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Посланик Ерик Рубин е дипломат от кариерата в Държания департамент на САЩ.

Преди да се впусне в политиката, две години работи като стажант-репортер в „Ню

Йорк Таймс“. Назначенията му в чужбина включват дипломатически пост в Хондурас

(1986-1988) и генерален консул в Чианг Май, Тайланд (2001-2004). Във Вашингтон е

заемал редица длъжности, в това число в Центъра за операции към Държавния

департамент (1989), както и в Службата по въпроси на Съветския съюз (1989-1991). 

В периода 1998-1999 е специален помощник на заместник държавния секретар на САЩ

по политически въпроси Томас Пикъринг, а от 2004 до 2006 г. - директор на Службата

по политическо планиране и координация към Бюрото по международни въпроси,

свързани с противодействието на наркотиците и правоприлагането в Държавния

департамент.

От юли 2011 г. до юли 2015 г. заема длъжността  заместник помощник секретар в

Бюрото по въпросите на Европа и Евразия. По-рано е бил заместник-посланик в

Посолството на САЩ в Москва (2008-2011). Ерик Рубин е бакалавър по история от

Йейлския университет.

Бил е аспирант към научния фонд „Дийн и Вирджиния Ръск“ и постоянен научен

сътрудник в Института за изследване на дипломацията към Джорджтаунския

универститет. Говори няколко езика - тайландски,  испански, френски, украински,

руски и български. Като посланик на САЩ в България Ерик Рубин положи клетва на 27

януари 2016 г.

Миналата седмица той се срещна с ученици от Езикова гимназия „Пловдив“. Бе и

официален гост на конференция в хотел "Рамада Пловдив Тримонциум". Посланик

Рубин даде специално интервю за вестник „Марица“.

- Посланик Рубин, били сте в страната ни преди 25 години. Каква България видяхте

тогава и как я виждате днес?  

- Благодаря за въпроса. В името на истината трябва да кажа, че има много голяма разлика

между положението сега и преди 25 години, когато за първи път посетих България.

За отбелязване е, че в по-голямата си част промяната е положителна, особено в

икономическото развитие. България определено е по-благоденстваща страна отпреди четвърт

век. Но пред нея има и много предизвикателства.

Част от тях са бедността, нищетата, изолираните общества, демографският проблем, който се

засили след влизането на България в Европейския съюз.

Според мен това, което е необходимо за страната, е подобряване на климата за инвестиции,

така че да се създават повече работни места, а хората да получават по-добри заплати.

Освен това е необходимо да бъде подкрепено изравняването на неравнопоставеността на

определени малцинства, които не са толкова облагодетелствани, както в случая прави

Фондация „Земята - източник на доходи“.

Затова за мен е удоволствие да присъствам в Пловдив на събитие на една толкова успешна

организация. Икономическият успех, който хората в нея са постигнали като предприемачи, е

образец за работа в областта на предприемачеството.  

Видяхме как формирането на предприемачески дух изгражда общности и успява да посрещне

икономическите предизвикателства.

Трудно е човек да бъде предприемач, да работи 24 часа 7 дни в седмицата, да бъде

едновременно и адвокат, и счетоводител, и технически експерт, и всичко това в едно.

Невероятно постижение на програмата е и фактът, че възвръщаемостта на заемите е 99

процента.

Така че това, което вършат хората там, вдъхновява бизнес лидерите на утрешния ден. Това е

една абсолютна история на успеха, в контекста на нашата подкрепа, която осигуряваме за

предприемачеството.

Тя много добре се вписва в цялостното портфолио от програми, които ние имаме за подкрепа

на предприемачеството в България.

Заедно с Фондация „Америка за България“ сме спонсорирали още няколко програми, които

подпомагат развитието на такива умения. Иначе историята на подпомагането ни в България

датира доста по-рано от тези програми, за които говорим.

Още в края на 19. век американски мисионери пристигат в Самоков и създават Американски

колеж.

Тогава България още не е получила своята независимост. Доста по-късно, след епохата на

българския комунизъм, тук дойдоха много доброволци от Корпуса на мира, за да подпомогнат

развитието на българското общество.

Връзките между нашите две страни са между приятели и партньори, а сега и между съюзници.

През последните 20 години заедно с Фонда за международно развитие ние сме инвестирали

над 600 млн. долара в икономическото развитие на България.

Техническото подпомагане и изграждането на партньорства са били в центъра на тези

програми. Над 200 млн. долара са инвестициите, които са направили нашите приятели от

Фондация „Америка за България“ от годината на своето основаване - 2002 г.

Те са за развитие на добър бизнес климат. Например една от програмите, която е за подкрепа

на млади български лидери и предприемачи - ABLE, до края на годината ще бъде разширена и

ще обхване над 400 студенти и ученици от 10 града в България.

От пристигането ми в България преди две години подкрепата на икономическия растеж винаги

е била основна моя задача.

Лично аз съм оптимист в бъдещото развитие на двустранните отношения между нашите две

страни. Историята на българи и американци, работещи заедно, ще продължава да се пише и

от следващите поколения.

А това е в съответствие и с нашата кампания „Вие променяте България към по-добро“. 

- Казахте, че Америка е инвестирала внушителна сума в икономиката на България. В

какви области се фокусират тези инвестиции? 

- Общо взето нашите инвестиции са истории на успеха, точно както постиженията, които

отчитаме днес в Пловдив. И за миналата година могат да се посочат много успешни примери

за развитието на региона.

През пролетта на 2016 г. придружих министър-председателя Бойко Борисов при откриването на

завода на фирма „СенсатаТехнолоджис” край Пловдив.

Там се правят множество сензори, които се използват за каталитичните преобразуватели за

автомобилната индустрия, а продукцията се изнася за много европейски страни.

Това е изключително високотехнологичен завод и българите, работещи там, имат много добри

заплати. През последните пет години американските инвестиции, които са вложени в

индустрията на България, са над 5 млрд. лева.

Всички те създават много добри работни места във високотехнологичната и хранително-

вкусовата индустрия, както и в технологичния и енергийния сектор. Освен това нашите

американски фирми поемат корпоративна и обществена отговорност.

Това означава, че ако откриете фабрика в дадена общност, вие също трябва да се грижите за

това да подпомогнете училището, спортните съоръжения в района, социалния живот на тази

общност. И американските фирми правят това.  

- Президентът Доналд Тръмп обяви, че ще ограничи влизането в Америка на студенти от

цял свят по програмата „Work and Travel“. Това ще засегна ли младите хора в България,

които се готвят за работа в Щатите догодина? 

- Тази програма е един от нашите огромни успехи в България. Над 100 хиляди български

студенти са пътували и работили в Америка по нея. В момента по програмата „Work and

Travel“ няма никакви промени и не се предвиждат такива.

Така че вярвам, че студентите ще кандидатстват, и ние ще ги приветстваме за тяхното

решение.  

- Как оценявате усилията на българското правителство в подготовката на страната ни да

председателства Съвета на Европа от началото на 2018 г.? 

- Правим всичко възможно да подкрепим България за това председателство, въпреки че ние не

сме членове на Евросъюза. Ние подкрепяме фокусирането на Европа върху балканската

интеграция и Западните Балкани. 

- Според вас как ще се реши проблемът със Северна Корея? 

- Това е твърде голям за мен въпрос. Но бих искал да отбележа, че нашето правителство ще

направи всички усилия да разреши проблема по мирен начин, защото светът не може да живее

с ядрените оръжия на Северна Корея. /Марица.бг
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