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СОФИЯ 



Уважаеми г-н Президент, 

Уважаеми г-н Министър председател, 

Дами и господа, 

 

За мен е голяма чест и изключително удоволствие да бъда тук, в София, по случай 
честването на 125-годишния юбилей на Българската народна банка. Радостното 
вълнение, което бих искал да споделя с Вас днес, е още по-значимо поради факта, че 
връзките между нашите два народа датират от далечното минало, а в наши дни, 
благодарение на Туининг проекта между Българската и Френската централни банки, 
провеждан през последните две години, институциите ни имаха възможност за 
интензивен и, бих казал, много ползотворен обмен на идеи и опит. 

 Произнасяйки днешното си слово, бих желал да отдам чест на мястото, което България 
заема във франкофонската общност. Затова, ако ми позволите, ще се говоря на 
френски. Бих желал да подчертая, че се обръщам към Вас от името на всички 
управители на централни банки, присъстващи на днешното тържество и ми се струва, 
че няма да сгреша, ако се назова техен посланик, и заявя, че присъединяването на 
страните от Източна и Централна Европа към Европейския съюз е събитие от огромно 
историческо значение, което ще допринесе решително за изграждането на единна 
Европа. 

От името на всички тук присъстващи управители, държа да Ви поздравя горещо за 
напредъка, осъществен от България в перспективата за скорошното й влизане в 
европейския дом. Редом с цялата международна общност бих желал да обърна 
внимание на забележителните постижения, осъществени от България по пътя към 
финансовата стабилност и конвергенцията, и да споделя, че именно в тези постижения 
съзирам окуражителен знак, предвещаващ успешното приключване на текущия процес 
на присъединяване на Вашата страна към структурите на ЕС. 

Вярно е, че страните-кандидатки за членство в ЕС, както и страните-членки на Съюза, 
срещат понастоящем множество предизвикателства или са били изправени пред такива 
в миналото. На централните банки е отредена важна роля при справянето с тези 
предизвикателства и в този смисъл бих искал да се възползвам от дадената ми 
възможност, за да спомена каква е мисията, поверена на тези институции с оглед 
успешната интеграция на страната в Европейския съюз. 

В контекста на значими икономически и институционални сътресения, въпросът за 
ролята на централната банка е действително от извънредно голяма важност. Бидейки 
едновременно полюс на стабилността, двигател на модернизацията и укрепването на 
финансовите и банкови структури и катализатор на основополагащи структурни 
реформи, централните банки в Европа са призвани да се приспособяват непрекъснато 
към бързо изменящата се среда и произтичащите от тази еволюция реформи. Някои от 
тях са породени от обективната необходимост от пълна трансформация на 
икономическата система и механизми на Изток, последвала падането на Берлинската 
стена. Други са резултат от подготовката за въвеждане на единната европейска валута – 
еврото. 



Тук бих искал да подчертая в каква степен еврото отговори на нашите очаквания. 
Безпрецедентното предизвикателство, пред което си бяхме поставили при 
практическото преминаване към евро, бе увенчано с успех: еврото навлезе на мястото 
на старите национални валути без никакви фактически затруднения. Евро-валутата се 
яви безспорна опора за стабилността благодарение доверието, с което се ползва и 
изигра ролята на щит, предпазил много страни в Еврозоната от прекомерната 
волатилност на валутните курсове и турболентността, отчетена на финансовите пазари. 
Отчасти този успех почива върху съществуването на институционална рамка, 
основаваща се на принципите на независимост, прозрачност, отговорност, и на 
оперативна децентрализация.   

Надявам се моето изложение да Ви е убедило, че еврото представлява крайъгълен 
камък при изграждане на единна Европа. Затова ми се ще да подчертая, че независимо 
преимуществата, които предлага, една валута не бива да бъде възприемана като 
самоцел, включително отчитайки факта, че новоприетите страни-членки са силно 
решени да възприемат еврото във възможно най-кратки срокове. В интерес на всяка 
страна-кандидатка е нейното участие в паричния съюз да се основава на стабилно и 
далновидно направляван процес на конвергенция и въвеждане на структурни реформи, 
целящи преди всичко надеждното и трайно оздравяване на бюджета, предшестващи 
влизането в паричния съюз. В случая на България, редно е да се изтъкне, че напредъка 
в посока присъединяване към ЕС е забележителен; моята убеденост в успешното 
довеждане до край на този процес, е непоколебима. 

Позволете ми в заключение да изразя вярата си в бъдещето на еврото, което пет 
години след създаването си е един от символите-знаменосци на европейската 
идентичност и на силата на тази идентичност. Идентичност, за чието изграждане 
България вече е допринесла чрез своята многовековна история. Идентичност, за 
чието обособяване България и Българската народна банка ще продължават да 
допринасят все по-отчетливо през идните години.    

  


