ДО МЕДИИТЕ
Мястото на България е в еврозоната
Присъединяването към единната европейска валута ще донесе ползи на бизнеса и
гражданите, стана ясно по време на Годишната среща на БФБЛ с посланиците
София, 9 април 2019 г. След успеха на предишните издания на инициативата днес
Българският форум на бизнес лидерите (БФБЛ) организира своята Годишна среща с
посланиците за четвърта поредна година. Темата на събитието, което събира частния
сектор, дипломатическия корпус и висши представители на изпълнителната власт, бе
„България в еврозоната“, а официални гости бяха вицепремиерът и министър на
външните работи Екатерина Захариева, ръководителят на Представителството на ЕК в
България Огнян Златев, изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции
Стамен Янев, и италианският посланик Стефано Балди. Участие в дискусията взеха
посланици и висши дипломати от 45 страни от целия свят, както и топ мениджъри на
водещи компании от общността на БФБЛ.
„В БФБЛ ни обединява стремежът да работим за това България да е страна, която
предоставя икономически възможности, осигурява работа и приличен жизнен стандарт. За
тази цел ангажираме различни заинтересовани страни в дискусии по актуални теми, за да
очертаем мерките, които биха подобрили бизнес климата, а с това и цялостната обществена
среда у нас“, заяви Ираван Хира, председател на БФБЛ.
„Днес, когато на дневен ред са европейските избори, е подходящо да повдигнем темата за
продължаване на интеграцията ни в ЕС, защото мястото на България е в еврозоната“, каза
Максим Бехар, член на УС на БФБЛ, който бе и модератор на срещата.
„Влизането на България в еврозоната ще повиши сигурността и ще увеличи инвестициите
у нас. Това неслучайно е един от основните приоритети на правителството – през август
2018 г. начертахме ясен план, който, надявам се, през юли т.г. ще ни доведе до позитивен
отговор за ERM II“, заяви вицепремиерът и външен министър Екатерина Захариева. Тя
подчерта, че възможно най-бързото присъединяване към еврозоната е правилният избор.
Дипломатически партньор на срещата тази година бе Н.Пр. Стефано Балди, посланик на
Италия в София. „Еврозоната дава стабилност и предвидимост на средата, но
присъединяването е процес, в който е нужна проактивност и много работа – т.нар. чакалня
за еврозоната не е място, а етап, до който достигаш след като си положил усилия“, каза той,

като акцентира, че членството в еврозоната е взаимно изгодно и носи позитиви за всички
страни.
Гостите на дискусията се информираха от вицепремиера Екатерина Захариева и директора
на БАИ Стамен Янев за стъпките, предприети от България, а Огнян Златев, ръководител на
Представителството на ЕК, изтъкна преимуществата на еврото за гражданите и бизнеса.
Част от присъстващите дипломати споделиха опита на своите държави, а представители на
частния сектор подчертаха възможностите за напредък на икономиката и обществото, които
ще предостави влизането ни в еврозоната.
Снимка 1 – Активно участие в дискусията взеха Владимир Пенков, председател и старши
съдружник в „Пенков, Марков и партньори“, Антон Панайотов, управител на „Аларик
Секюритис“, Стефано Балди, италиански посланик в София, Максим Бехар, член на УС на
БФБЛ, Екатерина Захариева, вицепремиер и министър на външните работи, Ираван Хира,
председател на БФБЛ, и Огнян Златев, ръководител на Представителството на ЕК в
България
Снимка 2 – Дискусията бе модерирана от Максим Бехар
Снимка 3 – Събитието привлече посланици и висши дипломати от над 45 страни във и
извън ЕС, както и десетки представители на бизнеса

За БФБЛ
Лидерският форум обединява организации със споделени ценности, които развиват
бизнеса си по отговорен, прозрачен и етичен начин. Ние сме платформа за обмяна на добри
практики и идеи за развитие на бизнес и социалната среда в България. Ангажираме и
приобщаваме ключови фигури от политиката, бизнеса, дипломацията, неправителствения

сектор и медиите, за да трансформираме заедно обществото. Визията ни е България да
стане добро място за инвестиции, работа и живот.

