1 трлн. евро в банковата система на
страните от еврозоната, засега поне данните за бизнес активността не показват те да са стигнали до реалната икономика,
за което явно ще е нужно повече време. Проучването показва, че производителите използват вече запасите си, за да се
задържат на повърхността, докато новите поръчки намаляват рязко. На 8 март Европейската централна банка (ЕЦБ)
повиши прогнозата си за инфлацията за тази и следващата година и заяви, че очаква икономиката на еврозоната да се
свие с 0.1% през 2012 г., докато по-раншната прогноза беше за ръст от 0.3%.
Слаби индикации за подобрение
Икономиката на Европа обаче се засили макар и слабо след свиване през четвъртото тримесечие, като съживяването на
глобалното търсене помогна да се смекчи въздействието на бюджетните съкращения в региона. Бизнес доверието в
еврозоната показа признаци на подобряване през февруари, а нагласите на инвеститорите в Германия скочиха до 21месечен връх този месец. Всичко това беше отразено и от фондовите пазари, като Stoxx Europe 600 Index (следящ найголемите публични компании на стария континент) се покачи с 15% от средата на декември. Въпреки по-доброто начало
на годината фирмите твърдо са се фокусирали върху намаляването на разходите, докато създаването на нови работни
места спада с най-висок темп за последните две години. Също така намалява и създаването на нови бизнеси,
отразявайки слабото търсене в региона, каза Уилямсън. "Очакваме да видим как компаниите намаляват броя на заетите
в ускорен темп през следващите месеци и как производството се свива още по-бързо, освен ако новите поръчки не
обърнат тенденцията, но за момента няма признаци за подобно нещо", добави той.

