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И К О Н О М И Ч Е С К И Я Т  И  П А Р И Ч Е Н  С Ъ Ю З  И  Е В Р О Т О 

Еврото: повратен момент 
в европейската интеграция

Еврото е част от ежедневието на гражданите в 19(1) 
страни от ЕС. То е в обращение от 2002 г., като се 
използва от повече от 337 млн. души за покриване 
на текущи разходи, спестявания и инвестиции. 
В момента еврото е втората по значимост световна 
валута след долара. Няма друг пример на толкова 
дълбоко и мащабно валутно сътрудничество между 
суверенни държави.

Еврото е значимо постижение на европейската 
интеграция, важно събитие за държави, които често 
са воювали помежду си в миналото: икономическа 
интеграция и солидарност от такъв вид наистина са 
били немислими преди време. До 2020 г. ще се 
е формирало ново поколение от млади хора, което 
ще познава единствено еврото като своя национална 
валута.

Какво доведе до въвеждането на 
еврото?

Въпреки че днес еврото е смятано за нещо съвсем 
обичайно, до появата му не се стига за един ден. 
Пускането на еврото в обращение е важно, но 
относително скорошно събитие в историята на 
европейската интеграция след края на Втората 
световна война – история, в която икономическите 
и политическите цели винаги са били тясно свързани. 
Всичко започва след края на войната, когато 
приоритетът е да се гарантира траен мир и да се 
възстанови европейската икономика, като се засили 
сътрудничеството между страните, най-вече 
в областта на свободната търговия.

Отвъд своето икономическо измерение, еврото е 
мощен и осезаем символ на европейското единство, 
идентичност и сътрудничество. С Договора от 
Маастрихт е поставено началото на икономическия и 
паричен съюз (ИПС), а същевременно ЕС поема 
ангажимент „да продължи процеса на създаване на 
все по-тесен съюз между народите на Европа“. 
ИПС налага по-задълбочена интеграция на 
политическо равнище, а оттам – и по-тясна 
политическа интеграция. Въпреки че икономическият 
и паричен съюз е в сила за всички държави от ЕС, за 
страните от еврозоната важат редица специфични 
правила, тъй като те имат обща валута.

Раздел 1: Защо са ни необходими 
икономическият и паричен съюз и еврото?

Обща политика за обща валута

Близо 340 млн. граждани на ЕС използват ежедневно 
еврото.

©
 Reuters/BSIP

(1)  От 1 януари 2015 г. Литва също е член на еврозоната.
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Еврото: кратка история
 — Икономически и паричен съюз (ИПС). 

С приемането на Договора за Европейския 
съюз (известен повече като Договора от 
Маастрихт) през 1992 г. правителствата на 
държавите от ЕС се съгласиха да бъде 
поставено началото на ИПС. Неговата цел бе 
завършване на изграждането на единния 
пазар, учредяване на Европейската 
централна банка (ЕЦБ) и въвеждане на 
стабилна единна валута до края на века.

 — Евро в джоба. Евробанкнотите и монетите 
бяха въведени като нова единна валута през 
2002 г., като замениха националните 
валути – като френския франк, германската 
марка и испанската песета – в 12 европейски 
страни. В момента броят на държавите от 
ЕС, които използват еврото (еврозона или 
страни от еврозоната), е нараснал от 12 на 
19. Вж. картата по-долу.
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Канарски острови (ES)

Мадейра (PT)

Азорски острови (PT)
Дата на влизане в еврозоната: 

1 януари 1999 г.: Белгия (BE), Германия (DE), Ирландия (IE), 
Испания (ES), Франция (FR), Италия (IT), Люксембург (LU), 
Нидерландия (NL), Австрия (AT), Португалия (PT), Финландия (FI)
1 януари 2001 г.: Гърция (EL)
1 януари 2007 г.: Словения (SI)
1 януари 2008 г.: Кипър (CY), Малта (MT)
1 януари 2009 г.: Словакия (SK)
1 януари 2011 г.: Естония (EE)
1 януари 2014 г.: Латвия (LV)
1 януари 2015 г.: Литва (LT)

Страни от ЕС, които не използват еврото

България (BG), Чешка република (CZ), Дания (DK), 
Хърватия (HR), Унгария (HU), Полша (PL), Румъния (RO), 
Швеция (SE), Обединено кралство (UK) 

КОИ СТРАНИ ЧЛЕНУВАТ В ЕВРОЗОНАТА?

Отвъд своето икономическо измерение, еврото е мощен и осезаем символ на европейското единство, идентичност 
и сътрудничество. С Договора от Маастрихт е поставено началото на икономическия и паричен съюз, 
а същевременно ЕС поема ангажимент „да продължи процеса на създаване на все по-тесен съюз между народите на 
Европа“. ИПС налага по-задълбочена интеграция на политическо равнище, а оттам — и по-тясна политическа 
интеграция. Въпреки че икономическият и паричен съюз е в сила за всички държави от ЕС, за страните от 
еврозоната важат редица специфични правила, тъй като те имат обща валута.

 — Основи. С Договора от Рим от 1957 г. като 
основа за възстановяването на Европа се 
определя постепенното създаване на 
надхвърлящ националните граници пазар, 
включващ свободно движение на услуги, хора 
и капитали между участващите страни.

 — Дългосрочна амбиция. От 60-те и 70-те 
години на XX век идеята за икономически 
и паричен съюз (ИПС) – с други думи, силно 
интегриран единен пазар (*) с единна парична 
политика (*) и единна валута – се превърна 
в нова и постоянна европейска амбиция на фона 
на слабия щатски долар, петролните кризи 
и нестабилността на валутите.

 — Хармонизиране. Европейската валутна 
система – предшественик на икономическия 
и паричен съюз – бе създадена през 1979 г., за 
да стабилизира обменните курсове, да 
ограничи колебанията на валутите между 
страните и да ограничи повишението на 
цените (инфлация). Създаването на тази 
система представляваше радикално 
„прехвърляне“ на парична политика на 
европейско равнище.
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Какви са ползите от икономическия 
и паричен съюз и еврото?

• Икономическият и паричен съюз подкрепя 
еврото: той е свързан с паричната политика (*) 
(ценова стабилност и лихвени равнища), 
икономическата политика (*) и аспекти на 
фискалната политика (*) (за да се ограничат 
годишните правителствени дефицити и дългове – 
вж. раздел 2). Насочен към осигуряване на 
стабилни и благоприятни за растежа икономически 
условия в еврозоната и на единния пазар, една от 
основните цели на този съюз е гарантиране на 
силно и стабилно евро.

• Икономическият и паричен съюз гарантира 
ценова стабилност: независимата Европейска 
централна банка отговаря за паричната политика 
в еврозоната, включително за печатането на пари. 
Нейна основна цел е поддържането на 
стабилността на потребителските цени и запазване 
на стойността на еврото чрез определяне 
и адаптиране на лихвените равнища по 
предоставяните от ЕЦБ кредити. За да се постигне 
това, банката се стреми да поддържа равнището на 
инфлация малко под 2 % в средносрочен план – 
равнище, смятано за достатъчно ниско, за да могат 
потребителите да се възползват максимално от 
ценовата стабилност. (През 70-те и 80-те години на 
XX век в много държави от ЕС имаше много висока 
инфлация, в някои случаи достигаща 20 % или 
повече. В хода на подготовката им за приемане на 
еврото нивото на инфлация спадна, а след 
въвеждането на единната валута инфлацията 
в еврозоната се стабилизира на около 2 %).

• Икономическият и паричен съюз подкрепя 
икономическия растеж: обединяването на 
икономики и пазари на европейско равнище носи 
ползи, свързани с по-големия мащаб, както и обща 
рамка за подобряване на вътрешната ефективност, 
конкурентоспособността и устойчивостта на 
икономиката на ЕС като цяло и на икономиките на 
отделните държави членки. Това на свой ред 
допринася за икономическа стабилност, по-силен 
икономически растеж и по-голяма заетост.

• Еврото има практическа стойност за гражданите: 
предимствата на единната валута са ясни от пръв 
поглед за всеки пътуващ между 19-те страни от 
еврозоната. Така например въвеждането на еврото 
сложи край на разходите и затрудненията на 
гражданите при обмена на валута по границите. То 
също така направи трансграничното пазаруване 
и сравняването на цените – включително при 
онлайн покупки – много по-лесно, като по този 
начин допринесе за повишаване на конкуренцията 
и поддържане на по-ниски цени за 500-те милиона 
потребители в ЕС. И накрая, ЕЦБ редовно гарантира 
ценовата стабилност в еврозоната, като по този 
начин покупателната способност на гражданите 
е защитена по-добре.
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Източник: Европейска комисия

Данните от преди 1996 г. са 
изчислени на базата на 
нехармонизирани национални 
индекси на потребителските цени 
(ИПЦ).

ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА (ЕЦБ) ГАРАНТИРА, ЧЕ РАВНИЩЕТО НА ИНФЛАЦИЯТА В ЕВРОЗОНАТА Е ОКОЛО 2 %.
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• Еврото е от полза за бизнеса: еврото носи 
значителни ползи и за европейските предприятия. 
Например стабилните лихви, насърчавани от 
икономическия и паричен съюз, помагат на 
компаниите да инвестират повече в създаване на 
работни места и богатство. С въвеждането на 
еврото бе сложен край на конкуренцията между 
националните парични политики и бяха премахнати 
разходите за транзакции при обмена на валута, 
като това доведе до намаляване на рисковете 
и освобождаване на повече капитали за 
инвестиции в производството. Ценовата стабилност 
също така дава сигурност на компаниите, за да 
правят дългосрочни планове и инвестиции, които 
могат да подобрят тяхната конкурентоспосо б-
ност (*). Това е особено важно в нашите 
глобализирани икономики, в които европейските 
компании се конкурират с фирми от целия свят.

• Еврото е фактор от световно значение: еврото 
е от полза за Европа като цяло. То придава 
по-голяма тежест на нейната позиция и засилва 
икономическото ѝ влияние в световната търговия. 
Еврото представлява стабилна валута, подкрепена 
от мащабен икономически блок – еврозоната, който 
е по-устойчив на шокове в глобален мащаб. Валута 
с подобна сила и стабилност укрепва позицията на 
Европа в световната икономика. Еврото, заедно 
с долара, е резервна валута при транзакции на 
световно равнище: то е втората най-търгувана 
валута на валутните пазари, като на него се падат 
около 40 % от транзакциите в световен мащаб. 
В обращение са над 980 млрд. евро, а повече от 
100 млн. души извън Европа използват валути, 
чийто курс е фиксиран към еврото. И накрая – от 
създаването си през 1999 г. еврозоната 
продължава да привлича преки чуждестранни 
инвестиции от целия свят.

По време на финансовата криза (вж. раздел 2) 
еврото до голяма степен запази стойността 
си спрямо други световни валути като 
щатския долар – на равнище около 1,3 долара 
за 1 евро.

Всички евромонети имат една обща страна и една 
национална страна. Монетите и банкнотите, 
емитирани в една държава от еврозоната, могат да 
се използват във всички останали страни, членуващи 
в нея.
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Кои са основните правила на 
икономическия и паричен съюз?

Икономически и паричен съюз в действителност 
е общ термин, обединяващ няколко различни 
политики, целящи насърчаване на растежа в ЕС 
и запазване на силата и стабилността на еврото. 
Икономическият и паричен съюз обхваща паричната 
политика (паричен съюз), фискалната политика 
и създаването на икономическа политика 
(икономически съюз). За цялостно резюме по този 
въпрос вж. таблицата „Преглед на икономическия 
и паричен съюз“.

Тези политики се управляват на национално или 
европейско равнище или съвместно от органи на 
двете нива. За паричната политика изключителна 
отговорност носи независимата Европейска 
централна банка (вж. раздел 1). Фискалната 
политика (данъчно облагане и публични финанси) 
е отговорност на националните правителства. 
Въпреки това решения, отнасящи се до публичните 
финанси на отделни държави от ЕС, могат да имат 
последици за целия Съюз. Затова икономическият 
и паричен съюз включва някои важни правила 
относно публичните финанси, които се изготвят 
и адаптират съвместно от всички държави от ЕС и се 
прилагат от Европейската комисия, за да се запази 
икономическата стабилност. Основният инструмент за 
даване на насоки и координиране при вземането на 
решения в областта на икономиката в държавите от 
ЕС е Пактът за стабилност и растеж. Пактът бе 
въведен първоначално през 1999 г. и бе укрепен 
след 2011 г. (вж. раздел 3).

Пактът за стабилност и растеж: контрол 
над публичните финанси

За да функционира ефективно икономическият 
и паричен съюз, всички държави от ЕС, 
и по-специално тези от еврозоната, трябва да 
спазват правилата, за които е постигната 
договореност. Това важи особено за доброто 
състоянието на техните публични финанси – 
с други думи, гарантирането на подходящ баланс 
между разходи и приходи в националните 
бюджети.

Правителственият дефицит представлява 
сумата, с която правителствените разходи 
надвишават правителствените приходи за 
дадена година. Пактът за стабилност 
и растеж изисква правителствата да 
гарантират, че годишните им дефицити не 
надхвърлят 3 % от общото им годишно 
производство (или брутен вътрешен продукт, 
БВП). Държавите от ЕС изпращат бюджетните 
си планове на Комисията; след това те биват 
оценявани ежегодно в контекста на европейския 
семестър (вж. раздел 3).

Публичният дълг е общата сума от 
натрупаните правителствени дефицити. Когато 
правителствените разходи превишават 
правителствените приходи (което води до 
дефицит за годината), въпросните 
правителства трябва да вземат заеми или да 
повишат данъците, за да попълнят липсата. 
Затова публичният дълг на една страна 
е общата сума пари, която правителството 
дължи за няколко години. Пактът за 
стабилност и растеж изисква 
правителствата да гарантират, че дългът им 
не надхвърля 60 % от техния БВП (или че 
продължава да намалява със задоволително 
темпо, за да бъде сведен в тези граници).

Съществуването на годишни дефицити и общ 
дълг, което може да задължи правителствата 
да генерират допълнителен приход, само по 
себе си не е проблем. То може да бъде средство 
за инвестиции в бъдещ икономически растеж. 
Целта на Пакта за стабилност и растеж е да 
се предотврати прекомерно вземане на заеми 
и неустойчиви публични дългове, които са 
бреме за икономическото развитие.

Раздел 2: Какво представлява 
икономическият и паричен съюз?

 Общи принципи за стабилност и растеж
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Какво става при нарушаване на 
правилата?

Ако Европейската комисия установи, че дадена 
страна е нарушила общите правила на Пакта за 
стабилност и растеж относно дефицита/дълга, тя 
може да започне процедура за коригиране на това 
положение. Ако нарушенията нямат временен 
характер и не са изключение, Комисията препоръчва 
финансовите министри от ЕС да започнат действия 
срещу въпросната страна, като използват 
процедурата при прекомерен дефицит (*). Освен 
ако мнозинството финансови министри не отхвърлят 
препоръката, въпросната страна трябва да представи 
подробен план за свеждане в определен срок на 
дефицита или дълга си в рамките, определени от 
Пакта. (Вж. раздел 3 за допълнителна информация.)

Тези правила, одобрени от всички държави от ЕС 
и от институциите на Съюза, показват, че вземането 
на икономически решения е въпрос, който е от 
значение за всички и е обща отговорност – особено 
в еврозоната. Въпреки че свързаните с мониторинга 
аспекти на Пакта за стабилност и растеж се отнасят 
до всички държави от ЕС, глоби за нарушения на 
правилата могат да бъдат налагани само на 
страните от еврозоната. Най-общо казано, всяка 
държава от ЕС, и особено ако е страна от еврозоната, 
трябва да е сигурна, че предпазливото създаване на 
политики е нормата, че съществуват механизми за 
откриване и коригиране на отклонения и че доброто 
икономическо управление в една страна няма да 
бъде изложено на риск от едно по-безотговорно по 
отношение на разходите поведение на друга.

ИКОНОМИЧЕСКИ И ПАРИЧЕН СЪЮЗ (ИПС) – ПРЕГЛЕД

Паричен съюз Икономически съюз

Парична политика Фискална политика Икономическа 
политика

Какво 
включва? 

Ценова стабилност: 
определяне на лихвени 
проценти за еврозоната, 
за да се поддържа 
инфлацията малко под 
2 %.
–––
Обращение на 
евромонети и банкноти.

Публични финанси 
(равнища на 
разходите и заемите, 
вземани от 
национални 
правителства).

Данъчно облагане 
(правителствени 
приходи).

Решения относно 
образователните 
системи, трудовите 
пазари, пенсиите и т.н.

Кой взема 
решенията?

Европейската централна 
банка (ЕЦБ) определя 
лихвените проценти и 
печата евробанкноти.
–––
Националните 
правителства емитират 
евромонети в количества, 
одобрени от ЕЦБ.

Отговорност на 
националните 
правителства.
–––
ЕС прилага общи 
правила за 
национални 
дефицити/дългове.

Отговорност на 
националните 
правителства.

Отговорност на 
националните 
правителства.
–––
ЕС координира и прави 
препоръки в рамките 
на Европейския 
семестър.

Нуждаете се 
от повече 
информация?

вж. раздел 1 вж. раздел 2 вж. раздел 3
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Кой управлява икономическия 
и паричен съюз? – Споделена 
отговорност

ИПС се управлява от няколко европейски 
и национални институции, всяка от които има своя 
собствена задача. Процесът на управление 
е известен като „икономическо управление“ 
и включва следните участници:

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ – прави икономически 
прогнози и следи редица икономически показатели 
за всички държави от ЕС, за да се гарантира, че те 
спазват правилата на Пакта за стабилност и растеж, 
по които е постигната договореност. Комисията 
оценява икономическото положение и редовно прави 
препоръки на Съвета на министрите, представляващи 
правителствата на държавите от ЕС (финансовите 
министри вземат решения в рамките на Съвета по 
икономически и финансови въпроси) (*).

ЕВРОПЕЙСКИ СЪВЕТ – държавните или 
правителствените ръководители на всички страни от 
ЕС определят основните политически насоки.

СРЕЩА НА ВЪРХА НА ДЪРЖАВИТЕ ОТ 
ЕВРОЗОНАТА – най-малко два пъти годишно 
държавните или правителствените ръководители на 
страните от еврозоната се срещат, за да координират 
управлението на еврото.

СЪВЕТ НА МИНИСТРИТЕ НА ДЪРЖАВИТЕ ОТ 
ЕС – в Съвета на министрите участват министри от 
всички държави от ЕС, като Съветът има различни 
състави в зависимост от областта на политиката. 
Съветът по икономически и финансови въпроси се 
състои от финансовите министри на всички държави 
от ЕС. Той има координиращи и законодателни 
функции в редица области на икономическата 
и финансовата политика на ЕС. Сред тези области са: 
координация на икономическата политика, 
икономически надзор, мониторинг на бюджетните 
политики и публичните финанси на държавите от ЕС, 
еврото (правни, практически и международни 
аспекти), финансови пазари, движение на капитали 
и икономически връзки със страни извън ЕС. Въз 
основа на предложенията на Комисията те вземат 
решения, които са правно обвързващи за държавите 
от ЕС.

ЕВРОГРУПА – финансовите министри на всички 
страни от еврозоната се срещат за обсъждане на 
свързани с еврото въпроси, обикновено преди Съвета 
по икономически и финансови въпроси, на който 
решенията се вземат официално (вж. по-горе).

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ – споделя правото да 
изготвя закони с финансовите министри (в Съвета по 
икономически и финансови въпроси) и упражнява 
демократичен контрол над управлението на 
икономическия и паричен съюз.

НАЦИОНАЛНИ ПРАВИТЕЛСТВА – определят 
националните си бюджети в рамките на 
договорените ограничения за дефицити/дългове 
и изпълняват решенията, взети от Съвета на 
министрите на държавите от ЕС. Отговарят за 
икономическите политики, образованието, труда, 
социалната политика и пенсиите и др.

ЕВРОПЕЙСКА ЦЕНТРАЛНА БАНКА – управлява 
независимо паричната политика в еврозоната: 
стабилизира цените, като определя лихвени 
проценти – така че да се контролира инфлацията 
в средносрочен план.

Европейската централна банка и Евросистемата 
в три минути.

За да гледате видеото:
https://www.youtube.com/watch?v=TAlcFwGIQBg 

https://www.youtube.com/embed/TAlcFwGIQBg?autoplay=1&rel=0
http://ec.europa.eu/europe2020/index_bg.htm
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Как се стигна до икономическата и финансовата криза?

2010 – 2012: криза на държавния дълг

В края на 2009 г. някои от най-уязвимите страни 
от еврозоната (например Гърция, Ирландия 
и Португалия) вече не можеха да се справят 
с растящия си дълг и същевременно да 
противодействат на финансова криза. Това 
доведе до криза на държавния дълг. 
Инвеститорите на финансовите пазари изгубиха 
доверие както в способността на тези страни да 
изплащат дълговете си, така и в цялостната им 
конкурентоспособност. Лихвите, които 
инвеститорите искаха за правителствените 
облигации (*), станаха толкова високи, че тези 
държави вече не можеха да вземат заеми на 
финансовите пазари, като продават нови 
облигации. И тъй като част от тези облигации 
бяха собственост на инвеститори в други страни 
от еврозоната – например банки – мащабите на 
кризата се оказаха много по-големи. Банките 
изгубиха доверие за отпускане на заеми на 
предприятията и домакинствата, което доведе 
до кредитна криза.

За да бъде преодоляна кризата, публичните 
финанси трябваше отново да бъдат приведени 
в ред и да се предприемат структурни реформи за 
връщане на конкурентоспособността. Страните 
от еврозоната създадоха Европейския механизъм 
за стабилност, чрез който бяха предоставени 
значителни заеми на най-нуждаещите се страни 
(вж. раздел 3). През 2011 г. се наблюдаваше леко 
икономическо възстановяване, но през 2012 г. 
икономиката на ЕС отново изпадна в лека 
рецесия.

2013 – 2014 г.: възстановяване от кризата

През 2013 г. икономиката на ЕС започна да се 
възстановява от продължителната рецесия. 
Икономическата политика на ЕС бе 
съсредоточена върху икономическия растеж 
и създаването на работни места и даде 
възможност на страните да продължат 
консолидирането на публичните си финанси 
по-бавно и съобразно със ситуацията във всяка 
от тях. Същевременно страните от ЕС разбраха 
необходимостта от засилване на структурните 
реформи за възобновяване на растежа в Европа.

Основното предизвикателство остава 
стимулирането на заетостта. В Гърция 
и Испания равнищата на безработица са над 
25 %. Европейската комисия и страните от ЕС 
започнаха изпълнението на редица мерки за 
връщане на безработните към образование, 
обучение и заетост и за стимулиране на силен 
и устойчив икономически растеж.

За повече информация относно стратегията 
за растеж на ЕС, наречена „Европа 2020“, 
вижте раздела относно Европейския семестър 
в тази публикация (вж. раздел 3) или 
потърсете на адрес: http://ec.europa.eu/
europe2020/index_bg.htm.

Кризата, която засегна дълбоко много страни във 
и извън еврозоната от края на 2009 г. насам, 
в действителност е кулминацията на няколко 
кризи и фактори, включително финансова (или 
банкова) криза, икономическа криза и криза на 
държавния дълг (*), съчетана с трудности за 
населението в някои държави от ЕС.

От 2000 г.: дългове и икономически различия…

В продължение на години много държави от ЕС 
натрупаха значителни дългове и дефицити. 
Пактът за стабилност и растеж достигаше 
предела си: до 2004 г. няколко страни бяха 
нарушили правилата му, които се оказаха трудни 
за изпълнение. Наличието на единна валута 
изисква икономическите оператори от 
участващите страни да бъдат достатъчно 
гъвкави, за да се адаптират към икономическата 
промяна. Въпреки това икономическите различия 
между страните – по отношение на 
производителност на работната сила 
и заплати – нарастваха. Освен това 
икономиките на някои страни вече не бяха 
конкурентоспособни. Тези дисбаланси бяха 
натрупани в продължение на много години и в 
някои страни не бяха взети подходящи мерки във 
връзка с тях; същевременно ЕС не разполагаше 
с инструменти, за да предприеме мерки за 
коригирането им. В действителност Съюзът 
имаше цялостен паричен съюз без икономически 
съюз, който да го поддържа.

2007 – 2008 г.: световна финансова криза

През 2007 г. и 2008 г. няколко големи банки 
в Съединените щати, включително четвъртата 
по големина инвестиционна банка „Лемън 
Брадърс“, фалираха в резултат от рисковано 
кредитиране на ипотечния пазар (спукването на 
балона с високорискови ипотечни кредити 
в Съединените щати). Като се има предвид 
взаимосвързаността в световната икономика, 
последва финансово „заразяване“ на банки в целия 
свят. Банките преустановиха кредитирането 
помежду си и отпускането на заеми замря. За да 
се предотврати срив на цялата банкова система, 
в периода от 2008 г. до 2011 г. страните от ЕС 
във и извън еврозоната наляха около 
1,6 трилиона евро в своите банки под формата 
на гаранции и преки капиталови инжекции (около 
13 % от БВП на ЕС), поради което 
съществуващите дългове и дефицити се 
увеличиха.

2009 г.: икономическа криза

През 2009 г. икономиката на ЕС навлезе 
в дълбока рецесия. Държавите от ЕС подготвиха 
политики за стимулиране на икономиката 
в отговор на икономическия спад.

http://ec.europa.eu/europe2020/index_bg.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/index_bg.htm
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Раздел 3: Какво прави ЕС за стимулиране 
на растежа?

 Да излезем заедно по‑силни от кризата

Поуки: засилване на сътрудничеството

Една от основните поуки от тази криза се отнася до 
степента, в която страните от ЕС, и особено тези от 
еврозоната, разчитат една на друга за просперитета 
си. Ако една от тях просперира, другите имат полза 
от това; ако една от тях има проблеми, и останалите 
страдат. Действайки съгласно идеята за солидарност 
в замяна на стабилност, страните от еврозоната 
предоставиха на Гърция, Ирландия, Португалия и 
Кипър обвързана с условия финансова помощ, за да 
им помогнат да избегнат натрупване на прекомерни 
дългове и за да могат тези страни отново да тръгнат 
по пътя към икономически просперитет и създаване 
на нови работни места (вж. илюстрацията по-долу). 
Междувременно Испания получи обвързана с 
определени условия финансова помощ за 
възстановяване на банковия си сектор.

Ирландия, Испания и Португалия успешно 
приключиха – съответно през декември 2013 г., 
януари 2014 г. и юни 2014 г. – програмите си за 
подпомагане, което отразява връщането на 
доверието на пазарите, подобрените 
икономически перспективи и спадащата 
безработица.

Водещият принцип е, че по-силната взаимна 
солидарност може да бъде само в замяна на 
по-голяма лична отговорност, което на свой ред 
може да бъде резултат само от дълбок демократичен 
процес.

Друга важна поука е, че една взаимосвързана 
икономическа система като еврозоната не може да 
позволи безкрайно натрупване на дефицити и дълг. 
Също така икономическите различия между страните 
от ЕС по отношение на растежа и конкуренто-
способността не могат да продължават: паричният 
съюз е недостатъчен без по-дълбок икономически 
съюз, който изисква по-тясна политическа 
интеграция. Затова от 2010 г. националните 
правителства решиха да засилят сътрудничеството 
си на равнището на ЕС, като въведат редица нови 
мерки, посочени по-долу. Целта на тези мерки е да се 
дадат на ЕС средства за ефективни действия както 
за предотвратяване на подобни кризи, така и за 
възобновяване на растежа и създаване на работни 
места в Европа. Тези мерки предполагат значително 
засилване на икономическото и политическото 
сътрудничество, особено между страните от 
еврозоната – сега и в бъдеще.

Видео от Европейската комисия, в което се обяснява 
икономическата и финансовата криза: как ЕС е намерил 

решения, за да се справи с финансовата криза, как 
укрепва своя икономически и паричен съюз и как това 

проправя пътя към политически съюз.

За да гледате видеото: 
https://www.youtube.com/watch?v=0B3zNcFYqj0

https://www.youtube.com/watch?v=0B3zNcFYqj0
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Финансова помощ за Гърция

В края на 2009 г. гръцкото правителство призна, 
че публичният дефицит е много по-голям от 
първоначално обявения. Причината за това бяха 
прекомерни разходи (например в твърде 
многобройния и неефективен държавен сектор), 
отклонение от данъчно облагане и неподходящи 
национални икономически политики, водещи до 
създаване на лишени от гъвкавост пазарни 
структури, често доминирани от мощни 
организирани групи на интереси.

За да бъде спасена Гърция от фалит и за да ѝ се 
даде възможност да изпълни задълженията си 
към гръцките граждани в областта на 
социалната сигурност и да изплати заплатите 
на държавните служители, страните от 
еврозоната и МВФ предоставиха от 2010 г. на 
страната заеми от близо 240 млрд. евро, които 
трябва да бъдат върнати за продължителен 
период от време.

В замяна на тази помощ гръцките власти взеха 
широк кръг мерки за коригиране на слабостите 
на националната икономика. Тяхната цел 
е постигане на устойчивост на публичните 
финанси на страната, като в същото време 
бъдат защитени най-уязвимите; по-голяма 
справедливост и ефикасност на данъчната 
система; модернизиране на публичната 
администрация, за да отговаря по-добре на 
нуждите на гръцкото население; 
възстановяване на банките, за да могат да 
подновят кредитирането на домакинствата 
и предприятията; промяна на законите, които 
пречат на предприятията в страната да се 
конкурират, да инвестират и да създават 
работни места.

Изпълнението на тези мерки се контролира от 
Европейската комисия, Европейската централна 
банка и МВФ, които редовно правят отчети пред 
своите членове (Европейската комисия се 
отчита пред страните от еврозоната). 
Кредиторите редовно отпускат заеми на 
траншове, ако Гърция докаже, че изпълнява 
ангажиментите си за реформи.

Ангажираността на гръцките власти 
с изготвянето на мерките и социалната 
справедливост са водещи приоритети, за да 
може програмата за реформи да доведе до 
успешен обрат на икономиката.

С помощта на страните от ЕС и на специална 
работна група, чиято задача е да предоставя 
целенасочена техническа помощ на Гърция, се 
извършват широк кръг реформи. Те включват: 
повишаване на ефективността на 
социалноосигурителните фондове, подкрепа за 
националната стратегия за борба 
с корупцията, повишаване на ефективността 
на събирането на данъци, изграждане на 
по-малка и по-ефикасна публична 
администрация.

Излизане от кризата, връщане към 
растеж

ЕС предприе решителни действия за 
предотвратяване на бъдещи кризи и за връщане към 
растеж чрез по-добре координирано вземане на 
решения в областта на икономиката.

1. ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЕМЕСТЪР: НОВ ПОДХОД КЪМ 
ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

„Европа 2020“ (*) е стратегията на ЕС за 
икономически растеж и създаване на работни места 
до 2020 г. Крайъгълен камък на „Европа 2020“ 
е Европейският семестър, въведен през 2010 г. като 
годишен цикъл на координиране на икономическата 
политика и диалог с участието на европейските 
институции, правителствата на страните от ЕС 
и националните парламенти. В рамките на този 
цикъл Комисията извършва ежегодна проверка на 
състоянието (годишен обзор на растежа, ГОР) на 
икономиките и финансите на страните от ЕС 
и публикува обзора в началото на ноември, а след 
това той се обсъжда задълбочено от националните 
органи и от органи на равнището на ЕС. През май – 
юни следващата година Комисията прави препоръки 
за икономическата и бюджетната политика на 
отделните страни (специфични за всяка страна 
препоръки), които след това се обсъждат и приемат 
от всички лидери и финансови министри на страните 
от ЕС. Тяхната цел е да се възобнови растежът, да се 
подкрепи създаването на работни места, да се 
подобрят възможностите за образование и обучение, 
да се помогне на малките и средните предприятия 
да получат достъп до финанси, да се стимулира 
растежът чрез засилване на научните изследвания 
и иновациите и още много други.

Европейският семестър укрепва икономическия 
и паричен съюз като цяло. Чрез съвместната работа 
на страните се намират дългосрочни решения, за да 
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се гарантират стабилност и растеж, а не бързи 
решения, продиктувани от краткосрочни цели. 
Европейският семестър също така предоставя рамка 
и обвързващ годишен график за управление на 
новите антикризисни и стимулиращи растежа мерки, 
приети след началото на кризата (вж. точки 2 – 
4 по-долу).

2. ПОДРОБНА СТРАТЕГИЯ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА 
ФИНАНСОВА СТАБИЛНОСТ

Засилена превенция на прекомерни дефицити 
и дългове…

За да се избегне натрупването на прекомерни 
дефицити и дълг, Пактът за стабилност и растеж (вж. 
раздел 2) бе подсилен през декември 2011 г., когато 
влезе в сила нов пакет от закони на ЕС. Той бе 
наречен „пакетът от шест законодателни акта“, като 
целта на съдържащите се в него актове бе укрепване 
на икономическото управление в ЕС.

ГОДИШЕН РЪСТ НА БВП В 28-ТЕ ДЪРЖАВИ ОТ ЕС
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работни места, създадени в ЕС до 2008 г., бяха загубени с 

настъпването на кризата. Целта на новата рамка за 
икономическо управление, известна като Европейски 
семестър, е насърчаване на растежа, създаване на 

работни места и предотвратяване на бъдещи кризи.

Европейският семестър има за цел да 
укрепи икономическото управление чрез 

по-добра координация на изготвянето на 
икономически политики в държавите от 

ЕС.
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В резултат от реформата ПСР стана по‑прозрачен и 
по‑обвързващ, но също така и по‑гъвкав. От една 
страна, прилагането на правилата бе засилено: ако 
страна от ЕС наруши договорените прагове за 
дефицит/дълг, след това тя трябва да покаже, че взема 
подходящи мерки за коригиране на положението в 
съответствие с ясен график. Сега препоръките, 
направени от Комисията за отделните страни, се 
изпълняват по-добре. Финансовите санкции 
(включително глоби), които могат да бъдат налагани 
на страните от еврозоната, ако за продължителен 
период от време те не успеят да балансират сметките 
си, се задействат по-рано и могат постепенно да бъдат 
увеличавани. От друга страна, в резултат от реформата 
ПСР стана по-гъвкав. Казано най-общо, той доведе до 
повишаване на възможността конкретните 
икономически условия във всяка страна да бъдат 
вземани предвид на различни етапи от процеса, вместо 
да се използва един и същ подход към всички страни 
при прилагането на правилата. 

През 2012 г. всички страни от ЕС, с изключение на 
Обединеното кралство и Чешката република, засилиха 
ангажираността си с ПСР, като подписаха 
международно споразумение, наречено Договор за 
стабилност, координация и управление в 
икономическия и паричен съюз, известно още под 
името „фискален пакт“. Този договор демонстрира 
желанието на подписалите го държави културата на 
финансова стабилност да бъде част от тяхното 
законодателство, като ги задължава държавните им 
бюджети да бъдат балансирани или да имат излишък.  
С договора корекционните мерки стават по-
автоматични, като се разширяват новите правила за 
гласуване и се изисква по-силен ангажимент от 
страните от еврозоната.

През май 2013 г. влязоха в сила два нови 
законодателни акта – „пакет от два акта“. С пакета от 
два акта се подсилва допълнително икономическото и 
бюджетното сътрудничество (и по този начин – ПСР) 
между страните от еврозоната. По-специално с него се 
засилват координацията и мониторингът на 
националните бюджетни политики. Занапред – като 
последен за годината важен етап от европейския 
семестър – Комисията ще анализира и прави препоръки 
във връзка с годишните бюджетни планове на страните 

от еврозоната (те трябва да се изпратят на Комисията 
до 15 октомври), преди бюджетите да бъдат приети от 
националните парламенти. Комисията оценява тези 
планове, както и перспективите за еврозоната като 
цяло, като по този начин координира по-добре 
фискалните политики. Комисията основава оценката си 
на изискванията на Пакта за стабилност и растеж (ПСР) 
и внимателно следи до каква степен страните 
изпълняват специфичните за всяка страна препоръки. 
Становището на Комисията се публикува до 30 ноември 
всяка година. Ако открие особено сериозно 
неизпълнение на произтичащи от Пакта задължения, 
Комисията може да поиска в определен срок да ѝ бъде 
представен преразгледан бюджетен план. С този пакет 
се засилва и мониторингът от страна на Комисията на 
държави от еврозоната, изправени пред сериозни 
финансови трудности. С него части от фискалния пакт 
стават задължителни съгласно правото на ЕС. Целта е 
да се гарантира, че националните бюджети са 
балансирани и че по-специално страните от еврозоната 
не трупат прекомерни дефицити и дългове, като по 
този начин се избягват бъдещи икономически кризи.

… и финансова помощ за най‑нуждаещите се

През есента на 2012 г. страните от еврозоната 
създадоха нов постоянен фонд за извънредни 
ситуации (или финансова защитна стена (*), наречен 
Европейски механизъм за стабилност, ЕМС (*) с общ 
капацитет за кредитиране 500 млрд. евро. Този фонд 
е сред най-големите по рода си в света. От него може 
да се предоставят кредити на страни от еврозоната, 
които срещат временни трудности с получаването на 
заеми от финансовите пазари поради опасения 
относно равнището на дълговете им. Отпускането на 
заеми от ЕМС става въз основа на строги условия, 
включващи устойчиви равнища на публичните финанси 
в съответствие с Пакта за стабилност и растеж 
и продължаване на структурните реформи. По този 
начин ЕМС засилва доверието на финансовите пазари 
в способността на тези страни да изплащат дълговете 
си и да възстановят своята конкурентоспособност след 
време. Като цяло ЕМС помага за гарантиране на 
финансовата стабилност на цялата еврозона.

През 2009 г. и 2010 г. бяха създадени два 
временни фонда за извънредни ситуации (или 
„финансови защитни стени“), за да помогнат на 
страните от ЕС, борещи се с големи дългове: 
Европейския инструмент за финансова 
стабилност (*) и Европейския механизъм за 
финансово стабилизиране (*). В края на 2012 г. бе 
създаден нов постоянен фонд, наречен 
Европейски механизъм за стабилност (*), 
от който се отпускат значителни заеми на 
изпитващи трудности страни от еврозоната.

Европейският 
механизъм за 
стабилност (ЕМС) 
разполага с общ 
кредитен капацитет 
от 500 млрд. евро. Той 
може да се използва от 
страни от еврозоната, 
изпитващи временни 
затруднения при 
заемането на пари на 
финансовите пазари
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Европейският фонд за приспособяване към 
глобализацията е друг инструмент, използван за 
смекчаване на отрицателните последици от кризата. 
Със средства от фонда се помага на хора, които са 
изгубили работата си в резултат от глобализацията 
(например прехвърляне на дейностите на дадена 
компания извън ЕС), но и в резултат от тежки 
икономически и финансови кризи. Предоставят се 
обучение, наставничество и съвети за наети 
и самостоятелно заети лица. За периода 2014 – 
2020 г. общият бюджет на фонда ще възлиза на 
повече от 1 млрд. евро.

Цел Засегнати страни

Страни от еврозоната Всички страни от ЕС

Европейски семестър  
(от 2010 г.)

Ко
ор

ди
на

ци
я 

на
 

ик
он

ом
ич

ес
ки

те
 п

ол
ит

ик
и

Годишна координация на 
икономическите политики 
между ЕС и националните 
правителства

✔
Комисията може да 
отправи 
допълнителни 
препоръки към 
страните от 
еврозоната

✔

Пакт за стабилност и растеж 
(подсилен от пакета от шест 
законодателни акта през 
2011 г. и от пакета от два 
законодателни акта през 
2013 г.)

П
ре

до
тв

ра
тя

ва
не

 н
а 

де
ф

иц
ит

/д
ъл

г

Икономическа/бюджетна 
координация и надзор, за да 
се избегнат прекомерни 
дефицити/дългове в 
страните от ЕС.

✔ ✔
Европейската проверка на 
националните бюджети, 
както и налагането на 
глоби в случаи на 
нарушаване на Пакта, се 
отнасят само до страните 
от еврозоната.

Фискален пакт (Договор за 
стабилност, координация 
и управление в икономическия 
и паричен съюз, 2012 г.)

Укрепва допълнително Пакта 
за стабилност и растеж: 
страните се ангажират да 
поддържат балансирани 
бюджетите си.

✔
Подписан от всички 
страни от ЕС с изключение 
на Хърватия и 
Обединеното кралство. 
Дания и Румъния обявиха, 
че се смятат за обвързани 
от всички членове на 
Договора.

Европейски механизъм за 
стабилност (ЕМС) (2012 г.)

М
ех

ан
из

м
и 

за
 п

ом
ощ

Европейски фонд за 
извънредни ситуации, 
разполагащ с 500 млрд. евро 
за подпомагане на страни с 
временни трудности при 
заемането на пари на 
финансовите пазари поради 
прекомерни дългове.

✔
Достъпен е само за 
страните от 
еврозоната, които са 
подписали 
Фискалния пакт.

✗

Европейски фонд за 
приспособяване към 
глобализацията (създаден 
през 2006 г.)

Фонд с годишен бюджет от 
150 млн. евро за 
подпомагане на работници, 
изгубили работата си заради 
глобализацията или тежка 
икономическа и финансова 
криза.

✔ ✔

Резюме на мерките, взети от институциите на ЕС 
и страните от Съюза от 2010 г. насам за по-добро 
координиране на техните икономически политики, 
предотвратяване на кризи с дефицити/дългове 
и оказване на помощ на страни, изпитващи финансови 
затруднения.

И накрая – като реакция на кризата – финансирането 
за регионални инвестиционни проекти бе 
предоставяно по-бързо на страните от ЕС, особено на 
тези, получаващи пакети от икономическа помощ. 
Освен това, за да се облекчи натискът върху 
националните бюджети в период на бюджетни 
ограничения, участието на ЕС в регионални проекти 
бе увеличено, докато предвидените национални 
вноски намаляха.
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ЕС взе мерки за реформиране и укрепване на своя сектор 
на финансовите услуги, като обърна особено внимание 
на банковия надзор и на преструктурирането на банки, 
изпитващи затруднения (банков съюз).
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3. ПРЕДВИЖДАНЕ И КОРИГИРАНЕ НА СЕРИОЗНИ 
ИКОНОМИЧЕСКИ ДИСБАЛАНСИ

Кризата показа дълбочината на икономическите 
дисбаланси между някои страни от ЕС, например по 
отношение на конкурентоспособността 
и производителността. Тези дисбаланси са особено 
проблематични, когато се отнасят до страни от 
еврозоната, защото съвместната работа в обща 
система означава например, че страните не могат 
временно да компенсират загубата на 
конкурентоспособност, като променят лихвите така, че 
да девалвират националните си валути. (След такава 
девалвация обикновено следва инфлация, която 
с течение на времето във всички случаи коригира 
ефекта от състезателното обезценяване). Колкото 
по-малко икономически дисбаланси има между 
страните от ЕС, толкова по-силен е Съюзът – и особено 
еврозоната – като икономически блок.

Затова ЕС подсили мониторинга си на икономиките на 
страните членки, като обърна особено внимание на 
страните от еврозоната. С пакета от шест 
законодателни акта от 2011 г. бе въведена 
и процедура при макроикономически (*) дисбаланси, 
която представлява нова система за ранно 
предупреждение за откриване и избягване на 
евентуални дисбаланси много по-рано, отколкото 
преди. Комисията следи редица икономически 
показатели, които могат да се отразят на цялостната 
конкурентоспособност – като цени на жилищата, 
разходи за труд, износ за страни във и извън ЕС и др. 
Някои примери за дисбаланси – увеличения на 
заплатите, които не отговарят на производителността, 
или бързо растящи цени на жилищата, които не 
съответстват на общите разходи на домакинствата.

Ако бъдат открити прекомерни дисбаланси, Комисията 
изготвя препоръки, които след това Съветът на 
министрите отправя към въпросната страна, за да се 
коригира положението. След това правителството на 
страната трябва да подготви план за корективни 
действия. Като крайна мярка на страни от еврозоната, 
които постоянно не изпълняват препоръките (вж. 

процедура при прекомерен дефицит*), могат да 
бъдат наложени редица финансови санкции. 
Санкцията за страните от ЕС извън еврозоната може 
да бъде временно спиране на средствата от Съюза.

4. ПО-СТРОГ НАДЗОР НА БАНКИТЕ: ЗАЩИТА НА 
ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ

Кризата с държавния дълг бе преплетена с 
финансовата криза: в отсъствието на рамка на 
равнище ЕС за надзор на поведението на банките 
правителствата на страните членки трябваше да 
спасяват редица банки самостоятелно и без 
предварителни планове, като използват пари на 
данъкоплатците. В някои държави от ЕС това 
допринесе за повишаване на дълговете, рецесия и в 
крайна сметка – за продължителна финансова, 
икономическа и социална криза. 

За да бъде създадена стабилна рамка за регулиране 
на финансовия сектор, през 2009 г. Европейският 
съвет препоръча създаването на „единен наръчник“ за 
всички банкови институции на единния пазар на ЕС. От 
2010 г. досега Комисията предложи близо 30 
допълнителни мерки, за да се гарантира, че всички 
финансови институции, продукти и пазари в страните 
от ЕС са контролирани по подходящ начин. Бяха 
създадени нови общоевропейски органи – ролята им 
отчасти е да оценяват способността на банките в ЕС да 
издържат на евентуални финансови шокове. Целта е 
да се гарантира, че банките се държат отговорно, 
разполагат с достатъчно кредитен капацитет и могат 
да гарантират банковите депозити на гражданите. 

Все пак лидерите на ЕС признаха, че за да се прекъсне 
порочният кръг между банките и държавните дългове 
не е достатъчен само по-силен финансов сектор, 
особено в страните от еврозоната, където е необходим 
по-интегриран подход. Затова през юни 2012 г. те 
поеха ангажимент за създаването на банков съюз*. 
Съгласно предложенията на Комисията за неговото 
поетапно учредяване, Европейската централна банка 
(ЕЦБ) например стана главен надзорен орган за 
банките в еврозоната. С други предложения се 
предоставят инструменти на ЕС за преструктуриране 
на банки в затруднение, включително спасителен фонд 
за банки от еврозоната(2), финансиран с налози върху 
банките на национално равнище. Целта е да се 
гарантира, че финансовият сектор плаща за своите 
грешки, като в същото време разходите на 
европейските данъкоплатци за това се поддържат на 
нулево или максимално ниско равнище.

(За повече информация относно банковия съюз 
вижте публикацията „Банково дело и финанси“ от 
поредицата „Политиките на ЕС“).

(2)  Банки от страни извън еврозоната също могат да участват в 
системата.
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Перспектива

 Перспективи: към по‑задълбочен и по‑справедлив 
икономически и паричен съюз (ИПС)

Поредицата от кризи, стоварили се от 2008 г. насам 
върху Европа и света, бяха несъмнено измежду 
най-тежките след Голямата депресия през 30-те 
години на ХХ век – сериозно изпитание за 
европейската солидарност и интеграция.

Като работеха заедно в тясно сътрудничество, 
Европейският съюз и неговите държави членки 
устояха на кризата и положиха основите за 
икономическо възстановяване. Те направиха промени 
в икономическия и паричен съюз, за да се гарантират 
финансова стабилност и растеж в ЕС, като засилиха 
икономическото сътрудничество и мониторинга на 
европейско равнище. Европейската централна банка 
изигра ключова роля чрез лихвената си политика, 
като по този начин успокои пазарите. ЕС подсили 
капацитета си за управление на кризи в няколко 
направления, за да гарантира, че в бъдеще най-вече 
страните от еврозоната ще избягват натрупването на 
неустойчиви дългове, ще се справят с икономическите 
дисбаланси и няма да принуждават данъкоплатците 
да спасяват фалирали банки.

Въпреки постигнатия значителен напредък, 
икономическият и паричен съюз все още не 
е завършен. През 2012 г. Комисията публикува 
Подробен план за задълбочен и истински 
икономически и паричен съюз като принос към 
протичащите дискусии за неговото бъдеще. В плана 
са посочени начини за по-нататъшно укрепване на 
икономическия и паричен съюз през следващите 
години и се предлага календар за реформи. В него се 
предлага страните от еврозоната да се интегрират 
по-бързо и по-дълбоко, отколкото ЕС като цяло, като 
в същото време се оставя възможност на други 
страни да участват в бъдеще, ако желаят. Конкретни 
предложения за еврозоната, включени в плана:

 — банков съюз — със строг контрол на 
финансовите пазари и банките (това вече е 
изпълнено) и общи правила и средства за 
справяне с банки в затруднение, за да се 
гарантира, че банките се държат отговорно и за 
да бъдат защитени данъкоплатците;

 — по-задълбочен икономически съюз, който да 
подкрепя паричния съюз с целенасочени 
инвестиции за повишаване на растежа и 
заетостта, както и по-силно социално измерение;

 — фискален съюз, за да се гарантира стабилността на 
публичните финанси и да се задълбочи 
финансовата солидарност между страните в 
периоди на криза.

Докато банковият съюз се създава в страните от 
еврозоната, по-задълбочен икономически и фискален 
съюз ще изисква промени в Договорите на ЕС. По-тясно 
сътрудничество в областта на банковата, 
икономическата и фискалната политика трябва да 
върви ръка за ръка с по-силни механизми за 
легитимиране на решенията, взети съвместно, като се 
гарантира демократичната отчетност на европейските 
правителства и участието на гражданите в създаването 
на политики на ЕС. С други думи, Комисията ще се 
стреми да създаде истински политически съюз. 

СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ

Много важно е стабилността на еврото и на 
публичните финанси да бъде съчетана със 
социална справедливост:

 — В краткосрочен план: за да гарантира 
финансова стабилност, Комисията ще разчита 
на преразглеждане на законодателството, 
свързано с пакета от два акта и пакета от 
шест акта, което цели избягване на 
прекомерни дефицити и дългове в страните 
от ЕС, като в същото време ще изготви 
предложения за засилване на социалното 
измерение на икономическия и паричен съюз.

 — В средносрочен план: Комисията ще подобри 
начина, по който обвързаната с условия 
финансова помощ се предоставя на страните 
от еврозоната, които изпитват затруднения, 
като укрепва демократичната легитимност 
на своите структури за интервенция и като 
отчита в по-голяма степен социалния ефект 
от икономическите реформи, необходими в 
тези страни.

Новата сграда на Европейската централна 
банка във Франкфурт
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Съвместната работа за 
разрешаване на 
настоящите икономически 
проблеми в Европа е 
най-добрият начин за 
постигане на устойчив 
растеж и заетост във 
всички страни от ЕС. 
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Кратък речник на използваните термини

Защо са ни необходими икономически 
и паричен съюз и еврото?

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ – способността на 
дадена държава успешно да продава продуктите 
и услугите си на вътрешния и външния пазар, както 
и да привлича чуждестранни инвестиции.

ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА – на европейско 
равнище – координация на икономическите решения 
и реформи (например относно образование, пазар на 
продукти, трудов пазар и пенсии), за да се гарантира 
балансиран, устойчив и приобщаващ икономически 
растеж. (вж. също стратегията „Европа 2020“ 
по-долу).

ФИСКАЛНА ПОЛИТИКА – балансът между 
правителствените приходи (от данъчно облагане) 
и правителствените разходи, както и структурата 
и съдържанието на данъците и разходите.

ПАРИЧНА ПОЛИТИКА – система, при която даден 
специализиран орган (на равнището на ЕС: 
Европейската централна банка, ЕЦБ) контролира 
паричното предлагане, като печата банкноти и като 
дава разрешение за сечене на монети в страните от 
еврозоната, контролирайки инфлацията чрез промени 
в лихвените проценти, за да се гарантира ценова 
стабилност.

ЕДИНЕН ПАЗАР – наследник на общия пазар от 
60-те и 70-те години на ХХ век. Насърчава 
свободното движение на стоки, услуги, хора 
и капитали в единния търговски блок.

Какво представлява икономическият 
и паричен съюз?

СЪВЕТ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ 
ВЪПРОСИ – формация на равнището на ЕС, 
съставена от финансовите министри на всички 
страни от Съюза. Извършва законодателна дейност 
съвместно с Европейския парламент по икономически 
и финансови въпроси, отнасящи се до целия ЕС.

ЕВРОГРУПА – финансовите министри на страните от 
еврозоната. Обсъжда всички въпроси относно еврото 
и еврозоната.

ПРОЦЕДУРА ПРИ ПРЕКОМЕРЕН ДЕФИЦИТ – 
процедура, която Комисията започва, ако някоя 
страна от ЕС наруши ограниченията за дефицита 
ИЛИ за дълга, определени в Пакта за стабилност 
и растеж, като целта е дефицитът/дългът на 
въпросната страна да бъде сведен до общите целеви 
равнища.

ПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОБЛИГАЦИИ – заеми, вземани 
от национални правителства, които продават 
облигации на инвеститорите, за да съберат пари и да 
изплатят дълговете си. Тези заеми са придружавани 
от обещание за изплащане на номиналната стойност 
при настъпване на падежа, както и за периодично 
извършване на лихвени плащания.

МАКРО- И МИКРОИКОНОМИКА – 
макроикономиката се отнася до проучване на 
широкомащабни икономически показатели като 
национален доход, безработица и инфлация, за да се 
разбере икономиката като цяло. Микроикономиката 
е насочена към по-малки субекти като компании 
и потребители на конкретни пазари и към това как 
тяхното поведение се отразява на търсенето 
и предлагането и оттам – на цените.

КРИЗА НА ДЪРЖАВНИЯ ДЪЛГ – ситуация, при 
която инвеститорите, считайки, че е възможно 
правителството да не може да изплати 
задълженията си по правителствени облигации, 
искат все по-високи лихви по тези облигации, като по 
този начин допълнително се увеличават 
съществуващите дефицити и дългове на страната.

Какво прави ЕС за стимулиране на 
растежа?

ДОКЛАД ЗА МЕХАНИЗМА ЗА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – 
процедурата при макроикономически дисбаланси 
е механизъм за надзор, целящ ранно откриване на 
потенциални рискове, предотвратяване на появата 
на вредни макроикономически дисбаланси 
и коригиране на съществуващи дисбаланси. 
Процедурата започва всяка година с доклада за 
механизма за предупреждение, основан на табло 
с показатели.

БАНКОВ СЪЮЗ – по-нататъшна стъпка към 
икономическа и финансова интеграция в ЕС 
и еврозоната, като целта е укрепване и разширяване 
на обхвата на регулирането и надзора на банковия 
сектор в Европа.
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ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТРУМЕНТ ЗА ФИНАНСОВА 
СТАБИЛНОСТ (ЕИФС)/ЕВРОПЕЙСКИ МЕХАНИЗЪМ 
ЗА ФИНАНСОВО СТАБИЛИЗИРАНЕ (ЕМФС) – две 
финансови „защитни стени“ или системи за 
финансова подкрепа, създадени като временни 
мерки за изпитващи затруднения страни от ЕС, които 
сега са заменени от Европейския механизъм за 
стабилност (вж. по-долу) за всички нови искания на 
финансова помощ. ЕИФС бе създаден като фонд за 
извънредни ситуации с капацитет за кредитиране от 
440 млрд. евро за страните от еврозоната и все още 
отговаря за договорени преди схеми за помощ за 
Гърция, Ирландия и Португалия. Средствата се 
набират на финансовите пазари и са обезпечени 
с гаранции от страните от еврозоната. Помощ се 
отпуска при строго определени условия, базирани на 
програма за икономически реформи за съответната 
страна. ЕМФС позволява на Европейската комисия да 
вземе заем в размер на максимум 60 млрд. евро от 
финансовите пазари от името на ЕС, за да отпуска 
средства на която и да било държава от Съюза, 
изпитваща затруднения.

ЕВРОПЕЙСКИ МЕХАНИЗЪМ ЗА СТАБИЛНОСТ 
(ЕМС) – създаден през 2012 г., ЕМС е постоянен 
механизъм за разрешаване на кризи в страни от 
еврозоната, който се основава на принципите на 
ЕИФС и ЕМФС (вж. по-горе), създадени като 
временни мерки за подпомагане. С капацитет за 
кредитиране до 500 млрд. евро, ЕМС разчита отчасти 
на внесения капитал, за да емитира дългови 
инструменти и други форми на подпомагане за 
изпитващи затруднения страни от еврозоната. За да 
има право на заем от ЕМС, дадена страна трябва 
първо да подпише европейския фискален пакт, след 
което трябва да следва конкретна програма за 
корекции. Бяха одобрени две подобни програми: през 
2013 г. за Кипър (с пълна програма за икономически 
корекции) и през 2012 г. за Испания (с програма за 
корекции във финансовия сектор на страната).

СТРАТЕГИЯТА „ЕВРОПА 2020“ – стратегията на ЕС 
за растеж за 2010 – 2020 г., насочена към 
„интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“. (Вж. 
http://ec.europa.eu/europe2020/index_bg.htm или 
публикацията от серията „Политиките на Европейския 
съюз“, посветена специално на стратегията „Европа 
2020“.).

ПРОЦЕДУРА ПРИ ПРЕКОМЕРЕН ДИСБАЛАНС – 
процедура, която Комисията започва, когато 
в дадена страна от еврозоната има сериозни 
икономически дисбаланси (по отношение на растеж 
и конкурентоспособност). Сигнал за появата на 
дисбаланси се подава от корективната част на 
процедурата при макроикономически дисбаланс – 
системата на ЕС за ранно предупреждение.

ЗАЩИТНА СТЕНА – механизъм, който при строго 
определени условия помага за финансиране на 
дълговете на страни, изпитващи временни трудности 
при заемането на пари на финансовите пазари. (вж. 
по-горе Европейски инструмент за финансова 
стабилност/Европейски механизъм за финансово 
стабилизиране).

ФИСКАЛЕН СЪЮЗ – споделяне на общ бюджет 
с един централен фискален орган, както в САЩ. Дълг 
в евро може да се финансира с общи облигации, 
вместо с облигации на отделни страни. Това 
е дългосрочна визия, тъй като за осъществяването 
ѝ е нужно преразглеждане на Договорите на ЕС.
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