УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЕКЦИЯ „ИКОНОМИЧЕСКИ НАУКИ“ ПРИ СУБ,
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ ИКОНОМИСТИ ОТ СЕКЦИИ И КЛОНОВЕ,
НАПОМНЯМЕ ЗА ИНИЦИИРАНОТО ОТ СЕКЦИЯ „ИКОНОМИЧЕСКИ
НАУКИ“ УЧАСТИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА КОЛЕГИЯ ОТ СТРАНАТА В
ПУБЛИЧЕН ДЕБАТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЗА
ИКОНОМИЧЕСКОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ЕВРОПА.
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Public-debate-on-the-review-of-the-EU-economicgovernance
І.
За формиране на обобщено становище съвместно със Съюза на икономистите в
България (СИБ), моля да изпращате копие на Вашата анкета на адрес:
econ.governance@gmail.com до 15.12.2021 г.
Ще оценим високо приноса Ви, ако при отговорите на въпросите на ЕК (следват)
поставите акцент върху развитието на националното стопанство:
1. По какъв начин може да бъде подобрена рамката, за да се осигурят устойчиви
публични финанси във всички държави членки, да се спомогне за премахването
на съществуващите макроикономически дисбаланси и да се избегне възникването
на нови такива?
2. По какъв начин рамката може да гарантира отговорни фискални политики, с
които да се осигури дългосрочната устойчивост, като същевременно се даде
възможност за краткосрочно макроикономическо стабилизиране?
3. По какъв начин рамката може да стимулира държавите членки да
предприемат ключовите реформи и инвестиции, необходими за изпълнението на
Зеления пакт и за справяне с днешните и бъдещите икономически, социални и
екологични предизвикателства, като например двойния преход, запазвайки
същевременно предпазните мерки срещу рисковете за устойчивостта на дълга?
4. Как може да се опрости рамката на ЕС и да се подобри прозрачността на
прилагането ѝ?
5. Как наблюдението може да се съсредоточи върху държавите членки с понеотложни политически предизвикателства и да се гарантира качествен диалог и
ангажираност?
6. По какъв начин моделът, управлението и функционирането на Механизма за
възстановяване и устойчивост могат да предоставят полезна информация по
отношение на икономическото управление чрез подобряване на ангажираността,
взаимното доверие, правоприлагането и взаимодействието между
икономическото, социалното и фискалното измерение?
7. Има ли възможност за укрепване на националните фискални рамки и
подобряване на взаимодействието им с фискалната рамка на ЕС?
8. По какъв начин рамката може да гарантира ефективно прилагане? Каква
следва да бъде ролята на финансовите санкции, свързаните с репутацията разходи
и положителните стимули?
9. По какъв начин с рамката – включително Пакта за стабилност и растеж,
процедурата при макроикономически дисбаланси и, в по-широк план,
европейския семестър – може най-добре да бъде осигурен адекватен и
координиран отговор на политиката на равнището на ЕС и на национално
равнище, като се има предвид широкообхватното въздействие на кризата,

предизвикана от COVID-19, и новите временни инструменти на политиката,
които бяха въведени в резултат на нея
10. По какъв начин в рамката следва да бъдат взети предвид измерението на
еврозоната и програмата за задълбочаване на Икономическия и паричен съюз?
11. С оглед на промените, настъпили в нашите икономики в резултат на
кризата, предизвикана от COVID-19, има ли други предизвикателства извън
споменатите досега, които трябва да бъдат взети предвид в рамката за
икономическо управление?
ІІ.
На 9.12.2021 г., четвъртък от 11:00 часа, ще се проведе съвместен онлайн семинар
по въпрос т.3 от анкетата. Докладчик – Живелина Павлова (вж. сп. „Наука“, кн.4,
стр.13-22).
http://spisanie-nauka.bg/arhiv/4-2021.pdf
Моля заявките изпращайте до 07.12.2021 г. – вторник на
адрес: econ.governance@gmail.com
проф. Р.Чобанова
Председател на секция „Икономически науки при СУБ“

