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- Госпожо Георгиева,
каквищесапоследствията
заБългарияот т.нар.Евро-
па на две скорости, която
следва от по-тясното инте-
гриране на еврозоната с
т.нар. фискален пакт?
- България отдавна се го-

тви да участва в такъв пакт
безсътресениявикономика-
та ни. За нас това, което ста-
ва в Европа, е положително,
защото трябва да постигнем
по-висока интеграция, ако
искаме да сме конкурентос-
посбни като регион. Не виж-
дам никакви трудности за
България.Ниевлизамевпак-
та с написано домашно. Тер-
минът “Европа на две скоро-
сти” влезе в оборот, но да се
надяваме, че с времето ще
видим по-силно интегрирана
Европа.
- Има ли България друг

избор, освен да се присъе-
дини към пакта?
-Азсъмпривърженичкана

философията, че 500 милио-
на европейци имат по-добър
шанс да се конкурират с 1,3
милиарда китайци и 1,2 ми-
лиарда индийци, отколкото
всеки от нас сам.
Убедена съм, че няма друг

пътзаЕвропаосвенинтегра-
цията - в света, в който жи-
веем и ще живеем след 10 г.
Илищесеинтегрираме,зада
подобрим конкурентоспо-
собността на Европа, или тя
постепенно ще залезе на
икономическата сцена.
Днес много си говорим за

фискалната картина, за дъл-
говата криза, а трябва много
повече да говорим къде сме
по производителност на тру-
да.Последните десет години
Европа е догонила малко
САЩпо доходи, но е изоста-
налаот тяхпопроизводител-

ност на труда. В България
мнозина се тревожат, че из-
оставаме от други европей-
ски страни по доходи - 44 на
стоотсреднотовЕС.Според
мен трябва много повече да
се притесняваме, че имаме
20 на сто от производител-
ността на труда на Европа.
Вниманиетонитрябвадае

върху инвестициите в чове-
шки капитал, отстраняване
на административните ба-
риери, квалификацията на
кадрите, в която нашият биз-
неснай-малкоинвестира,ин-
фраструктура.
- Като изключим инфра-

структурата, правител-
ството прави ли нещо по
другите въпроси?
- Правителството трябва

да прави повече. Да поглед-
ненаследващатаипо-след-
ващата година като на труд-
но време, нои катона време,
в което могат да се вземат
важни, трудни решения. По
временакризаневъзможно-
то става възможно. Преди
беше немислимо държавите
от ЕС да представят бюдже-
тите си в комисията за съгла-
суване. Но сега е реалност и
е здравословно за европей-
ската икономика.
Пенсионната реформа е

неизбежна при демограф-
скияпрофилнаБългария,ад-
министративната реформа е

неизбежна, ако искаме биз-
несът у нас да тръгне на по-
бързи обороти. Да продъл-
жимсъс здравнатареформа,
с образователната. Образо-
ваниетовБългариявпослед-
нитедесетилетияпадапока-
чество. Да отстъпим от това,
коетоебилосвятовистория-
та ни, когато имаме 20% от
производителността на тру-
данаЕС,епрестъплениекъм
бъдещето на нацията ни.
- Правителствата оби-

кновено не правят болез-
нени реформи преди избо-
ри.Апериодът унасвече е
предизборен.
- Да, но живеем в особено

време. Виждаме страни в
много по-горещ предизбо-
рен период да вземат непо-
пулярни решения, като
Франция.Сегаеважнодасе
общува повече с хората. Да
се ангажират медиите, не-
правителствените организа-
ции. Да се води сериозна,
смислена дискусия по голе-
митетеминаБългария.Унас
този разговор е като ято све-
тулки - светва, загасва.
- Ако бяхте депутат в

българския парламент,
бихтелигласувализапро-
мените в конституцията,
налагащи тавани за бю-
джетния дефицит?Не е ли
опаснозасуверенитетани
да даваме толкова власт
на ЕС?
- Определено ще гласу-

вам.Решителнидействия за
фискалната стабилност в
Европа са необходими и за-
това 26 от 27 страни се съ-
гласиха да го направят.
Ние сме в криза на дове-

рие, която се преодолява с
доказана решителност в
мерките на правителствата.

С еврокомисаря
КРИСТАЛИНА
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Родена на 13 август 1953 г.
От март 2008 г. до февруари 2010 г. вицепре-
зидент на Световната банка.
От 9 февруари 2010 г. еврокомисар за между-
народното сътрудничество, хуманитарната по-
мощ и реакцията при кризи.
На 30 ноември 2010 г. обявена за Комисар на
годината и за Европеец на годината в годиш-
ните награди на “Юръпиън войс”.

Коменtар

Орден “Стара плани-
на” пак предизвика
брожения и лауреатът
му ген. Ангел Марин
го върна.
Общественото мне-

ние или оспорва заслу-
гите на удостоените,
или се хваща с тяхно-
то количество. За раз-
точителство с ордени
беше обвиняван Петър
Стоянов. Даже медиите
се поднасяха, че кон-
курирал търговците на

значки от подлеза пред
ЦУМ.
Първанов пък бил

раздал два пъти повече
от Стоянов и Желев,
взети заедно.
Проблемът с бройка-

та е решим. С квота -
за един мандат на пре-
зидента се полагат тол-
кова ордена. Ако иска
да си ги разпредели по
години, ако ще - да ги
даде наведнъж.

МИЛЕНА
БОЙЧЕВА

Време е за трудните
w w w . t r u d . b g

Лимит за “Стара



реформи
Общесtво | 17trud

СЪБОТА, 14 ЯНУАРИ 2012 г.

механизми в ЕС да се чуе
гласът на всеки. Ние, източ-
ноевропейците, знаем от
опит какво значи структурна
реформа и бюджетна ста-
билност и тези уроци от не-
далечнотониминалосамно-
го важни за Европа. Трябва
да участваме в обсъждания-
та с повече кураж и да дава-
ме мнението си.
Във вътрешенпланправи-

телствототрябвапо-активно
да разговаря с бизнеса. Да
създадем в обществото усе-
щането, че в този труденмо-
мент всички сме заедно. От
времето ми в Световната
банка си спомням как чув-
ството на национално един-
ство помогна на Южна Ко-
рея да излезе от кризата в
края на 90-те години. Жени-
тесидавахабрачнитехалки,
за да се увеличи резервът.
- Холандия като че ли не

подлежи на убеждаване,
чебългарските границиса
сигурни. Има ли светлина
за Шенген?
- Ние трябва да си вършим

нашата работа за доброто
нанашите граждани.Икога-
то го правим и то се отчита,
Холандияраноиликъсноще
промени позицията си. Ни-
кога не съм гледала наШен-
ген като нещо, което трябва
да стане днес и веднага. В
днешновреме тованеенай-
важният ни приоритет.
- Докога България ще

бъде с механизма за на-
блюдение над правосъ-
дието и вътрешните є ра-

боти?
- Механиз-

мът по-скоро
ни помага.
Защотоести-
мул зарефор-
ми, които са

добри за България и за бъл-
гарите.Особеновсъдебната
система. Ако се съди по об-
щественотомнение, очаква-
нията на хората за реформа
в съдебната система не са
изцялоизпълнени.Въпросът
обаче е трябва ли винаги да
иманякойотвън, койтодани
ръчка да правим реформи.
Надявамседанеезавинаги.
-Съветвалисесваспре-

миерът Бойко Борисов?
По какви въпроси? Колко
често се чувате?
- Разбира се, че се чуваме

иснего,исвсичкиминистри,
които имат отношение към
европейската тематика. Аз
не съм член на това прави-
телство и на тази партия.
ГЕРБ ме номинира за коми-
сар,оттамнататъказсъмко-
мисар на всички българи.

- Определено. Трябва да
се стимулират, особено
малкият и средният бизнес.
В България безработицата
върви нагоре и в някои ре-
гиони е драматична.
-Сминистъранафинан-

сите Симеон Дянков го-
ворили ли сте за това?
- Да. Дали тойщепрегър-

не идеята за данъчна ва-
канция, е по-
малко важ-
но. Важно е
даимастиму-
ли за бизне-
са, който съ-
здава работ-
ни места.

- Ние сме за фискалния
пакт, но някои държави
искат да си координира-
ме данъците с тях. Какво
ще правим, ако загубим
основнотосипредимство
- ниските данъци?
-ПоЛисабонскиядоговор

не може да се вземе реше-
ниезаданъците,безвсички
страни да са съгласни. Ни-
койнеможеданиизвиеръ-
цете. България трябва да
защитава националния си
интерес.
За нас ниските данъци са

важни, защото админи-
страцията ние тромава, пъ-
тищата ни не са много до-
бри, работната ръка е по-
евтина,ноенеобразованаи
изостава по производител-
ност. Надявам се да дойде
такъв момент, когато да не
ни се налага да имаме ни-
ски данъци.
По-високи данъци значат

повечепаривбюджета, по-
вече пари за образование,
за наука. Вместо да стиска-
ме ниските данъци, трябва
да се насочим към тези ре-
форми, коитоще ги направ-
ят относително по-мало-
важни.
- Т.е. да не ни е толкова

скъпа администрацията.
- Да, тя е невидимият да-

нък, който прави ниските
данъци не толкова атрак-
тивни.
- Убедена ли сте, че се-

гашният антикризисен
курснаЕвропащеостане
същият след президент-

ските избори във Фран-
ция през май?
-Коетоиправителствода

дойдевЕвропа, къдетоида
е, отговорното действиеще
е да се работи с партньори-
те в ЕС за това да излезем
от дълговата криза. Тя е
криза на доверието. При
Великата депресия (1929-
1934 г.) е разклатено дове-
риетовпазара,ноимадове-
риевправителството,което
взема мерки да извади
САЩ от кризата.
През 90-те години няма-

шедовериевправителства-
та.Пазарът изведе светаот
кризата. Днес имаме двой-
но недоверие. През 2008 г.
заради финансовия сектор
рухнадовериетовпазара,а
дълговата криза в Европа
свали доверието от прави-
телствата. Единственият
изход е да работим заедно
давъзстановимдовериетов
пазара и в правителствата.
За да изпълнишобещания-
та към гражданитеси, тряб-
ва да работиш за единство-
то в Европа.
- Има и теза, че сме в

криза на ли-
бералния
капита-
лизъм.
- Досега

нямалогична
алтернатива.
Затова трябва да решим
проблемите, които са оче-
видни и ясни на всички.
Европасипозволилуксада
се разпростира по-широко
от чергата си. Както и биз-
несът. Сега идва болезне-
ният процес на свиване.
- Има опасения от реце-

сия в еврозоната. Заради
тяхрейтинговатаагенция
“Фич” свали перспекти-
вата на България. Какви
меркибихте препоръчали
на правителството, за да
намали рисковете?
- Правителството трябва

отговорно да участва във
вземанетонарешениязабъ-
дещето на Европа. Имаме
предимството на страна със
запазена макроикономи-
ческа стабилност и бюджет-
на дисциплина. Има много

Говорим за много драма-
тична промяна в начина, по
който работи световната
икономика. Затова кризата
е толкова продължителна.
Не мога да кажа, че ще из-
лезем тази година, а може
да не можем и в 2014 г.
- В крайна сметка обаче

целта на държавното
управление не е баланси-
ранбюджет,
а хората да
живеят до-
бре...
- Да, бю-

джетната
строгост е
необходимо,
но недостатъчно условие.
Достатъчното условие е да
стимулираме растежа - т.е.
вътрешното потребление и
износа.
Завътрешнотопотребле-

ние България има две пре-
димства - първото са евро-
фондовете. Още трябва да
се ускори усвояването им.
Второто е да стимулираме
малкия и средния бизнес.
Това може да стане с про-
граматазаенергийнаефек-
тивност и саниранена сгра-
дите. Тянамаляваразходи-
те на домакинствата за
енергия, т.е. дава на много
хораповечепаридахарчат
за други неща. Прави се на
място, от наши малки фир-
ми и не изисква висока ква-
лификация. За нея можем
да използваме и еврофон-
дове.
Трябва да стимулираме и

малките земеделци в пла-
нинските и полупланински-
те райони. Трябва да има
койдаимпомогнезапроек-
ти за европейско финанси-
ране.Държаватанямануж-
да да го прави чрез чинов-
ници,ачрезсъвместнипро-
грами с банковия сектор,
т.е. да наеме агенти, които
да помогнат на хората. По-
вече диалог на правител-
ствотосбизнеса-например
в туризма - може да помог-
не.
-Поддържателиидеята

си за данъчна ваканция
за фирмите, които създа-
ват работни места?

Коменtар

СВЕТЛАНА
ДЖАМДЖИЕВА

Кога идва краят
на мълчанието
В далечната пролет

на 2010 г. тогавашно-
то ръководство на Съ-
юза на издателите по-
иска от финансовия
министър и вицепре-
миер Симеон Дянков
отговор на един про-
стичък въпрос: къде
държат парите си дър-
жавните фирми?
И министърът отго-

вори - ясно и изчерпа-
телно: половината па-
ри на 18-те най-големи
компании с преоблада-
ващо държавно учас-
тие “пребивават” в
Корпоративна тър-
говска банка. Частният
бизнес - кой знае за-
що, не беше демон-
стрирал пристрасте-
ност към нея...
Година и половина

по-късно “Труд” попи-
та премиера докога
държавата ще продъл-
жи да проявява при-
вързаност към тази
частна финансова ин-
ституция. И Бойко Бо-
рисов отговори ясно и
изчерпателно: ако
тръгне да вади парите
на държавните фирми
от Корпоративна тър-
говска банка, “ще фа-
лираме банката”...
От което стана ясно

едно - държавата, в
лицето на няколко
правителства, е влязла
в доста нездрава об-
вързаност с една бан-
ка. Банката от своя
страна щедро кредити-
ра и храни с реклама
една медийна групи-
ровка. Групировката
от своя страна об-
грижва... не, не държа-
вата, а поредното пра-
вителство, което на-

помпва банката с дър-
жавни пари. На прави-
телствата това обгриж-
ване видимо им харес-
ва, защото всяко след-
ващо увеличава дебита
на паричния поток...
Затворен кръг. Всич-

ки са доволни. От него
изпада само държава-
та. В частност - данъ-
коплатците, които са
всъщност реалните ак-
ционери в държавните
фирми.
Та затова “Труд”

продължи да пита за
начина, по който фир-
мите избират кой да
управлява парите им...
В отговор министер-
ствата прехвърляха
топката на държавните
предприятия, които
пък се обгръщаха в
мълчанието, наречено
“търговска тайна”...
А премиерът започ-

на намръщено да об-
винява питащите и пи-
шещите в “корпора-
тивни интереси”... Лю-
бопитно е - как се на-
ричат интересите, кои-
то подтикват управля-
ващите да захранват
една избрана частна
компания? В Европа
те си имат точни име-
на...
Защитавайки се с

мълчание, правител-
ствените чиновници
навярно смятат, че с
въпросите е приключе-
но. Забравят, че пред
съда търговската тай-
на не важи. И че
преди това основната
присъда я произнасят
т.нар. данъкоплатци -
истинските акционери
в държавата. В ролята
си на избиратели@

По време
на криза
невъзможното
става възможно

Администрацията
е невидимият
ни данък

Хвърлен камък
Икономистът
Румен Аврамов
пред в. “Култура”:
В еврото е инвести-

ран прекалено голям
политически капитал,
за да бъде допуснато,
въпреки всичките му
дефекти, да изчезне.
По-вероятно е в име-
то на запазването му
да се правят опити за коригиране на поли-
тическите несъвършенства на Европа. Едно
от тях е парализиращото лицемерно “равно-
правие”. За да се спаси еврото, сега се отива
към вариант, в който малките страни ня-
мат блокиращ глас по важни въпроси, а ще
го има всяка една от най-големите.

тел като Анри Троая.
Хем с него го удостои
президентът Франсоа
Митеран,събралназа-
куска българските ди-
сиденти. Тъй че няма
оправия с ордените и
званията.Анаген.Ма-
рин за успокоение ще
напомним,чекомпози-
тор като Дико Илиев,
сътворил най-народ-
ните хора получава са-
мо скромното звание
“заслужил артист. @

По-сложно е поло-
жението с приноса.
Съизмерим ли е при-
носът на Валери Пе-
тров с този на ген.Ме-
лин, началник на крал-
ските конюшни на
Швеция?
Апропоистаритеде-

мокрации имат подоб-
ни терзания. Францу-
зите навярно се питат
как кавалер на Почет-
ния легион е др. Тодор
Живков редом с писа-

w w w . t r u d . b g

планина”


