ПОРЕДИЦА “ЕВРОПЕЙСКИ ГРАЖДАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ”

Заетост, растеж и
инвестиции
в Европа:
ПЛАНЪТ ЮНКЕР

Планът Юнкер се появи и фокусира върху инвестициите свързани с Европа, защото:
♦

Европейският съюз има нуждата да се справи с ниските
равнища на инвестиции в следствие на световната икономическа и финансова криза.

♦

В краткосрочен план ниските инвестиции са смятат за равнозначни на бавно икономическо възстановяване, а бавно
възстановяване не е най–ефективният подход за преодоляване на кризата.

♦

Спадът на инвестициите в дългосрочен план, те вредят на
най-важното – работните места. Тоест, ниски инвестиции
означават бавно възстановяване, а и невъзможност за осигуряване на работни места.

♦

Дори да не сме специалисти и да не разбираме как работят инвестициите за растежа на държавите, да не можем
да си обясним защо те трябва да бъдат стимулирани, трябва да отчитаме
едно –
без тях
животът
на обикновения
човек би
бил понеблагополучен.

План за инвестиции или Планът Юнкер
Стратегическата идея на така наречения “План Юнкер” е до
края на 2017 г. да се мобилизират минимум 315 милиарда Евро за допълнителни и частни инвестиции в реалната икономика на Европейския съюз.
ТРИ СА ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ, КОИТО СА ПОСТАВЕНИ ПРЕД
“ПЛАНА”:
♦

Да се стимулира допълнително възстановяването в ЕС и
да се обърне тенденцията за спад на инвестициите.

♦

Да се предприеме решителна стъпка напред за удовлетворяване на дългосрочните потребности на икономиката, като се насърчи конкурентоспособността в стратегически области.

♦

Да се засили европейското измерение на знанията, на
човешкия капитал и на физическа инфраструктура.

ТРИ СА ОСНОВНИТЕ ПОСОКИ, ПО КОИТО ТОЙ ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВИ:
♦

Мобилизиране на финансовите средства за инвестиции

♦

Достигане на финансирането до реалната икономика

♦

По–добра инвестиционна среда.

Въпросът за парите, средствата за обезпечаване на инвестиционния план Юнкер
ТРИ СА НАПРАВЛЕНИЯТА, ПО КОИТО ФИНАНСИТЕ МОГАТ ДА
БЪДАТ ОСИГУРЕНИ:
♦

Мобилизиране на инвестиционно финансиране без да се
генерира нов държавен дълг

♦

Подпомагане на проектите и инвестициите в ключови области като инфраструктурата, образованието, научните
изследвания и иновациите

♦

Отстраняване на специфичните за отделните сектори и другите финансови и нефинансови пречки пред инвестициите.

За реализирането на Плана Юнкер бе създаден нов фонд към
Европейската инвестиционна банка – Европейски фонд за
стратегически инвестиции (ЕФСИ). Той има за цел да осигурява допълнителни източници на финансиране за проекти с поголяма обществена и икономическа стойност в сравнение с
проектите, които до сега са финансирани от Европейската инвестиционна банка.
Европейският съюз дава гаранция за плана от 16 милиарда
Евро, заедно с Европейската инвестиционна банка, която дава
5 милиарда Евро. Тези 21 милиарда Евро сформират ЕФСИ,
като освен ЕС и при ЕИБ има възможност да се получават
средства от други публични и частни актьори. Елементарната
математика не дава сбор от 315 милиарда евро. Така е, защото се разчита тези 21 милиарда от Фонда и ЕС да успеят да
привлекат инвестиции, чрез които да се увеличи поне 15 пъти
стойността на фонда и така да се достигне до заветните 315
милиарда.

