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Да заложиш 
на растеж

Новото правителство на Ангела 
Меркел поставя всичко на картата 
на икономическото оживление
Ирина ЛАЗАРОВА, Берлин

 
В центъра на Берлин 
един електронен бро-
яч се върти с бясна ско-
рост - всяка секунда 
числото се увеличава 
с още 4439. С толкова 
евро на секунда се уве-
личават държавните 
дългове. 

И понеже държавата е на 
гражданите, таблото по-
казва какво означава това 
за всеки един германец: 
досега близо 20 000 евро 
на глава от населението. 
С подписания в понедел-
ник коалиционен дого-
вор между християндемо-
кратите и либералите, по-
ставящ основите за рабо-
тата на новото правител-
ство, стана ясно, че нат-
рупването на нови дъл-
гове ще продължи и през 
следващите четири годи-
ни. Трудните решения за 
намаляването им се отла-
гат с надеждата, че пред-
ложените данъчни нама-
ления ще съживят най-го-
лямата европейска иконо-
мика и ще направят зада-
чата по-лесна. 

Преизбраната за вто-
ри мандат като канцлер 
Ангела Меркел поста-
вя всичко на картата на 
икономическото оживле-
ние, отчитайки, че теж-
ката криза ще оказва 
влияние и през следва-

щите две години. „Зато-
ва избрахме да тръгнем 
по този път, който залага 
изцяло на растеж и няма 
гаранция, че ще е успе-
шен, но предлага шанс 
за това. При спестяване, 
спестяване, спестяване 
не виждам възможност 
да успеем“, заяви Мер-
кел на партийния кон-
грес на Християндемок-
ратическия съюз (ХДС) в 
понеделник, ден след под-
писването на коалицион-
ното споразумените с ба-
варския Християнсоциа-
лен съюз (ХСС) на Хорст 
Зеехофер и на Партията 
на свободните демокра-
ти (ПСД) на Гидо Вестер-
веле. Както отбеляза кон-
сервативният Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, стра-

Вестервеле, Меркел и Зеехофер 

тегията на канцлера е 
рискова, защото кризата 
наистина не е свършила. 
Но е риск, който си струва 
да се поеме. А и всъщност 
Меркел няма особен из-
бор, освен да опита. Сви-
ването на разходите сега, 
точно когато германската 
икономика показва плахи 
признаци на възстановя-
ване, е далеч по-опасно. 
Успехът на новото пра-
вителство в Берлин ще е 
добра новина и за Европа, 
която разчита на герман-
ския мотор за растеж. 

Изкуството на 
възможното
Коалиционното спора-
зумение с мотото „Рас-
теж. Образование. Спло-
теност“ е не само пресеч-
ната точка между поли-
тиката на ХДС, ХСС и 
либералите на Вестерве-
ле, но и възможният ком-
промис между предизбор-
ните обещания, икономи-
ческата действителност 
и обществения натиск. В 
рамките на 124 страници 
са изброени точка по точ-
ка планираните мерки 
като например 24 млрд. 
евро данъчни намаления 
до 2013 г., 12 млрд. евро за 
образование и научни из-
следвания (10% от БВП 
годишно), увеличаване 
на детските добавки с 20 
евро и специална начал-
на сметка със 150 евро за 
всяко дете. Допълнително 
към тези разходи трябва 
да се прибавят 7.5 млрд. 
евро дефицит в здравео-
пазването и 17 млрд. евро 
в Агенцията по заетостта 
за следващата година. От-
къде и как германското 
правителство ще намери 
тези огромни суми не ста-
ва ясно. Това предизвика 
критиките не само на опо-
зицията и финансовите 
експерти, но и на по-бед-
ните федерални провин-

Меркел поема 
риск, който си 
струва, а и 
всъщност няма 
особен избор.
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ции, които се опасяват 
от недостиг на средства 
за поддържане на инфра-
структурата в общините. 

Управленската програ-
ма не включва революци-
онни промени на данъч-
ната система и трудовото 
законодателство, каквито 
обещаваха преди избори-
те ХДС и ПСД. Трите сед-
мици коалиционни пре-
говори с по принцип же-
лания коалиционен парт-
ньор - либералите, до го-
ляма степен потвърдиха 
предпазливостта на Мер-
кел и нежеланието й за 
революционни реформи 
за сметка на приемстве-
ността и последовател-
ността. След първоначал-
ната радост, че след дъл-
гата пауза отново имат 
възможност да управля-

ват, либералите трябваше 
да отстъпят пред канц-
лера в редица от предиз-
борните си искания - като 
например дерегулиране-
то на пазара на работна 
ръка, данъчни намале-
ния в размер на 35 млрд. 
евро - и по този начин да 
се подготвят за един не 
толкова лесен период на 
управление. 

„Дълговете днес 
са данъците утре“ 
е девизът на Съюза на 
данъкоплатците в Гер-
мания. На въпрос на „Ка-
питал“ как гледа на ре-
зултатите от коалицион-
ните преговори изпълни-
телният директор на съ-
юза Райнер Холцнагел от-
говори, че оценява поло-
жително данъчното об-

лекчение за семейства с 
деца, но е скептичен как 
точно ще се приложи тази 
политика. „Не се радваме 
толкова на факта, че в ко-
алиционния договор не са 
включени мерки за спес-
тяване, които са нужни 
за бюджета, за да могат 
да се намалят данъци-
те и да не се увеличават 
държавните дългове“, ко-
ментира експертът. Спо-
ред Холцнагел не трябва 
да се съкращават разходи 
на всяка цена, но растеж 
е възможен и при прила-
гането на известни огра-
ничителни мерки. „Въ-
преки кризата смятаме, 
че е възможно да се спес-
тява. Държавата няма 
проблем с приходите, а 
с разходите. Затова тряб-
ва разходите отново да се 

сочи откъде ще набави 
тези средства дългосроч-
но. „Това е проблематич-
но. В други области също 
не е ясно накъде води пъ-
туването - например как-
ви мерки всъщност са 
планирани в здравеопаз-
ването или на трудовия 
пазар“, казва Цимерман. 
Натрупването на дълго-
ве може да се предотвра-
ти, като се направи опит 
да се намалят разходи-
те. Това обаче е опасно за 
икономическия растеж. 
Най-лесно е чрез съкра-
щаване на субсидиите“, 
смята икономистът. Въ-
преки подобни мнения, 
новото правителство смя-
та да отпусне например 
нови 750 млн. евро за сел-
скостопански програми. 

По време на коалици-
онните преговори дори 
се появи една изобрета-
телна финансова идея за 
извънбюджетен фонд, с 
който да се заобиколи за-
ложеното в конституция-
та и зискване за рязко на-
маляване на бюджетния 
дефицит от 2011 г. Либе-
ралът Херман Ото Солмс 
предложи специален фонд 
от 60 млрд. евро, с който 
държавата да финансира 
дефицитите на социални-
те каси през следващите 
четири години. С „бюдже-
та в сянка“ бяха съглас-
ни и Вестервеле, и Мер-
кел, и на 19 октомври съз-
даването на този фонд бе 
официално обявено. Тази 
съвсем нетипична за има-
щите слава на фискални 
свет ци германски полити-
ци идея само показва кол-
ко драматична е бюджет-
ната ситуация в Берлин. 
Едва след посипалите се 
от всички страни остри 
критики и след като вли-

ятелният Волфганг Шойб-
ле се усъмни в конститу-
ционната законност на 
предложението, то беше 
набързо свалено от днев-
ния ред. А 67-годишният 
Шойбле, досегашен ми-
нистър на вътрешните 
работи, получи изненад-
ващо за всички Минис-
терството на финансите. 
И още в първото си ин-
тервю за Welt am Sonntag 
в прав текст заяви, че ба-
лансирането на бюджета 
през следващите четири 
години е утопия. 

Въпреки първоначал-
ния шок от избора на 
Шойбле Клаус Цимер-
ман е позитивно настро-
ен към това решение. 
„Той е единственият ми-
нистър в кабинета, който 
има такава голяма поли-
тическа тежест. И според 
мен е единственият в но-
вото правителство, който 
може да задържи сегаш-
ното икономическо раз-
витие под контрол“, смя-
та експертът. Подобна е 
позицията и на Райнер 
Холцнагел: „Мисля, че ни-
кой в Германия не очаква-
ше Волфганг Шойбле да 
бъде избран за финансов 
министър. След обявява-
нето на номинирането му 
това беше вече за много 
хора логично. Той е най-
опитният политик в но-
вото правителството. Ръ-
ководил е различни ресо-
ри и вероятно ще ръково-
ди добре и финансовия.“ 
Според Холцнагел избо-
рът излъчва един ясен по-
литически сигнал: „Волф-
ганг Шойбле означава 
ясна позиция и ясно „не“. 
Във тази връзка се надя-
ваме, че той няма да даде 
съгласието си за допъл-
нителни разходи.“ � K

сложат в ред“, отбелязва 
лобистът.

По-критичен към коа-
лиционното споразуме-
ние е президентът на Гер-
манския институт за ико-
номически изследвания 
в Берлин (DIW) професор 

Клаус Цимерман. Той ко-
ментира за „Капитал“, че 
новото правителство е за-
ложило доста прецизно за 
какво точно ще се отпус-
кат средства от държав-
ния бюджет, но без да по-

Балансирането 
на бюджета 
през следващите 
четири години е 
утопия.

24
млрд. евро данъчни 
намаления до 2013 г. 
предвижда новото 
правителство.
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100
млрд. евро може да 
достигне бюджетният 
дефицит през 2010 г. с 
планираното намалява-
не на данъците.
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