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ПРЕМИЕРА НА КНИГАТА 
  

„ТРАГЕДИЯТА НА ЕВРОТО” от Филип Багус 
 

Лектори: проф. Валери Димитров и Лъчезар Богданов 
 

 

„Трагедията на еврото” от Филип Багус е книга, която съчетава в себе си 
професионалното икономическото знание и популярния изказ, за да може 
толкова важен проблем като съдбата и бъдещето на общата европейска валута 
да стане достъпен на всеки един читател. В книгата се съчетават историческият 
подход – как и защо се стига до въвеждането на еврото и какви са 
икономическите последствия от един политически по своето същество акт. 

 

 

Благодарение на усилията на преводача Петьо Ангелов и на издателя 
Калин Манолов (издателска къща „МаК”) книгата се появи на 
български език само една година след световната й премиера. 

 

  

 

Лъчезар Богданов – икономист, автор на предговора към 
книгата, озаглавен „Провал на еврото или провал на 
социалистическата визия за Европа?”, разви тезата си, 
обогатявайки я със свежи примери от съседна Гърция, Италия, 
Испания...  

 

 

 

 

В хода на изложението понятия като валута, златен стандарт, 
Европейски съюз, централни банки, банкери, финансова 
дисциплина, валтуен борд, монетарен национализъм, финансова 
стабилност...започнаха да се напасват в икономико-политическия 
пъзел. 
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олитиците трябва да замълчат.  

Професор Валери Димитров, юрист, специалист в областта 
на банковото, борсовото, финансовото и административното 
право, председател на Сметната палата, приведе толкова 
примери от своя богат професионален опит, че едва ли остана 
присъстващ, който да не разбра от какво значение е спазването 
на финансовата дисциплина, например. Увлекателният разказ 
за шефа на Бундесбанк, който си подава оставката след като 
политиците му налагат съотношението на обмяна между 
западногерманската и източногерманската марка, бе поредното 
доказателството, че там където икономическата логика изисква 
определено решение, п

Петьо Ангелов разказа подробности около биографията 
и митарствата на автора Филип Багус. От години 
германският учен живее и работи в Испания, което за 
пореден път потвърди максимата, че никой не е пророк в 
собствената си страна. Причината Багус да е далеч от 
Германия е свързана и със загубата на „могъществото” на 
германската марка. Багус не се е поколебал да заяви, че 
еврото си е присвоило „силата” на марката, но – уви! – 
излъгало е гражданите на Европейския съюз. 

 

Професор Светослав Масларов (НБУ) подкрепи 
„оптимистичната теория” на Лъчезар Богданов и на 
Валери Димитров, добавяйки още примери от близките 
години и от днес. 

 

 

 

 

Книгата можете да заемате от Икономическата 
библиотека. Просто натиснете бутона „Резервирай”! 

 

А запис от представянето на „Трагедията на еврото” 
можете да чуете тук. 

 

 
РАБОТНО ВРЕМЕ 
10.00 - 18.00 ч. Понеделник до петък 
Всяка първа сряда от месеца работим с удължено работно 
време - до 19.30 часа. 

КОНТАКТИ 
София, бул. „Патриарх Евтимий” 22, ет. 3 
Тел.: (+ 359 2) 952 62 66, 952 35 03 
E-mail: library@ime.bg 
Интернет адрес: http://library.ime.bg/ 

 

Библиотеката е съвместна инициатива на Института за пазарна икономика и 
Българската макроикономическа асоциация и се осъществява с подкрепата на 

Фондация Америка за България. 
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