Q&A session
1.

What are the banks’ measures to support startup companies in time of crisis?

Лидерският уебинар нямаше за цел да представя конкретни мерки на отделни компании.
Ето защо не можем да предоставим отговор на този въпрос в този формат.
2.

What do you expect to happen with the European Green Deal? Do you think that the
Coronavirus consequences on national income will postpone the deadlines for completing
the requirements?

За съжаление никой от участниците в лидерския уебинар не може вземе отношение по този
въпрос. Той не се отнася до техните отговорности като ръководители на съответните
институции.
3.

What would be the most reasonable decisions of our government in terms of entering the
Euro Area's waiting room and the respective close cooperation with the European Banking
Union?

Какви биха били най-резонните решения на правителството по отношение на влизането в
т.нар. чакалня на Еврозоната и съответното тясно сътрудничество с Европейския банков
съюз?
Доц. д-р Калоян Ганев, СФ: „Правителството се опитва от известно време да убеди обществото,
че вътрешнополитическите проблеми ще се решат по някакъв мистериозен начин с
външнополитически средства. С други думи, то търси начин да избегне провеждането на
трудни реформи в ключови сфери на обществено-политическия живот в страната като
образование, здравеопазване, социално подпомагане и пазар на труда.
България не е готова, дори не е близо до състояние, позволяващо безпроблемно членство в
Еврозоната. Програмите за конвергенция (някога грубо именувани на български
„конвергентни“ програми), които се пишат и изпращат към Европейската комисия,
неслучайно носят това име. Изисква се постигане на икономическо сближаване с Еврозоната,
за да се гарантира устойчивост на цени, валутни курсове, бюджетни показатели и цена на
дълга. Ето защо, решенията на правителството трябва да са насочени първостепенно към
постигане на тази конвергенция. Това предполага както осъществяване на горепосочените
реформи, така и провеждане на много други важни такива за постигане на реална правова
държава, нулева толерантност към корупцията, безапелационна защита на конкуренцията и
т.н.“

