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ЦВЕТЕЛИНА ПЕНКОВА,
член на Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите
в Европейския парламент
България е на прага на историческа промяна. Приемането на България във
валутно-курсовия механизъм ERM-II и банковия съюз, както и последващото
приемане на еврото ще окажат сериозно влияние върху българското общество
и икономика.
България е част от ЕС - една от най-развитите по отношение на икономика и
качество на живот демократични общности в света. Членството ни в еврозоната
е следващата логична стъпка към по-силна интеграция в европейските
процеси и към възможността да участваме във вземането на общи решения.
Освен логична стъпка, присъединяването на България към еврозоната е и
политически ангажимент, поет от страната ни още при присъединяването към
ЕС през 2007 г. И макар договорът за присъединяване да не оказва специфична
времева рамка, в която това трябва да се случи, ето че времето настъпи. Времето
да престанем да очакваме от Европа да решава вътрешните ни проблеми и
да поемем отговорност за икономическото и гражданско благосъстояние на
държавата ни.
Тази важна стъпка за България следва да бъде предшествана от експертен
анализ на възможностите и предизвикателствата от приема на еврото и
от информиране на обществеността относно предстоящите промени в
краткосрочен и дългосрочен план.
“Размяната” на лева с еврото не е просто акт на деноминация на цените.
Това на практика е отхвърляне на възможностите, предлагани от националните
валути за провеждане на активна парична политика. В същото време,
въвеждането на еврото носи със себе си предимствата, които никоя национална
валута не е в състояние да предостави.
Случаят на България винаги е бил малко по-особен. От въвеждането на
валутен борд през 1997 г. България не е имала напълно самостоятелна парична
политика. Обменният ни курс е фиксиран спрямо еврото и това осигурява
100% покритие на паричната ни база с резервна валута. От над 20 години сме
поставили монетарната си политика на разположение на еврозоната. Трябва да
имаме и възможността да участваме в нейното управление, а това става чрез
членството в еврозоната.
Не бива да гледаме на този процес едностранчиво. Въвеждането на
еврото ще има различни ефекти както за обществото, така и за българската
икономика. Днес, в тази зала ще се опитаме да хвърлим светлина както върху
позитивите, така и върху трудностите, с които ще се сблъска България по пътя
на прехода от национална към европейска парична единица.
На първо място искам да обърна внимание на положителните страни на
присъединяването ни към еврозоната.
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✓ Приемането на еврото ще елиминира разходите по обмен на валута
и транзакционни такси. По този начин могат да се спестят допълнителни
разходи, възлизащи на около 0,5% от брутния вътрешен продукт.
✓ Открива се възможност за пряка съпоставимост на цените на стоките,
продавани на вътрешния пазар, с тези, продавани в други държави от
еврозоната. Това улеснява потребители и производители, а също така
ограничава възможността за спекула чрез изкуствено повишаване на цените
на вносни стоки и услуги.
✓ Приемането на еврото неминуемо ще доведе до повишена инвестиционна
активност и по-голяма интеграция на Българя в икономиката на ЕС.
Членството на страната ни в еврозоната създава условия за по-добро и ускорено
икономическо развитие, което е в основата за намаляване на неравенствата
между страните-членки или т.нар. кохезионна политика.
✓ Приемането на еврото ще доведе до още по-силна интеграция на
икономиката ни с икономиките на държавите от еврозоната. Икономическата
политика на всяка държава членка е преди всичко национална отговорност. В
същото време, според Договора от Маастрихт тези политики са “въпрос от
общ интерес“ и трябва да бъдат координирани, тъй като икономиките на
държавите членки в ЕС са тясно свързани и взаимозависими. В наш интерес
е състоянието на икономиката на България да е фактор за стабилността на
икономиката на целия ЕС.
Един от основните проблеми на европейската икономика в момента се
корени в стагнацията на продуктивността и липсата на иновации. За съжаление,
дори и в реториката в България все още евтината работна ръка се отчита
като предимство и начин за привличане на чуждестранни инвестиции.
Това всъщност е симптом на ниска продуктивност. Целта на България не е
да привлича производство заради ниски цени, а заради висококвалифициран
труд, експерти, иновации.
ЕС и България трябва да се стремят да поддържат стабилна и конкурентна
икономическа среда с цел увеличаване на продуктивността. Това може да се
постигне чрез развитието на специализирани икономически ядра в рамките
на ЕС и целенасочени и координирани политики на европейско, държавно и
регионално ниво. “Насоченото” стимулиране на чуждестранните инвестиции
към определени отрасли и сектори трябва да бъде приоритет за България. Не
можем да продължаваме да разчитаме на парите, изпращани от българите,
живеещи зад граница, които все още представляват най-големия капиталов
приход, влизащ в България.
Приемът на България в еврозоната ни предоставя и възможност да се
възползваме още по-ефективно и от основните европейски политики, които
ще начертаят бъдещото развитие на Съюза.
Зелената сделка, например, е най-всеобхватната рамка, която ще определи
бъдещата индустриална и социална политика на ЕС. Целта е достигането на по-
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екологично съобразна икономика, която използва предимствата на дигиталните
технологии, за да осигури справедлив преход, в който заетостта на хората ще е
основен приоритет.
Изтеглянето на безпрецедентен общ заем от Европейската комисия в
размер на 750 млрд. евро е именно за създаването на целенасочен фонд за
възстановяване и инвестиции, който неслучайно носи името “Следващо
поколение на ЕС”. Когато станем част от еврозоната, ще можем много полесно и бързо да се възползваме от ефектите от директните инвестиции от тези
фондове в европейската икономика, именно защото ще бъдем част от по-силно
зависимите една от друга икономики.
Разбира се, освен изброените възможности, приемането на еврото крие много
предизвикателства и рискове, с които ще се сблъскаме.
Темата за членството на България в еврозоната периодично придобива
популярност сред българското общество. Оценката за необходимостта и
последствията от приемането на еврото продължава да бъде нееднозначна. Дори и
сред икономически активните граждани битуват най-различни митове и страхове,
че отказът ни от лева като национална валута ще доведе до икономически и
финансови шокове. Глобалната финансова, икономическа и социална криза от 2008
година допълнително засили тези очаквания и внуши страхове, че еврото няма да
оцелее дълго.
Макар и закъсняла, реакция на държавните ръководители имаше. Те се
обединиха около нуждата от създаването на нови институции на европейско
ниво, целящи по-добри и адекватни регулации, и на механизми за подкрепа на
нуждаещите се държави:
- Банковият съюз гарантира стабилността на европейските банки;
- Единният надзорен механизъм следи за спазването на единни критерии;
- Европейският механизъм за стабилност осигурява помощ за държави,
изпаднали в дългови кризи.
Тези мерки обаче не бяха представени на българското общество по достъпен и
достатъчно информативен начин. В резултат на това у нашите сънародници все още
се таи страх от неизвестността след приемането на еврото в България.
Целта, която трябва да си поставим, след като вече сме в предварителния
механизъм, не е “да влезем в еврозоната”, а “да влезем подготвени в еврозоната”.
Да можем да идентифицираме рисковете и да се научим да ги управляваме.
Това означава първо икономиката на България да е достатъчно конкурентна и да
се доближава по производителност до средните за еврозоната. Второ, трябва да
познаваме предизвикателствата и да имаме ясна визия за бъдещето на еврозоната.
Какви са потенциалните предизвикателства, които намират широк отзвук в
нашето общество, свързани с приемането на еврото, и какви коментари можем да
направим във връзка с тях?
1. Загуба на суверенитет - При влизането в ERM II и банковия съюз България
не губи, а прехвърля част от правомощията на БНБ към ЕЦБ, като по този начин
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споделя суверенитета си в тези сфери, а не го губи.
2. Повишаване на цените и инфлация след приемане на еврото – данните
в останалите страни членки, приели еврото, категорично сочат, че този риск е
управляем. Тук влиза и познатото “закръгляне” на цените, което обикновено засяга
по-евтините стоки, които всеки човек ползва. Дали ще се покачат цените, което е едно
от опасенията на българите, зависи от т.нар. “реална конвергенция” - догонването на
доходи и цени, както и синхронизирането на бизнеса в страната. Но това “догонване”
води неизбежно до повишаване на инфлацията. И все пак изследвания по темата
сочат повишение на цените след въвеждане на еврото от 0,2 до 0,3%. Най-високата
оценка е за 0,6% ръст на цените преди и след влизането на Италия в еврозоната.
3. Асиметрични шокове - Това е основен риск, свързан с присъединяването ни
към еврозоната. Асиметричните шокове се получават, когато икономиката в дадена
страна, регион или промишлен сектор се изкриви, предизвикана от дадено събитие.
Тук могат да бъдат дадени много примери за пропуснати ползи от близкото минало.
Европейската централна банка предприе безпрецедентни финансови мерки за борба
с финансовите последици от коронавируса с цел стимулиране на икономиките – тя
предостави ликвидна подкрепа на банките в еврозоната в размер на 3 трил. евро,
като ликвидността ще бъде предоставяна при отрицателни лихви (-0,75%). Държави
като България, Хърватия и Унгария разчитат единствено и само на бюджетни мерки,
тъй като не са част от еврозоната.
За да сме по-прецизни в анализа си, Делегацията на българските социалисти
в ЕП инициира национално представително социологическо проучване,
което показва как българските граждани оценяват рисковете и предимствата
от приемането на еврото. Проучването беше реализирано от социологическата
агенция “Тренд” в началото на септември и обхваща над 1000 пълнолетни
граждани.
Данните от социологическото проучване ни очертаха и основния проблем,
пред който се изправя държавата по пътя към приемане на еврото. Това е
високата степен на неинформираност на гражданите относно плюсовете и
минусите на тази промяна, както и липсата на обществен дебат във връзка с
предстоящия преход.
• 67% от българите смятат, че въвеждането на еврото ще доведе до сериозно
повишаване на цените;
• 59% мислят, че това ще намали доходите им;
• 49% вярват, че след приемането на еврото България ще се промени към
по-лошо;
• 46% от хората не са съгласни, че България е задължена да влезе в еврозоната.
Повечето от тези акценти вече представих по-горе като несъстоятелни
или управляеми рискове на база на данните от страните, които вече са част от
еврозоната, и на база на икономическите процеси, които предстоят.
Едно от основните неща, около което се обединяват 65% от хората, е,
че държавните институции не предоставят достатъчна информация за
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последиците от приемането на еврото.
Резултатите от социологическото проучване показват, че въпреки всички
страхове 26% от анкетираните вярват, че еврото е най-стабилната валута,
в сравнение с българския лев (17%), швейцарския франк (17%) и щатския
долар (12%). Това показва, че все пак съществува потенциал за промяна на
общественото мнение чрез показване на предимствата, които това ще донесе
за България.
Основният страх, който излиза наяве, е, че ще се повиши инфлацията
и това допълнително ще намали покупателната способност на хората.
В последващите панели ще чуем мнението на експерти и на хора, които
могат да споделят опита на други държави членки по пътя към еврото. На
макроикономическо ниво нарастване на инфлацията не е феномен, наблюдаван
в страните, приели еврото в последните години. Все пак, трябва да имаме
предвид възможността за спекула на търговци с цените на най-купуваните и
евтини стоки. Но това е въпрос на регулация, контрол и достъпна информация.
Държавата, в лицето на своите институции, трябва да изгради правилната
нормативна уредба и да започне сериозна и активна кампания за разяснение на
предимствата и развенчаване на митовете за обикновения потребител. Това е
стандартна практика в държавите, присъединили се към еврозоната.
Имаме ясна диагноза – липса на достатъчно информация в общественото
пространство, и предлагаме ясно лечение – активни действия от страна на
институциите и ясна икономическа стратегия за развитие на България с новите
възможности, които са пред нас.
Чрез прозрачен и експертен прочит на данните можем да покажем,
че повишаването на кредитния рейтинг на страната, понижаването на
лихвените проценти по кредитите за домакинства и бизнеса, отпадането на
транзакционните такси за преводите, по-високата сигурност в банковия надзор,
възможността за използване на преференциални механизми за финансово
стимулиране по време на криза и много други ще имат положителен ефект за
българските граждани и икономиката.
Всички тези фактори не бива да се разглеждат като сигурна гаранция
за финансов и икономически подем, а по-скоро като възможност за
осъществяване на смислени реформи. Реформи, които да гарантират поустойчив и дългосрочен растеж и повишаване на благосъстоянието на
българските граждани. Всички тези анализи и следващи стъпки трябва да
се предприемат след точна преценка и познаване на общоевропейските
икономически стратегии за развитие и растеж в Съюза през следващите
десетилетия.
Аз вярвам, че е време България да заеме своето място на масата, където се
взимат ключовите решения в Съюза.
Това е началото на процесите по информиране на българското общество
относно членството на България в еврозоната.
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ИЛИЯНА ЙОТОВА, вицепрезидент на Република България
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ИЛИЯНА ЙОТОВА,
вицепрезидент на Република България
Членството в еврозоната не е нова касичка за допълнителни средства, а
преди всичко отговорности и възможности. Ако успеем да прокараме кораба
на българската икономика през цялото море от възможности, които сега се
предлагат, но и от отговорности и работещи предложения, членството ни в
еврозоната ще бъде предпоставка за членство в ядрото на Европейския съюз,
доверие към страната и реални перспективи.
Уверена съм, че дискусии с представители на научните и експертни среди
ще утолят големия глад за повече информация, за анализ и за прогнози по
отношение на бъдещето членство на България в еврозоната. Именно липсата на
информация и прозрачност при водене на преговорите е един от съществените
дефицити по пътя на членството ни в пространството с единна валута. България
пет години преговаря, но разговорите останаха заключени в кабинетите
на министрите, в офисите на европейските ни партньори, недостъпни за
българските граждани. Парадоксално е, че в парламентарната ни република
темата не е поставяна нито веднъж на широко обсъждане.
А резултатът е налице – едва 43% от българите се доверяват на правителството,
националните и регионалните власти, когато говорят за въвеждане на еврото в
страната. Според изследване от 2020 г. само 19% от българските граждани са
„за“ влизане в еврозоната, а тези, които искат референдум са 54%. Още 31%
не могат в момента да отговорят еднозначно дали това е добре или не. Тези
54%, които искат референдум, го искат повече от гледна точка на това, че чрез
кампанията в референдума ще получат повече информация за възможностите
и предизвикателствата при влизането ни в еврозоната.
Правенето на политики „на тъмно“ води до скептицизъм, до чертаене на
всякакви конспиративни сценарии, до несигурност.
В рамките само на два месеца българското правителство промени коренно
решението си за подаване на документи за членство. Първия път аргументът
да не се изпрати сега и веднага писмо беше, че липсва обществен консенсус.
Oстана загадка какво точно за месец и половина се промени, така че и
консенсус намерихме, писмото беше изпратено и позицията беше променена
на 180 градуса. Тези решения отново бяха взети без активното участие на
банки, на бизнес, на обществеността и на политическата система като цяло. За
обществото останаха в мъгла условията, при които България е приета в ERM II,
какви са ползите, рисковете, поемани ли са допълнителни ангажименти, извън
финансовите и изпълнението на Маастрихтските критерии.
Трябва ли да се запазят същите критерии от Маастрихт за членство в
еврозоната, при положение че годината на тяхното приемане е 1992 г.? Тези
критерии ли са най-удачни за сегашната ситуация? Ясно е, че всяка една
държава членка, влизайки в Европейския съюз, поема ангажимента да приеме
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общата валута и това е записано в договорите. Тук няма крайни срокове,
което позволява и голяма флуктуация във времето. Няма период от 2, 3 или
5 години, в който една държава трябва да влезе. През всичките тези години на
преговори, България от малката и оскъдна информация, която е достъпна, се
стремеше към изпълнението на Mаастрихтските критерии. Последните доклади
на Европейската комисия и на Европейската централна банка имат доста
противоречиви съждения за това какво точно е изпълнила България и какво
не е.
България влезе в ERM II в период на очаквани дълбоки промени в
еврозоната – отделен бюджет, механизъм за гарантиране на банковите влогове
на европейско ниво и нови правомощия и възможности на Механизма за
стабилизиране, който да подпомага държавите от еврозоната още по-добре при
възникване на финансови кризи. В условията на настоящата криза тези процеси
бяха стопирани, но ние не знаем каква е била позицията на България по тези
въпроси.
България все още няма национална програма за възстановяване и
икономически подем, която трябва да бъде приета от българския парламент
и защитена пред Европейския съвет, за да получим средства от предвидения
фонд за възстановяване на стойност 750 млрд. евро. Облигациите и нов
пазар за тях (най-вече за зелени облигации), дигитализацията са непременните
изисквания при формиране на националните планове от страна на
евроинституциите и чакат българската позиция и решения. Отново липсва
публична дискусия по тези въпроси. България за пореден път е тръгнала по
линията на най-малкото съпротивление. На всяко едно министерство е дадена
една задача – да предостави приоритети, които после да бъдат представени
в националната програма, която трябва да бъде финансирана от новите
европейски средства. Трябва да свикнем с мисълта, че членството ни в ERM II
не е нова касичка за допълнителни средства, които ще се изсипят към страната,
а преди всичко отговорности и нови възможности.
Пандемията и пакетът „Следващо поколение ЕС“ изведоха на преден план
стратегията за обща икономика, еднаква за страните в еврозоната. Това е
важно, защото конкурентноспособна икономика може да се постигне само
с обвързване на общ паричен съюз и добре координирана икономика. ЕС, с
новите програми, предложени от май месец тази година за възстановяване след
кризата, за първи път прави една гигантска крачка в тази посока, обвързвайки
паричния съюз с икономиката.
Основен проблем е и забавянето на приемането на следващия многогодишен
бюджет на Европейския съюз.
Не можем да гледаме и да имаме идеята да бъдем реални членове на
еврозоната, само защото трябва да се „запишем там“. Това не е само едно
допълнително средство, от което България ще получи пари или финанси
от европейските фондове. Тя влиза в една вече много по-сложна финансова
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икономическа политика, за която трябва да бъдем готови.
Нека нашето членство в еврозоната бъде осъзнато, да сме наясно и с
позиция по всички въпроси, свързани с реформата в еврозоната и настоящите
правила, и да подходим като държава, равноправен член на Европейския съюз,
а не като държава от периферията, която чака поредното благодеяние. Не
трябва да се допуска политически елемент в преговорите, както при все още
неосъщественото ни членство в Шенген.
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Проф. д-р ДИМИТЪР ДИМИТРОВ,
ректор на УНСС и главен секретар на Съвета на ректорите на висшите
училища в Република България
През последните няколко месеца има сериозно развитие по темата за
механизма ERM II. България напредва по пътя си към членството в еврозоната.
Затова темата на форума е изключително актуална и важна.
Ефектите за икономиката на дадена държава при влизането й в еврозоната
са много и понякога трудно измерими и предвидими. Но вече има и много
държави, които са членки на еврозоната и от които България може да черпи
опит при подготовката си за присъединяване към еврозоната.
Когато стартира този процес по естествен път се стигна до това, че мястото,
където трябва да се проведе тази конференция, е Университетът за национално
и световно стопанство. Не само защото в него са завършили или преподавали
много хора с принос в тази област. В УНСС днес работят много изследователи
на тази проблематика, с висока експертиза и завиден научен и практически
потенциал, които професионално се занимават с въпросите на еврозоната и
членството на България в нея.
По повод на 100-годишнината на УНСС, която отбелязахме през 2020 г.,
в специално юбилейно издание бяха представени министър-председатели,
министри и висши представители на законодателната власт - преподаватели и
випускници на нашия университет. От шестнадесет финансови министри на
България след 1989 г., петнадесет са завършили УНСС, почти всички гуверньори
на БНБ от нейното създаване досега, управителите на много банки в страната,
както и повечето от председателите на парламентарната бюджетна комисия
през последните 30 години също са наши възпитаници.
УНСС може да бъде авторитетен домакин, активен участник и организатор
и на други конференции, дискусии, кръгли маси и други форуми, свързани с
членството на България в еврозоната.
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НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ, управляващ партньор и изпълнителен
директор на ExpatCapital и министър на държавната администрация и
административната реформа (2005 г.-2009 г.)
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НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ,
управляващ партньор и изпълнителен директор на ExpatCapital и
министър на държавната администрация и административната реформа
(2005 г.-2009 г.)
Връщайки се към 2005 г., когато България подписа договора за
присъединяване към ЕС, мислехме, че България ще се присъедини и към
еврозоната през 2009 г. Ако не към еврозоната, то поне да влезем в механизма
ERM II. Последваха 15 години, в които страната ни се луташе. Правителствата
не смятаха присъединяването към еврозоната за приоритет.
Сега виждаме, че никой в България не иска да напусне ЕС. И очевидно
страната ни е спечелила много от присъединяването си към Съюза. Доходите
са се утроили след подписването на договора за присъединяване, но все пак
политическата подкрепа за присъединяването ни към еврозоната не е стабилна.
Това е така, защото задаваме грешни въпроси и получаваме грешни отговори.
Когато хората бъдат попитани дали биха искали да се присъединят към
еврозоната и цените на стоките и услугите да скочат двойно, те естествено
биха отказали. Дебатът около еврото и инфлацията продължава в Европа от
две десетилетия. Всеки един разговор, първо в Западна Европа, а след това и в
Източна Европа, е с основен фокус – инфлацията. И все пак данните в 20 страни,
които са членки на еврозоната, не показват движение на цените поради приемане
на еврото като разменна валута. Освен това страните, които преди приемане
на еврото са имали висока инфлация, като Италия и Гърция, ставайки част от
еврозоната през последните две десетилетия, отчитат най-ниската инфлация
в историята на своите страни. Мисля, че разговорите относно инфлацията
получават твърде много внимание.
Ползите за страни като Хърватия, България и в бъдеще може би Унгария,
Чехия и Полша са много повече. Около 50% от ползите биха били неикономически
и нематематически. Те са свързани с имиджа и международния престиж на
страната. Искаме ли да бъдем винаги най-бедната, най-корумпираната, винаги
последната, най-периферната държава в ЕС или искаме да се присъединим към
групата на централните, по-важните, първокласни европейски държави? Искаме
ли един ден Румъния и Северна Македония да гласуват за присъединяването ни
към Еврозоната или предпочитаме да гласуваме за присъединяването на Полша
и Чешката Република? Ако България се превърне в първокласна държава, тя ще
седне на по-важната маса и ще участва във взимането на „големите“ решения в
Европа, а не просто ще чете за тях в медиите.
Останалите 40% от ползите се отнасят към банковия сектор. През 90-те
години България позволи да се случи голяма хиперинфлация и около 17 банки
изчезнаха вследствие на нея. Откакто България се присъедини към Валутния
борд през 1997 г., българската финансова и валутна система са изключително
стабилни. От друга страна, някои от нашите съседи на югоизток или на
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североизток изпитват големи валутни проблеми.
Само 10% от ефектите след присъединяването към еврозоната са
математически. Тези ефекти включват по-висок растеж на търговията,
инвестициите и на туризма. Инфлацията е съществувала във всички страни
дори преди създаването на Европейския съюз, дори и когато за еврото не се е
и говорело. През последното десетилетие се наблюдава най-ниската инфлация
в регистрираната световна икономическа история. Повечето централни банки
дори се опитват да предизвикат изкуствена инфлация и не успяват, дори и след
удвояване на паричното предлагане. В днешно време инфлацията е просто
призрак, който не съществува.
България продължава да е най-евтината държава за живот в Европа. Много
хора казват, че България не иска и не трябва да бъде винаги най-евтината
туристическа дестинация, не трябва да бъдем с най-ниските заплати в Европа.
Но избягването на инфлацията при услугите предлагани на местно ниво,
означава точно това - ниски заплати и ниски цени. Още преди потенциалното
си влизане еврозоната, България и Румъния стават все по-богати всяка година.
Българските заплати се увеличават всяка година след кризата през 1997 г.
Те продължиха да се увеличават и въпреки финансовата криза през 2009 г.
Заплатите се увеличават силно и тази година, независимо от пандемията от
COVID-19.
Ще продължат да се увеличават и след като се присъединим към еврозоната.
По този начин някой ден ще доближим нивата на заплатите си до тези на
централноевропейските страни.
Последният ми коментар е относно капиталовите пазари. Някои индустрии
печелят много от членството ни в ЕС – индустрии като земеделие, туризъм,
общия поток на износ и внос. Секторът на капиталовите пазари обаче все
още не е „осъзнал“, че страната ни се е присъединила към Европейския съюз.
Този сектор е в много по-лошо състояние, отколкото беше преди 10 или 20
години. Една от причините е, че не сме членове на еврозоната. Ако един ден
станем член на еврозоната, тогава западноевропейските фондови борси,
централните депозитари, държавни институции ще трябва да ни разглеждат
като първокласна държава. Това несъмнено би довело до положителни ефекти
върху сектора на капиталовите пазари в България.
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Д-р ПОЛ ТАНГ,
член на Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите
в Европейския парламент
В Нидерландия темата за приемането на еврото стана повод за широки
обществени дебати.
Беше интересно да се чуят опасенията на хората. Едно от основните
притеснения беше, че приемането на еврото ще доведе до повишаване на цените.
Лесно е да се види, че България е изправена пред същите страхове, през които
Нидерландия премина, влизайки в еврозоната. Дискусията, която се провежда
при вас е сходна с тази, която чухме в Нидерландия. Тези опасения отразяват
чисто психологическите страхове. Можете да го наречете „пристрастие
към статуквото” - хората бяха свикнали с нидерландския гулден и след това
трябваше да свикнат с нова валута.
Когато еврото беше представено, настана ожесточен дебат дали цените
ще се вдигнат или не. Хората внимателно сравняваха новите и старите цени.
За известно време, супермаркетите изписваха ценообразуването, както в
нидерландски гулдени, така и в евро. Често това водеше до така нареченото
„пристрастие към потвърждението“ сред обществеността – постоянно
обсъждане на темата, убеди обществото, че цените са се повишили.
Това направи публичния дебат труден, но трябваше да се включим в него.
Тук говорим за спечелване на доверие в новата валута.
Днес ситуация в Нидерландия е вече различна. Все още има някои
притеснения в нашето общество - те се срещат главно сред националпопулистите. Ако попитате нидерландците, какво харесват в еврото, те ще ви
отговорят, че като търговска нация имат голяма полза от Европейския съюз.
Харесва им, че могат да пътуват свободно, че могат да работят и да учат, където
пожелаят.
Еврото стана много популярно в моята страна, въпреки че в началото имаше
дебат относно възможния скок в цените. Лошото беше, че в Нидерландия новата
валута наистина доведе до повишаване на цените веднага след приемането й. Това
беше нещо като общ икономически механизъм. Германия след обединението си
стана по-слабо конкурентоспособна и цените скочиха. Като се има предвид, че
Германия е нашият основен търговски партньор, Нидерландия трябваше да я
последва. Следователно това доведе до повишаване на цените и в Нидерландия.
Бихме могли да твърдим, че Нидерландия влезе в еврозоната, с подценено ниво
на местната си валута и по-късно при достигането на „правилното“ ниво на
цените, те по естествен път се увеличиха.
Всичко опира до това имаме ли доверие на еврото.
Друга част от продължаващата обществена дискусия касае сътрудничеството
сред европейските държави. В моята страна имаше силен страх, защото
разполагахме с огромни публични средства. Основният въпрос беше какво

21

ще се случи с нашите пари. Какво ще направят италианците с нашите пари?
Сега виждате разликата между Северна и Южна Европа. Това отново е
свързано със ситуацията, в която се питаме имаме ли си доверие или не. И все
още има недоверие сред нашето общественост, що се отнася до европейското
сътрудничество, въпреки че всички разбираме, че сътрудничеството е в полза
на нидерландската държава и икономика.
Съществува една политически разработка, с която аз категорично не се
съгласих. И не защото аргументите в нея бяха „за“ въвеждането на еврото, а
заради конкретните причини, дадени в негова подкрепа. Причината да въведем
еврото беше, че бихме посрещнали финансовите шокове по-добре. Това беше
много важно в съзнанието на нидерландските политици. Концепцията зад
идеята беше, че ще се възползваме от резервна валута и това ще има положително
въздействие върху търговската дейност.
Това беше и разбирането, че ще има истински сътресения и че адаптацията
към шока от промяната на цените и на заплатите ще бъде по-бавна. Аргументът
тук беше, че финансовите ползи са по-големи от шоковете за реалната
икономика. Нидерландската икономика трябваше да се научи да се адаптира
по-бързо от преди.
В известен смисъл успяхме. Ако погледнете, например обменния курс доларевро ще забележите, че той е и винаги е бил относително стабилен.
Изненадващо е колко рядко в 20-годишната си история сме виждали
дискусии относно разпад на еврото или страна, която връща собствената си
валута. Знаем, че някои фактора водят до обсъждане на такива възможности,
но това са само хипотези. В този смисъл еврото беше стабилно и ни предпази от
финансови шокове. Освен, разбира се, от световната финансова криза през 2008
г., която доведе до дългова криза в цяла Европа.
Да, все още сме уязвими, но по съвсем различен начин от преди - не чрез
спекулативни атаки на борсата. Спекулативните операции след въвеждането
на еврото бяха по-скоро мит или чист опит за измама. Забелязахме големи
количества капитал, който отиваше от Север на Юг, създавайки „бум“ в Южна
Европа. Строителният сектор в Испания наистина процъфтяваше. Все още
можете да видите последствията от това.
Финансовата нестабилност засегна силно Нидерландия, Португалия,
Испания, Италия и най-вече Гърция. Това трябва да имате предвид, защото
трябва да научите уроците си от тези страни.
След обединението в Германия се наблюдаваше нарастване на разходите за
заплати и на цените. Тази тенденция се обърна през 2004 година. Тогава разходите
за труд и цените започнаха да се понижават. В Германия имаше политика за
балансиране на разходите за труд. Много страни не можаха да последват този
пример. В такива ситуации виждате, че механизмът за приспособяване в
еврозоната далеч не е перфектен.
Това, което бихте искали е страните с висок бюджетен излишък като
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Нидерландия и Германия, да започнат да харчат, за да могат другите страни да
наваксват. Подобен механизъм все още отсъства в еврозоната.
Виждате, че някои страни изпитват затруднения при обслужването на дълга
си. Това най-вече важи за Италия. Всъщност Нидерландия е една от основните
облагодетелствани страни след приемане на еврото, заедно с Австрия. Но това
се промени с течение на времето. Гърция, Португалия, Испания започнаха
обещаващо с въвеждането на еврото. След това настъпи обрат, заради
финансовата криза. Италия не успя да се възползва максимално от еврото,
защото беше в ситуация, в която доведе до повишаване на заплатите и на
цените, но това повишение не беше устойчиво във времето.
Ако вземем опита на Испания и Португалия е видно значението на стабилен
финансов сектор. Ако се поучите от Гърция, ще видим нуждата от съзнателна
бюджетна политика. И ако погледнем ситуацията в Италия ще видим, колко е
важен консенсусът между работодатели и служители, относно нивата на цените
и заплатите.
България трябва да се възползва и поучи от опита на тези страни, за да може
да вземете най-доброто, което предлага единната валута.
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Проф. д-р МИРОСЛАВ ЦЕРАР, министър-председател на Словения
(2014 г. - 2018 г.)

24

Проф. д-р МИРОСЛАВ ЦЕРАР,
министър-председател на Словения (2014 г. - 2018 г.)
Присъединяването на Словения към еврозоната определено беше добра идея.
Словения всъщност беше първата от всички нови страни членки на ЕС,
които влязоха в еврозоната. Това се случи на 1 януари 2007 г.
По-малко от два месеца след присъединяването ни към Европейския съюз
през 2004 г., ние се присъединихме към валутния механизъм ERM II, за да
покажем нашата ангажираност към ЕС.
Присъединяването към еврозоната не е само икономически или финансов
въпрос, въпросът е и политически. Всичко това допринася за нашето общо
европейско бъдеще. Наистина съм убеден в това като гражданин на ЕС, защото
имаме само два пътя - или да се интегрираме още по-интензивно и да станем
по-силно европейско семейство, или да се разпаднем напълно.
Вярвам, че дезинтеграцията е много лоша алтернатива за страните от ЕС и
за Европа като цяло. Това би означавало крачка назад във времето. Не е нужно
да се връщаме далеч назад в историята си, за да видим до какви проблеми и
конфликти може да доведе слаба и разединена Европа. Европейският съюз
ще бъде много по-добро, безопасно и проспериращо място, ако всички сме
обединени и се стремим към силна и независима Европа. Ето защо Словения
прие външнополитическа стратегия преди няколко години, в която казахме, че
бихме искали да останем в най-интегрираната част на ЕС, което също означава,
че искаме да останем конструктивен член на еврозоната и на Шенгенско
пространство.
Не само от финансова или икономическа, но и от политическа гледна точка,
аз вярвам, че България е избрала правилния път. Смятам, че стъпките й към
присъединяването към еврозоната, са правилната посока. Но разбира се, тя
трябва да отговаря на критериите и условията, за да бъде добре подготвена
за присъединяването си. Отговорили на всички тях, България определено
заслужава подкрепа от ЕС и от членовете на настоящата група на еврозоната.
Но за да се подготви за присъединяване, тя трябва да го направи по много
приобщаващ и прозрачен начин.
Опитът, който Словения има показва, че правителството трябва да бъде
проактивно и прозрачно, да информира хората много внимателно за всички
предимства и недостатъци на еврозоната и да чуе всички заинтересовани страни.
Това беше мултидисциплинарен проект, подкрепен със силна информационна
кампания, в който участваха голям брой заинтересовани страни както от
частния, така и от публичния сектор. Цените на стоките и услугите трябваше
да бъдат показвани както в словенски толари, така и в евро от 1 март 2006 г. 10
месеца преди конвергенцията и шест месеца след това въведохме задължително
двойно ценообразуване, което донесе много прозрачност и доверие в хората.
Словения беше първата държава от ЕС, която всъщност избра така
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наречения „сценарий на големия взрив“ за конвергенцията си. Всъщност ние
приехме еврото на 1 януари 2007 г., като го въведохме в обръщение още същия
ден. Разрешихме, разбира се, преходен период. Всички финансови депозити,
включително финансовите активи в транзакционни сметки, бяха автоматично
конвертирани в евро на 1 януари, но имаше 14-дневен период на двойна
валутна циркулация, през който хората все още можеха да извършват плащания
със словенски толари и с евро. Това имаше позитивен ефект, защото хората
чувстваха, че могат постепенно да се адаптират към новата ситуация. Мисля,
че това също допринесе за доверието в еврото. А доверието тук наистина е
вълшебна дума.
Много важно беше също така, че фиксираният курс на евро/толар беше
определен навреме. Когато еврото беше въведено, сумите в словенска валута
не се закръгляха, което беше обичайна практика дотогава. Движението на
цените беше внимателно наблюдавано няколко месеца преди и няколко
месеца след приемането на еврото. Разбира се, имаше опасения от инфлация,
но за Словения тези опасения не се осъществиха. Имаше някои необичайни
повишения на цените, които бяха регистрирани в ресторанти, кафенета и т.н.
Но общото въздействие върху цените беше наистина незначително. Евростат
оцени въздействието от прехода върху инфлацията на потребителските
цени в Словения на около 0,3%, докато оценката на водещия институт за
макроикономически анализ в Словения посочи цифрата 0,24%. Освен това
годишният темп на инфлация всъщност бе спаднал през януари 2007 г. до
2,8% от 3,0% през декември 2006 г. След което отново бе спаднал до 2,3% през
февруари 2007 г.
Според общественото мнение около 95% от хората смятаха, че преминаването
е било гладко и ефективно. Около 92% от хората бяха доволни от нивото на
информация, която са получили. По-малко обаче (56%) от хората смятаха, че
конвертирането на цените е било справедливо. И само около 38% от хората
считаха закръглянето на цените за справедливо.
Мисля, че първата и най-важна причина за словенския успех беше
макроикономическата стабилност през целия период на конвергенция. Втората
причина беше постепенния подход към икономическите реформи и процеси.
Третото беше цялостното национално споразумение по проекта. И накрая, но не
на последно място, процесът беше успешен, защото беше мултидисциплинарен,
приобщаващ и прозрачен, също и добре подкрепен от информационна
кампания. Можем да кажем, че сред предимствата на конвергенцията е фактът,
че функционирането на словенската икономика стана по-гладко. Плащанията и
бизнес транзакциите станаха по-лесни.
Разбира се, загубихме голяма част от паричния си суверенитет. Също
така имаше някои недостатъци, наблюдавани най-вече по времето на
финансовата криза. По това време възникнаха асиметрични негативни ефекти
върху икономиката. Научихме, че дори паричната политика в еврозона да е
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подходяща, тя е по-адаптирана към нуждите на централните държави. И не е
достатъчно гъвкава и подходяща за Словения и някои други периферни или
ново присъединили се държави. Това е предизвикателство, с което трябва да се
справим в бъдеще.
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ВЕДРАНА ЙЕЛУШИЧ КАШИЧ, партньор за финансовите консултантски
услуги в Deloitte Touche Tohmatsu Limited
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ВЕДРАНА ЙЕЛУШИЧ КАШИЧ,
партньор за финансовите консултантски услуги в Deloitte Touche Tohmatsu Limited
Хърватия има значителен потенциал за по-нататъшна модернизация и
подобряване на икономиката си, но някои предизвикателства по пътя и към
eврозоната остават. Хърватия пое и започна изпълнението на своите политически
ангажименти, особено в областта на борбата с прането на пари, производството
на статистически данни, управлението на публичния сектор и намаляването на
финансовата и административната тежест върху предприятията. За съжаление
историята в нашия регион показва, че често се нуждаем от външен тласък, за да
направим необходимите реформи. Точно критериите за конвергенция могат да
се окажат необходимия стимул.
Ниската производителност в по-голямата част от бизнес секторите е едно от
ключовите предизвикателства, както и разходите за служителите спрямо общите
приходи са по-високи, отколкото в страните от Централна и Източна Европа
(ЦИЕ). Държавните предприятия имат важна роля в хърватската икономика,
като публичните активи представляват 80% от БВП. Единствената държава в
региона, която има по-висок дял на публичните активи е Босна и Херцеговина с
90%, докато средната стойност за ЦИЕ е 30% според оценка на ЕБВР. Хърватските
държавни предприятия са икономически и финансово по-слабо ефективни от
тези в ЦИЕ. Въпреки високата стойност на активите в държавните предпирятия
в Хърватия, приходите от тях възлизат на едва 15% от БВП, което е под нивата за
повечето страни със сходни на Хърватия параметри. Държавните предприятия
често се нуждаят от по-добро корпоративно управление, за да подобрят
своите резултати, особено в областта на укрепването на човешкия капитал и
привличането на специалисти с адекватен опит и комбинация от умения.
Приемането на еврото е отлична възможност за хърватските предприятия
да разширят бизнеса си отвъд граница. Страната извършва 68% от търговската
си дейност със страните от ЕС и около 54% от туризма в Хърватия идва от
хора, които използват еврото като валута. Подобряването на бизнес средата
също е държавен приоритет с цел стимулиране на инвестиции от страна на
частния сектор и привличане на чуждестранни инвестиции. След влизането
на Хърватия в ЕС нивото на преките чуждестранни инвестиции не се увеличи
с очакваните темпове, тъй като бизнес средата остана сложна и ограничи
потенциалните инвеститори. Също така производството по обявяване в
несъстоятелност на фирми, може да бъде допълнително подобренo. Това ще
бъде важна крачка, особено сега в условията на пандемията от COVID-19,
когато много предприятия и финансови институции изпитват затруднения с
инвестиционния ресурс и необслужваните заеми. Освен това над 70% от дълга
на Хърватия е деноминиран в евро, а 83% от общите депозити са в чуждестранна
валута, което прави Хърватия уязвима за валутен риск.
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Накратко, счита се, че предимствата от влизането на Хърватия в еврозоната
надвишават потенциалните недостатъци. Наистина зависи от нас да продължим
така необходимите реформи, за да модернизираме икономиката си, да бъдем
конкурентоспособни и продуктивни, за да се възползваме от големия пазар,
който предоставя ЕС. Освен това се очаква общата валута да внесе повече
стабилност в динамиката на търговията, тъй като един от големите рискове
за търговията е нестабилността на обменния курс. Всичко това е свързано с
приемането на еврото.
И накрая, присъединяването на Хърватия към валутния механизъм ERM II
изпраща положителен сигнал за постоянния ангажимент на ЕС към страните от
Западните Балкани и насърчава за по-нататъшните реформи в страната. Това
ще послужи като важна демонстрация, че еврозоната е привлекателно място за
тези, които все още не са част от нея. Това също е важна стъпка по отношение
на политическата стабилност в региона.
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НАЙ - ВАЖНОТО ОТ ДИСКУСИЯТА С ПУБЛИКАТА,
АКЦЕНТИ, КОМЕНТАРИ ОТ ПАНЕЛ I
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ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ
ОТ ПАНЕЛ I
Въпрос № 1: Силвия Кирова
Коментират ли се в Хърватия темите, свързани с валутния курс и покачването
на цените?
Отговор № 1: Вердана Кашич
В Хърватия имаме нещо наречения „управляван поток“ - Централната
банка позволява на валутния курс да се движи между определени диапазони.
По този начин се предотвратява нестабилност. Друг фактор за стабилността на
валутния курс е и големината на икономиката – Хърватия е малка икономика
- не с размерите на Полша. По отношение на влиянето върху покачването на
цените имаме данъчна политика, която позволява подпомагането, управлението
и контрола върху цените.
Въпрос № 2: Силвия Кирова
Кралство Нидерландия бе сред най-големите опоненти срещу влизането на
България в еврозоната. Каква е политическата позиция в Нидерландия? Какво
е отношението на обществото?
Отговор № 2: Д-р Пол Танг
Не мога да говоря от името на правителството и обществото на Нидерландия,
но не смятам, че ще има сериозна опозиция при приемането на България в
еврозоната от страна на Нидерландия. Това не е тема на дискусия у нас. Тази
тема по-скоро фигурира, когато се повдигне въпросът относно нови членки на
ЕС? И темата се води повече от националистите и популистите. Има липса на
доверие към външния свят, но от друга страна голямата част от населението е
солидарно и позитивно към по-силна интеграция в ЕС.
Въпрос № 3: Проф. д-р Даниела Бобева
Какво мислите за дългосрочния ефект извън политическата рамка, като се
има предвид, че Словения дивергира?
Отговор № 3: Проф. д-р Мирослав Церар
Преди да влезем в еврозоната имахме силно „прегряваща“ икономика. Това
се случи между 2005 г. и 2008 г. в Словения. По мое мнение, направихме грешка
– във време на „прегряваща“ икономика допуснахме проциклична фискална
политика. Беше много трудно да направим оценка на ефектите от приемането
на еврото в цялата му комплексност, тъй като беше твърде скоро след шоковете,
предизвикани от Световната финансова и икономическа криза. Кризата ни
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удари едва една година след това и хората наистина имаха доверие в еврото
през този период. Но когато кризата се усети осезаемо в Словения, ситуацията
се влоши не само заради монетарната политика на еврозоната, но и заради
водената политика на Европейската централна банка и рестриктивните мерки.
Отраженията на стагнацията се усетиха дори по-силно отколкото в страните в
ядрото на еврогрупата. Кризата в Словения бе много дълбока – от 2009 г. до 2014
г. И това си беше наша грешка, тъй като водехме сравнително грешна фискална
политика и бяхме напълно неподготвени за кризата.
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КОМЕНТАРИ И АКЦЕНТИ
ОТ ПАНЕЛ I
Гл. ас. д-р Силвия Кирова
България и Хърватия са сред най-бедните страни-членки на ЕС. В същото
време страни като Чешката Република и Полша, които са доста по-развити, не
желаят да влязат в еврозоната. България и Хърватия имат фиксиран валутен
курс. Останалите държави имат плаващи валутни курсове, което им помага да
се справят по-добре с кризи и сътресения. Въпросът не е дали трябва да сме в
еврозоната? Въпросът е какво трябва да направим, за да направим членството
ни ползотворно? Защото дори и да станем формални членове, има опасност да
останем най-бедната държава.
Николай Василев
Българската икономика е сравнително малка, но ние можем да допринесем
към стабилността в еврозоната, тъй като нямаме финансова криза. В момента
България е вероятно единствената страна, която има бюджетен излишък за
тази година към днешна дата. В момента сме или третата или втора страна с
най-ниското съотношение дълг – БВП. България е една от малкото страни в
Европа, която покрива критериите от Маастрихт към този момент.
Проф. Д-р Даниела Бобева
Има страни, които се провалят в еврозоната. Има и такива, които просперират
в нея. И това няма нищо общо с еврото. Става въпрос за структурните политики,
които водим. Често надценяваме проблема. Лесно е да се каже „грешката е в
еврото“. Но това не е така, грешката не може да бъде в „еврото“, а във водената
парична политика или в следваната икономическа стратегия за развитие.
Д-р Пол Танг
Страните действително могат сами да „грешат“, без това да засяга еврото.
Не трябва обаче да се подценява, че валутата има ефект. Има смисъл страни
като България и Хърватия да станат част от пазара, за да могат да се интегрират
повече и да могат да се възползват от възможностите, предоставени от
търговията. Еврото оказва влияние върху реалната икономика, подпомага
бизнеса и допринася за икономически растеж и високи заплати.
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Проф. д-р ТАТЯНА ХУБЕНОВА-ДЕЛИСИВКОВА, член на Института за
икономически изследвания към БАН, секция “Международна икономика”
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Проф. д-р ТАТЯНА ХУБЕНОВА-ДЕЛИСИВКОВА,
член на Института за икономически изследвания към БАН, секция
“Международна икономика”
Целта е да коментираме какво предстои в подготовката на България за
влизането в еврозоната.
В условията на протичащата глобална пандемична криза и забавянето на
стопанския растеж преходът на България към еврото налага провеждането
на отговорни действия за навременен избор на подходящото съчетание на
политики за включване в еврозоната. Най-важното предизвикателството
е, че настоящата криза налага промяна в средносрочните приоритети на
бюджетната политика и ограничава пространството за управленческо
маневриране в бъдеще поради влошаване на вътрешните и външни условия
за стопанския растеж, намаляването на заетостта и изострянето на социалноикономически проблеми, свързани с доходите и неравенствата. Наблюдаваните
кризисни тенденции в ЕС и еврозоната очертават възстановяването от кризата
не по-рано от 2022 г., което несъмнено ще влияе негативно и върху българската
икономика, която е силно зависима от отвореността си към европейските
страни.
При тази неблагоприятна конюнктура на здравна криза и икономически
спад неизбежно нараства значението на постигането на синергия между
политиките, които България трябва да проведе с влизането си в ERM II. В ход е
изпълнението на „Плана за действие с мерки за адресиране на последващите
ангажименти на Република България след присъединяването във Валутния
механизъм II и на други свързани политики“. С Актуализираната средносрочна
бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г. нашата страна потвърждава,
че изборът на бюджетната политика ще се съобразява с поддържането на
макроикономическа и фискална стабилност в контекста на негативните рискове
пред растежа и нарастващата политическа несигурност.
Но кризата е предизвикателство по отношение на устойчивостта на
публичните финанси в следващия тригодишен период във връзка с наложилото
се увеличаване и преструктуриране на публичните разходи със социална
насоченост на фона на по-ниски приходи, във връзка с временното фискално
разхлабване. Неизбежно е временно отклоняване от средносрочната бюджетна
цел и одобряване на фискални стимули чрез финансиране и на инвестиционни
разходи, които чрез търсения мултиплициращ ефект върху растежа, да смекчат
за бизнеса и домакинствата негативите от кризата, породени от пандемията и
съответно да подпомогнат пазара на труда при извънредната ситуация, която
се задълбочи с „втората вълна“ от пандемичната криза. Заедно с това България
предстои да участва солидарно в изпълнение на споделените и общи политики
на ЕС, в реализация на възстановяването с мерки и програми, осигурени от
националния бюджет и от фондове, програми и механизми на ЕС, както и да

37

постигне по-нататъшно съответствие с изискванията на паричния и финансов
ред на еврозоната.
Поради пандемичната криза проблемите за реалната конвергенция и за
доходите са ключови в съвременните кризисни условия. Доходите неизбежно се
влошават в условията на COVID-19, но публичният ресурс трябва да е в полза
на смекчаване на последиците от кризата, борба с неравенствата и социалните
рискове и възстановяването на производствата и заетостта към предкризисните
равнища, което се очаква към 2023 г. Това неизбежно ще обуславя влошаване на
дефицитите на държавните бюджети и нарастване на държавния дълг както за
страните от еврозоната, така също за България и за страните от ЕС като цяло.
Увеличаването на безработицата и несигурността e сериозно предизвикателство
пред правещите политики за всички държави членки на ЕС и се очертава
забавено излизане от кризата в края на 2022 г., поради глобалния характер на
кризата, както и симетричните негативни последици за всички страни.
В условията на извънредната пандемична обстановка Европейската
комисия активира общата клауза за дерогация от Пакта за стабилност и
растеж, която позволява на държавите членки да предприемат мерки за
справяне с разпространението на вируса, като временно се отклонят от
средносрочната си бюджетна цел. България реализира тази възможност
за гъвкавост на провежданата бюджетна политика, като разходите, пряко
свързани с преодоляване на последиците от пандемията, се изключват при
оценяване спазването на фискалните правила и ограничения на ЕС. В Закона
за публичните финанси се даде възможност параметрите на показателите за
дефицит по Консолидираната финансова програма /КФП/ и за максимален
размер на разходите по КФП да надвишат ограниченията при извънредни
обстоятелства по смисъла на европейската правна рамка.
В хода на подготовката за приемане на еврото се очаква през следващия
тригодишен период 2021-2023 г. изменението на размера на държавния
дълг да бъде зависимо главно от основните цели на фискалната политика,
позицията на бюджетното салдо и перспективите за развитието на основните
макроикономически индикатори, както и от развитието на епидемичната
обстановка в страната и в глобален план. Прогнозите към момента очертават
отрицателно бюджетно салдо през всяка една от разглежданите години, което
повишава необходимостта от набавяне на ресурс от дългови източници през
2021-2023 г. Отчитайки тези очаквания, в следващите три години се предвижда
темпът на нарастване на държавния дълг да продължи, номинално и спрямо
БВП, в диапазона от 27,5% през 2021 г. до 29,4% в края на 2023 г. Независимо от
влошените оценки за стойността на относителния дял на консолидирания дълг
спрямо БВП, същите остават далеч под максимално допустимата референтна
стойност на Маастрихтския критерий за конвергенция от 60%, което ще
гарантира запазване на равнището на държавна задлъжнялост в устойчиви
граници, респ. водещата позиция на Република България сред 27-те държави
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членки на ЕС по отношение на ниска дългова тежест.
По отношение на критерия на еврозоната за равнището на инфлация нашата
страна удовлетворява изискванията и не е поставена под натиска на по-големи
инфлационни очаквания. Средногодишната инфлация (ХИПЦ) [в % спрямо
предходната година ] се очаква да отбележи прогнозиран спад до 1,4% в 2020
г., както съответно 2,1 % в 2021 г. и 2,6 % в 2022 г. През 2023 г. се предвижда
да бъде на равнището от 2019 г. / 2,5% /. В първото полугодие на 2020 г.
ХИПЦ инфлацията по месеци на годишна база намалява и в м. август е 0,6%
в сравнение с 3,1% в края на 2019 година, но все пак не се очертава дефлация.
Основен фактор за забавянето на инфлационните процеси в страната е спадът
в цените на енергийните стоки, предизвикан от спада на международните цени
на нефта и газта, докато динамиката на цените на храните беше разнопосочна
и цените на производител на хранителни продукти за вътрешния пазар през
месец август 2020 г. имаха увеличение от 4% на годишна база. Постигнатата
степен на сближаване с темповете на инфлацията в еврозоната дават основания
средносрочно да се очаква сдържане на инфлацията на ниски равнища, което
при други равни условия може да намери относителен израз и в известно реално
увеличение на заплатите и доходите.
Но настоящата икономическа среда на по-ниска инфлация и ниски лихвени
равнища засилват опасенията за загубата на доходност на спестяванията и
по-специално за рисковете, с които се сблъсква финансирането на реалната
икономика. Това поставя по различен начин въпросът за взаимовръзката на
инфлацията и реалната икономика в условията на ниски лихвени проценти.
Ниската инфлация задържа процесите на необходимата корекция на
относителните заплати и цени. Резултатът са твърдите структури на заплатите,
по-високата безработица и по-ниският икономически растеж, което остава
проблем както за страните от еврозоната, така и за страни като България, които
са в процес на подготовка за присъединяване.
Еврото беше въведено в условия на сравнително висока инфлация в света
и в Европейския съюз, но от края на 90-те години на основа на паричната си
политика ЕЦБ установи доверие на пазарите и чрез стратегията срещу прекалено
високата инфлация протича успешно ограничаване на инфлационните
очаквания. От 2003 г. ЕЦБ реализира като цел на паричната политика,
постигането на ценовата стабилност с годишно увеличение на инфлацията от
„под 2%“, като същевременно се стреми към инфлация от „под, но близо до 2 % ”.
В еврозоната годишната инфлация е средно 2,3% от 1999 г. до навечерието на
Глобалната финансова криза през август 2008 г., но само 1,2% оттогава до края
на 2019 г.
Задачата на ЕЦБ е да поддържа стойността на парите стабилна в средносрочен
и дългосрочен план. ЕЦБ има за цел да запази инфлацията в еврозоната малко
под 2%. Следователно ЕЦБ трябва да предотврати както прекомерно висока
инфлация, така и прекалено ниска инфлация или дори дефлация. Очакванията
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на настоящия етап за разработваната нова стратегия на ЕЦБ за общата парична
политика и постигането на целта на ценовата стабилност са основателни предвид
икономическите предизвикателства пред икономическото възстановяване в
Европа.
Макар че няма основания да се очаква повишаване на темповете на
инфлацията за България, ако има определени рискове, то това би било
риск от структурна инфлация в условията на забавяне на повишаването на
производителността на труда. Във всеки случай структурните фактори могат да
окажат устойчиво отрицателно въздействие върху инфлацията само ако трайно
повлияват инфлационните очаквания. Поради това структурната инфлация се
нуждае от взаимодопълващи се политики за преодоляването й. Еврото може
да намали транзакционните разходи и да подобри паричната трансмисия.
Въвеждането на еврото във всичките му функции на парите като обща валута,
която ще замени българския лев само по себе си не може да бъде причинител
на инфлация. По своята същност парите са само „воал“ над социалноикономическите отношения, които имат специфични особености и структурни
проблеми за всяка конкретна страна. В този смисъл за домакинствата, бизнеса
и обществото е важно да бъдат на равнището на по-доброто разбиране за
характеристиките на инфлацията и нейното регулиране в условията на участие
в еврозоната. За България процесът на по-добра обществена информираност
за приемането на еврото и политиките на адаптация към еврозоната тепърва
предстоят.
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ИВАЙЛО КАЛФИН, зам. министър-председател и министър на труда и
социалната политика (2014 г.-2016 г.)
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ИВАЙЛО КАЛФИН,
зам. министър-председател и министър на труда и социалната политика
(2014 г.-2016 г.)
България не трябва да се готви за членство в еврозоната като разчита, че ще
ни приемат единствено на основата на критериите на Договора от Маастрихт.
Еврото беше въведено като политическо решение, целящо задълбочаване на
интеграцията в ЕС. Неговата инфраструктура обаче се изгражда в последствие,
основно в отговор на кризи, които поставиха под въпрос стабилността, дори
съществуването на общата валута. Преходът е от политическо решение към
устойчива система от правила и институции, които да гарантират стабилността
на еврото и съответно – на икономиките в еврозоната. Европейската централна
банка се намеси във фискалната политика, като предостави ликвидност
на публичните бюджети в страните с трудности. Това не е типична роля за
централна банка, но намесата беше необходима, за да се овладее икономическата
криза. Създаде се Банковият съюз, който да осигури стабилността на банковия
сектор. Страните членки създадоха и Европейския семестър, който е една от
стъпките за постепенно прехвърляне на решения от фискалната политика
от национално на наднационано равнище. Със създаването на мощния
нов инструмент, който да помогне за справяне с кризата, предизвикана от
пандемията с КОВИД-19 – Фондът за възстановяване, Европейската комисия се
превърна в огромен емитент на дълг, с който след това се подпомагат със заеми
или грантове националните публични финанси. Подобен подход съществува
и при инструмента за ограничаване на безработицата – SURE. Тенденцията е
ясна – попълване на регулаторния дефицит и създаване на институционална и
законова среда, в която общата валута да се поддържа. Всичко това предполага
пренасяне на много повече решения във фискалната политика от национално
на наднационално равнище.
От тезата, че управлението и правната архитектура, които поддържат
общата валута са се променили драматично след създаването си с договора от
Маастрихт следва, че не е реалистично при разширяването на еврозоната да
се спазват единствено критериите на договора от 1992 г. Политически звучи
много добре да искаме равноправие, само че икономическата логика е различна.
Еврозоната и в момента се променя. Европейската икономика е изправена пред
най-големия шок от създаването си. Членството в еврозоната може да донесе
много предимства на икономиката, но със сигурност то предполага отказ от
фискална свобода на национално равнище и пренасянето й на равнище еврозона
или Европейски съюз. Ако това не се осъзнае и приеме още преди членството,
съществува риск отдалечаването на важни фискални решения от избирателите
да стимулира неуместни и безпросветни антиевропейски настроения.
Какъв би бил ефектът в България на наднационалните фискални решения?
България е една от страните с най-ниско преразпределение на национален
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доход през бюджета. Правителството го поддържа на около 36%. Така е през
последните 10 години. Ние имаме по-нисък брутен вътрешен продукт и по-ниско
преразпределение. А очакваме публични услуги, които да бъдат на равнището
на тези държави, които разпределят върху по-висока база по-висок дял. Това
няма как се случи на практика. И затова лесно бъдещи управляващи могат да се
оправдават с фискалните правила на еврозоната. Няма да са прави. Правилната
политика, за да бъдат публичните услуги на равнище, което да не предполага
емиграция в ЕС, е разпределението да е по-високо, като същевременно се
полагат усилия за настигане на средните европейски равнища. Това е възможно
– Румъния вече достига Гърция по БВП на глава от населението, коригиран с
покупателната способност, а Чехия достига Испания и Португалия. Разбира
се, тук изключваме влиянието на корупцията и неефективните разходи.
Ограниченията на фискалната политика в еврозоната не би трябвало да са
пречка за изработване на ясни икономически цели, подкрепени от съответния
публичен бюджет на национално равнище. Както и за поемане на съответната
отговорност.
България е изправена пред две опции. Първата е валутният механизъм да
бъде действително възприеман както някои го наричат - „чакалня“, където нищо
не трябва да се прави. Продължаването на досегашните пасивни политики
означава България много бавно да се доближава до средните европейски
равнища на доходи и производителност, да се бетонира на последното място
и да понася несгодите на слаба икономика, която трябва да спазва фискални
и парични правила, направени за други. Така ще се утежни допълнително
демографската криза, а възможността за бързо развитие на основата на
цифровите технологии пропорционално ще намалява. Този подход предполага
бъдещи щети от възприемане на еврото.
Втората опция е политиката да заеме по - активна позиция, фокусирана
върху двата фактора, които драстично ще променят пазара на труда и
цялата икономическа среда в следващите 15 - 20 години. Тези два фактора са
технологиите и демографията. Тяхното правилно използване може да ускори
процеса на „догонване“ на другите европейски страни. В публичния дебат
относно подготовката на България за влизане в еврозоната трябва да се реши
уравнението как да се спрат негативните тенденции вследствие на демографията
и да се възползваме от технологиите за ускоряване на икономическия растеж и
увеличаване на доходите. Отговорът на тази задача може да се търси през две
публични услуги – образование и здравеопазване. Развитието на иновациите ще
се ускори не с финансиране на отделни проекти, а с подготовка на достатъчно
кадри с иновативно мислене, които остават в страната и създават стимулираща
екосистема. Качественото и съвременно образование и здравеопазване ще
обърнат негативните демографски тенденции и ще ускорят икономическия
растеж.
Номиналните критерии от Маастрихт не трябва да бъдат единственият
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ориентир в подготовката на България за членство в еврозоната. Целта трябва да
бъде ускорена конвергенция – сближаване на производителността и доходите,
без да се допуска увеличаването на вътрешните регионални и икономически
неравенства. Това е цел, която България трябва да преследва отсега с активна
икономическа политика. Колкото по-близо е страната до тези цели, толкова пополезно ще бъде нейното членство в еврозонаата.
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Проф. д-р ДАНИЕЛА БОБЕВА,
член на Института да икономически изследвания към БАН и зам.
министър-председател на Р. България (2013 г.-2014 г.)
Опитите на България да влезе в eврозоната започнаха още преди приемането
на страната в Европейския съюз. Основен приоритет при преговорите беше
българският валутен борд да бъде признат като изпълняващ изискванията на
валутния механизъм. За съжаление, българската позиция не беше приета.
Когато се говори за Валутен механизъм II, най-често срещаната грешка е
твърдението, че държавата е влязла във валутния механизъм. България не е
влязла, а валутата - левът е влязъл във валутния механизъм. Това е фундаментален
и много важен въпрос, защото присъединяването към механизма е свързано
с паричната политика, а не трябва да се третира като политически процес.
Последните години той става все по-политически.
Основният проблем за приемането на България в еврозоната не е в това, че
българските граждани не искат еврото и не са добре информирани за общата
валута, а че е налице институционално неразбиране за това, какво представлява
еврозоната и на този процес се гледа, като към еднократен акт, а той е процес
– променя се еврозонота, променят се икономиките в нея, променя се средата,
в която функционира тя. И еврозоната има успехи и провали. Проблемът е, че
ние нямаме ясна визия за това не какво се очаква от членството в нея, а какво
целим и искаме да постигнем и не на последно място дали ще можем да го
постигнем. Ние продължаваме да очакваме от членството (между другото така
беше и при членството в ЕС) и апотеоз на чакането е използвания термин за
ERM II като „чакалня“. Първо, ако чакаме, а не следваме правилните политики,
за да се възползваме от членството, ще се присъединим към отбора на губещите
и второ - няма „автоматични“ ползи от членството в еврозоната. Ако е ясно
какво искаме да постигнем и по какъв начин членството в еврозоната ще ни
помогне за това, тогава ще се изясни кога ще е най-добре да се присъединим.
България конвергира и брутния вътрешен продукт на човек от населението
се е увеличил с 10 % от членството в ЕС - налице е доближаване до средните
нива за ЕС увеличение, но то не се случва с достатъчно бързи темпове.
Въпреки непрестанното търсене на прилики с други страни от еврозоната
и желанието да се почерпи опит от техния преход, следва да се отбележи, че
България е различна. Първата разлика се състои в стабилността на валутния
курс. Втората е, че България няма монетарен суверенитет и суверенитет по
отношение на банковия си сектор. България се отказа от суверенитет в рамките
на валутния механизъм, отказа се от това да определя курса и от това да
определя стабилността на банковата система, а покрай банковата и на цялата
финансова система.
Фиксираният курс крие известни предимства. Без парична политика е
възможно една икономика да живее и да расте. Българската икономика се

47

справя не зле с кризите и външните шокове. Проблемът се корени в липсата на
структурна политика. Не е толкова важно да се харчат средства, а за какво и как
се харчат. При такава ситуация е илюзия, че с приема на еврото, България ще
направи сериозен икономически скок изведнъж.
Ще се повиши ли инфлацията? Недостатък при отговора на този въпрос е, че
обикновено се прави оценка само на макроикономическо равнище. Следва да
се обърне внимание на все повече детайли, които чертаят картината по групи,
стоки и услуги, по региони и на микро ниво. Цените ще се вдигнат несъмнено на
най-малките стоки. Тези, които се купуват най-много и най-често и тези, които
най-бедните хора потребяват най-много. Несъмнено най-голяма динамика ще е
налице при храните. Но такава динамика се наблюдава при нас и без приемане
на еврото. Най-чувствителните сегменти в инфлационен аспект се наблюдава
именно при тези цени.
Ще намалеят ли заплатите? Заплатите се определят от пазара на труда и през
последните години е налице много ясно изразена тенденция на нарастване на
заплатите. Наблюдава се устойчивост в нарастването на работната заплата,
независимо от това дали е прието еврото или не. Естония, Литва и Латвия
преди и след приемането на еврото са ясни примери за устойчиво нарастване
на заплатите. Следва да се отбележи обаче, че заплатите конвергират по-бавно
от цените на стоките.
В крайна сметка какъв ще е резултатът от приемането на еврото зависи
само от България. Зависи от това доколко ние ще успеем със сериозни
структурни политики да извлечем ползи от участието в eврозоната. Еврозоната
представлява един шанс, една възможност, спрямо която ако наистина се
изградят и преследват сериозни структурни политики, ще е налице значителна
полза. Ако не - ще станем свидетели на провал, също както много други страни
в еврозоната се провалиха.
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АТАНАС ПЕКАНОВ,
икономист в Австрийския институт за икономически изследвания
(WIFO) и член на Стратегическия съвет към президента на Р. България
Намираме се в безпрецедентна икономическа криза. От Втората световна
война насам не е имало такъв икономически шок. Еврозоната от години има една
незавършена структура. Марио Драги на 26.07.2012 г. използва една метафора
– „еврото е като пчела“ („the euro is like a bumblebee“). То не би трябвало да
лети, според законите на природата, не би трябвало да функционира, но все пак
функционира. Един от основните аспекти на тази незавършена структура беше
невъзможността да се споделят шокове при икономически рецесии. Основна
роля това да се случва досега, имаше само паричната политика.
Във времена на изключително ниски лихвени проценти, паричната
политика може да действа като предпазен механизъм за сътресения на пазарите
и да предпази от тези „self-fulfilling crisis“, тогава, когато инвеститорите губят
доверие и започват да атакуват държавните облигации. Най-добрият пример за
това e Европейската централна банка, която на 18.03.2020 г. вечерта, в средата
на най-тежката ситуация на „lockdown“, обяви програма за действие и на
следващия ден намали лихвените проценти за държавите членки в еврозоната.
Това стабилизира до известна степен еврозоната, но не достатъчно, защото
няма достатъчен стимулативен ефект.
В последните месеци се говореше и беше взето решение, че това, което
липсваше дълго време, е единен фискален стълб на еврозоната. Това доведе
до приемането на така наречения “Next Generation EU” (Следващо поколение
ЕС). Тази част от многогодишната финансова рамка ще се грижи, фискалната
политика да е активна следващата година и да подпомага икономиката, особено
с оглед на високата несигурност - дали гражданите и дружествата ще имат
работа догодина, дали ще е налице свиване на частните инвестиции и свиване
на частното потребление. В същото време паричната политика вече е на нулеви
лихвени проценти и няма повече механизми за подпомагане на икономиката.
Затова беше намерен консенсус за използване на активна политика - активната
фискална политика ще е основният макроикономически импулс в следващите
години.
Всеки един паричен съюз изисква някаква форма на разпределение на
рисковете. Еврозоната ще има възможност да се възстанови на база на този
макроикономически инструмент. Основна част от него е т.н. Механизъм
за възстановяване и устойчивост, който се равнява на 750 милиарда евро,
разпределени между страните членки като кредити и безвъзмездни средства.
Тук обаче е ключов въпросът как да се възползваме най-добре от тях. Именно
това е първият аспект, който правителството трябва да комуникира много поясно и много по-открито - какво мисли да прави, за да има доверие в обществото,
че тези средства ще се използват по целесъобразни начини.
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Вече има добра комуникация от страна на Европейската комисия как тези
планове трябва да бъдат изработени и представени в следващите месеци и
правителството трябва да ги приеме. За съжаление има широко недоверие
на населението в това, дали правителството може да се справи с тази задача.
Това, което е необходимо, е не само тази година шоковете да бъдат намалени
посредством активна фискална политика, но и тази активна фискална политика
да бъде следвана и в следващите години. Рязкото намаляване на дефицитите
не е най-добрият подход в ситуация на огромна несигурност, неяснота
около бъдещето и понижена икономическа активност. Именно това дава
перспективата какво ще се случва в еврозоната през следващите години. Ние
трябва да сме реалисти и да помислим, какво ще означава еврото за България и
как по най-добър начин ние да бъдем част от него.
Голяма част, както от ползите, така и от негативите на участието на България в
еврозоната след две десетилетия участие във валутен борд вече са асимилирани.
Не трябва да се изпада в истерии за това, че ще загубим суверенитет, нито да се
таят надежди, че това ще доведе до някакъв невероятен бум. Икономическото
развитие на България ще остане най-вече в ръцете на правилната икономическа
политика и на провеждането на важни реформи.
Основният позитивен аргумент е засиленият контрол и наблюдение на
банковата система в единния надзорен механизъм. От това могат да произтекат
ефекти, като повишаване на кредитния рейтинг, но този ефект няма да бъде
автоматичен. Всичко зависи от това как България провежда политиката си.
Няма да има директно повишаване на кредитния рейтинг само защото страната
ще влезе в еврозоната. Няма да има и директно намаляване на лихвите.
Много важни са репутационният и политическият ефект. Под въпрос остава
дали това ще повлияе върху благосъстоянието на хората и населението или остава
само като ефект върху благосъстоянието на управляващите в дадения момент.
Не на последно място стои и позитивът от намаляване на транзакционните и
обменните такси, тъй като води до спестяване на допълнителни разходи.
Сред негативите се нареждат разходите в Европейския механизъм за
стабилност, представляващи вноска от страна на България от 2% от БВП.
Тази вноска ще затрудни бюджета през следващите години и трябва да се има
предвид, че средствата за нея ще дойдат от някое друго перо. Действително
приемането на еврото означава и окончателно отказване от националната
валута, но като член на валутен борд от 20 години, това не би трябвало да бъде
основно притеснение за България.
Повишеният риск от инфлация също не може да бъде основно притеснение.
Емпиричните изследвания показват, че това е само усещане. Хората
формират своите очаквания, както и своите разбирания на базата на някаква
„номинална илюзия“ - например на база постоянно поскъпване на стоки за
ежедневна консумация. Това води до представата за много висока инфлация,
а в действителност тези стоки представляват много малка част от тяхната

52

потребителска кошница. В крайна сметка висока инфлация реално не е
документирана в страните, вече присъединили се към еврозоната.
От изключителна важност е създаването и провеждането на кампания,
която буди доверие у хората - те трябва да бъдат информирани. Ще има нужда
от детайлен план за преходния период и гаранции за плавно покачване на
цените. България трябва да се концентрира особено върху уязвимите групи
– пенсионери, население в по-отдалечени места и други подобни. Точно там
страховете са най-големи. Съществуват и най-големите рискове хората да бъдат
измамени чрез практики, които не отговарят на пазарните принципи.
Голяма част от позитивните ефекти от общата търговия вече така или иначе
са се случили при влизането на страните в Европейския съюз. Последващото
влизане в еврозоната може би няма да донесе кой знае какви допълнителни
търговски ефекти, съответно няма и да повиши икономическия растеж кой
знае колко. Важно е да сме реалисти. Еврото е било и си остава нетно позитивно
за България, но това не е печалба от тотото. Това е още един от факторите, който
ще помогне през следващите години за едно по-добро развитие на България.
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НАЙ - ВАЖНОТО ОТ ДИСКУСИЯТА С ПУБЛИКАТА,
АКЦЕНТИ, КОМЕНТАРИ ОТ ПАНЕЛ II
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ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ
ОТ ПАНЕЛ II
Въпрос № 1: Румен Гълъбинов
Как според Вас влизането на България, като пълноправен член в еврозоната
ще повлияе на преките инвестиции? Ако се върви към общ фискален съюз в
Европейския съюз, какво е Вашето виждане за обща данъчна политика и поконкретно на подоходните данъци и на преките данъци?
Отговор № 1: Проф. д-р Даниела Бобева
В областта на привличане на преки и чуждестранни инвестиции, считам
че присъединяването към еврозоната няма да има значение, докато ние не се
справим с проблемите и пречките, които имат чуждестранните инвеститори
и днес. България е на 63-то или 67-мо място по предпочитана дестинация за
инвестиции. Влошаваме се в това отношение. Според Европейската комисия
и Европейската централна банка имаме най-висока степен на корупция и
най-ниска ефективност на институциите. Важни са ефективните мерки за
премахване на тези пречки, които въздържат чуждестранните инвеститори.
Онези чуждестранни инвеститори с по-големи проекти с висока добавена
стойност, които наистина биха били добри за икономиката. Крайно време
е да не разглеждаме чуждестранните инвестиции по платежен баланс, като
потоци и като обем, а по-скоро като качество. Според мен има достатъчно
административни инструменти, без да се харчат много пари, с които биха могли
да бъдат привлечени значителн и големи инвестиции.
По отношение на данъчната система – да, тя представлява един от големите
рискове. Сегашната данъчна система съответства на нашата данъчна култура.
Тоест, да нямаш диференцирани ставки. В противен случай, при това ниво на
данъчната администрация, всичко ще се „изкриви в корупция“. За съжаление,
на този етап част от българската конкурентоспособност са ниските данъчни
ставки при преките данъци.
Въпрос № 2: Проф. Панайот Панайотов
Какво ще стане с пенсионната система, когато влезем в еврозоната?
Отговор № 2: Ивайло Калфин
Пенсионната система не трябва да „се страхува“ от еврозоната. Трябва
„да се страхува“ от това, което се прави тази година и което се предвижда за
следващата. То е доста по-унищожително за цялата пенсионна система, защото
ѝ се губи цялата логика, заради популистки политики в момента. Много е важно,
да не възприемаме влизането в еврозоната както възприемахме влизането
в Европейския съюз. Въпрос на национална гордост. Сега ще е Европейския
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съюз, после се изненадваме, че той не ни вдигна доходите, заплатите, начина
на живот. Трябва не да влезем, а да влезем подготвени в еврозоната. И тук
вече се поставя въпросът, какво означава да сме подготвени? Дали за 2 или 3
години ще успеем да се подготвим - аз имам някакви съмнения. Но първото
действие, което е най-важно, е да се изгради един план. Силно се надявам това
да се случи преди да се чуят поредните популистки гласове: „дайте да направим
референдум“. Референдум за кое? Къде е дебатът, къде са хората, които разбират
тези неща и какво точно питаме хората с такива идеи? Нека продължаваме с
активните дебати, за да можем да информираме обществото и да достигнем до
правилните решения.
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КОМЕНТАРИ И АКЦЕНТИ
ОТ ПАНЕЛ II
Д-р Георги Ганев
Суверенът на България по Конституция е съвкупността от българските
граждани. Когато българските граждани казват на свои служители от
Министерски съвет или от Народното събрание или от БНБ – „ти ще правиш
паричния режим в България така, както ние ти казваме, а именно решенията
ще се вземат във Франкфурт, ти няма да взимаш решения“ - това не е загуба на
суверенитет.
Влизането на България в еврозоната увеличава ролята на БНБ в определяне
на паричната среда в България в сравнение с условията на валутен борд. БНБ
ще може да гласува за лихвения процент. Няма да е най-влиятелният глас, но
сега въобще не може да гласува. БНБ не може и да дава заеми на банки. Когато
влезем в еврозоната, ще бъде възможно да се измъкват заеми на банки и да се
изкупуват активи. Компетентността на БНБ значително ще се увеличи - няма
да намалее в сравнение със сегашния режим. Това е факт, тук не е въпрос на
мнение. Суверенитетът на БНБ по отношение на българската парична политика
ще се увеличи. Да, тя няма да надзирава определен брой банки, които ще бъдат
надзиравани от Франкфурт, но ще „седи на масата“, където се взимат ключовите
решения - във Франкфурт.
Проф. д.ик.н. Румен Гечев
С приемането ни в Банковия съюз е открита перспектива за влизане в
еврозоната. Както е известно, това би имало както позитивни, така и негативни
ефекти и предизвикателства. Първият критерий, който трябва да вземем
предвид при оценката на очакваните ефекти е възможността за поддържане
на висок икономически растеж. Според данните на Евростат страните от
еврозоната имат твърде нисък растеж от около един процент, процент и
половина последните 10-15 години. Най-важното очакване, когато се формира
валутна зона, е растежът на БВП да е с по-висока динамика от други страни
извън зоната, имащи същата степен на икономическо развитие. Очевидно е, че
членството в еврозоната не гарантира и не води автоматично до динамизиране
на производството на стоки и услуги. От създаването на еврозоната до сега,
някои от високо развитите европейски пазарни икономики извън тази зона
демонстрират същия и дори по-висок икономически растеж, отговарящ и на
критериите за качество.
Вторият критерий е конкурентоспособност. Спрямо класациите на
Евростат, Trading Economics и ООН е видно, че в първите десет страни на 4-то
място е Нидерландия от еврозоната. Немците са на 7-мо място, но следващите
– 8-ми, 9-ти и 10-ти са Швеция, Великобритания и Дания. И трите страни
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не са част от еврозоната. Всички останали страни от еврозоната са назад в
класацията. Тоест, фактите показват, че и високо развити пазарни икономики
извън еврозоната могат да поддържат по-висок растеж и да постигат по-висока
конкурентоспособност. Някои от тях категорично заявяват, че нямат намерение
да се присъединят към еврозоната или поне не в близко бъдеще. Нещо повече,
преди години Великобритания влезе за малко и набързо излезе от „чакалнята“
на еврозоната, след като загуби над един милиард паунда от спекулативните
атаки на Сорос докато се опитваше да поддържа стабилен валутен курс. А
сега страната дори напуска ЕС. Дания си е „оставила скелета в чакалнята на
еврозоната“ и все още не предприема следващи стъпки за пълноправно членство.
Между впрочем, Дания и Швеция проведоха референдуми по въпроса, които
завършиха с НЕ на влизане в еврозоната. Полша, Чехия и Унгария също заявиха,
че не искат да се присъединят на този етап. И нашето правителството трябваше
да отговори защо едните искат, другите не искат. Този отговор трябваше да
почива на задълбочен анализ с предимства и предизвикателства за икономиката
ни, с изводи, базиращи се на конкретни количествени и качествени разчети по
отношение на отделните икономически сектори, на вноса и износа и т.н.
Третият ключов критерии е жизненият стандарт. Ако вземем като основен
показател - брутен вътрешен продукт на човек от населението по паритетна
покупателна способност, нещата изглеждат нееднозначно. Дания е на 10-то
място, Холандия на 11-то, Австрия 13-то, Германия на 15-то, след това е Швеция
на 16-то. Чехия на 30-то място, но след нея са Италия, Кипър и т.н. Полша е
на 39-то място. Тоест и по брутен вътрешен продукт на човек от населението,
по паритетна покупателна способност няма категорично доказателство, че
страните членки на еврозоната са по-добре от тези, които са извън нея.
Еврозоната е една много добра възможност, но тя нищо автоматично няма да
донесе на българската икономика, ако не се предприемат дълбоки и адекватни
реформи на българската икономика, която е с най-ниска конкурентоспособност
в ЕС и с продължаващо изоставане по равнище на жизнен стандарт.
Драгомир Стойнев:
Предизвикателствата са огромни пред българската икономика и
конкурентоспособността й е много далеч от тази на държавите членки на
еврозоната. Често задаван въпрос е защо българската икономика не расте с 5, 6,
7 или 8 %. Отговорът е, че България няма потенциал за такова ниво на растеж.
Потенциалът за растеж зависи от 3 фактора – капитал, труд и технологии. И
трите фактора са ниски за България. За нас предимството по пътя към еврото
е валутният борд. За съжаление, заради финансовата и банкова криза през
1997 г. няма достатъчно силно доверие към българския лев. В момента, в който
започнем да прилагаме парична политика или решим да напуснем валутния
борд „добрата валута ще изгони лошата“, рано или късно. Считам, че пътят, по
който вървим, е правилният, но притесненията, които имаме, са основателни,
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защото изоставаме. България не успява да ангажира национален потенциал за
трансформация на икономика си, така че наистина да се дореди до развитите
европейски държави. Това е ситуацията, поне засега.
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Заключителна реч на ЦВЕТЕЛИНА ПЕНКОВА:
Има много неща, които на теория изглеждат правилни, но практиката ни
показва и други пътища.
Може ли да има паричен съюз без обща фискална политика? Теоретично
това не би трябвало да е възможно. В крайна сметка еврозоната съществува и е
стабилна въпреки всички трусове и кризи вече 20 години.
Имат ли нужда от обща фискална политика за всички страни членки на
еврозоната? Да, със сигурност, но това е процес, който трябва да се случи оттукнататък.
Беше ли прибързано решението за въвеждането на общ паричен съюз в
Европейския съюз преди да има обща фискална политика? Да, на теория беше.
Но в крайна сметка този модел работи в момента.
Критериите от Маастрихт адекватни ли са за настоящата икономическа
ситуация в ЕС? Не, не са.
Трябва ли да бъдат подобрени? Да, със сигурност.
Отговарят ли всички държави от еврозоната на тези критерии в момента? Не.
Трябва ли България да влезе в еврозоната спрямо маастрихските критерии,
както е заложено в Договора? Да, трябва да ги спазваме и ние ги спазваме.
Фактът, че макроикономическата картина в България е стабилна, означава
ли, че правим всичко правилно при икономическата политика и бюджетните
разчети? Не, не означава. Макроикономическите показатели на България
винаги са били стабилни по много различни причини (като например валутния
борд), но това със сигурност не означава, че икономическата ни политика води
към растеж, развитие и конкурентоспособност.
Имаме още много възможности и начини за бъдещо развитие. Това е въпрос
както на държавна политика и на институционална информираност, така и на
граждански дебат. Необходим е дебат както за икономическата стратегия на
страната, така и за приемането ни в еврозоната.
Не винаги теорията отговаря на това, което се случва на практика. Но
винаги трябва да се доверяваме на емпиричните данни, които имаме в момента.
Еврозоната е бъдещето.
България трябва да влезе в еврозоната и това е неизбежно. Затова нека да
помислим, как да влезем подготвени. Трябва повече информация, обществен
дебат и активна дейност от страна на институциите. Разбира се, ролята на
държавата никога не бива да се пренебрегва в тези процеси.
От нас зависи да водим този обществен дебат.
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ПРОУЧВАНЕ НА ТРЕНД
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Международна конференция

България в еврозоната възможности и предизвикателства

сборник с изказвания
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